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NÉZZ FEL ÉS CSODÁLKOZZ! -  CSILLAGÁSZAT 2009
Oláh Katalin

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete

A világ közel 100 országában 2007. de
cember 20-án 9:00 UT-kor (UT = Uni
versal Time, a csillagászok által hasz
nált egységes időszámítás) egy-egy 
kapcsolattartó személy (Magyarorszá
gon ezen írás szerzője) ült számítógépe 
előtt, és ugyanabban az időpontban 
adta a hírügynökségek tudtára, hogy 
„az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
62. Közgyűlése 2007. december 19-én 
2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évé
nek nyilvánította”.

Már maga ez a tény is jól mutatja a 
csillagászok példás szervezettségét és 
együttműködését. A Csillagászat Nem
zetközi Éve megrendezésének javasla
táról Sydney-ben, 2003. július 23-án, a 
Nemzetközi Csillagászati Unió közgyű
lése döntött. A szervezésben jelenleg 
126 ország vesz részt, országonként 
van szervezőbizottság és egy-egy kap
csolattartó személy -  ezzel elkerülhetők az országo
kon belüli párhuzamos szervezések és az esetleges 
félreértések. így is nagy feladat hárul a Nemzetközi 
Év szervezőbizottságára, amely Garchingban (Német
ország) működik.

De mit is ünnepiünk 2009-ben? Legősibb tudomá
nyunk a csillagászat. Az emberiség évezredek óta 
megfigyeli környezetét, a Napot, Holdat, bolygókat 
és csillagokat, és megpróbálja magát ezek között el
helyezni, törvényszerűségeiket feltárni. 1609 augusz
tusában azonban a csillagászat tudománya örökre 
megváltozott -  Itáliában Galileo Galilei az ég felé 
fordította maga készítette kis távcsövét -  és csodákat 
látott.

„Végre, semmi munkát és költséget 
nem kímélve, odáig jutottam, hogy 
sikerült annyira kitűnő műszert konst
ruálnom, amellyel a dolgok mintegy 
ezerszer látszottak nagyobbnak, azaz 
harmincszor közelebbinek, mint termé
szetes képességünkkel.” [1]

Látta, hogy a Hold nem sima, hanem 
hegyek-völgyek tagolják, hogy a Vé
nusznak is fázisai vannak (sarlótól a 
teljes korongig), mint a Holdnak, és 
hogy a Jupiter körül egy kis holdcsalád 
kering -  ez változtatta meg világképün
ket véglegesen: a Föld kikerült a Világ
mindenség középpontjából. Minden
nek pontosan 400 éve, és a Föld lakói
nak többsége még mindig nem része
sült abban az élményben, mint Galilei, 
és nem vált a csillagászat sem olyan 
tudománnyá a köztudatban, amely a 
környezetünket kutatja -  azt a környe

zetet, amelynek mindannyian részei vagyunk. A Csil
lagászat Nemzetközi Éve ezért elsősorban nem a csil
lagászoké, hanem a Föld lakóit szólítja meg, foglalko
zásra, életkorra, lakóhelyre való tekintet nélkül.

A távcsövek az elmúlt 400 év alatt óriási fejlődésen, 
változáson mentek keresztül. A lencsés távcsövek 
után hamarosan elkészültek a tükrös távcsövek is, 
amelyek sokkal nagyobb átmérőjükkel sokkal halvá
nyabb objektumokat is képesek láttatni. Optikájuk 
manapság már az úgynevezett adaptív optika, amely 
lehetővé teszi a légkör okozta leképzési zavarok kikü
szöbölését. Nincs ilyen problémája számos, az űrben 
elhelyezett távcsőnek, amelyek már évtizedek óta 
szolgálják a csillagászatot. Eközben kiléptünk a látha
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tó fény szűk tartományából is, és a teljes elektromág
neses spektrumon tudunk méréseket végezni a min
ket körülvevő Univerzumról, annak alkotórészeiről.

Az egyik legelső földi óriástávcső, a 2,5 méteres 
Hooker-teleszkóp a Wilson-hegyen, Dél-Kaliforniá- 
ban, már közel 90 éves múltra tekint vissza, és a 20. 
század legnagyobb csillagászati felfedezését adta a 
tudománynak: a Világegyetem tágulását mutatták ki 
az általa végzett mérésekből. Talán a leghíresebb 
azonban az 5 m tükörátmérőjű Hale-teleszkóp a Palo- 
mar-hegyen, ami az egyszerű optikák között a legna
gyobb, amely még jól használható képeket tud adni. 
Az ennél is nagyobb földi távcsőtükrök vékonyak, 
kisebb a súlyuk, és már aktív optikájuk van, a segéd
tükrök pedig adaptívak. Ezen berendezések segítsé
gével kiküszöbölhetők a szél, a gravitáció, a hőmér
sékletváltozás, illetve a légköri turbulenciák torzító 
hatása a tükör alkotta képeken. Hawaii szigetén, a 
Mauna Keán működő Keck ikertávcső mindkét tükre 
10 méter átmérőjű, Chilében, a Cerro Paranalon pedig 
az európai Nagyon Nagy Távcsövet 4 darab, egyen
ként 8,2 méter átmérőjű távcső alkotja, mindegyikük
ben adaptív optika működik -  együtt dolgozva pedig 
interferometriai mérésekre képesek, megsokszorozva 
a távcsövek felbontóképességét.

A Hubble-űrtávcső 2,4 méteres tükörrel felszerelve 
már 18 éve működik távol a földi légkör zavaró hatá
saitól, az elektromágneses spektrum széles hullám
hossztartományában, az ultraibolyától az infravörösig. 
A Hubble-űrtávcsővel készítették a Buborék-ködről a 
címlapon bemutatott felvételt. Öt éve kutatja az Uni
verzumot a Spitzer-űrtávcső, amely infravörös hullám
hosszakon végzi megfigyeléseit, felderítve porfelhő
ket, anyagcsomókat és csillagokat ezek belsejében. A 
spektrum másik szélén nagyenergiájú események 
után kutat a gamma-tartományban működő Fermi- 
űrtávcső. A röntgen-univerzumot, az Univerzum leg
forróbb vidékeit pedig a Chandra és az XMM-Newton 
űrobszervatóriumok vizsgálják.

A csillagászat alapvető fizikai törvényei átkerültek 
más tudományokba is, és lehetővé tették azok fejlő
dését. Közismert példa erre az, hogy a Merkúr bolygó 
perihélium-precesszióját a Newton-féle gravitációs el
mélettel nem sikerült pontosan leírni: a megfigyelt és 
a számított mozgás közötti kis különbséget csak az 
Einstein-féle általános relativitáselmélettel lehetett 
megmagyarázni. Ez a jelenség szolgál az általános re
lativitáselmélet egyik bizonyítékául. Továbbmenve, a 
részecskefizika és a csillagászat szoros együttműkö
dése kutatja az Univerzum kezdetét és történetét, er
ről a Fizikai Szemle számos cikke szól (pl. [2, 31). A 
csillagászat mindannyiunk életére hatással van, ered
ményei számos technikai újdonsággal segítik minden
napi életünket. Gondoljunk itt az űreszközök fejlesz
tésekor szükségessé vált miniatürizálásra, új anyagok, 
például a teflon vagy az üvegszál kifejlesztésére.

A jelen csillagászatának egyik legizgalmasabb témája 
bolygók és bolygórendszerek felfedezése más csillagok 
körül: a távoli ismert „naprendszerek” száma már több 
százra rúg. Elkészült az első igazi felvétel is egy más

csillag körül keringő bolygóról. Valószínűnek látszik, 
hogy világképünkben ismét nagy változás előtt állunk: 
ha sikerül a mi Naprendszerünkön kívül életet talál
nunk, akkor emiatt, de ha nem, akkor meg amiatt. A 
kérdés, hogy egyedül vagyunk-e értelmes lényekként 
az Univerzumban, már hosszú ideje foglalkoztatja az 
emberiséget, és talán most jön el a válasz ideje.

A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009-re számos prog
rammal készül, az alapprogramok száma is tucatnyi. 
Ezekről az Év központi honlapján lehet olvasni. A ma
gyar szervezőbizottság legfőbb célja a csillagászat mint 
tudomány minél teljesebb megismertetése. Szeretnénk, 
ha programjainkon minél több ember élné át azt, amit 
Galilei 400 évvel ezelőtt távcsövébe pillantva átélt: tá- 
gabb környezetünk, az Univerzum megismerésének él
ményét. 2009. április 2. és 5. között lesz a világon min
denütt, így hazánkban is a 100 óra csillagászat folya
matos rendezvénysorozata. Ennek keretén belül láto
gathatók lesznek a magyar csillagászati intézmények, a 
Magyar Csillagászati Egyesület pedig országszerte táv
csöves bemutatókat tart majd. Élő internetes közvetíté
sek lesznek a világ nagy obszervatóriumaiból 24 órán 
át, amelyeket mindenki megtekinthet, és aki teheti, 
interaktív módon csatlakozhat a programokhoz.

A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából elkészült 
egy DVD, amely a távcső történetét mutatja be részle
tesen, az angol nyelvű narrátor szövege feliratként 
pedig magyar nyelven is választható.

Egyik legfontosabb célkitűzés, hogy az iskolai ok
tatásban a csillagászat mindenképpen szerepeljen. A 
fizikatanárokat fel kell készíteni arra, hogy a roham
léptekkel változó csillagászati ismereteket a megfelelő 
módon tudják átadni tanítványaiknak. Erre 2009-ben 
nemzetközi kampány indul azzal a céllal, hogy 2012- 
re világméretű hálózata jöjjön létre a Galileo-követek- 
nek, majd Galileo Mestertanároknak, akik a fizikata
nárok továbbképzésével foglalkoznak majd. Az isko
lai csillagászatoktatás a fizikaoktatással együtt, azzal 
szoros kapcsolatban alapvető fontosságú a jövő nem
zedékek nevelésében. Ennek jegyében az ELFT soron 
következő (2009- április 15-18., Kaposvár) fizikatanári 
ankétjának témája: Csillagászat a fizikában.
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ATOMERO-MIKROSZKOP A MARSON Pozsgai Imre
Richter Gedeon Rt.

Az embert különös érzések fogják el, amikor a földi 
méretekhez képest nagy távolságokat, tíz vagy száz
millió kilométereket, vagy amikor éppen az ellenkező 
végletet, a mikrovilág nanométereit próbálja maga elé 
képzelni. Hát még ha a nagyon nagy és a nagyon kis 
méretek egyetlen kérdéskörön belül fordulnak elő. 
Ilyen például az, amikor az ember a Marson, sok mil
lió kilométer távolságra a Földtől, nanométeres távol
ságokat akar mérni atomerő-mikroszkóp segítségével.

Az atomerő-mikroszkóp a tűsugaras mikroszkópok 
családjának második tagja (1986; az első a pásztázó 
alagút mikroszkóp, 1981) rendkívül érzékeny műszer 
és nagymértékben kell a környezet rezgéseitől függet
leníteni, hogy működőképességét biztosíthassuk. Ezért 
nehéz elképzelni, hogy atomerő-mikroszkóp a Földön 
kívül, mostoha űrbéli körülmények között működjön.

Az alábbiakban Mars-missziók, majd az atomerő- 
mikroszkóp (AFM) rövid ismertetése után arról szeret
nék írni, hogy mi indokolta AFM bevonását a Mars-ku
tatásba, milyen műszaki megoldásokra volt szükség az 
űrbéli körülményeket elviselő AFM kifejlesztéséhez.

Mars és a Mars-missziók

A Mars iránt az ember régóta érdeklődik, és ez az 
érdeklődés az alapja, hogy 2030-2040 között szeretné 
megvetni lábát a Marson. [1-3, 6-8]

A Mars Földhöz viszonyított legkisebb távolsága 
körülbelül 60-100 millió km között változik a követ
kező évtizedben, és a kedvező útra kelési időpontok 
780 naponként következnek be (ennyi a Mars szinodi- 
kus periódusa). A 4-6 hónapig tartó odaút és a Mar
son tartózkodás együttes optimális ideje ez a bizo
nyos 780 nap. Ehhez hozzászámolva a visszafelé utat, 
csaknem három esztendő adódik, hacsak újabb meg
hajtási technikát (pl. plazmasugárhajtást) nem sikerül 
kifejleszteni. Addig viszont rengeteg információt kell 
beszerezni ahhoz, hogy egy ilyen vállalkozás ne vall
jon kudarcot, márpedig a Mars-missziók között feltű
nően sok volt a kudarc.

A Marssal kapcsolatos csillagászati mérések a 19. 
század elejére nyúlnak vissza, de az ismeretek akkor 
kezdtek igazán gyarapodni, amikor a Mars mellett elha
ladó (Mariner 4, 1965-ben), a körülötte keringő (Mari
ner 9, 1971—1972) vagy éppen a Marsra leszálló űrszon
dák (Viking 1 és Viking 2, 1976-ban, Pathfinder 1997- 
ben) berendezései ontották a mérési eredményeket.

2008 végén a Mars körül három űrszonda kering: a 
Mars Odyssey, a Mars Express és a Mars Reconnaissance 
Orbiter; felszínén két Mars-járó működik, a Spirit és az 
Opportunity, valamint egy álló egység, a Phoenix.

A Mars felszínén mért alacsony hőmérsékletek is
meretében várható, hogy folyékony víz nincs, és ha 
nincs, akkor a tudomány mai állása szerint élet sincs. 
A „lehetetlenségre” egy példa a közelmúltból: olyan

mikroorganizmust találtak az amerikai Yellowstone 
Nemzeti Park savas iszapjában, amely optimális élet- 
körülményeit a 80 Celsius-fokos „savfürdőben” találja 
meg. A Mars Asztrobiológia Kutatócsoport létezése is 
azt mutatja, hogy komoly érdeklődés van a Marson 
elképzelt élet iránt. Létezhetnek a Marson olyan bak
tériumok, amelyek extrém hőmérsékleteket is elvisel
nek, vagy olyanok, amelyek nagyon hosszú ideig in
aktív állapotban maradnak [4, 91. Ezért, ha egyszer 
létezett folyékony víz a Marson (márpedig erre közve
tett bizonyítékok vannak), akkor élő szervezetek 
megőrződhettek.

Nemcsak a mikroorganizmusok, de a Mars talaja, a 
felszínén lévő por is befolyásolhatja az ember tartóz
kodását a Marson. A por szemcsemérete például a 
szilikózis szempontjából fontos, ugyanis a 4 gm-nél 
kisebb szemcsék jutnak le a legnagyobb eséllyel mé
lyen a tüdőbe. A porok keménységét pedig a mérő
műszerek és az űrruha tervezésekor kell ismerni. A 
Phoenix-missziót megelőzően is volt már közvetett 
bizonyíték a víz-jég létezésére: a NASA szerint annyi 
jég van a Mars két sarkvidékén, hogy felolvadása ese
tén 11 méter mélységű víz borítaná a bolygó felszínét.

A Mars felszínén lévő porviharokról, továbbá a por 
szemcseméretéről is van rengeteg közvetett adat. Az 
1. ábrán látható termoemissziós spektrumokat a Mars 
körül keringő Global Surveyor fedélzetén lévő spekt
rométer vette fel 1997-ben. A mérési eredményeket az 
ábrán kiegészítik a feketetestspektrumok is, amelyek 
bár közelítések (minthogy a Mars nem tekinthető tö
kéletes feketetestnek), mégis sok következtetést lehet 
levonni belőlük. A hőmérséklet az éjszakai l60 K-ről 
(-113 °C) délutánra 257 K-re (-16 °C) emelkedik. A 
légkör viszonylag sok szén-dioxidot tartalmaz, ezt 
jelzi a 15 pm körüli erős abszorpció, de a légkörben 
lévő víz-jég és por hatása is detektálható volt.

Az 1. ábrán lévő spektrumokat elméletileg model
lezni lehet, ebből meg lehetne állapítani a por kémiai 
összetételét. Sajnálatos módon túl sok feltételezést 
kell tenni a modellben az összetétel meghatározásá-

1. ábra. A Mars termoemissziós spektruma (Global Surveyor, 1997)
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hoz az egyes poralkotók szemcseméretére, alakjára, 
felületi simaságára, szemcseméret-eloszlására, optikai 
tulajdonságára (a törésmutató valós és képzetes részé
re), így nem jutottak elfogadható eredményre. Az 
1971-72-es porvihar magyarázatára egy sor anyagot 
(pl. kvarc, bazalt, andezit, obszidián, gránit stb.), illet
ve ezek kombinációját tételezték fel a por alkotója
ként, mégsem kaptak kielégítő egyezést. Viszont 
eredménynek tudható be, hogy tíznél több Mars
misszió közvetett méréseinek kiértékelésekor a por
szemcsék effektiv méretére mindig 2 pm-nél kisebb 
értéket kaptak.

A fentiek alapján érthető, hogy miért fontos a Mars 
felszínét fedő finom por tulajdonságainak (méret, 
méreteloszlás, keménység stb.) pontos ismerete, és 
miért terveztek közvetlen mikroszkópos méréseket a 
bolygó felszínén a Phoenix-misszió során.

Phoenix-misszió

A Phoenix Mars-szonda 2007. augusztus 4-én indult 
és 295 napos utazás után 2008. május 25-én szállt le a 
Marsra. Az Arizonai Egyetem vezetése alatt álló pro
jekt széles együttműködés eredményeként jött létre, 
amelynek résztvevői az Amerikai Űrhajózási Hivatal 
(NASA), a NASA Jet Propulsion Laboratory (a Califor
nia Institute of Technology-ban), a Lockheed Martin 
Space System és még sokan mások, közülük említsük 
meg a Neucháteli Egyetem, a Baseli Egyetem és a 
Nanosurf A.G. alkotta svájci konzorciumot, amely a 
cikk címében szereplő atomerő-mikroszkópot létre
hozta.

A Phoenix-küldetés célja volt víz-jég jelenlétét ki
mutatni a felszín alatt, és megvizsgálni a talaj összeté
telét, hogy alkalmas-e az élet fenntartására.

A leszálló egység berendezései közé tartozik -  töb
bek között -  egy ásóval ellátott robotkar és két tudo
mányos egység: a TEGA (termikus gáz analizátor) és a 
MECA. Az előbbi a marsi mintákat felmelegítő kályhá
kat és tömegspektrométert tartalmaz, az utóbbi pedig 
mikroszkópos (M), elektrokémiai (E) és konduktivitá- 
si (C) analíziseket (A) végez a talajmintákon.

A sajtóban nagy visszhangot kapott, hogy a Phoenix- 
misszió során sikerült közvetlenül vizet kimutatni a 
Mars felszínén talált jégből. A küldetésben résztvevő 
AFM-ről kevesebb szó esett, pedig mint látni fogjuk, 
igencsak nagy műszaki teljesítmény volt. A néhány 
nanométer felbontásra képes berendezés gyufásdoboz 
méretű, és a meghajtó elektronika nélkül 15 grammot 
nyom. Ez a kis méret jelentős, ha figyelembe vesszük, 
hogy minden egyes Marsra küldött kilogramm 1 millió 
dollárba kerül. A Phoenix atomerő-mikroszkópja nem 
az első a világűrben, mert az Európai Űrügynökség 
(ESA) 2004-ben felbocsátott Rosetta űrszondáján már 
helyet kapott egy MIDAS (Micro-Imaging Dust Analysis 
System) elnevezésű atomerő-mikroszkóp.

Mi ebben a cikkben főként a Phoenix mikroszkó
pos egységére, azon belül is az atomerő-mikroszkóp- 
ra összpontosítjuk figyelmünket (2. ábra).

2. ábra. A Phoenix mikroszkópos egysége

Az optikai mikroszkópban keletkező képet CCD- 
kamerával detektálták. Az optikai mikroszkóphoz 
képest kisméretű atomerő-mikroszkóp néhány na
nométeres felbontásával jelentősen kiszélesíti a még 
mérhető szemcsék tartományát a fénymikroszkóppal 
összevetve. A mintákat a mintaváltó tárcsa vitte a 
vizsgálatra alkalmas pozícióba. Mielőtt a képen lát
ható atomerő-mikroszkóppal megismerkednénk, 
vessünk egy pillantást a földi körülmények között 
működő atomerő-mikroszkópra, amelynek megter
vezésekor és kivitelezésekor távolról sem kellett 
olyan szigorú követelményeknek eleget tenni, mint 
az űrbéli változatnak.

Az atomerő-mikroszkóp működési elve 
és földi változatai

Az atomerő-mikroszkóp (AFM) működését sematiku
san a 3 • ábrán láthatjuk.

A vizsgálandó minta fölött egy rugalmas tartón, ne
vezzük szondakarnak, található egy tű, amely alatt a 
vizsgálandó minta vízszintes síkban pásztázó mozgást 
végez. A pásztázás módja olyan, hogy egy pontban 
való információgyűjtés után az asztal a következő pont
ba lép, majd a sor végén általában visszamegy az adott 
soron, mielőtt átlép a következő sorba. Az érzékelő tű, 
vagy ahogy az ábrán nevezzük, tűszonda, kölcsönha
tásba kerül a minta felszínével és rá vonzó vagy taszító 
erők hatnak attól függően, hogy milyen távol van a 
minta felszínétől (3 b ábra). Ezáltal a mintafelület topo
gráfiája leképezhető. A szondakar lehajlását a Hooke- 
törvény írja le. Meg kell jegyezni, hogy a 3-b ábrán 
feltüntetett van der Waals-erőket csak egy lehetséges 
kölcsönhatásnak szabad tekintenünk, amely most a 
megértés elősegítésére szolgál. Sok egyéb kölcsönhatá
si forma létezik, például mágneses, kapilláris, elekt
rosztatikus stb. erők, amelyek mérése az atomerő-mik- 
roszkópia egy-egy külön ágát képezik.

A szondakar mintához viszonyított magasságát a 
visszacsatoló körrel lehet szabályozni. Amikor a tű
szonda a minta felszínét éri (3-c ábra), akkor a taszí
tóerőket használjuk a felület egyenetlenségeinek le
írására. Puha mintafelületek esetén ez az üzemmód a 
minta megkarcolását vonhatja maga után, szerencsére 
a vonzó erők tartományában is („B” és „C” tartomány 
az ábrán) lehet működtetni a mikroszkópot. Ilyenkor 
a szondakart a sajátfrekvenciájának megfelelő rezgés-
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be hozzák és a vizsgált felület a szondakar rezgésé
nek amplitúdóját vagy a frekvenciáját változtatja meg, 
ez szolgál a mérés vagy képalkotás alapjául. Alapeset
ben a szondakar lehajlását mérik; a 3-dés j .e  ábrán a 
két leggyakrabban alkalmazott detektálást láthatjuk: a 
lézersugárzást érzékelő fotodiódát, illetve a szonda
karban ébredő mechanikai feszültség piezoelektro
mos detektálását.

Nem kézenfekvő, hogy a leírtak a valóságban is mű
ködnek: az 1970-es években a műszaki feltételek hiá
nyoztak ahhoz, hogy mindezt kivitelezni lehessen 151.

A felbontóképességet az AFM-gyártók számszerűen 
nem szokták megadni, mert azt a minta síkjában a 
tűszonda mérete és a felület tulajdonságai együttesen 
határozzák meg. Minél kisebb a szonda lekerekítési 
sugara, annál jobb felbontás érhető el. Ha még azt is 
hozzávesszük, hogy olyan tűszonda, amely egyetlen 
atomban végződik, nem számít kuriózumnak, akkor 
bizony nanométernél kisebb felbontásra számítha
tunk. A minta felületére merőleges irányban meg 
szokták adni, hogy a pásztázó mechanika mekkorára 
korlátozza a felbontást, és ez általában 0,05 nm. A 
kristályrács atomjai megjeleníthetők, ha az atomerő- 
mikroszkópot ultravákuum-körülmények között alkal
mazzák. Lényeges, hogy a tűsugárral működő mik
roszkópoknál nincs lencse, és ennek következtében 
nincsenek lencsehibák. Ugyanakkor nem kellő vé
konyságú tű használata műtermékek képződéséhez 
vezethet.

Általánosságban elmondható, hogy AFM felbontó- 
képessége körülbelül ezerszer jobb, mint a fénymik
roszkópé, és ha ez utóbbit 200 nm-nek vesszük,
3. ábra. Az atomerő-mikroszkóp: a) működési elv, b) a tűre ható 
van der Waals-erők, c) működési módok, d) a lehajlás lézeres de
tektálása, e) a lehajlás piezoelektromos detektálása

a minta piezo
elektromos 
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a minta felszínétől 
mért távolság

c)
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„A” tartomány

a tű „kopogva” éri 
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h--------- r
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d)
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akkor az AFM felbontóképessége a minta síkjában 0,2 
nm. A minta felületére merőleges irányban jobb, kö
rülbelül 0,05 nm.

Az atomerő-mikroszkóp erőmérő üzemmódban is 
működtethető, 10-12 newton erőt meg lehet mérni, és 
például a biológusok számára rutin feladatnak számít 
annak az erőhatásnak kimérése atomerő-mikroszkóp- 
pal, amely egy összecsavarodott DNS molekula ki- 
egyenesítéséhez szükséges.

Az atomerő-mikroszkóp (AFM) űrbéli változata

Az itt ismertetendő AFM különlegességét [10] az űr
utazás által szabott kemény követelmények jelentik. 
Emiatt nem is lehetett olyan tökéletes, mint földi „test
vére”. A mechanikai igénybevétel, a rázkódás különö
sen erős a kilövés és landolás idején. A hőmérséklet 
akár -120 °C is lehet, és a nyomás erősen eltér a földi 
viszonyoktól. A Mars légköri nyomása 7 mbar, ami 
miatt az elektromos kisülések könnyebben bekövet
kezhetnek az elektronikában, mint a Földön. A követ
kező veszélyt a kozmikus sugárzás hordozza magá
ban, amely meglehetősen kemény és veszélyesebb az 
elektronikára, mint az alfa- és béta-sugarak. Még to
vább lehetne sorolni a veszélyforrásokat, de inkább 
említsünk egy másik erősen korlátozó tényezőt, a 
pénzt. A pénz határozza meg, hogy mekkora tömeget 
és mekkora térfogatot küldhetnek fel, mert a költsé
gek e kettővel arányosak, ezért mindkettőnek a lehe
tő legkisebbnek kell lennie.

Ha visszatekintünk a 3.a ábrára, akkor a minta
mozgató egységen kívül az összes többit szilíciumlap
kára, pontosabban szigetelőanyagon lévő szilícium
lapkára integrálták. A 3-d és j .e  átrakón látható le
hetőségek közül nem a lézersugaras, hanem a piezo
elektromos detektálást valósították meg, mert energia- 
igénye kisebb, mint a lézeres változatnak, és behan- 
golása sem olyan kritikus. A piezoelektromos ellenál
lást bór implantálással készítették a szondakaron. Az 
AFM-chipet a 4. ábra mutatja.

4. ábra. Az atomerő-mikroszkóp chipjének pásztázó elektronmik
roszkópos képe. Nyolc szondakart készítettek, hogy a tűszonda 
kopása esetén egy új szonda vehesse át a feladatot. A jobb alsó sa
rokban a szondakar végén felfelé néző tűszonda látható.
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5. ábra. A komplett marsbeli atomerő-mikroszkóp. A kép közepén 
a 4. ábrán mutatott AFM-chip látható.

A részletek mellőzésével azt mondhatjuk, hogy a 
mikroelektronikában ismeretes gyártási lépéseket, fo- 
tolitográfiát, oxidmaratást, ionimplantálást, foszfor- 
szilikát üveg felvitelét, kémiai rétegleválasztást (CVD) 
stb. használtak arra, hogy a szondakar, a tűszonda és 
a szükséges elektronika monolitikusán létrejöjjön egy 
n-típusú szilícium-szilíciumoxid lapon.

A mintamozgató egységet (3 a ábra alsó része) 
földi körülmények között piezoelektromos kerámia
hengerrel valósítják meg. A meghajtásához mintegy 
100 V feszültségre van szüksége, viszont a marsi 7 
mbar szén-dioxid atmoszférában már 50 V is átütne. 
Ezért olyan mágneses mintamozgatást terveztek, 
amely 12 V-tal működik. Ez az egység foglal helyet az 
AFM-chip alatti sötét dobozban az 5. ábrán.

A 6. ábra a Marsról küldött első atomerő-mikrosz- 
kópos képet mutatja, amely egy kalibrációs kép, de 
ez mit sem von le értékéből.

A 7. ábrán egy marsbeli porszemcse AFM-képét 
látjuk a bekarikázott helyen. A hordozóban lyukak 
voltak kiképezve, hogy a porszemek ott csapdába es
senek.

Néhány érdekesség a tervezésből és kivitelezésből:
-  Az AFM chip oly kicsi, hogy 60 darab fér el egy 

10 cm átmérőjű szilícium szeleten.
-  Felváltva alkalmaztak szilícium és gyémánt tű

szondát a nyolc szondakaron. A szilícium tűt monoli
tikus formában KOH-ban való maratással állították elő 
a szondakarból, míg a gyémánt tűket a Si szondaka
ron előkészített piramis alakú bemélyedésekben ké
miai rétegleválasztással (CVD) hozták létre. A gyé
mánt tűket keményebb porszemek vizsgálatára ter
vezték.

-  A kozmikus sugárzás elleni védelemként az 
elektronikát úgy tervezték, hogy minden egyes bitet 
három független regisztercellában tárolnak, amelyeket 
egy „szavazó” cella vizsgál, hogy fellépett-e sérülés és 
dönt arról, hogy melyik bit volt többségben a három 
regiszterben. Különösen veszélyes az, amikor a kozmi
kus sugárzás olyan helyen üt be, ahol rövidzárat okoz a 
tápvonalban és a keletkező nagy áram tönkretesz egy 
CMOS chipet. Ennek megakadályozására védő áram-

6. ábra. Az első AFM-kép a Marsról; a kalibrációra szolgáló objektu
mot mutatja.

kört kellett beépíteni, amely rövidzár esetén lekapcsol
ja a tápegységet, majd kis idő múlva újra visszakapcsol
ja és letölti a megszakadt programot.

-  Az AFM-et földi viszonyok között a belélegzésre 
veszélyes tartományba eső (100 nm -  3 (tm) a-kvarc 
kristályokon tesztelték 10 nm-es lekerekítési sugarú 
szondatűkkel. A szemcsék méreteloszlását lézerdiff
rakciós mérésekkel határozták meg, majd 150 szem
csét AFM-mel is megmértek. A kétféle eljárás jó egye
zést mutatott.

-  A berendezést karcolások profiljának meghatá
rozására is használták, hogy ebből a karcolást okozó 
szemcsék keménységére következtethessenek.

-  Külön gondot kellett fordítani arra, hogy a be
rendezés sterilen kerüljön fel a Marsra. Téves követ
keztetésekre lehet jutni a marsi életre vonatkozóan, 
ha a műszert az ember elszennyezi.

Összefoglalás

A Phoenix-expedíció egy lépés ahhoz, hogy az ember 
majdan megvethesse a lábát a Marson. A Mars felszí
nén lévő finom por jellemzésére olyan miniatürizált 
atomerő-mikroszkópot küldtek fel, amely néhány na
nométeres felbontásával a fénymikroszkóp lehetősé
geit messze túlhaladja. Ez a példa arra is ráirányítja a

7. ábra. Fénymikroszkópos (fent) és atomerő-mikroszkópos kép 
(lent) montázsa. A körrel jelölt helyen egy marsbeli porszem AFM- 
képe látható. A hordozó üreges kiképzése a részecskék helyzetének 
stabilizálását szolgálja.
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fig ye lm e t, h o g y  a m in ia tü rizá lás  segítségével o lyan  
kö ltségcsökkenést lehe t e lé rn i, am i az edd ig i ű rk ísé r
letezés ú jragondo lásá t teszi szükségessé.
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KACSOH PONGRÁC, A FIZIKUS
Oláh-Gál Róbert

Babe§-Bolyai Egyetem, Matematikai-Informatikai Kar, 
Csíkszeredái Tagozat, Informatikai Rendszerek Tanszék

A  Ján os v i té z  da ljá ték szerző jének a lk o tó i zsengéje az 
EME O rvo s-term észe ttu d o m á n yi É rtesítő iében  je len t 
meg, és ezzel az írásunkka l tisz te le tte l kö szö n tjü k  
„E rdé ly  T udom ányos A kadém iá já t” , a 
150 éves E rdé ly i M úzeum  Egyesületet.
A  budapesti születésű K acsóh  P on g
rá c1 K o lozsvá ron  végezte a m atem ati
ka -fiz ika  szakot, m a jd  b e ira tko zo tt 
dokto rá tusra  F arkas G y u lá h o z ,2 a Fe- 
rencz József Tudom ányegye tem  fe lső 
m ennyiségtan professzorához.

Érdem esnek ta rtju k  m egem líten i, 
h o g y  Kacsóh Pongrác ké t igen érdekes 
d o lg oza to t k ö z ö lt az EME O rvos-term é
sze ttu d o m á n y i É rtesítőiében: az egy ik  
1894-ben je le n t m eg és a címe: A z  A n -  
tolik-féle ú j h a n g sk á lá ró l [1], A  m ásik 
do lgoza to t 1896-ban közö lte : A z  egyen- 
lőségi és egyenlőtlenségi elv v iszo n ya  a  
m ech an ikában  cím en [2], Az e lső te r
m észetesen b izo n y ítja  a később i sikeres opere ttszerző  
e lm é le ti fe lkészü ltségét, m íg a m ásod ik  szorosan ka p 
cso ló d ik  a fe n n  em líte tt híres Farkas-lem m ához. Ez a 
m ásod ik  K acsóh-fé le  do lgoza t azért fon tos, m ert m u 
tatja, ho g y  Farkas G yu la  tisztában v o lt  az a k k o r m e llé 
kes e redm énykén t keze lt lem m ájának e lm é le ti je len 
tőségével. (M eg k e ll jegyezzük, hogy  Farkas G yu la  
lem m á já ró l és m unkásságáró l szinte sem m it sem tu 
d o tt a tudom ányos közvé lem ény, am íg fe l nem  fedez

1 A régebbi közleményekben Pongrácz szerepel, az újabbakban 
Pongrác.
2 Farkas Gyula aktív szereplő volt az EME Orvos-természettudo
mányi Szakosztályában, több éven keresztül tisztségeket is vállalt, 
és a matematikusok között a legtöbbet publikálok között szerepelt. 
(Farkas Gyula, Klug Lipót és Martin Lajos közölték a legtöbb tudo
mányos értekezést az EME szakosztályi értesítőjében, szám szerint 
10, 8, 7 dolgozatot.)

Farkas Gyula napjainkban, az 1960-as évektől kezdve lett világ
hírű, a legidézettebb kolozsvári matematikus, amióta a matematikai 
és számítógépes programozás világsláger lett. A Farkas-lemma 
lényegében az operációkutatás egyik alappillérének bizonyult.

te az Egyesült Á lla m o kb a n  A lbert W. Tucker híres 
ope rác ióku ta tó . Farkas G yu la  e lism ertetése hason ló  a 
B o lya in kéh oz, m in d h á rm u k  nagyságát a k ü lfö ld n e k  

ke lle tt fe lism ern ie . M in t ahogy a Bo- 
lya ia k  hazai m egism erte tésében e lé vü l
he te tlen  é rdem eket szerzett S ch m id t 
F erenc  tem esvári építész, szinte te lje 
sen hason ló  m ó d o n  in d íto tta  e l a Far
kas-ku ltusz t M agyarországon P rékopa  
A n d rá s  akadém ikus. Farkas G yu la  sír
já t is hason ló  m ó d o n  ku ta tta  fe l P réko
pa András, m in t annak ide jén  Schm idt 
Ferenc a B o lya iaké t. M ilye n  érdekes ez 
a v ilág !)

V isszatérve Kacsóh Pongrácra, az 
igazsághoz ta rto z ik  az is, h o g y  S zén ás-  
yp B a rn a  özvegye, V a li né n i fedezte 
fe l, h o g y  Kacsóh Pongrác K o lozsvá ro tt 
Farkas G yu láná l d o k to rá lt.3 Ezt m ost 
azért is i lle n d ő  m egem líten i, m ert Sze

geden a P o lygon  ú jra  k iad ta  A M a g ya ro rszá g i m a te 
m a tik a  történ ete  c ím  a la tt Szénássy Barna a lapm űvét, 
am ihez nagyban hozzá já ru lt V a li né n i is.

Kacsóh Pongrác d o k to r i d isszertác ió já t is fe lku ta tta  
P rékopa András.

K acsóh Pongrác é le té rő l és zene i m unkásságáró l 
részle tesen o lva sh a tu n k  az in te rn e te n  [31. Term észe
tesen sok  k ö n y v  is ism e rte ti é le tpá lyá já t és zenei 
m ű ve it, m i csak azt a d o lg oza tá t ism e rte tjü k , am e ly  a 
K acsóh -szaké rtők  és k u ta tó k  f ig y e lm é t e d d ig  e lk e 
rü lte .

Az EME O rvosi-term észettudom ányi Értesítőié alap
ján három  fontos adattal tu d ju k  kiegészíteni a Kacsóh 
életrajzot: ké t fontos dolgozattal, am ely a m agyar fiz i
katörténet szem pontjából sem lebecsülendő, és azzal a 
ténnyel, hogy Kacsóh Pongrác rö v id  ide ig  az aradi fő -

3 E tény már megjelent folyóiratunkban is. Gábos Zoltán: Az erdé
lyi fizikusok hozzájárulása a magyar tudományhoz. Fizikai Szemle 
50  (2000) 117.

Kacsóh Pongrác
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reáliskola tanára volt. (Életrajzai egyetemi tanulmányai 
után egyből Budapestre helyezik.) Az is tény, hogy 
dr. Kacsóh Pongrác az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos
természettudományi szakosztályának vidéki tagja volt.

„Az Antolik-féle új hangskáláról 
Kacsóh Pongrácz tanárjelölttől.

Nem sok problémája van a physikának, a mely több
ször és több szempontból lett volna megvitatva, mint 
a zenei skálák kérdése. Azt hiszem, nem csalódunk, 
ha ennek okát két körülményben is keressük, részint 
abban, hogy a kérdés elementáris vizsgálati módsze
rekkel jól hozzáférhető, másrészt pedig, hogy a dolog 
a zenészeket és a fizikusokat egyaránt érdekelvén, 
mindkét részről hozzá szólnak a dologhoz. Pythago
ras óta kisebb-nagyobb időközökben minduntalan 
akad egy-egy új kutató, rendesen mindannyiszor 
megszülemlik egy új rendszer, a mely azonban csak
hamar letűnik a tudomány felszínéről, hogy bevonul
jon a históriai érdekességek sorába.

Alig két hónapja, hogy egy felső-magyarországi 
napilap, a Pozsonyban megjelenő »Grenzboote« hírt 
adott az ottani reáliskola igazgatójának dr. Antolik 
Károlynak új zenei skálájáról, melyet mint nagy hord
erejű, s századok óta várt felfedezést kommentált. 
Nem lehet a kutatónak felróni egy udvarias helyilap 
frázisait, annyit azonban konstatálhatok, hogy a 
»Grenzboote« túlságosan elismeréssel szól Antolik e 
tárgyban tett kutatásairól mondva: »Es ist gelungen, 
was Jahrhunderet hindurch ein Bestreben der Wissen
schaft nicht vermochte«.

Ez ugyan nem áll, de tény az, hogy Antolik egy 
skálát hozott javaslatba; e skála 16 hangból áll és a 
hangok rezgésszámai arithmetikai progressio szerint 
növekednek. Első megtekintésre az Antolik-féle skála 
igen tetszetősen tűnik fel. Az egyes hangok jelölése és 
rezgés számainak arányszáma u.i. a következő:

c l6/l6, cis 17/16, d 18/16, dis 19/16, e 20/16, eis 
21/ 16, f 22/16, fis 23/16, g 24/16, gis 25/16, a 26/16, ais 
27/16, h 28/16, his 29/16, i 30/16, is 31/16, c 32/16, a 
mely kétségtelenül szabályos és a szemnek jóleső azon
nal. Már csak az idea eredetiségéért, hogy t.i. számtani 
haladvány vétetik alapul, megérdemli az új skála a bő
vebb vizsgálatot az eddigiekkel szemben.”

A János vitéz 1904-es előadásában Medgyaszay Vilma (lluska) és 
Fedák Sári (Kukorica Jancsi)

A továbbiakban Kacsóh Pongrác matematikailag 
megvizsgálja Antolik-féle hangskálát és kimutatja an
nak hiányosságait. Nagyon alaposan öt oldalon elem
zi annak matematikai és összhangzástani nehézségeit. 
Majd így vonja le következtetését:

„Hogy ne csak számokban lássam, hanem fülemmel 
is hallhassam és demonstrálhassam a skála hibáit, 1,5 
mm vastag és 1,6 cm széles vasbádog lemezekből re
szeléssel két oktáva (e -  e’) 33 Antolik-féle hangját elő
állítottam és az u.n. aczél-czimbalmak mintájára sorban 
felerősítve, s a lemezeket fakalapácsokkal megütve 
végig vizsgáltam a skálát és azt tapasztaltam, hogy a 
hangközök folytonos változása, és tisztátalansága már a 
kéttagú akkordokat is kellemetlenekké és lebegések 
által zavartakká teszi; még kellemetlenebb a hármas 
hangzatok és a septimakkordok, melyek egy éveken át 
nem hangolt hamis hangú czimbalmot juttatnak a hall
gató eszébe, egyszóval a tapasztalás még jobban előtér
be tolja a skála hibáit, mint a számadatok.

Az említett készülék a kolozsvári tud. egyetem phy- 
sikai intézetének tulajdonába ment át, hol én azt bárki 
érdeklődőnek, az intézeti főnök, nagys. Abt tanár úr 
engedélyével szívesen bemutatom.

Szándékosan hallgattam mostanig az új skála egy 
nagy hátrányáról, mely akkor esetleg még elnézhető 
lett volna, ha az egyébképpen jó és hasznavehető 
lenne.

Ez az, hogy az új skála az új i és is hangok beiktatá
sával 8 egész és 8 fél hangból állván, használatban 
vétele esetén az eddigi zenedarabokat, melyek Bach 
Sebestyén óta mind a temperált skálán alapulnak, 
nagyobbrészt eldobhatnék s ha kis részben átalakít
hatnék is, alig ismernénk rájuk, és várhatnánk ki tudja 
meddig, míg születnének lángelmék, akiknek darabjai 
pótolhatnák nekünk Bach fugáit, Beethoven sympho- 
niáit, quartettjeit, sonatait Goldmarck és Grieg suite- 
jeit stb. Szóval páratlan becsű, csodaszép darabok 
egész légióját.

S hogy megnehezedne az új skálával a hangszerek 
technikája is!”

Végül így zárja alapos kiértékelőjét:
„Új műveket kellene hát teremteni, új összhangzat

tan alapján új hangszereket csinálni, új művésznemze
déket nevelni hozzájuk és mindezt miért? Hogy le
gyen a meglevőnél rosszabb skálánk, melyben sem 
transzponálni, sem modulálni, de még csak tűrhető 
hangzású akkordokat találni sem lehet, az egyetlen 
egy tonika dúr hármas hangzat kivételével.”

Fontosnak tartottuk, hogy részletesen idézzük Ka
csóh tanulmányát, mert benne megmutatkozik a ké
sőbbi hírneves operettszerző alapos zenei és elméleti 
fizika tudása. Különös büszkesége lehet az erdélyi 
tudományosságnak, hogy erre az EME Orvos-termé
szettudományi Értesítő)e biztosított fórumot.

Irodalom
1. EME Orvos-természettudományi Értesítő, 1894, XIX. kötet, I., II., 

III. füzet, 284-293.
2. EME Orvos-természettudományi Értesítő XVIII. kötet I. füzet, 

1-18.
3. http://www.szineszkonyvtar.hu/contents/k-o/kacsohelet.htm.
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VATAI ENDRE
1936-2008

Vatai Endre útja Kisújszállásról, egy nyolcgyermekes 
családból és az ottani gimnáziumból indulva a Lenin- 
grádi Egyetemen keresztül vezetett az ATOMKI-ba, 
amelynek 1961-től volt munkatársa.

Munkáját az intézetben a Magspektroszkópiai Cso
portban kezdte (és végig ott is dolgozott), ahol a cso
port munkatársaival együtt már pályája elején nemzet
közileg is elismert eredményeket ért el egyes radioak
tív folyamatok (belső fékezési sugárzás, elektronbefo- 
gás-bétabomlás viszonya) még ismeretlen részletei
nek tisztázásában. Ezzel kapcsolatban érdeklődése 
egyre inkább a béta-bomlás, illetve a gyenge kölcsön
hatások elmélete felé fordult. Ebben az időszakban -  
a hetvenes évek elején -  került sor hosszabb amerikai 
tanulmányútjára (Georgia Institute of Technology), 
majd a kandidátusi fokozat megszerzésére.

Pályájának csúcspontját az úgynevezett tükörkép 
atommagok béta-bomlásának és különböző más béta
bomlási jelenségeknek a vizsgálata során elért ered
mények képezték. Megállapította többek között, hogy 
a másodfokú indukált gyenge kölcsönhatási áramok 
nem jelennek meg az atommagok béta-bomlásában. 
Ezeket az eredményeit a Nature szerkesztőségi cikk

ben elemezte, méltatta. A szóban forgó eredményeket 
a szerkesztő jelentősnek és meglepőnek ítélte, amit 
azzal a fordulattal jellemzett, hogy a szerző „macskát 
dobott a galambok közé”.

Vatai Endre egyformán otthon volt és egyformán 
alkotott az elméleti és a kísérleti fizikában. Közlemé
nyei között kifejezetten instrumentális eredményekről 
beszámoló cikkeket is találunk, sőt az ipari alkalma
zások sem voltak idegenek tőle (pl. Komplex kőzet
minták gyors meghatározása Si(Li) detektor felhasz
nálásával, vagy Hordozható röntgenemissziós REÁ 
berendezés).

Munkájának, életének biztos hátteret, támaszt nyúj
tott élete végéig családja: felesége, két fia és család
jaik.

1991-ben, viszonylag fiatalon nyugdíjba kellett 
mennie betegsége miatt, így pályája kétségtelenül 
törést szenvedett, bár most visszatekintve meg kell 
állapítanunk, hogy maradandó eredményeket ért el. 
Azt is elmondhatjuk, hogy egy nem mindennapi te
hetséget és egy korrekt, segítőkész, egyenes jellemű 
embert gyászolunk Vatai Endrében.

Berényi Dénes

DISZKUSSZIÓ

Hraskó Péter: AZ ANTROPIKUS ELVRŐL
(58. évfolyam, 10. szám, 321-322. oldal)

Tisztelt szerkesztőség!
Nagy örömmel szoktam olvasni lapjukat, amelyben 

gyakran találtam inspirációt a munkámhoz, és mindig 
tetszett a cikkek színvonala. Most viszont nagy cso
dálkozással olvastam az idei októberi szám bevezető 
cikkét, amely az antropikus elvről szól. Nem akarok a 
szerzővel most magáról az antropikus elvről vitatkoz
ni, csupán rá szeretnék mutatni a bemutatott gondo
latmenet problematikus voltára.

Röviden összefoglalva -  a cikkben arról van szó, 
hogy van egy hipotézis H  (antropikus elv), amely 
elméletileg közelebbről nem tárgyalt bizonyítékok B  
halmazából következik. A bizonyítékok halmaza ada
tokat tartalmaz (azok hibáival), amelyeknek konkrét 
értékei bizonyítani hivatottak a hipotézist. A matema
tikai statisztika apparátusával a szerző megmutatja, 
hogy a hipotézis bizonyítása tautológia, vagyis körkö

rös bizonyítás. Ha hiszünk a hipotézisben, vagyis az 
antropikus elvben, akkor azt bizonyítottnak is látjuk, 
ha nem, akkor a fordítottját látjuk helyesnek.

A legnagyobb probléma a bemutatott gondolatme
nettel az, hogy sehol sincs semmilyen konkrét specifi
kum, amely az antropikus elvhez kötődik. A H  hipotézis 
lehet akármilyen más hipotézis is -  példának megfelel a 
gravitációs és tehetetlenségi tömeg ekvivalenciája. A B  
bizonyítékok halmaza is lehetne akármi -  az adott pél
dában például mérési adatok a klasszikus inga lengés
idejéről különböző körülmények mellett. Erre a példára 
is ráillenének a cikkben felsorolt premisszák (1) -  (3) és 
konklúzió (4), csak be kell helyettesíteni a szövegbe az 
aktuális variánst. Ebből viszont a szerző szerint furcsa 
dolgok következnek -  ha elhisszük, hogy a gravitációs 
tömeg és a tehetetlenségi tömeg ekvivalensek, akkor ez 
igaz, és ha nem -  akkor nincs bebizonyítva.
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Nem szeretnék most belebocsátkozni olyan vitába, 
hogy hol is történt a hiba, mert matematikailag látszó
lag minden rendben van. A probléma megoldását vala
hol a természettudományos elméletek és mérések filo
zófiájában kell keresni. Popper és Kuhn ideje óta ma 
már tudjuk, hogy egy tudományos elméletet soha sem 
lehet végleg bebizonyítani, legfeljebb cáfolni. Egy el
mélet annál szilárdabb lábakon áll, minél több cáfolási 
kísérletet állt ki eredményesen. így van ez minden el
mélettel -  az elméletből következnek ugyan a várt mé
rési eredmények, de a mérési eredmények még nem 
bizonyítják az elméletet. Az elméletben mindig csak 
feltételesen bízunk meg, mert új adatok cáfolhatják ezt. 
A fizika történetében számos példa volt arra, hogy 
ugyanazokat az eredményeket egy új paradigma kere
tein belül, más elmélettel magyarázták.

A cikkben felhozott matematikai bizonyítás szépen 
illusztrálja a felvázolt filozófiai tételt, amely a tudomá
nyos elméletek körében általános érvényű. Ennek nem 
megfelelő módon viszont úgy volt bemutatva, mintha 
mindez csak az antropikus elvre lenne érvényes.

Őszinte tisztelettel
Bánó Miklós 

a matematikai és fizikai 
tudományok kandidátusa

Tisztelt Szerkesztő úr!
Bánó Miklós kritikája alkalmat ad arra, hogy a cik

kemmel kapcsolatos tudományfilozófiai problémákra 
is kitérhessek. Az írásom célja az volt, hogy kimutas
sam: az erős antropikus elv premisszáiból csak abban 
az esetben következik az elv konklúziója (az, hogy a 
világ intelligens tervezettség következménye), ha ezt 
a konklúziót valamilyen mértékben már előzetesen 
elfogadjuk. Úgy gondolom -  és Bánó Miklós sem vi
tatja -, hogy a cikkem gondolatmenete ezt valóban 
bizonyítja. A cikkben nem esik szó arról, hogy ez a 
gondolatmenet esetleg más, valóban tudományos 
hipotézisekre is alkalmazható lenne, és ez az, amit 
Bánó kifogásol. Szerinte ugyanis a gondolatmenetem
ben nincs semmi, ami csak az antropikus elvre lenne 
érvényes, ezért bármilyen hipotézisre, például a sú
lyos és a tehetetlen tömeg egyenlőségére is alkalmaz
ható. „Ebből viszont a szerző szerint furcsa dolgok 
következnek” -  írja, mert akkor egyetlen fizikai elmé
let érvényessége sem alapulhat kizárólag a tapaszta
lati bizonyítékokon: az érvényességhez még az is kell, 
hogy már eleve higgyünk benne.

Ehhez az észrevételhez két hozzáfűzni valóm van, 
egy negatív és egy pozitív. A negatív megjegyzésem az, 
hogy a cikkem gondolatmenete egyáltalán nem alkal
mazható egy-az-egyben a valóban tudományos hipoté
zisekre, mert az antropikus elv első premisszája érvény
telen rájuk. Matematikailag ezt a premisszát a 
val (B | H) <sc 1 képlet fejezi ki, amelynek az az értelme, 
hogy a tapasztalati tényeket (a B-t) lehetetlen a H-tól 
(az adott esetben az intelligens tervezettségtől) külön
böző H hipotézis alapján értelmezni. A tudományban 
azonban ilyen természetű feltételezésnek nincs helye.

Legyen például H Newton általános tömegvonzási el
mélete, B  pedig tartalmazza a bolygórendszer megfi
gyelt tulajdonságait. Több mint két évszázadon keresz
tül hitték azt, hogy ennél tökéletesebben lehetetlen 
megmagyarázni a Naprendszert, vagyis a newtoni gra
vitációelmélettől gyökeresen különböző bármilyen H 
hipotézisre val ( B  | H) bizonyosan sokkal kisebb 1-nél. 
Azonban ma már tudjuk, hogy az általános relativitásel
mélet Newton gravitációelméletének olyan H  alternatí
vája, amelyre val ( B  | H) még sokkal közelebb van 
1-hez, mint val(B |H).

Röviden: Az első premissza azért nem fér össze a ter
mészettudománnyal, mert kizárja a fejlődés lehetősé
gét, amely pedig a tudomány alapvető sajátossága.

A másik (pozitív) megjegyzésem a következő: El
fogadom és vállalom Bánó Miklós konklúzióját (noha 
ez az első premissza miatt szigorúan véve nem kö
vetkezik a cikkemből), hogy ha a tudós nem hinne 
eleve valamilyen mértékben a hipotéziseiben, akkor 
a kísérleti eredményeit önmagukban nem tekinthetné 
a hipotézisei igazolásának. A tudománynak ezt a sa
játosságát a tudományfilozófusok az indukció problé
májára vezetik vissza. Ezzel az elnevezéssel azt feje
zik ki, hogy elszigetelt megfigyelésekből, mint ami
lyenek például a fizikai kísérletek, lehetetlen pusztán 
logikai úton általános érvényű következtetéseket 
levonni (kivéve talán a hipotéziseik tagadását). Ha 
ugyanis a H hipotézisből levonhatók a B  következte
tések (vagyis ezek a hipotézis bizonyítékai) és a kí
sérletek cáfolják B -t, akkor a H hipotézis nem lehet 
igaz. Ha ellenben a kísérletek során B  igaznak bizo
nyul, ebből nem következik, hogy akkor tehát a hipo
tézis bizonyosan korrekt. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
egészen más természetű hipotéziseknek is lehetnek 
ugyanilyen következményei. Az ilyen esetekben a B  
kísérleti eredmény nem igazolja, hanem csupán plau- 
zibilisabbá teszi H-t. A Bayes-tétel segítségével (a 
cikkem gondolatmenetéhez hasonló okfejtéssel) ana
lizálható, hogyan befolyásolják a bizonyítékok konk
rét sajátosságai (mennyiségük, váratlanságuk stb.) a 
hipotézis hihetőségét, de az indukció problémáját 
ezzel a gondolatmenettel sem kerülhetjük meg. Kide
rül ugyanis, hogy ha valaki egyáltalán nem bízik egy 
hipotézisben, a bizalmatlanságát semmilyen kísérleti 
eredmény sem ingathatja meg.

A természettudomány tehát nem az abszolút bizo
nyosságról szól, hanem konkrét hipotézisekről és bizo
nyítékaik minőségéről. Ezzel kapcsolatban szót kell 
ejtenünk az erős antropikus elv második premisszájáról 
is. Matematikailag ezt a premisszát a val(B |H ) = 1 
képlet fejezi ki, amely azt jelenti, hogy a B  tények kö
vetkeznek a H hipotézisből. Ilyen típusú feltevéseket 
(az első premisszával ellentétben) a valódi tudomány is 
használ. A bizonyítékok minőségét jelentős mértékben 
az határozza meg, hogy ezek mennyire kényszerítő 
erejűek. A nagyon jól megalapozott várakozásra példa
ként megint az általános relativitáselméletre hivatko
zom (ez a H), amelyből következik, hogy a fénynek 
1,75 szögmásodperc nagyságú elhajlást kell szenved
nie, amikor a napkorong közelében elhalad (ez a B ), és
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ez csak egyike az e lm éle t hasonló je llegű  pontos, m eg
figye lhe tő  következm énye inek. M i fe le l m eg ennek a 
va lóban tudom ányos következte tésnek az erős an trop i- 
kus elvben? Az, hogy  ha a v ilág  in te lligens tervezettség 
eredm énye (ez a H ) ,  a kko r a kozm osz m egfigye lt a lap
ve tő  param étere inek lényegében pontosan o lyanoknak 
ke ll lenn iük , m in t am ilyenek (ez a B ). A  ké t k ije lentés 
fo rm a i azonossága ellenére nehéz m egfe le lő  szavakat 
ta lá ln i a m inőségük kö zö tti csillagászati távolság k ife 
jezésére -  az an trop ikus e lv  rovására.

V égül visszatérek Bánó M ik lós  szemrehányására, 
am iért „e ltitko lta m ” , hogy  nem csak az in te lligens te r
vezettségben, hanem  a term észettudom ányos h ip o té 
zisekben is m ár b izonyos m érték ig  h in n ü n k  ke ll ahhoz, 
hogy  a b izony ítéka ika t az igazolásuknak tekinthessük. 
Az „elhallgatásra” ké t o ko m  is vo lt. Az első az, hogy 
csak az an trop ikus  e lv  ké p v ise lő i p ró b á ljá k  e lh ite tn i,

A FIZIKA TANÍTÁSA

HOGYAN ÉLHETETT ERDŐS PÁL 2,5 MILLIÁRD ÉVET?

E rdős P á l  (1913-1996), a v ilá g h írű  m agyar m atem ati
kus a n yo lcva na d ik  születésnapján ado tt té vé in te rjú 
ban közö lte , ho g y  ő  m aga 2,5 m illiá rd  éves. E m eg le 
p ő  k ije len tés b izonyítása  igen  rö v id e n  a köve tkező : 
„A m ik o r k ics i vo ltam , a kko r a F ö ld  2 m illiá rd  éves 
vo lt. M ost [1993-ban] 4,5 m illiá rd  éves.” Ez a szokatlan 
érvelés adta az ö tle te t, hogy  áttek in tsem , az egyes 
k o ro k b a n  m it is g o n d o lta k  a F ö ld  ko rá ró l.

A Biblia szerint

A  zsidó-keresztény k u ltú rk ö rb e n  a v ilá g  te rem te tt, 
a m e lybő l óha ta tlanu l kö ve tke z ik , h o g y  b o lyg ó n kn a k  
tö rténe te  és é le tko ra  is van. Az e u rópa i gond o lko d á s
ban sok m indenhez a B ib lia  adja a sorvezetőt. Leg in
kább  o lyan  kérdésekben, am elyekre  a tu d o m á n y  so
ká ig  nem  tu d o tt egzakt, m inden  g o n d o lk o d ó  á lta l 
e lfogadha tó  választ adn i. L eonardo  d a  Vinci a tenge r
p a rttó l tö b b  m in t 200 km -re  tenge ri ha lak k ö vü le te it 
ta lá lta. A  15, században k o rre k t vá lasznak tűn t, h o g y  a 
ha lak az özönvíz  ide jén  ke rü lte k  ily e n  messzire a ten 
ge rpa rttó l. Ezt a m agyarázatot széles kö rb e n  e lfogad 
ták, annak e llenére, hogy  A lh a za n , az arab o rvos
tudós m ár a 11. században azt fe lté te lezte , h o g y  a 
ha lak  kö vü le te i a tengerek a lján a kőze tek  k ia la ku lá -

A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban 2008. november 6-án, a Ma
gyar Tudomány Napján tartott előadás írott változata.

hogy a V ilágegyetem  m egfigye lhe tő  param étere ibő l 
teljes b izonyossággal köve tkez ik  dédelgetett h ipo téz i
sük, a v ilág  tervezettsége. A  te rm észettudom ányok m ű
ve lő i ilyesm it fe le lősen sohasem á llítha tnak a saját h i
po tézise ikrő l, m ert kü lö n be n  ny ilvánva ló  e llen tm on
dásba ke rü lnének a tudom ány fe jlődésének közism ert 
ténye ive l (a tudom ányos kutatással együttjá ró  pszicho
lóg ia i nyom ás azonban a p raktizá ló  ku ta tó t hajlam osít
hatja arra, hogy abszolutizálja azokat a fon tosabb h ip o 
téziseket, am elyek a tudom ányte rü le tén  m egszabják a 
kuta tások fő  irányát). A  m ásik o k  az vo lt, hogy  féltem , 
ha nem  korlá toznám  m agam  a lényegre, ezzel szükség
te lenü l tom pítanám  a m ondan iva lóm  élét. Reméltem, 
hogy ha a c ikkem  érdeklődést ke lt, lesz m ég alka lm am  
írn i a p rob lém a tö b b i aspektusáról is. Bánó M ik lós lé
nyegbevágó észrevétele erre adott m ost lehetőséget.

H raskó P éter

sakor ke le tkez tek , s a fö ldm ozgások  ju tta ttá k  ő ke t a 
v iz e k tő l távo l a szárazfö ld  belsejébe. H ason ló  fe lté te 
lezést a nyuga ti tudom ányban  csak N ico lau s Steno  
foga lm azo tt m eg a 17. század m ásod ik  fe lében. Steno, 
egy dán o rvos do lgozta  k i a ré tegtan a lapja it.

A  B ib lia  m egké rdő je lezhe te tlen  te k in té lyé n e k  k ö 
szönhetően a F ö ld  ko rá t e lőször a B ib lia  a lap ján  p ró 
bá lták  m egá llap ítan i. Jam es Ussher ír érsek az írásban 
e lő fo rd u ló  generác ióka t ve tte  sorra, s az e lső em ber
pá r m eg je lenésének ide jé t i. e. 4000-re teszi. V o lt nála 
m erészebb em ber is. John  Lightfoot, a cam bridge -i 
egyetem  teo lóg ia -p ro fesszora  1654-ben k ije len te tte , 
hogy  a terem tés i. e. 4004. o k tó b e r 26-án d é le lő tt 9 
ó ra ko r tö rtén t. A  pon tos id ő p o n th o z  h ibaha tá rt sem 
ado tt meg. A  fö ld tu d o m á n y  ezen az adaton term észe
tesen m ár rég tú llé p e tt. E nnek a becslésnek v iszon t 
ku ltú rtö rté n e ti je lentősége van, a B ib lia  á lta l le írt tö r
téne t hosszát adja meg.

A földtudomány születése

Végzettségük szerin t jogászok, o rvo so k  fo g la lkoz ta k  
e lőször fö ld tu d o m á n n ya l. Az ő  hobb itevékenységük 
a lapozta m eg a geo lóg iá t. E gy ikük , Ja m es H u tton  
(o rvos, 1726-1797) a saját b ir to k á n  fedezte fe l, h o g y  a 
fe lsz ín tő l le fe lé  haladva a kőze t réteges szerkezetű. 
Feltéte lezte, h o g y  ezeket a ré tegeket a k ü lö n b ö z ő  
k o ro k b a n  ke le tke ző  ü ledékes kő ze te k  a lko tják , és
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nyilván a mélyebben lévő réteg keletkezett régebben. 
Az is feltűnt neki, hogy a rómaiak által Britanniában 
épített utak mennyire masszívak, a köveken a mállás 
nyomai sem látszanak. Ő nem akart becslést adni a 
Föld korára, de azt kijelentette, hogy az minden bi
zonnyal jóval több, mint néhány ezer év.

Sir Charles Lyell (jogász, 1797-1875) a kontinensen 
tett utazásai során figyelte meg a földtani formák vál
tozatosságát. 1830 és 1833 között írt egy háromköte
tes munkát A geológia elvei címmel, ami alapműnek 
tekinthető a geológiában. Ebben a műben kijelenti, 
hogy az ismertté vált kövületek alapján nem kizárt, 
hogy a Föld kora meghaladja a százmillió évet is. 
Ezen a kijelentésen az egyház természetesen megbot- 
ránkozott.

Charles Darwin ismerte Lyell elképzelését a Föld 
korára vonatkozóan. A Beagle fedélzetén gyakran 
olvasgatta ezt a művet is. Örült ennek a jóslatnak, hisz 
a Fajok eredete (1859) című híres könyvében felvázolt 
evolúciós elmélet azt feltételezi, hogy az élővilág fej
lődéséhez igen hosszú időre volt szükség. Két tudo
mányág -  a geológia és a biológia -  egyetértett a Föld 
korát illetően. Korrekt bizonyítás nélkül azt mondták, 
hogy a Föld több mint 100 millió éves. És beleszóltak 
a vitákba a fizikusok.

Termodinamikai megfontolások

Először a termodinamika felől közelítettek a kérdéshez 
a fizikusok. Isaac Newton az 1687-ben megjelent Princi- 
piában adott egy becslést, amely szerint a Föld izzó ál
lapotából körülbelül 50 ezer év alatt hűlhetett le. New
ton főműve a mechanika alaptörvényeiről, a mozgást le
író törvényekről vált ismertté. A Földre alkalmazott ter
modinamikai modell kevés figyelmet kapott.

Buffon gróf (George-Louis Leclerc, 1707-1788) a 
problémán való gondolkodáson túl már kísérletet is 
végzett. Párizs mellett nagy átmérőjű agyag-, illetve 
vasgömböket hevített, s azok hűlését tanulmányozta. 
Ezen vizsgálatok után jelentette ki, hogy a Föld kora 
75 ezer év.

A Föld kora nyilván kapcsolódik a Naphoz. A Napot 
a 19- század elején égő széngömbnek vélték, amely 
sugárzása révén veszíti el energiáját. A napsugárzás 
teljesítménysűrűsége a Földön 1400 W/m2 (napállan
dó). Tételezzük fel, hogy ez az intenzitás a jövőben 
sem csökken. A Nap tömege 2 ■ 1030 kg, távolsága a 
Földtől 1,5 H011 m, a szén fűtőértéke 30 MJ/kg. Mennyi 
ideig sütne még a Nap, ha valóban égő szénből állna? 
Ezzel a kérdéssel 200 éve még komoly tudósok foglal
koztak, ma már egy ügyes középiskolásnak is megold
ható feladat. (KöMaL 2002/03, P. 3518.)

Az égő széngömb hipotézise szerint a Nap rendel
kezésre álló teljes energiája:

E = Lszén ■ m = 3 • 107 -J- • 2 • 1030 kg = 6 • 1037 J kg
lenne. A napsugárzás intenzitását a Nap-Föld távol
sággal egyenlő sugarú gömb felszínével megszorozva

megkapjuk a jelenlegi (T0 = 6000 K hőmérsékletű) 
Nap teljes sugárzási teljesítményveszteségét:

P0 = I ■ A = 1400 —  -4 -(l,5 -1011 m )2-n = 
m2

= 4 • 1026 W.

A teljes energia kisugárzásához szükséges idő: 

t = —  = 1,5 -1011 s = 4800 év.pr o

Ha elhanyagoljuk a már kiégett, de még forró (izzás
ban lévő) parázs kihűléséhez szükséges időt, akkor 
csupán ilyen rövid ideig, nem egészen ötezer évig 
„sütne” a Nap.

Ehhez közeli szám szerepel Madách drámájában, 
A z ember tragédiája (I860) 13. színében (Lucifer):

„S feledted-é már a tudós szavát,
Ki felszámolta, hogy négy ezredévre 
Világod megfagy -  a küzdés eláll?”

A Napot egy 6000 K hőmérsékletű, homogén izzó 
gázgömbnek is tekinthetjük, amely H2 molekulákból áll 
és a hősugárzás során lassan hűl. Most ismét felhasznál
juk, hogy a napsugárzás intenzitása a Földünk távolsá
gában jelenleg 1400 W/m2. Becsüljük meg, mennyi idő 
múlva sötétülne el a Nap, vagyis csökkenne a hőmér
séklete körülbelül 1000 K-re? (KöMaL 2002/04, P. 3529.)

A Nap sugárzásának jelenlegi teljesítménye ismét:

P0 = I-A  = 1400 —  -4 • (1,5 * 1011 m)2 -Jt = 
m2

= 4 • 1026 W.

Ha az m tömegű Napot T hőmérsékletű hidrogéngáz
nak tekintjük, és belső energiáját az ideális gázokra 
érvényes E = cv-m- T képletből számítjuk, valamint a 
fajhőt a földi hőmérsékleten érvényes cv = 104 J/kg-K 
értékkel közelítjük:

'xn 104 J—  - 2 -1030 kg • T =kg-K

2 - 1034 i -  • T= K-T.
K

Ha a sugárzás erőssége nem csökkenne, akkor a AT= 
5000 K hőmérséklet-változáshoz szükséges idő a 
P-At = K-AT alapján:

A t K- AT
P

2 -1034 i -  -5000 K 
K

4 • 1026 W

= 2,5 • 10n s * 8000 év.
Ez a meglepően kicsiny érték a meglehetősen durva 
közelítésnek köszönhető. Vegyük figyelembe a telje
sítmény hőmérsékletfüggését!

Amennyiben a Nap hőmérséklete csökken, akkor a 
Stefan-Boltzmann sugárzási törvénynek megfelelően 
csökken a teljesítménye is:
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A hűlés időtartamának meghatározásához integrálszá
mítást kell használnunk:

t =

to
3 • P n

\

k  • r:• Jo . [  1
Pn I  r 4

dr =

A / értéke T\ = 1000 K-nél körülbelül 700 000 év.
Ez azt jelenti, hogy ha a Nap az izzó gázgömb ener

giáját sugározná ki, akkor még 700 ezer évig sütne.
A 7j —> °° határérték képzésével azt az időtartamot is 

megkaphatjuk, ami alatt a tetszőleges nagy hőmérsék
letű Nap a jelenlegi T0 = 6000 K hőmérsékletűre hűl. A 
megdöbbentő

3 ■ PJ 1 0
érték kevesebb, mint 4 ezer év. Tehát ezen modell 
szerint a Nap kora kevesebb mint 4 ezer év. Ez alap
ján az ószövetségi történet közben keletkezett volna a 
Napunk. Ez nyilván ellentmond a tapasztalatnak 

Lord Kelvin (William Thomson, 1824-1907) a 19- 
század nagy brit fizikusa más oldalról közelítette meg 
ezt a kérdést. Szerinte a Nap által kibocsátott energia 
a gravitációs összehúzódásból ered. A csillag teljes 
energiája megegyezik az őt alkotó részecskék EbekS 
kinetikus energiájának összegével, valamint a részecs
kék Epol gravitációs potenciális energiáinak összegé
vel: E = Ebelső + Epol. A viriál-tétel értelmében egy zárt 
rendszer kinetikus energiája a gravitációs potenciális 
energia nagyságának felével egyenlő. Vegyük figye
lembe még azt is, hogy a Napot alkotó gáz adiabati
kus állapotváltozást szenved. így a teljes energiájára a 
következő adódik:

Amennyiben a gázgömb összehúzódik, a teljes 
energiája csökken. A Nap teljes energiájának a meg
változása biztosítja a Nap energiatermelését:

p  = _ iL? .  - 1  . Y -M2 . d.R 
át 4 Rz át ’

ahonnan
l_ _áR = 4 . P-R
R át 3 y ■ M2

következik. A Nap adatait behelyettesítve:

— = 4 ■ 10"8 — .R d í  év
A fenti egyenletet átrendezve, valamint a Nap teljes 
sugarára integrálva megkapjuk azt az időtartamot, 
amennyi alatt a Nap elsötétül:

t = f dí = ------ ------- ■ — • í áR = 2 ,5 '107 év.
J 4-MT8 -L  * J 

év

Tehát, ha a Nap a gravitációs összehúzódásból nyerné 
energiáját, akkor a jelenlegi sugárzás mellett 25 millió 
év alatt sötétülne el. Lord Kelvinnek és a fizika eg
zaktságának olyan nagy tekintélye volt, hogy 1860- 
ban Darwin visszavonta a Fajok eredetében írt feltéte
lezést, hisz szerinte a földi élet evolúciójához több 
mint 100 millió évre volt szükség.

Thomas C. Chamberlin (amerikai geológus, 1843- 
1928) 1899-ben fogalmazta meg: „Ha a fizika a Föld 
korára ilyen rövid időt ad meg, akkor a fizikának 
nincs igaza.”

Megoldás: radioaktív kormeghatározás

A geológusok és a fizikusok időskálája közötti nagy 
különbségnek a radioaktivitás felfedezése vetett vé
get. Henri Becquerel (1852-1908) francia fizikus urán
nal végzett kísérletei során 1896-ban felfedezte a ra
dioaktivitást. Marie és Pierre Curie 1903-ban kimutat
ta, hogy a radioaktivitás exoterm, azaz hőfelszabadu
lással járó folyamat. Az a-bomlás során keletkező He 
a kőzet megszilárdulásakor fogságba kerül. Ernest 
Rutherford ezt felismerte, és a kőzetbe zárt hélium 
mennyisége alapján ásványok és kőzetek korát hatá
rozta meg (500 millió év). Ugyanebben az évben Bert
ram Boltwood megállapította, hogy az urán radioaktív 
bomlásának stabil végterméke az ólom. Ez alapján a 
kőzetek korára 410-535 millió évet kapott. Az első 
geológiai korskálát Arthur Holmes 1913-ban állította 
össze (ebben az évben született Erdős Pál), amelyben 
a legidősebb kőzet l600 millió éves. Mai tudásunk 
szerint a legpontosabb radioaktív kormeghatározás 
izotóparányok vizsgálatával történik.

A Föld k o r á n a k  m e g h a tá r o z á sa  iz o tó p a r á n y o k b ó l

Tételezzük fel, hogy a Föld keletkezésekor a 238U és a 
235U izotópok jelen voltak, bomlástermékeik viszont 
hiányoztak. A 238U és a 235U bomlását használjuk fel a 
Föld T életkorának meghatározásához.

A 238U izotóp felezési ideje 4,5 -109 év. A bomlás- 
termékek felezési ideje ehhez képest olyan rövidnek 
tekinthető, hogy létezésüket első közelítésben elha
nyagolhatjuk. A bomlási sorozat a stabil 206Pb izotóp
ban végződik. A 235U izotóp 0,71 -109 év felezési idő
vel rövid felezési idejű bomlástermékeken keresztül 
stabil 207Pb izotópot eredményez.

A Föld korának jelenlegi legjobb közelítését a Patter- 
son-féle (1956) meteoritmódszer szolgáltatja. Patterson 
azt feltételezi, hogy a meteoritok a Földdel azonos ős
anyagból egyidejűleg képződtek, majd a képződés után 
elszakadtak. Ezen meteoritok jelenlegi ólomizotóp ösz- 
szetétele nyilvánvalóan két tényezőtől függ: egyrészt a 
keletkezésük pillanatában már meglévő ősólom-összeté- 
telüktől, másrészt a keletkezésük pillanatában meglévő
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idő (milliárd év)
1. ábra. A vizsgált exponenciális egyenlet bal és jobb oldalát, mint 
függvényeket közös koordináta-rendszerben ábrázoljuk. A két grafi
kon metszéspontjának helye az egyenlet megoldását adja.

U és Th mennyiségétől, hisz ezek is ólomizotópokat ter
melnek. Válasszunk ki olyan meteoritot, amelyben nincs, 
vagy elhanyagolhatóan kevés az U és a Th. Ez a meteorit 
az ősólom-izotóp összetételét őrzi.

Uránércet tömegspektrométerrel vizsgáltak. A 
204Pb, 206Pb és 207Pb izotóp relatív koncentrációjának 
mérése az adott atomok számának következő arányát 
eredményezte: 1,00 : 29,6 : 22,6. A 204Pb izotópot 
használtuk referenciaként, mivel ez az izotóp nem 
radioaktív eredetű. Az uránmentes meteorit (tiszta 
ólomérc) vizsgálata a következő arányokat eredmé
nyezte: 1,00 : 17,9 : 15,5.

A bomlási törvény szerint a kezdetben N0 darab U 
izotópból t idő múlva keletkező 206Pb száma:

206N =  N0 -  N0 ■ 2 1' = 2i8N - [ 2 ^ °  -  l ) ,  ('1')

ahol 238/Va jelenlegi U izotópok számát jelöli. Az elő
zőekhez hasonlóan 235U izotópból t idő múlva kelet
kező 207Pb száma:

207̂ = 235̂ . ( 20̂ - 1). (2)

Az urán-ólom keverékben (ahol a radioaktív bomlá
sok során folyamatosan keletkeznek ólomatomok), a kü
lönböző tömegszámú ólomizotópok számának aránya: 

204 : 206 : 207 =* 1,00 : 29,6 : 22,6.
A tiszta ólomban a megfelelő arányok:

204 : 206 : 207 => 1,00 : 17,9 : 15,5.
A fenti arányszámok különbségét képezve látható, 
hogy a radioaktív bomlásokból származó ólomizotó
pok aránya:

206 : 207 => 11,7 : 7,1.
Az (1) és (2) egyenlőségek hányadosát képezve:

A Föld Téletkorára a következő egyenletet kapjuk:
T

24,5 - 111,7
7,1

137
T

2 0,71
Vagyis

0,012 -U 0,71 "1 / = 24,5 - 1.

Feltételezve, hogy T »  4,5 '109 év, a fenti formulában 
a zárójelekben az 1-eseket elhanyagolhatjuk, s T-1 
milliárd években könnyen kifejezhetjük:

y* _ In 0,012 
-0,822

5,38.

Láthatjuk, hogy ez a közelítő érték nem sokkal na
gyobb, mint a hosszabb felezési idő. Tehát a kiszámí
tása során alkalmazott elhanyagolás nem volt jogos! 
Viszont felhasználható egy pontosabb T érték megha
tározására. Jelöljük a Föld életkorára durva közelítés
ben kapott 5,38 milliárd évet 7*-gal, s az eredeti 
egyenlet helyett tekintsük a

0,012 -U 0’71 - 1
7*

2 ^  - 1

egyenletet. Ez zárt alakban megoldható, így T-re 
4,80 -109 év adódik. Ha ezen értéket írjuk 7* helyébe, 
T-re még jobb közelítést, 4,62 -109 évet kapunk. Ezt a 
(fokozatosan közelítő) eljárást tovább folytatva az 
eredmények 4,52 -109 évhez konvergálnak.

Ezt a sok, kényelmetlen számolást szívesen elvégzi 
helyettünk a számítógép. A Mathematica program 
segítségével pillanatok alatt megkapjuk a fenti expo
nenciális egyenlet megoldását például 5 tizedesjegy 
pontossággal.

Megadjuk az egyenlet megoldására vonatkozó uta
sítást...

FindRoot[0.012 (-1+2a(T/0.71))=-1+2a(T/4.5),[T,5!1 
... és pillanatok alatt megkapjuk az eredményt: 

rr-4.56178}.
A grafikus megoldással (Excel) is kaphatunk egy kö
zelítő megoldást (7. ábra).

(Az imént tárgyalt probléma a XXXI. Fizikai Diák
olimpia [Leicester, 2000] egyik feladataként szerepelt.)

❖
A Föld koráról vallott elképzelések igen érdekesen 
változtak az elmúlt szűk 400 évben. A naivitás és a 
feltétlen tekintélytisztelet szülte a bibliai alig 6000 
éves kort. A geológia és a biológia igényelt volna 100 
millió évet, csak igazolni nem tudta. A radioaktivitás 
ismerete adott lehetőséget a ma helyesnek gondolt 
4,5 milliárd éves életkor meghatározására.

206jy 238N  
235 N

T

24,5 - 1

-  1

Helyettesítsük be a radioaktív bomlásokból származó 
ólomizotópok arányát, valamint a 238N : 235N  jelenlegi 
137 : 1 értékét!
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GALILEI SZEREPE A MAI, MODERN VILÁGKÉPÜNK
KIALAKULÁSÁBAN -  I. Radnóti Katalin 

ELTE TTK Fizikai Intézet

írásunkban konkrét példák elemzésével szeretnénk 
bemutatni, hogy a tudománytörténetnek milyen szerepe 
lehet a fizikaórákon. Ennek illusztrálására idézzünk 
néhány gondolatot az 2007-ben elfogadott Nemzeti 
alaptanterv Ember a természetben fejezetében 
megfogalmazottakból: „a tudomány, a tudományos ku
tatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása, [...] a tu
domány természetére, történetére és a kiemelkedő al
kotók munkásságára vonatkozó ismeretek alakítása, [...] 
az előzetes elképzelések formába öntése, a hipotézisal
kotás, a megfigyelések és a kísérletek tervezése, [...] 
tájékozódás a tudomány -  technika — társadalom köl
csönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és 
a tudományos megismerés természetéről” [1].

A 2006-ban lebonyolított PISA-mérés központi té
mája a természettudomány volt. Az eredmények 
elemzése azt mutatta, hogy a magyar diákoknak hiá
nyosságaik vannak a fent említett területeken. Nem 
igazán tudtak válaszolni az olyan jellegű kérdésekre 
egy-egy konkrét példa kapcsán, mint:

-  mit is jelent egy kérdést tudományos vizsgálat 
tárgyává tenni,

-  mi a kontrollkísérlet szerepe,
-  mit jelent egy vizsgálat megtervezése, majd ab

ból következtetések levonása,
-  ok-okozati viszonyok felismerése,
-  mi tekinthető természettudományos bizonyíték

nak?
Diákjaink nem ismerik fel a természettudományos 

problémákat, amelyeket tudományosan lehet vizsgál
ni, például kísérletet tervezni, majd elvégezni, a ka
pott adatokból következtetéseket levonni [2].

A tudomány történetének tanulmányozása, egy-egy 
felfedezés lépéseinek nyomon követése fontos szere
pet tölthet be a fent említett területeken. A kiválasz
tott felfedezés kapcsán célszerű megvizsgálni a tan
órákon (szakkör, fakultáció), hogy az milyen társadal
mi környezetben jött létre, milyen addig létező elmé
leteket, gondolkodási rendszereket, szemléletmódot 
váltott fel? Milyen előzményei voltak a felfedezésnek? 
Hogyan, milyen módszerrel történt a felfedezés? Mi
lyen további kutatásokat indukált, majd pedig annak 
következményeképp milyen változások jöttek létre 
magában a tudományban, illetve esetlegesen az em
beriség életében? Hogyan fogadta a tudományos kö
zösség a felfedezést? Fontos tanári feladat a reális tu
dománykép kialakítása a tudományos kutatásról és a 
kutatókról, annak bemutatása, hogy a tudomány vál
tozó rendszer. Természetes módon fordul elő, hogy 
egy hosszú ideig létező elméletet megcáfolnak az 
újabb felfedezések, és az eközben előforduló tévedé
sek természetes velejárói a folyamatnak.

A legtöbb fizika tankönyvben szerepel Galilei arc
képe és alatta néhány mondat, jobb esetben pár be

kezdés életéről és munkásságáról, általában apróbe
tűs, kiegészítő részként. Legnagyobb felfedezése, a 
szabadesés leírása természetes módon tananyag már 
az általános iskolában.

Jelen írásunkban azt mutatjuk meg, hogy a fentiek
nél jóval nagyobb szerepet lehetne juttatni Galilei 
munkássága ismertetésének, esetleg néhány „leckét” 
maradéktalanul alapvető gondolatai bemutatásának 
szentelni, hiszen ezeknek óriási jelentőségük van mai 
világképünk kialakulásában. A fizikaoktatás célja nem 
csak az, hogy képesek legyünk néhány kiválasztott 
jelenséget magyarázni, pár számításos feladatot meg
oldani; ennél sokkal fontosabb a természettudomá
nyos szemlélet bemutatása. Miként is nyúl a termé
szettudós egy problémához, hogyan kezdi el azt vizs
gálni, miként fogalmazza meg a kérdést, milyen egy
szerűsítő feltételeket vezet be?

Galilei életének főbb állomásai

Galileo Galilei 1564. február 15-én született Pisában. 
A család hamarosan Firenzébe költözött, Galilei már 
ott járt iskolába, majd 1580-ban beiratkozott a Pisai 
Egyetem orvostudományi karára. Egyetemi évei alatt 
behatóan foglalkozott matematikával is, tanulmányoz
ta Enkleidész geometriáját. 1585-ben fejezte be tanul
mányait, majd visszatért Firenzébe, ahol néhány tehe
tős polgárnak adott matematikaórákat. 1589-ben a 
Pisai Egyetem professzora lett. 1592-ben a Padovai 
Egyetemen kapott katedrát, ahol a dinamika kérdései
vel kezdett foglalkozni. Itt ismerkedett meg élettársá
val, akitől három gyermeke született [31.

1595-ben megállapította az ingamozgás törvénysze
rűségeit, 1600-ban pedig felismerte a tehetetlenség 
törvényét, de erről részletesen csak az 1632-ben meg
jelent Dialógéiban szólt. (Ezt ma Newton első törvé
nyének nevezzük.) 1609-ben elsőként végzett egy va
lószínűleg általa átalakított távcső segítségével csilla
gászati megfigyelést (magát a távcsövet az azt meg
előző években holland optikusok alkották meg, s el
sősorban a tengeri hajózásnál használták). Az l609-es 
Galilei-féle csillagászati megfigyelések emlékére a 
2009-es évet az ENSZ a Csillagászat Nemzetközi Évé
nek nyilvánította.

1. ábra. A Galilei-féle távcső képalkotása
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2. ábra. A Galilei által felfedezett Jupiter-holdak (Io, Europa, Gany- 
medes, Callisto)

A Galilei-féle (holland) távcsőben (7. ábra), illetve 
az egyszerű színházi távcsőben az objektív gyűjtőlen
cse, az okulár szórólencse. Egyenes állású látszólagos 
képet ad. A távcső hossza a két gyújtótávolság kü
lönbsége ( I = /1- / 2).

Szögnagyítása a tárgylencse (/j) és a szemlencse 
(f2) gyújtótávolságának hányadosa. Ns = f / f .

Távcsövével l6l0-ben felfedezte a Jupiter négy hold
ját (2. ábra). Ez az eredmény megerősítette hitét a ko
pernikuszi világkép helyességében, mert észrevette, 
hogy a holdak időnként eltűnnek, amit annak tulajdo
nított, hogy keringenek a Jupiter, mint centrum körül.

Még ugyanebben az évben felfedezte a Szaturnusz 
gyűrűjét és a napfoltokat. Távcsövén keresztül tisztán 
látta a Hold hegyeit (3- ábra). A Vénuszt is megfigyel
te, és észrevette, hogy — hasonlóan a Holdhoz — kü
lönböző fázisok jellemzik. Azt is megállapította, hogy 
a Tejútrendszer csillagokból áll. Ezek a megfigyelések 
abban a korban nagy szenzációt keltettek -  nem csak 
a művelt világ, de az utca embere is erről beszélt. 
Megfigyeléseit írásban is közreadta, a Sidereus Nun
tius (Csillagok hírnöke) nagy siker volt.

Kis tudománytörténeti kitérő
A fénysebesség mérése a Jupiter-holdak mozgásán 

alapult. Römer 1676-ban a Jupiter holdjainak fogyat- 
kozási idejét tanulmányozta. Azt mérte meg, hogy a 
holdak, miközben a bolygó körül keringenek, mennyi 
időt töltenek a bolygó árnyékában (4. ábra). Römer 
úgy találta, hogy amikor a Föld az ábra szerinti A 
helyzetben van a Jx Jupiterhez képest, illetve amikor a 
Föld és a Jupiter C és J2 helyzetben van, akkor kü
lönbség van a hold eltűnése és felbukkanása között, 
és a késések fél év alatt 1000 s-ot tesznek ki.

Ennek megmagyarázásához feltételezte, hogy a 
fény véges sebességgel érkezik a Jupitertől a Földre, 
és mivel a Föld C-ben van legmesszebb a Jupitertől, a 
megfigyelt késés az az idő, ami a fénynek a többlet út 
megtételéhez szükséges, vagyis amíg a fény a Föld 
pályájának átmérőjével megegyező távolságot megte
szi. Ebből a mérésből (akkoriban a földpálya sugarát 
sem ismerték pontosan) a fénysebesség ma ismert ér
tékénél mintegy 30%-kal kisebb értéket kapott.

Egy kor új elméletét a régi elmélet hívei általában 
nehezen fogadják el, sőt, mint látni fogjuk, még az új 
tan megalkotója sem képes mindig a teljes, zárt elmé
let létrehozására-befogadására. Az arisztotelészi tanok 
buzgó hívei közül többen egyszerűen nem is akartak 
olyan tapasztalatokat szerezni, amelyek ellentmond-

3- ábra. A Hold hegyei Galilei rajzain

hattak az elfogadott elméletnek. Akadt, aki még bele- 
pillantásra sem tartotta érdemesnek Galilei távcsövét, 
mondván, hogy amit az égen látni lehet, az úgyis ol
vasható Arisztotelész írásaiban, amiről viszont nem ír, 
az nem is létezik. De így voltak ezzel mások is: ha be
leillett az új felfedezés a Világmindenségről alkotott 
elképzeléseikbe, akkor elfogadták, de ha nem, akkor 
többnyire figyelembe sem vették azt.

Mind a ptolemaioszi, mind a kopernikuszi rendszer 
matematikai konstrukció. Az egyház problémája Gali
leivel kapcsolatban az volt, hogy Kopernikusz 1543-ban 
publikált elméletét teljes igazságként állította be, és nem 
csak mint egy lehetséges elméletet tárgyalta. Abban az 
időben a csillagászok -  minden bizonnyal -  nem hittek 
a kristályszférákban, mégis azokkal dolgoztak, ugyanis

4. ábra. Römer fénysebességmérésének elve
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5. ábra. A Discorsi két oldala

kielégítően írták le az égitestek megfigyelhető helyzetét. 
A Galilei által igazságnak beállított kopernikuszi modell 
alátámasztásához abban az időben hiányoztak a megfe
lelő tapasztalatok. Amennyiben a Föld kering a Nap kö
rül, akkor a csillagok helyzetének periodikusan változni 
kellett volna (parallaxis). Ez így is van, de abban a kor
ban nem voltak olyan érzékeny módszerek a szögmé
résre, hogy ezt meg lehetett volna figyelni.

Galilei nem tudott az ellenfelei számára meggyőző, 
elfogadható kísérleti bizonyítékot szolgáltatni elmé
lete helyességének bebizonyítására. Ezért arra utasí
totta az inkvizíció, hogy elméletét csak mint egy le
hetséges hipotézist említheti. 1615-ben feljelentették 
az inkvizíciónál, majd l6l6-ban írásban is közölték 
vele, hogy Kopernikusz tanait, mint kizárólagos igaz
ságot bármilyen formában tilos tanítania, Kopernikusz 
könyvét pedig betiltották [4],

1624-ben fogott hozzá a Dialogo megírásához, 
amely 1632-ben jelent meg Firenzében. VIII. Orbán 
pápa eredetileg támogatta Galileit a könyv megírásá
ban, Galilei ellenlábasai azonban azt sugallták a pápá
nak, hogy Simplicio alakját a szerző magáról a Szent
atyáról formálta, aki ezek után betiltatta a könyvet. 
Galileit a Szent Hivatal Kollégiuma elé idézték, 1633. 
június 22-én olvasták fel az inkvizíció ítéletét, amely
nek megfelelően Galilei élete hátralévő részét egyfajta 
nem szigorú házi őrizetben töltötte. Az ítélet lényege 
azonban az, hogy egyetemen nem hirdethette tanait. 
Ekkor írta meg élete másik fontos művét, a DiscorsiX. 
(5. ábra), amely 1638-ban külföldön jelent meg. Gali
lei könyvét részletekben csempészték ki Itáliából Ley- 
denbe. írásunk további részében eredeti idézetekkel 
mutatjuk be ezt a két korszakalkotó könyvet [5].

A Dialogo és a Discorsi felépítése

Galilei mindkét könyvében lépésről lépésre vezeti az 
olvasót [6, 7]. A könyvek tudománytörténeti érdekessége 
mellett didaktikai mondanivalójára is érdemes felfigyelni. 
Bennük három ember beszélget négy-négy napon ke
resztül, és a beszélgetésekben ráismerhetünk az oktatás
ban is használatos kérdve kifejtő, valamint a felfedeztető 
módszerre. Minden napnak más-más a témája.

Nagyon fontos a beszélgetések szerepe, a különbö
ző nézőpontok számbavétele az oktatásban is. Ez ki
csit hasonló ahhoz, amelyet napjaink egyik divatos 
pedagógiai elmélete, a konstruktivizmus hirdet. A be
szélgetések segítenek a meglévő előzetes tudás fel
színre hozásában, majd pedig az új tudás megkonst
ruálásában, amely jelen esetben a kopernikuszi világ
képet, illetve a gyorsuló mozgás leírását jelenti.

A három beszélgető partner: Salviati, aki valójában 
Galilei érveit, felfedezéseit mondja el; Sagredo, a pár
tatlan beszélgetőpartner és Simplicio, aki az arisztote- 
lészi nézeteket képviseli. A szerző vele szerkeszteti 
meg a kopernikuszi elképzelést.

A beszélgető partnerek közül kettő valódi személy 
volt, Galilei tanítványai és barátai. Filippo Salviati 
(1582-1614) előkelő firenzei patrícius volt, Galilei la
kott is nála, amikor Firenzébe költözött, hogy a her
ceg szolgálatába álljon. Giovanfrancesco Sagredo 
(1571-1620) pedig velencei nemes volt, Galilei a Pa- 
dovai Egyetemen tanította. Valójában Simplicio alakja 
is kapcsolatba hozható egy, a 6-7. században élt 
Simplikos nevű Arisztotelész kommentátorral. A köny
vek címoldalain Galilei hivatkozik arra is, hogy ő az 
Accademia dei Lincei tagja, amelyet az 1630-ban meg
halt Cesi herceg alapított, és halála után már nem mű
ködött, de Galilei mégis élete végéig büszkén hasz
nálta a címet.

Szemelgetés a Dialogóból

A mű teljes címe: Párbeszédek. A két legnagyobb vi
lágrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról 
{6. ábra). A könyv óriási jelentősége az, hogy a tudo
mányt ideológiává léptette elő. Olasz nyelven íródott, 
hogy a „művelt nagyközönség” és a „nép” fiai közül is 
minél többen olvashassák. A könyv Toszkána nagy
hercegéhez szóló ajánlással kezdődik, majd az olva
sóhoz írott előszavával folytatódik. Ezekben leszögezi 
könyve fő témáját, a kopernikuszi és a ptolemaioszi 
rendszer pártatlan összehasonlítását érvek és ellenér
vek felsorakoztatásával, amelyben Galilei, a szerző 
nem kíván állást foglalni. Könyvében több esetben le 
is írja: „A döntést azonban mások ítéletére bízom.” A 
könyvből vett idézeteket Zemplén Jolán fordításában 
közöljük.

Vázlatosan nézzük végig az egyes napok témáit, 
kiemelve azokat, amelyek az oktatás számára is érde
kesek lehetnek, illetve a későbbi műben leírtak gon
dolati előfutárainak tekinthető részeket!

Az első nap beszélgetései során fogalmazza meg 
Sagredo a sebesség-idő „függvényt”, a sebességet, mint 
egy folytonosan változó mennyiséget, amely fontos lé
pés lesz majd a szabadesés leírásában. A jelenség a kö
vetkező: egy ágyúgolyót lőnek ki a talajra merőlegesen 
a magasba, vagyis függőleges hajításról van szó.

„A szóban forgó ágyúgolyó, még mielőtt végleg el
érné a nyugalom állapotát, átmegy az egyre nagyobb 
lassúság minden fokán, következésképp olyan fokán 
is, amellyel ezer év alatt sem tudna megtenni egy
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araszt sem. Ha azonban ez így van -  márpedig így van 
-  nem szabad csodálkoznod rajta, ha a lefelé való 
visszatéréskor ugyanez a golyó a nyugalom állapotá
ból kiindulva, úgy éri el ismét a sebességét, hogy a 
lassúság fenti fokozatain ismét átmegy, amelyeken 
felfelé való mozgása során átment, nem pedig úgy, 
hogy a lassúság minden magasabb fokát, amelyek a 
nyugalom állapotához közelebb vannak, kihagyja és 
ugrásszerűen átmegy egy távolabbira.”

Még ezen a napon beszélgetnek a napfoltokról is, 
amelyek létezésében Galilei kortársai közül sokan kétel
kedtek, a távcső okozta tévedésnek, illetve atmoszféri
kus zavaroknak tartva azokat, vagy a Nap előtt keringő 
kis égitesteknek. Galilei azonban megmutatja, hogy 
ezeknek a Nap felületén kell lenniük. Erre a gömbfelü
leten való mozgásukból következtet, amellyel egyben 
felfedezi a Nap saját tengelye körüli forgását is. Ezt kö
vetően a Hold alakját beszélik meg, hogy azon hegyek 
és síkságok is vannak, hasonlóan, mint a Földön. Tehát 
valószínű a feltevés, hogy a Föld is égitest.

A második napon következik a Föld forgómozgásá
nak részletes tárgyalása, amely sokak számára elkép
zelhetetlen volt abban az időben. Ugyanis nem értet
ték, hogy ha a Föld forog, akkor miért nem repülnek 
le róla a tárgyak. Ez számunkra már természetes. Mi 
már tudjuk, hogy a Föld forgásából adódó centrifugá
lis gyorsulás értéke több nagyságrenddel kisebb, mint 
a nehézségi gyorsulás értéke. A nehézségi gyorsulás 
9,81 m/s2, míg a centrifugális még az Egyenlítőn is 
csupán 0,037 m/s2. De ezt Galilei még nem tudta így 
bemutatni. Érdekességként megemlítjük Bolyai Far
kas számítását, hogy a Földnek 17-szer kellene gyor
sabban forognia ahhoz, hogy az egyenlítőn súlytala
nok legyenek a tárgyak, amint ez a Fizikai Szemle 
2007/8-as számában olvasható [8],

A beszélgetés során Sagredo mondja el, hogy ah
hoz, hogy a Föld nyugalomban maradhasson, az 
egész Világegyetemnek kellene mozognia. A beszél
getések közt nyilvánvalóvá teszi, hogy ő, mármint Ga
lilei, nincs Arisztotelész ellen, hanem az nem tetszik 
neki, hogy régi írásait dogmaként tisztelik. Szerinte, 
ha Arisztotelész értesülne az új csillagászati felfedezé
sekről, akkor minden bizonnyal megváltoztatná véle
ményét és kiigazítaná könyveit. „Követői ruházták fel 
Arisztotelészt tekintéllyel, ő nem követelt vagy tulaj
donított önmagának tekintélyt.” Sőt, Galilei kifejezet
ten büszke arra, hogy ő ismeri Arisztotelész, a peripa- 
tetikusok gondolkodását. Ezt sok esetben ki is hasz
nálta életében a viták során, mivel ellenzőit úgy 
„győzte le”, hogy éppen saját gondolkodásuk ellent
mondásos voltára világított rá. Ezt persze sokan rossz 
néven vették. Vannak, akik azt gondolják, hogy Gali
leinek ez a kellemetlen vitastílusa vezethetett végül is 
ahhoz, hogy perbe fogták.

Ezen a napon beszélik meg azt a híres jelenséget 
is, hogy a torony mellett feldobott kő amikor leesik, 
akkor is szorosan a torony mellett esik le. Majd Sal- 
viati elmondja, hogy a Földdel kapcsolatos jelensé
gek az egyenletesen mozgó hajóval analóg módon 
játszódnak le.

A beszélgetések során felvetődik a tehetetlenség 
kérdése is, amelyet a lejtőn legördülő testekkel kap
csolatban beszélnek meg. Eszerint „a súlyos test ön
ként legördül egyenletesen gyorsuló állandó mozgás
sal, és ahhoz, hogy megállítsuk, erőt kell kifejteni; az 
emelkedő lejtőn pedig viszont ahhoz kell erő, hogy 
felfelé mozogjon...” A gondolat úgy folytatódik, 
hogy amennyiben síkon mozog a test, akkor mozgá
sa állandóan tart. „Tehát egy hajó, amely a nyugodt 
tengeren halad, olyan test, mely egy se nem ereszke
dő, se nem emelkedő felületen mozog, amilyenről 
szó volt. Arra törekszik tehát, hogy ha minden tá
madható külső akadályt eltávolítottunk, a vele egy
szer közölt kezdősebességgel folytonosan és egyen
letesen mozogjon.”

Már Galilei felismerte, hogy vannak olyan vonat
koztatási rendszerek, amelyekhez viszonyítva nem 
tudjuk megmondani azt, hogy maga a rendszer nyug- 
vó-e, vagy pedig egy másik hasonló rendszerhez ké
pest egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Ez a 
híres Galilei-féle relativitási elv.

„Zárkózzál be egy barátod társaságában egy nagy 
hajó fedélzete alatt egy meglehetősen nagy terembe. 
Vigyél oda szúnyogokat, lepkéket és egyéb röpködő 
állatokat, gondoskodjál egy apró halakkal telt vizes
edényről is, azon kívül akassz fel egy kis vödröt, 
melyből a víz egy alája helyezett szűk nyakú edény
be csöpög. Most figyeld meg gondosan, hogy a repü
lő állatok milyen sebességgel röpködnek a szobában 
minden irányba, míg a hajó áll. Meglátod azt is, hogy 
a halak egyformán úszkálnak minden irányban, a le
hulló vízcseppek mind a vödör alatt álló edénybe es
nek. Ha társad felé hajítasz egy tárgyat, mind az 
egyik, mind a másik irányba egyforma erővel kell ha
jítanod, feltéve, hogy azonos távolságról van szó. Ha, 
mint mondani szokás, páros lábbal ugrasz, minden 
irányba ugyanolyan messzire jutsz. Jól vigyázz, hogy 
mindezt gondosan megfigyeld, nehogy bármi kétely 
támadhasson abban, hogy az álló hajón mindez így 
történik.

Most mozogjon a hajó tetszés szerinti sebességgel: 
azt fogod tapasztalni -  ha a mozgás egyenletes és 
nem ide-oda ingadozó -, hogy az említett jelenségek-
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ben semmiféle változás nem következik be. Azoknak 
egyikéből sem tudsz arra következtetni, hogy mo- 
zog-e a hajó, vagy sem. Ha ugrasz, ugyanakkora tá
volságra fogsz jutni, mint az előbb, és bármilyen 
gyorsan mozog a hajó, nem tudsz nagyobbat ugrani 
hátrafelé, mint előre: pedig az alattad levő hajópadló 
az alatt az idő alatt, míg a levegőben vagy, ugrásod
dal ellenkező irányban elmozdul előre. Ha társad felé 
hajítasz egy tárgyat, nem kell nagyobb erővel hajíta
nod, ha barátod a hajó elején tartózkodik, mint ak
kor, amikor hátul van. A cseppek éppen bele fognak 
hullani az alsó edénybe mint előbb, egyetlen egy 
sem fog az edény mögé esni, pedig az, míg a csepp a 
levegőben van több hüvelyknyi utat tesz meg. A ha
laknak sem kell az edényben nagyobb erőt kifejteni, 
hogy az edény elejére úszhassanak, és ugyanolyan 
könnyedséggel fognak táplálék után menni, ha az az 
edény bármely részén van is. Végül a szúnyogok és 
lepkék is különbség nélkül fognak bármely irányba 
repkedni. Sohasem fog előfordulni, hogy a hátsó 
falhoz nyomódnak, mintegy elfáradva a gyorsan ha
ladó hajó követésétől, pedig míg a levegőben tartóz
kodnak, el vannak választva tőle. Ha egy szem töm
jént elégetünk, egy kevés füst képződik, mely felszáll 
a magasba és kis felhő gyanánt lebeg ott, és nem 
mozdul el sem az egyik, sem a másik irányba. A je
lenségek ez egyformaságának az az oka, hogy a hajó 
mozgásában minden rajta levő tárgy részt vesz, bele
értve a levegőt is.”

Majd ezután a harmadik napon következik a Föld 
Nap körüli keringésének bemutatása, a kopernikuszi 
modell felvázolása, amelyet Simplicio tesz meg Salvia- 
ti kérdéseire adott válaszai segítségével. Belátja, hogy 
a Merkúr és a Vénusz csak a földpályán belül kering
het, míg a többi bolygó pályájának a földpályán kívül 
kell lennie. A „belső” bolygók nem távolodnak el a 
Naptól jobban, mint körülbelül 40°, fázisaik vannak, 
továbbá sohasem kerül a bolygó a Nappal szembe. 
Ellenben a „külső” bolygók oppozícióba is kerülnek a 
Nappal, tehát szükségszerűen körülveszik a Föld pá
lyáját. Felmerül természetesen az a kérdés, hogy a 
Föld eme mozgása miért nem látható az égbolton a 
csillagok helyzetében (parallaxis), és ezt miért nem 
figyelték még meg. Erre Galilei válasza csak annyi, 
hogy ezek nem feltűnő változások.

Érdekes, hogy Galilei mindenhol kifejezetten a 
bolygók körpályáiról beszél, és hogy ezek közép
pontjában a Nap található. A bolygók mozgásánál ná
la csak az egyenletes körmozgás jöhetett szóba. Hol
ott Kopernikusz is tudta, hogy ez nem írja le jól a ta
pasztalatot. És különösen, hogy Kepler 1. és 2. törvé
nye közel negyed százada ismert volt már akkor. Le
veleztek is, Kepler küldött Galileinek könyvéből. Ga
lilei ráadásul úgy állította be a fent említett egysze
rűsített kopernikuszi modellt, mintha az lenne a bizo
nyított teljes igazság. A tudománytörténet egyik nagy 
kérdése, hogy miért? Arthur Koestler szerint ez egy
szerűen tudományos csalás. De lehet, hogy a „nép” 
számára bevezetett egyszerűsítés? Simonyi Károly azt 
tartja inkább valószínűnek, hogy Galilei itt is úgy gon

dolkodhatott, mint a szabadesésnél, amelyet a Dialo- 
góban fejtett ki, hogy a légellenállás, mint zavaró té
nyező másodrendű és elhanyagolható, nem érinti a 
dolog lényegét. Valójában Galilei számára az egyenle
tes körmozgás volt a „tökéletes”, és ezért nem tudta 
elfogadni az ellipszispálya gondolatát. Keplert pedig 
nem tartotta sokra.

Azt gondolom, hogy a fenti lépések az iskolai okta
tás során sem takaríthatok meg.

A negyedik napon az árapályjelenségeket beszélik 
meg. Galilei azt állítja, hogy egyetlen olyan jelenség 
van a Földön, melyet kizárólag a Föld Nap körüli ke
ringésével, vagyis a kopernikuszi rendszerrel lehet 
magyarázni, és ez az árapály jelensége. A könyvnek 
ez a része rendkívül fontos a per szempontjából is. 
Galilei Simplicio szájába adta ugyanis a következőket: 
„... természetfeletti jelenségről van szó, tehát csodá
ról, amely kifürkészhetetlen az emberi szellem számá
ra, mint sok egyéb dolog is, amelyet Isten mindenha
tó keze mozgat.” Ugyanis ezek a szavak tulajdonkép
pen VIII. Orbán pápa véleményét tükrözik, amelyet 
egy beszélgetés alkalmával mondott el Galileinek.

Ebben a fejezetben érhetjük tetten Galilei Kepler 
iránti ellenszenvének egyik megnyilvánulását is. 
Ugyanis Kepler az árapály jelenséget a Hold tömeg
vonzásaként értelmezte, amelyet Galilei teljes mérték
ben elutasított.

„... jobban csodálkozom Kepleren, mint bárki má
son. Hogyan is tudott egy olyan szabadgondolkozású 
és átható éleslátással megáldott ember, mikor a Föld 
mozgásáról szóló tan már a kezében volt, eltűrni és 
méltányolni olyan dolgokat, mint a Hold uralma a víz 
felett, s a rejtett tulajdonságok, amelyek nem egyebek 
gyermekségeknél?”

A tömegvonzás első gondolata Keplernél merült 
fel, melyet az Astronomia Nova bevezetésében (idézi 
Koestler [4]) írt le:

„Ha két követ bárhol az űrben, ahol semmiféle har
madik test nem hat rájuk, egymás közelébe helye
zünk, a két kő egymás felé fog közeledni, s találkozni 
fognak -  akárcsak a mágnesek -  egy közbenső pont
ban, mely a kövek tömegével arányosan a súlyosab
bikhoz lesz közelebb.”
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A TORRICELLI-KISERLET
Szabó László Attila, Batsányi János Gimn. és Szakközépiskola, Csongrád 
Szittyái István, Németh László Gimn. és Ált. Iskola, Hódmezővásárhely 
Sükösd Csaba, BME, Nukleáris Technika Tanszék

2008. augusztus 16-24. között magyar fizikatanárok 
egy újabb csoportja látogatott el a CERN-be egyhetes 
továbbképzésre. Az út előtt, alatt és után Torricelli 
kísérletét több alkalommal is elvégeztük, mint ahogy 
azt a korábbi években a továbbképzésen résztvevő 
tanárcsoportok is tették. Ez alkalommal azonban egy 
újabb ötlet nyomán a kísérlet elvégzésekor más mód
szert is kipróbáltunk. Ez indokolja, hogy ismét beszá
moljunk erről a kísérletről.

Manapság Torricellinek (1. ábra) szokás tulajdoní
tani a barométer elvének fölfedezését, ugyanakkor 
vitatható az elsőbbsége, és a pontos időpont is kérdé
ses. Az ok egyszerű: a barométer a vákuum létezésé
nek igazolására irányuló erőfeszítések közben szüle
tett mint „melléktermék”. Az arisztotelészi világkép 
egyik fontos eleme, a vákuum létezésének tagadása a 
17. században került újra előtérbe, amikor a kor nagy 
elméi közül többen is vákuumot véltek létrehozni. 
Beeckman már 1618-ban megállapította, hogy a víz- 
szivattyú csövében a víz csak 18 könyök (kb. 10 mé
ter) magasságig emelkedik és ezt azzal magyarázta, 
hogy a levegő csak eddig nyomja föl.

A század 30-as éveiben a firenzei szökőkutak építői 
ugyanezt tapasztalták, és állítólag ők fordultak Gali
leihez a kérdéssel. Érdekes, hogy például Descartes a 
jelenség okát -  helyesen -  a légnyomásban látta, ám a 
vákuum létezését még tagadta.

Bár a „horror vacui” korábban is foglalkoztatta 
(mérési elrendezést is javasolt annak mérésére), Gali
lei nem tudott elszakadni a dogmáktól és részben

1. ábra. Evangelista Torricelli

helytelen magyarázatot adott. Megosztotta viszont a 
problémát kortársaival, így jutott el a kérdés Gasparo 
Bertihez Rómába, aki 1639-ben komoly kísérletezés
be fogott. Rafael Magiottival egy 36 láb magas ólom
csövet erősítettek egy épülethez, megtöltötték vízzel 
(2. ábrán jobbra, fönt), fölső végét lezárták, alsó 
végét vízbe állították. A víz egy része kifolyt, de kö
rülbelül 34 láb magas vízoszlop a csőben maradt (ez a 
magasság jó egyezésben volt a firenzei tapasztalatok
kal). Heves vitákat váltottak ki azzal, hogy azt állítot
ták: a csőben a víz fölött vákuum van [1],

Galilei utóda a toszkánai herceg udvari tudósaként 
Evangelista Torricelli lett, aki tovább vizsgálta a prob
lémát. Ő már nemcsak vákuumot akart létrehozni, ha
nem bizonyítani akarta, hogy a vízoszlopot a légnyomás 
tartja meg. l643-44-ben Vivianival elvégezték azt a 
kísérletet (2. ábrán az alsó sorban), amelyet ma mind
annyian Torricelli-kísérletként ismerünk. Víz helyett hi
gannyal dolgoztak, mivel (jól) sejtették, hogy a folyadék 
sűrűségének fontos szerepe van. Másrészt üvegcsővel, 
ami lehetővé tette, hogy a jelenség jól látható legyen. A 
higanyszál körülbelül 76 cm-nél állt meg, a higany feletti

2. ábra. Gáspár Schotti: Technica Curiosa (Würzburg, 1664.) köny
vének címlapja és a benne szereplő római Berti-kísérlet (jobbra 
fönn), valamint Torricelli és Viviani kísérlete higannyal (alsó sor).

20 FIZIKAI SZEMLE 2009/1



3. ábra. Pascal: „űr az űrben”

úgynevezett Torricelli-űr a következő évtized legszenve
délyesebb vitáinak tárgya lett. Mind a mibenléte, mind 
az oka megosztotta a korabeli tudósokat: vákuum vagy 
sem, illetve légnyomás vagy a horror vacui? A jelenség 
alapos vizsgálata és tudományos közkinccsé tétele Pas
calnak köszönhető.

Pascal egyik híres kísérlete az „űr az űrben” (J. ábra) 
döntő bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a jelenséget 
a levegő nyomása okozza [2]. A folyadék sűrűségétől 
való függést is ő mutatta be vízzel és vörösborral. Egy 
mozgatható hajóárbochoz erősített két csövet. Az egyi
ket vízzel, a másikat vörösborral töltötte meg, majd fel
tette a kérdést az 500 főnyi tömegnek: Melyik folyadék 
fog mélyebbre süllyedni? A nyilatkozók legtöbbje a vö
rösbor mellett szavazott, mondván, hogy abban több a 
„szellem”, és így a Torricelli-űrben nagyobb nyomást 
fog kifejteni. A kísérletben -  a többség várakozásával el-

4. ábra. A világ jelenlegi legnagyobb „Vizes” barométere

lentétben -  a víz süllyedt mélyebbre. A jelenség magas
ságfüggésének kimutatása is Pascal nevéhez fűződik: út
mutatásai alapján sógora, Perier 1648-ban a kísérletet 
gondosan elvégezve a Puy de Döme hegyen és a hegy 
lábánál, 8 cm magasságkülönbséget tapasztalt [31. Meg
említendő, hogy Pascal is kísérletezett vízzel telt csővel 
(1646), rajta kívül még Otto von Guericke állított föl egy 
ilyen szerkezetet magdeburgi házánál 1654-ben.

Érdekességképpen megemlítjük, hogy a világ jelen
legi legnagyobb „vizes” barométere (4. ábra) Auszt
ráliában működik, látványosságként. Bert Bolle valósí
totta meg régi álmát a megépítésével [41. 2007 augusz
tusában nyitották meg a nagyközönség számára. Cikli
kusan működik: egy számítógép által vezérelt vákuum
pumpa „emeli föl” a vizet a csőben, 2 perc alatt 55 litert. 
5 perc után levegőt engednek a csőbe, a víz lefolyik a 
tartályba, majd minden kezdődik elölről [51.

Torricelli kísérlete vízzel, 
hagyományos módon

A fent említett kísérletek közül hármat elvégeztünk a 
CERN-i kirándulás alatt. A kísérlethez egy 11 m 
hosszú, 8 mm belső átmérőjű, 1 mm falvastagságú 
átlátszó műanyag csövet használtunk. A cső egyik 
végére egy üvegcsövet erősítettünk. Ennek csak annyi 
szerepe van, hogy így könnyebb a cső végét gumidu
góval lezárni. A cső másik végét egy pillepalackban 
rögzítettük, amiben kálium-permanganáttal festett 
ioncserélt víz volt. Az elrendezést szivornyaként mű
ködtetve könnyen elérhető, hogy a csövet a folyadék 
buborékmentesen töltse ki. Az üvegcső végét beduga
szoltuk. Ezután spárgát kötöttünk rá, amivel függőle
ges helyzetbe tudtuk hozni. Lassan emelve a csövet

5. ábra. A forrásban lévő -  buborékoló -  festett desztillált víz a mű
anyag csőben (balra) és a Torricelli-kísérlet helyszíne, egy tűzlép- 
cső a CERN-ben (jobbra)

A FIZIKA TANÍTÁSA 21



6. ábra. Pascal boros kísérletének utolsó fázisa: a kékfrankos elfo
gyasztása (balra), és a légnyomás magasságfüggésének igazolása a 
francia Alpokban (jobbra)

körülbelül 7 méteres magasságnál észrevehető, hogy 
a víz forrásba jön (5. ábra bal oldala).

Mi a CERN-ben egy tűzlépcsőn (5. ábra jobb olda
la) körülbelül 10 méter magasra húztuk fel a cső vé
gét. Ekkor pár percet vártunk, hogy a forrás csillapod
jon. Ezután lemértük a folyadékoszlop magasságát: 
938 cm-t kaptunk. Természetesen most a víz felett 
nem vákuum van, hanem a víz telített gőze és a vízből 
kiforrt oldott gázok. A telített gőz nyomása táblázat
ból kinézhető, de az oldott gázok nyomását nem lehet 
tudni. E tényező zavaró hatását úgy próbáltuk csök
kenteni, hogy a folyadékfelszín alatt pár cm-rel elszo
rítottuk a csövet, majd emeltünk rajta. Megint forrásba 
jött a víz, de már koránt sem olyan hevesen, mint az 
előbb. Néhány perc elteltével a folyadékoszlop ma
gassága 959 cm volt. A mérést szép napos időben 
végeztük, 25 °C volt a hőmérséklet. Mérésünkből a 
légnyomásra 972,45 hPa adódott.

P PVízoszlop + Pvízgőz P VÍZ S b + p

= 1000 -9,81 — -9,59 m + 3167,5 Pa =
m2 s2

bornak kellene magasabban állnia. De a másik két 
tényezőt sem szabad figyelmen kívül hagyni: a bor 
telített gőzének és a belőle kiforrt gázoknak a nyomá
sát. Esetünkben ezek okozhatták azt, hogy alacso
nyabb folyadékoszlopot mértünk. A sikeres mérést és 
az Államalapítást a kísérleti folyadék elfogyasztásával 
ünnepeltük meg (6. ábra bal oldala).

A légnyomás magasságfüggésének igazolása

A légnyomás magasságtól való függését is igazoltuk. 
A kísérletet augusztus 25-én a Mont Blanc mellett, az 
Aiguille du Midi csúcson végeztük (6. ábrán jobbra). 
Ez 3842 méterrel emelkedik a tengerszint fölé. A leve
gő hőmérséklete a napos oldalon, ahol a mérést vé
geztük, 2 °C volt. (Árnyékban fagypont alatt volt a 
hőmérséklet.)

A vízoszlop magassága 6 ll cm volt. Ebből kiszámít
ható a légnyomás. Ha a telített vízgőz nyomását 700 Pa- 
nak vesszük, akkor a légnyomás 60639,1 Pa. Sajnos a 
GPS képtelen nyomásértéket mutatott, ezért eredmé
nyünket nem tudtuk összevetni a valós nyomásérték
kel. A barometrikus magasságformulából kiszámítható, 
hogy ebben a magasságban a légnyomás:

P =  P0 ’exP P -g-b'
Po

f \
1,3 ^  -9,81 — -3842 m

= 101325 Pa-exp 

= 62475,23 Pa.

mJ
101325 Pa

Ha ehhez az értékhez hasonlítjuk mérésünket, akkor 
3%-os eltérést kapunk.

Torricelli kísérlete módosítva
= 97245,4 Pa.

Az egyik kollégánknál lévő GPS 1030 hPa-t mutatott. 
Mi ennél 5,5%-kal kevesebbet mértünk.

A kísérletet többször elvégeztük -  Magyarországon 
is -, a hiba minden esetben 5-6% körüli volt, és min
dig kevesebbet mértünk a valódi értéknél.

Pascal-kísérlet

Augusztus 20-án Pascal „boros” kísérletét is elvégez
tük. Csövünket Csongrádi Kékfrankossal töltöttük fel, 
egyébként mindent ugyanúgy végeztünk, mint a „vi
zes” kísérletben.

Mi -  Pascallal ellentétben -  azt az eredményt kap
tuk, hogy a félédes vörösbor mélyebben állapodott 
meg (828 cm), mint a víz. Talán a mi borunkban tény
leg volt szellem?

Ha csak a vörösbor sűrűségét vennénk figyelembe 
-  ami méréseink szerint 990 kg/m3 -, akkor tényleg a

A fentiekből látszik, hogy a légnyomás meghatározá
sának legnagyobb bizonytalansága onnan ered, hogy 
nem tudjuk pontosan a folyadékoszlop fölött lévő gáz 
(vízgőz és a kiforrt gázok) nyomását.

Sükösd Csabának volt egy ötlete arra, hogyan le
hetne megmérni a folyadékoszlop fölött lévő gáz nyo
mását, és így még pontosabban meghatározni a lég
nyomást. Nemcsak azt mérjük meg, hogy mekkora a 
vízoszlop magassága, hanem azt is, hogy mekkora a 
vízoszlop fölött lévő gáztér nagysága. Ez utóbbit vál
toztatni is tudjuk azzal, hogy a csövet valamivel maga
sabbra emeljük, vagy mélyebbre süllyesztjük ( 7. áb
ra). Ha ebben a térben vákuum lenne, akkor a víz
oszlop magassága nem változna meg attól, hogy a 
vízoszlop fölött mekkora térfogat van. A valóságban 
azonban változik, mégpedig azért, mert a vízoszlop 
fölé a vízből kiforrt gáz és vízgőz került. Adott hőmér
sékleten az oda szorult anyag mennyiségét két érték, 
a térfogat és a nyomás meghatározza. A térfogatot 
ismerjük, a nyomást viszont nem (éppen ez lesz az,
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7. ábra. A módosított Torricelli-kísérlet

amivel korrigálni kell majd a vízoszlop magasságát). 
Két méréssel, két különböző hosszúságú „üres” sza
kasszal, azonban a keresett gázmennyiség -  és ezzel 
annak nyomása is -  meghatározható. Közben persze 
feltesszük, hogy a két mérés között bekövetkező na
gyon kis nyomásváltozás már nem befolyásolja lénye
gesen a vízből a gáztérbe kilépő anyag mennyiségét, 
azaz a víz fölött lévő gáz mennyisége állandó.

Két mérést végzünk. Az első kísérletben a vízosz
lop magasságát jelöljük 6,-gyel, a folyadék fölött lévő 
gáztér „hosszát” pedig Zagyéi. A második kísérletben 
a hasonló mennyiségek h2, illetve A.

A gáztérben lévő gázt ideális gáznak feltételezve a 
gáz nyomására kapjuk (mindkét kísérletre igaz a meg
felelő indexekkel): pg-L-A = N-k-T, (itt A a cső 
keresztmetszete). Ebből átrendezve adódik:

p  -L = N- ^ ^  = C = (konstans). (1)
g A

A két kísérletben a nyomások egyenlősége:

P - 8 - h ^ P gl = Patm,

P -g-b2+Pg2 = Pa«,-
Itt A«, a külső levegő mérendő nyomása.

Helyettesítsük be most az (1) egyenletből a gáz két 
állapotbeli nyomását!

8. ábra. A módosított Torricelli-mérés a csongrádi Batsányi János 
iskola aulájában

A mérést Csongrádon, a gimnázium aulájában vé
geztük el diákok segítségével (8. ábra}.

A már leírt módon megtöltöttük a csövet festett 
vízzel. Ezután a mérőszalagot a cső végéhez erősítet
tük, így húztuk fel a csövet körülbelül 9 méter magas
ra. Megvártuk, hogy a forrás lecsendesedjen, közben 
a cső falát folyamatosan ütögettük, hogy a rajta lévő 
buborékok leváljanak. Ezután lemértük a folyadék- 
oszlop és a gáztér hosszát. Feljebb húztuk a csövet, és 
gyorsan megint leolvastuk az adatokat. Az eljárást 
még egyszer megismételtük. A méréseink eredménye
it az 1. táblázat tartalmazza.

A (4) képletbe beírva az első két mérés eredménye
it (p = 1000 kg/m3, g = 9,81 m/s2), a légnyomásra

Parnn = 97330,29 Pa
értéket kapjuk. Ha a (4) képletbe az 1. táblázat utol
só két sorának eredményeit írjuk, akkor:

Pa«i2 = 97595,49 Pa 
Vegyük e két nyomásérték átlagát:

A = pMm' +Patm2 = 97462,89 Pa.

P ' 8 ' hi + j f  m Pa«»
1 (3)

P + T  -  Pa«,-
z

Ezekben az egyenletekben két ismeretlen van, C, és 
A « ,-  A fölső egyenletet Zj-gyel, az alsót f -v e l  megszo
rozva, és a két egyenletet egymásból kivonva C kiejt
hető, és kapjuk:

P ' g ' ( b l L1 b2Lfj Pa Z-2)>

amiből végül

P atm  "  P
fr1 Z 1

Z i - Z 2

adódik.

(4)

Ezeket az eredményeket az épület tetején lévő meteo
rológiai állomás barométerének (meteo.bjg.hu) ada
taival vetettük össze. A mérés közben a légnyomás
1003,3 hPa volt.

Mivel három mérési pontunk van, így azt is ellen
őrizhetjük, hogy a különböző mérések között a gáz
térben lévő anyag mennyisége nagyjából állandó. Ha

1. táblázat

A m ó d osíto tt T orricelli-k ísérlet ered m én yei

h (m) Z(m) ML (nT1)

1. mérés- 8,66 0,27 3,70

2. mérés 9,07 0,40 2,50

3. mérés 9,48 0,75 1,33
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9■ ábra. A víz feletti gáz ideális voltának ellenőrzése

ez a feltevés igaz, akkor Cvalóban konstans, és akkor 
(3) összefüggésből kapjuk:

1 m A m  _ p _ \g  , h  _  ( 5 )
L C C

azaz 1/Z a h-nak lineáris függvénye. Az 7. táblázat 
értékeit ábrázolva kapjuk í>. <áúra grafikonját.

A három mérési pontra illeszkedő egyenes egyen
lete:

y = \  = -2,89 h + 28,73. (6)

Az illesztést súlyozott legkisebb négyzetek módszeré
vel végeztük. A leolvasási hibát 0,5 cm-nek becsültük 
valamennyi mérési pontnál, a súlyokat ebből számí
tottuk. A korrelációs együtthatót és az illesztett para
méterek szórását is meghatároztuk. A lineáris korrelá
ció értéke: r= 0,999932.

Valóban jó közelítéssel igaz, a gáztérben lévő anyag 
mennyisége állandó, azaz (7konstans. Ugyanis a három 
pont r= 1,0-nél feküdne pontosan egy egyenesen.

A grafikon segítségével meghatározhatjuk a lég
nyomást (patm) is. Azt kell megnézni, hogy milyen h0 
érték mellett lesz y  = 0. Ugyanis, lm y  = 0, akkor az (5) 
egyenletből:

azaz egyszerűsítés után: pMm = p •g-b0.
Utánagondolva ez szinte természetes, hiszen y  = 0 

annak felelne meg, hogy a folyadékoszlop fölött „vég
telen” nagy térrész van, abban pedig a maradék gáz 
nyomása nyilván csak 0 lehet.

A (6) egyenletből, y= 0 helyettesítéssel kapjuk: h0 = 
9,94 m, és ezzel a külső légnyomás:

2. táblázat

A „vörösboros”m ód osíto tt T orricelli-k ísérlet ered m én yei

b (m) L (m) l/Z O rf1)

1. mérés 8,95 0,45 2,22

2. mérés 9,38 0,72 1,39

3. mérés 9,59 1,10 0,91

Atm = 1000 '9,81 ~  -9,94 m = 97511 Pa.
m 3 s

A légnyomás hibája h0 szórásából (<3h) adódik. Az (5) 
egyenletből h0 = -b/m,  ezért:

< \ -  \ K ) 2+k )2 •

A mért értékek alapján: om = 0,06, ob = 0,55 így

= \/0,552 + 0,062 = 0,55. 

így a légnyomás meghatározásának hibája:

a = 1000 M  -9,81 — -0,55 m = 5427 Pa.
P,,m m 3 g2

A mért légnyomás tehát: pMm = 97511 ± 5427 Pa. Ez 
körülbelül 5,6%-os hiba.

Ez nagyon jó egyezésben van a „hivatalosan” mért
1003,3 hPa értékkel (különösen, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a „hivatalos” műszernek is van hibája).

A jó eredményen felbuzdulva másnap vörösborral 
-  a jól bevált Csongrádi Kékfrankossal -  megismétel
tük a kísérletet. Eredményeinket a 2. táblázat tartal
mazza.

A (4) képletbe beírva az első két mérés eredménye
it, a légnyomásra kapjuk:

Patm3 = 98057,81 Pa.
Ha a (4) képletbe a 2. és 3. mérés eredményeit írjuk: 

Patm4 = 97001,43 Pa.
Két mérésünk átlaga:

p2 = +PiUn4 = 91529,62 Pa.

A méréskor a barométer 1008 hPa-t mutatott.
A fenti gondolatmenetet vörösborra is megismétel

hetjük. A 2. táblázat értékeit ábrázolva kapjuk a 10. 
ábra grafikonját.

A három mérési pontra illeszkedő egyenes egyen
lete:

y  = j  = -2,03 h + 20,45.

10. ábra. A vörösbor feletti gáz ideális voltának ellenőrzése
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A lineáris korreláció: r = 0,998261 még itt is nagyon 
jó. Most h0 = 10,047 m, ebből a légnyomás:

A™ = 990 ^  -9,81 — -10,047 m = 97575 Pa.
m3 s2

A légnyomás hibája itt is h0 szórásából adódik. Most 
om = 0,032 és ab =0,303 így

oh = v/0,3032 + 0,0322 = 0,304.

így a légnyomás meghatározásának hibája:

a  = 990 -9,81 — -0,304 m = 2959 Pa.
Pm m3 s2

A mért légnyomás tehát: pMm = 97575 ± 2959 Pa. Ez 
körülbelül 3%-os hiba. Itt a kissé kisebb hiba abból

adódik, hogy ebben az esetben nagyobb különbség 
volt az első és a harmadik mérés között (L^-L^ =
0. 65.m, az előző mérésnél pedig Z3-Zj = 0,48 m). 
Ezért az egyenes adatai annak ellenére pontosab
bak, hogy a három pont kevésbé esik egy egyenes
re, mint a víz esetében (a korrelációs együttható 
valamivel kisebb).

A „hivatalosan” mért 1008 hPa ismét jól összefér 
az általunk meghatározott értékkel.

Források, irodalom:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Gasparo_Berti
2. http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/siraonyi/ 

vakuum.html;
Simonyi Károly: A fizika  kultúrtörténete. Gondolat kiadó, Buda
pest, 1981.

3. http://www.strange-loops.com/scibarometer.html
4. http://www.bertbolle.com/
5. http://www.youtube.com/watch?v=5J_r-sbSnYk -  Bert Bolle 

barométere

ÚJ UTAK A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN Paizs Ottó
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő 

és Módszertani Központ, Kaposvár

A 2006-os PISA-felmérés szerint természettudományi 
területen a magyar diákok az OECD-államok között a 
középmezőnyben végeztek. A természettudományok, 
ezen belül a fizika és a kémia tanításának régóta al
kalmazott módszerei mellett szükség van olyan új 
módszerekre és eszközökre, amelyekkel megújíthat
juk az oktatást, és felzárkózhatunk a világ élvonalá
hoz. írásomban az animációk alkalmazásának elő
nyeire szeretném felhívni a kollégák figyelmét. Első
sorban a fizikai és a kémiai kísérletek animációs fel
dolgozása mellett szeretnék érvelni.

„Egy kép többet mond ezer szónál” -  tartja a köz
mondás. Ezzel talán mindenki egyetért. Kicsit átalakít
va, én így mondanám: egy animáció többet mutat 
ezer képnél. Első hallásra talán túlzónak tűnhet a kije
lentés, de biztosíthatom az olvasót, hogy vannak hely
zetek, amikor nem az.

Akkor tehetjük igazán színessé a fizika és a kémia 
tanítását, ha óráinkon sok-sok kísérletet mutatunk be. 
Ezt mindannyian tudjuk. A kísérletek előkészítése és 
bemutatása azonban időt, energiát, és sokszor nem 
kevés anyagi áldozatot követel. Különösen akkor, ha 
a kísérleteket szeretnénk többször megismételni.

Milyen jó lenne olcsóbban, rövidebb idő alatt, de 
mégis látványosan bemutatni a kísérleteket! Ezt a le
hetőséget kínálja számunkra az animáció. Persze egy 
animáció nem csak időt és energiát takaríthat meg 
nekünk. Ennél sokkal többet is elvárhatunk tőle.

A kísérletek többségében, akár élőben végezzük a 
gyerekek előtt, akár videón nézzük meg azokat, 
számtalan, egyébként nagyon fontos részlet rejtve

Egy animáció többet mutat ezer képnél 
(közmondás után, szabadon)

marad. Nem láthatjuk az elektronok áramlását a veze
tékekben, az ionok mozgását az elektrolitban, a foto
nokat az optikai kísérletekben. Nem láthatjuk a szi
lárd fázis rezgő atomjait és a gázok rohanó, ütköző 
részecskéit. Nem lehet szemléltetni a működő transz
formátorban a váltakozó elektromágneses mezőket. A 
sort a végtelenségig lehetne folytatni; a valós kísérle
tekben mi mindent nem, vagy csak nehezen tudunk 
megmutatni.

Ezeknek az egyébként nem látható jelenségeknek a 
bemutatására kiválóan alkalmas az animáció. Segítsé
gével kihangsúlyozhatjuk azokat a jellemzőket, ame
lyekre fel kívánjuk hívni a tanulók figyelmét. Ugyan
akkor a kevésbé fontos vagy zavaró részleteket tom
píthatjuk, vagy teljesen kizárhatjuk a szemléltetett 
jelenségből.

Animációinkban szabadon választhatunk időskálát. 
Eltérhetünk a valóságos időintervallumoktól. Bizo
nyos eseményeket felgyorsíthatunk, másokat lelassít
hatunk, attól függően, hogy mit szeretnénk hangsú
lyozni. Tetszőleges sebességgel mutathatjuk be a fizi
kai, kémiai változásokat, kölcsönhatásokat.

Az animált kísérletek paraméterezhetők. A paramé
terek megváltoztatásával megismételt kísérletek telje
sebbé tehetik a bemutatókat. A kísérletek tetszőleges 
számban ismételhetők. A már elkészült anyagokat 
újra felhasználhatjuk és továbbfejleszthetjük.

Lássunk két egyszerű példát. Sajnos a mozgás élmé
nyét itt nem tudom visszaadni, de remélem, hogy sike
rül felkeltenem a kollégák érdeklődését és ellátogatnak 
a Sulinet digitális tudásbázisába (http://sdt.sulinet.hu),
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1. ábra. Radioaktív bomlás animációjának nyitó képe (forrás: 
http://sdt.sulinet.hu)

«Metren (”V  jtfj-rész«csk« A  bomtó résrecsfc:«

Nincs magrxses tér

FIZIKA
Van mágnes«» tér

2. ábra. Bomló semleges részecske a ködkamrában (forrás: http:// 
sdt.sulinet.hu)

ahol az alábbiakban bemutatottakon kívül még számos 
fizikai és kémiai témájú animáció elérhető. Az SDT-ben 
található animációk non-profit jelleggel felhasználhatók 
oktatási és tudományos kutatási célokra.

A radioaktív elemek bomlásának bemutatásakor 
láthatóvá tehetjük az atomokat és a véletlen folyamatot, 
ahogy az végbemegy ( 1. ábra). A jobb alsó sarokban 
találhatók a kézelőgombok. Rendkívül egyszerűek és 
egyértelmű a funkciójuk. Az első gombbal elindíthat
juk, a másodikkal megállíthatjuk az animációt. A har
madik gombbal az elejéről kezdhetjük nézni a bemuta
tót, a negyedikkel szöveges magyarázatot és segítséget 
kaphatunk. A kék háttér előtt látható piros golyók jel
képezik az atomokat. Ezek véletlenszerűen tűnnek el, 
ahogy a radioaktív atomok is véletlenszerűen bomla
nak el. Az atomok alatt látható csúszkán lehet beállítani 
1-től 10-ig a bomlásszámot, ami a másodpercenkénti 
bomlások számát adja meg. Az ábra jobb felső részé
ben egy grafikon rajzolódik ki, amely a bomlások szá
mát mutatja az idő függvényében.

Ködkamrával kevés intézmény rendelkezik. A valódi 
élményt nem adhatjuk vissza, de a lényeget egy animá
cióval is bemutathatjuk (2. ábra). A zöld színű részecs
keforrásból érkeznek az elektronok, a hélium-ionok és 
a semleges atomok. „Rádiós” gombokkal választhatunk 
a lehetőségek közül. A kísérletet elvégezhetjük mágne

ses mezőben is. A képen látszanak a részecskék mág
neses mezőben elgörbült pályavonalai.

További lehetőséget nyújthat számunkra a fizika és 
az informatika összekapcsolása. Egy-egy kisebb pro
jekt keretében akár maguk a gyerekek is készíthetnek 
rövid animációkat. Ezzel nemcsak természettudomá
nyos tudásukat fejleszthetik, hanem informatikával, 
algoritmuskészítéssel és tervezéssel kapcsolatos isme
reteiket is bővíthetik.

Külön bekezdést érdemel az animációk hallássérül
tek oktatásában való felhasználása. Azért is szív
ügyem ez, mert magam is tanítok súlyosan nagyothal
ló gyerekeket. Tapasztalatból tudom mennyire nehéz 
számukra érthető formában eljuttatni egy kísérlet tar
talmát, mondanivalóját. Ugyanakkor könnyedén meg
értik azt, ha látják azokat a lényeges folyamatokat, 
amelyeket a demonstrációk során szeretnénk megér
tetni velük. A videók és az élő bemutatók is jó megol
dások, de egy animációval kiegészítve sokkal többet 
nyújthatunk nekik is.

Mindazonáltal nem szeretném az animációkat a 
valós kísérletekkel szembeállítani. Ahol és amikor 
lehet, mutassuk be élőben a kísérleteinket, de hasz
náljunk egyre több animációt a részletek bemutatásá
ra, a fontos jellemzők kihangsúlyozására és a figyelem 
felkeltésére.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÖZOKTATÁS 
JAVÍTÁSÁÉRT

Ha az utóbbi 25 év adataiból olyan grafikonokat 
készítenénk, amelyek a természettudományos tárgyak 
óraszámának, a friss diplomás fizika- vagy kémiata
nárok számának alakulását ábrázolnák az évek 
függvényében, akkor néhány év múlva az extrapolá
ció már nullát adna. És ez csak két kiragadott példa 
-  nem lenne nehéz további, rövid időn belül zérus

hoz tartó grafikont szerkeszteni az emelt szintű f iz i
ka érettségit vállalók számától a korszerű természet- 
tudományi ismeretek alakulásáig. Ebben az esetben 
arra sem hivatkozhatunk, hogy így van ez másutt 
Európában is, mert nincs így. Ez a szerencse, mert 
legalább példákat láthatunk magunk előtt, és talán 
egy kevés segítségben is bízhatunk. De alapjában,
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meghatározó módon csak magunkban, a természet- 
tudományt művelő és tanító emberekben.

Ennek a felismerésnek mentén fontos elemzések és 
javaslatok születtek az utóbbi hónapokban. A törté
nések összefoglalása olvasható az alábbiakban, a 
részletek iránt érdeklődőket az interneten eligazító 
címmel együtt. Kertész János akadémikus bevezetőjé

ből kiderül, milyen út vezetett az Országos Közneve
lési Tanács által elfogadott és a bevezető után itt kö
zölt javaslatokhoz. Ezeket követi az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat állásfoglalása, majd ezzel összhang
ban a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Bizott
ságának és a gazdasági élet négy kiemelkedő szemé
lyiségének állásfoglalása az OKNTjavaslatokról.

A természettudományos közoktatás helyzetének javítása1
A természettudományos közoktatás problémái egyre 
nyilvánvalóbbak. Az Akadémiától az olyan szakmai 
szervezetekig, mint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
számos fórum hallatta hangját ebben az ügyben. Az 
utóbbi időben már a gazdasági élet szereplői is meg
kongatják a vészharangot: a fejlődés fő akadálya im
már nem annyira a tőke hiánya, hanem a megfelelő 
számú és színvonalú szakembereké. A PISA-felméré- 
sek eredményei kijózanítóan hatottak azokra, akik
nek még illúzióik voltak a természettudományos köz
oktatás hatékonyságával kapcsolatban. A 2008. évi, 
botrányosan alacsony felvételi pontszámok már a 
bulvársajtónak is témát adtak.

A fizika és a kémia tárgyak, de a biológia modern 
vonatkozásai is a középiskolát végzők túlnyomó 
többségében csupán azt az emléket hagyják, hogy 
ezektől szorongani kellett és valahogy túl kellett őket 
élni. A túlterhelt tanárok frusztráló helyzetben szinte 
megoldhatatlan feladat előtt állnak: olyan tananyagot 
kell már-már ellenséges közegben közvetíteniük, 
amely nem igazodott megfelelően a középiskolát vég
zők számának robbanásszerű növekedéséhez és a 
tanórák számának drasztikus csökkenéséhez. Kísérle
tezésre alig van mód, a tananyag elszakad a hétköz
napi tapasztalatoktól. A másik oldalon az OECD-sta- 
tisztika áll arról, hogy Magyarországon kirívóan ala
csony a természettudományos és műszaki diplomát 
szerzők száma (miközben a diplomázók aránya foko
zatosan eléri a fejlett országok szintjét). Ráadásul az 
egyetemeken joggal panaszkodnak, hogy még a 
kevés számú jelentkező felkészültsége is gyenge, és 
állandóan romlik. (Természetesen változatlanul mű
ködik néhány kiemelkedő iskola, ahonnan a verse
nyek győztesei, az olimpikonok kikerülnek.) Mindez
zel összefügg és tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy 
mintegy tíz éve fokozatosan csökken a fizika és kémia 
szakos tanári pályára jelentkezők száma, és mára szin
te elfogytak.

Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT, a közok
tatásért felelős miniszter tanácsadó testületé) tagja
ként még 2006-ban javasoltam, hogy a Tanács tűzze 
napirendre a természettudományos közoktatás hely
zetének vizsgálatát. Erre akkor nem került sor, és idő
közben tagságom is véget ért. Az Akadémia delegáltja 
az újonnan alakult OKNT-ben Csermely Péter (Sem

1 Az összefoglaló az OKNT-bizottság munkájáról megtekinthető a 
következő honlapon: http://www.phy.bme.hu/~termtud/

melweis Egyetem) lett, akivel közösen írtunk egy elő
terjesztést. Ennek eredményeképpen az OKNT ad hoc 
bizottságot alakított a fenti céllal, és felkért bennün
ket, hogy legyünk a bizottság társelnökei.

A bizottság 2008 májusában megalakult, tagjai álta
lános és középiskolai tanárok, a tanárképzés és a pe
dagógiatudomány felsőoktatási szakemberei, valamint 
a természettudomány képviselői voltak. A munka je
lentős része munkacsoportokban folyt: a biológia ve
zetője Baranyai József (Bolyai Gimnázium, Szombat
hely), a fizikáé Ádám Péter (PTE/SZFKI), a kémiáé 
Szalay Luca (ELTE) volt. A bizottság összetétele, a 
legfontosabb dokumentumok a lábjegyzetben meg
adott honlapon megtalálhatók.

Kezdettől fogva úgy fogtuk fel feladatunkat, hogy 
nemcsak a problémák azonosításával kell foglalkoz
nunk, hanem a lehetséges megoldásokon is kell gon
dolkoznunk. A munkát így két szakaszra bontottuk: 
az elsőben a helyzetfelmérést végeztük el, a második
ban pedig javaslatokat dolgoztunk ki. Ezt tükrözi az 
OKNT-nek 2008. november 10-én átadott jelentés 
szerkezete is.

A saját internetes felmérésünket, valamint a hazai 
és külföldi publikációkat felhasználó helyzetelemzés 
rámutatott a problémák társadalmi, gazdasági gyöke
reire és súlyos gondokat tárt fel számos területen. 
Többek között megállapította, hogy a tananyag és a 
tankönyvek nem tükrözik a megváltozott társadalmi 
helyzetet, a természettudományos műveltség kialakí
tása helyett fogalom- és ismeretáradat a jellemző. A 
természettudományi tagozatos osztályok kialakítása 
nem motivált. Módszertani és oktatástechnológiai 
kérdésekben a magyar természettudományos oktatás 
számos vonatkozásban elmaradt a fejlett országok 
gyakorlatától (pl. tanulóközpontú oktatási technikák, 
korszerű kísérletes eszközök, korszerű időszerve
zés). A tehetséggondozás nem éri el a tanulók döntő 
hányadát. A bolognai rendszerű tanárképzésben ta
pasztalható bizonytalanság tovább csökkenti az 
egyébként is kisszámú fizika-, illetve kémiatanári 
pályára jelentkező egyetemi hallgatók számát; eze
ken a területeken a tanárutánpótlás kritikus helyzet
be került. A természettudományos tantárgyakból 
érettségizők aránya alacsony, az emelt szintű érettsé
gizőké rendkívül alacsony. A természettudományos 
tantárgyakat oktató tanárok munkakörülményei sok 
tekintetben kedvezőtlenek: a kísérletes többlettevé
kenységet figyelmen kívül hagyják a terhelésnél,
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asszisztencia alig van, a továbbképzés és a szakta
nácsadás nem megfelelő, az alacsony óraszámok a 
nevelőmunkát nehezítik.

A javaslatoknál figyelembe kellett venni a magyar 
közoktatás sajátos, liberális jellegét: nagyon kevés köz
ponti szabályozásra van lehetőség. Sem a tantervek, 
sem a tankönyvek, de az óraszámok sem írhatók elő. A 
központi elemek a rendkívül általános szinten szabá
lyozó Nemzeti alaptantervre (NAT) és az érettségi kö
vetelményekre korlátozódnak. Ugyanakkor a miniszté
riumi kerettantervek, noha nem kötelezőek, igen széles 
körben használatosak — a mindennapos szóhasználat 
„központi kerettantervnek” is nevezi őket.

A problémák megoldásánál egymásnak ellentmon
dó feltételeket kell kielégíteni. Úgy kell szerethetővé 
tenni a természettudományos tantárgyakat a tanulók 
lehető legszélesebb körében, hogy a műszaki-termé
szettudományos pályákra készülő kisebb hányad 
szakmai kompetenciája növekedjék. Ezt nyilván diffe
renciált oktatással lehet elérni -  ami viszont a nemkí
vánatos korai pályaválasztás és a szegregáció irányá
ba hat. Igyekeztünk olyan kompromisszumos javasla
tokat kidolgozni, amelyek a legkisebb áldozat árán a 
legjobban segítik a következő, legsúlyosabb gondok 
megoldását:

1. a természettudományos közoktatás a tanulók szé
les rétegei számára (számos okra visszavezethetően) 
nem hatékony;

2. a természettudományos tanári pályák vonzereje 
csekély, a fizika és a kémia területén válságos helyzet 
alakult ki;

3- a műszaki-természettudományos pályákra jelent
kező hallgatók száma és általános felkészültsége nem 
kielégítő.

A helyzetelemzésből és a javaslatokból álló jelentés 
tervezetét az interneten nyilvánosságra hoztuk, és a 
Fazekas Gimnáziumban 2008. november 5-én nagy 
érdeklődéssel kísért szakmai fórumot rendeztünk 
róla. Ezen ismertette állásfoglalását Pálinkás József, az 
MTA elnöke, és részt vett az Innovációs szövetség 
elnöke, a MÓL képviselője, számos pedagógus, felső- 
oktatási szakember. A fórumot figyelembe véve ké
szült el a jelentés végleges változata.

Az OKNT a jelentés vitáját 2008. november 13-ra 
tűzte ki, de akkor csak arra jutott idő, hogy ismertes
sük a bizottság munkáját. Ezért az OKNT 2008. no
vember 27-re rendkívüli ülést hívott össze, amelyet 
kizárólag a jelentésnek szentelt. A rendkívül élénk, 
helyenként éles hangú vita után az a határozat szüle
tett, hogy az OKNT egyrészt megköszönte és értékes
nek tartotta a bizottság munkáját, másrészt a korábbi 
társelnökök vezetésével és a vitában kulcsszerepet 
játszó résztvevők bevonásával szerkesztő bizottságot 
hozott létre, amelynek feladat volt, hogy a jelentés és 
a vita alapján az OKNT által elfogadható javaslatokat 
állítson össze. Az előterjesztett anyagot azután az 
OKNT kis módosításokkal 2008. december 11-i ülésén 
egyhangúlag elfogadta és a javaslatként az oktatási 
miniszter elé terjesztette. Ez az anyag olvasható a Fi
zikai Szemle jelen számában.

A bemutatott javaslatrendszer többszörös kompro
misszum eredménye. Ennek vannak előnyei és hátrá
nyai. Előny a széles támogatottság és az, hogy az ere
deti javaslatok túlnyomó többsége megmaradt. Nagy 
jelentőséget tulajdonítok önmagában annak, hogy a 
fent említett három fő probléma kiemelten szerepel 
az elfogadott dokumentumban. Hátrány, hogy néhány 
fontos elem kikerült a javaslatok közül: a kötelező 
érettségi egy természettudományos tárgyból, és a fel
sőoktatás kiemelt szerepe az érettségi, a továbbkép
zés, a szaktanácsadás és a minőségbiztosítás területén 
nem kapott támogatást. Mindezzel együtt nagyon elő
remutató javaslatrendszer született, amelynek mentén 
el lehet indulni a természettudományos közoktatás 
gyökeres átalakítása irányában. Fontos feladatnak 
tartom a döntéshozók befolyásolását a javaslatok elfo
gadásának érdekében. Erre szükség van, ha azt akar
juk, hogy a felnövekvő nemzedék természettudomá
nyos műveltsége és ezáltal állampolgári kompetenciá
ja európai színvonalú legyen, ha azt akarjuk, hogy 
mérnökeink, tudományos kutatóink segítségével nö
vekedjék a versenyképességünk, és ha azt akarjuk, 
hogy legyenek lelkes, korszerű módszerekkel érdekes 
természettudományt tanító tanáraink.

Budapest, 2009. január 9-
Kertész János

Az OKNT javaslatai a természettudományos közoktatás 
helyzetének javítására
Az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági-kulturális 
átalakulásának számos eleme világszerte hátrányosan 
hat a kultúra természettudományos komponenseinek 
széleskörű érvényesülésére. Különös okokból a volt 
szocialista országok, köztük hazánk e téren -  a korábbi 
eredmények ellenére -  hihetetlen deficitet halmoztak 
fel. A társadalmi haladás ipari-mezőgazdasági alapját 
meghatározó, világra szóló természettudományos-mű
szaki eredmények csupán maroknyi értelmiségi elit 
tudásába épülnek be, és ez alapvetően járul hozzá Ma

gyarországon a kulturális olló veszélyes szétnyílásához. 
Egy ideje a szakmai szervezetek, a felsőoktatás képvi
selői, az Akadémia, és újabban a versenyszféra szerep
lői is súlyos gondokat fogalmaznak meg a természettu
dományos közoktatással kapcsolatban.

Az OKNT, felismerve a kérdés fontosságát, ad hoc 
természettudományos bizottságot alakított a helyzet 
felmérése céljából. A bizottság elkészítette a jelenté
sét, amit OKNT részletesen megvitatott (www.phy. 
bme.hu/~termtud/).
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A természettudományos közoktatás gondjai rendkí
vül összetettek, és sok ponton kapcsolódnak az álta
lános közoktatási problémákhoz. Ugyanakkor a terü
letre speciálisan jellemző okok miatt az utóbbi időben 
itt romlott leginkább a helyzet.

A gondok közül az OKNT kiemelten fontosnak 
tartja a következőket:

1. A természettudományos közoktatás a tanulók 
széles rétegei számára nem elég hatékony.

Ezen, számos okra visszavezethető jelenség súlyos 
következménye, hogy a természettudományos mű
veltség nem kielégítő színvonalú. Ahhoz, hogy a tanu
lókból tudatos, felelős állampolgárok válhassanak, 
akik nincsenek kiszolgáltatva a demagógiának és az 
áltudományoknak, szerethető és hatékony természet- 
tudományos oktatásra van szükség.

2. A természettudományos tanári pályák vonzereje 
csekély, a fizika és a kémia területén válságos helyzet 
alakult ki.

A fizika és a kémia területén a tanárszakra jelentke
zők száma az elmúlt évtizedben ijesztően csökkent, a 
tanári korfa erősen torzult, és az utánpótlás nem biz
tosított. Sürgős beavatkozásra van szükség az oktatás 
folytonosságának biztosítása érdekében.

3. A műszaki-természettudományos pályákra jelent
kező hallgatók száma és általános felkészültsége nem 
kielégítő.

Magyarországon a természettudományos diplomák 
aránya az OECD-országok között a legalacsonyabb, és 
a műszaki területen is az utolsók között vagyunk. A 
felsőoktatásba kerülő hallgatók tudásának átlagos szín
vonala alacsony és romló. Mélyreható változásra van 
szükség a természettudományos közoktatásban annak 
érdekében, hogy hazánk versenyképessége javuljon és 
az európai munkamegosztásban a magas hozzáadott 
értéket tartalmazó feladatokat tudjuk vállalni.

Az OKNT szerint ezen problémák megoldása meg
fontolt és határozott cselekvést tesz szükségessé. En
nek érdekében az közoktatásért felelős miniszterhez 
javaslatokkal fordul.

A hatékony megvalósítás lehetőségének érdekében 
a javaslatrendszer az érvényes szabályozásból és az 
általános gyakorlatból indul ki. Különös súlyt helyez a 
központilag végrehajtható feladatokra, miközben 
szem előtt tartja, hogy mélyreható változások csak az 
érintettek aktív együttműködésével valósíthatók meg. 
Kiemelten fontos szerepe van a megújulási folyamat
ban a szakmai irányításnak, az ellenőrzésnek és a 
támogató környezetnek.

Az OKNT meggyőződése, hogy a kormányzatnak a 
természettudományos közoktatás javítása érdekében 
halaszthatatlan teendői vannak, amelyeket egy hosszú 
távú programba kell illeszteni. A javaslatrendszer 
megvalósítása szükséges ahhoz, hogy a felnövekvő 
nemzedék természettudományos műveltsége és ezál
tal állampolgári kompetenciája európai színvonalú 
legyen, hogy mérnökeink, tudományos kutatóink 
segítségével növekedjék a versenyképességünk, és 
hogy legyenek lelkes, korszerű módszerekkel érdekes 
természettudományt tanító tanáraink.

Javaslatok

1. A z OKM készíttessen az általános iskolák számára 
integrált szemléletű, a középiskolák számára pedig 
az „ általános ” tanterv mellett „humán ” és „ reál” típu
sú, integrált szemléletű természettudományos tantár
gyi kerettanterveket. Az OKM általában is ösztönözze 
a tanári közösségeket, műhelyeket ilyen szellemiségű 
(keret)tantervek, tankönyvek és oktatási segédletek 
elkészítésére. Az általános iskolák és a középiskolák 
számára készítendő, az életkori sajátosságokat 
messzemenően figyelembe vevő, új kerettantervek- 
ben az összehangolt tantárgyi koncentráció révén 
valósuljon meg a természettudományos tantárgyak 
tananyagának „integrált szemléletű” modernizációja, 
és négy éven belül készüljenek megfelelő korszerű 
módszertani kultúrát tükröző tankönyvek, módszer
tani segédanyagok, programcsomagok.

Az általános iskolák hatodik évfolyamáig meglévő 
integrált természettudományos oktatáshoz szervesen 
kapcsolódó, integrált szemléletű kerettantervek kidol
gozására van szükség az egyes természettudományos 
tantárgyakból. Az OKNT javasolja a miniszternek, hogy 
a középiskolák számára az OKM kerettanterv-rendsze- 
rét tegye differenciáltabbá, hangsúlyeltolódásokat kép
viselő kerettantervek kidolgoztatásával. A tehetséggon
dozó és az általános kerettantervek mellett szükség van 
közbenső, az iskolák széles köre által megvalósítható 
szintre, amely a hangsúlyeltolódás mellett szélesebb 
műveltség megszerzését teszi lehetővé, és nagyobb te
ret enged a választásnak és az átjárhatóságnak.

Az egyes tantárgyak kerettanterveit, valamint a mate
matikai ismereteket a kidolgozás során kell 
összehangolni. A nemzetközi gyakorlattal összhangban 
célszerű, hogy a konkrét természettudományos szaktár
gyi ismeretek mellett nagyobb szerepet kapjanak a 
mindennapjainkban megjelenő, gyakran több tudo
mányterülethez kapcsolódó, gyakorlati, életszerű kér
dések, problémakörök, beleértve a társadalmi-környe- 
zeti-egészségvédelmi vonatkozásokat. Ugyancsak na
gyobb hangsúlyt kell helyezni a tananyagokban az is
meretek megszerzési technikáinak elsajátítására, a ter
mészettudományos gondolkodás gyakorlatban, valós 
élethelyzetekben történő alkalmazási képességének 
fejlesztésére, a csoportmunkára. Az általános iskolák 
kerettanterveiben, illetve a középiskolák természettu
dományos tantárgyainak humán jellegű kerettantervei
ben az általános kompetenciák fejlesztésének, az általá
nos természettudományos műveltség közvetítésének 
kell dominálnia. A középiskolai reál és általános tanter
vekben fokozatosan kapjon egyre nagyobb hangsúlyt a 
szakmai kompetenciák fejlesztése, ötvözve a társada
lomorientált, a fenntarthatóság szempontjából fontos 
tartalmakkal és módszerekkel.

2. A nem természettudományos tantárgyak keret- 
tanterveinek, programcsomagjainak fejlesztésénél a 
Kerettantervi Bizottság fokozottan kérje számon a 
NAT-ban is hangsúlyozott természettudományos 
kompetenciafejlesztést. A helyi tantervek fenntartói 
ellenőrzése során legyen ez kiemelt szempont.

A FIZIKA TANITASA 29



A természettudományos tudás-, illetve kompeten
ciafejlesztés a hatályos Nemzeti Alaptanterv szerint a 
kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésének körébe 
tartozik. Ezért e fejlesztések nem csupán a hagyomá
nyos természettudományi tantárgyakon kérhetők szá
mon, e kompetencia fejlesztése az iskolai világ vala
mennyi mozzanatában érvényesíthető és érvényesí
tendő alapelv. A nem természettudományos kerettan- 
terveket át kell vizsgálni abból a szempontból, hogy 
ezek a tantárgyak, továbbá más műveltségi tartalmak
ra szerveződő iskolai tevékenységi formák miképp 
építenek be saját konstrukcióikba természettudomá
nyos kompetenciafejlesztő mozzanatokat, feladat- 
rendszereket tantárgyi koncentrációként, „cross-cur- 
riculum”-ként. Mindennek kiemelt jelentősége van a 
tanulók természettudományos tantárgyi attitűdjének 
megváltoztatása szempontjából. Mivel végső soron a 
helyi tanterveknél dől el, hogy az iskolákban mit és 
hogyan tanítanak, ezek összeállítása, ellenőrzése az 
említett szempontból kiemelten fontos. Ugyanakkor a 
természettudományos kerettanterveken és oktatási 
segédanyagokon is számon kell kérni a nem termé
szettudományos (pl. társadalmi-történelmi, vagy esz
tétikai) kulcskompetenciákat.

3- A z érettségi követelményeket összhangba kell 
hozni az 1.-3• pontokban tett javaslatokkal. Ezeket 
a változtatásokat az érettségi rendszer közép és hosz- 
szú távú fejlesztési elképzeléseinek megfelelően kell 
végrehajtani (lásd FTT-nek az érettségi vizsga szak
mai fejlesztésére vonatkozó anyaga, illetve Zöld 
Könyv [2008]). A felvételi szabályozást úgy kell meg
változtatni, hogy az egyetemek érdekeltek legyenek a 
felvételi tárgyakból az emelt szintű érettségi megkö
vetelésében.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás kétszintű 
érettségit definiál. A középszintű érettségi elsősorban 
az általános természettudományos műveltség ellenőr
zésére összpontosítson, míg az emelt szintű érettségi 
kérje számon a szakmai kompetenciákat is. Mindkét 
szinten jelenjenek meg korszerű, alkalmazásokhoz 
közelálló tartalmak. Az egyetemek vonakodása az 
emelt szintű érettségi megkövetelésével kapcsolatban 
a normatív finanszírozásra vezethető vissza. Alkalmas 
változtatással, például a felvételi pontszámok figye
lembe vételével a természettudományos-műszaki nor- 
matívánál, az egyetemek ösztönözhetők lennének a 
felvételi követelmények emelésére.

4. Szükség van a természettudományos közoktatás 
folyamatos, tudományos szintű vizsgálatára. Legyen 
Magyarországon rendszeres és általános természettu
dományos kompetenciamérés.

A természettudományos közoktatás kiemelt jelen
tőségének, sajátos módszereinek megfelelő, nemzet
közi színvonalú kutatás személyi és egyéb feltételeit 
meg kell teremteni. A mérések elengedhetetlen, szük
séges feltételei mind a tudományos vizsgálatoknak, 
mind pedig a rájuk támaszkodó döntéseknek. A mi
nisztérium háttérintézményei stratégiai terv szerint 
tervezzenek és folytassanak folyamatos kutatásokat, 
hatásvizsgálatokat a természettudományos nevelés

oktatás-tehetséggondozás, a természettudományos 
értelmiség, természettudományos utánpótlás feltétel
és eszközrendszerének működéséről. A kormányzat 
segítse elő a természettudományos oktatással foglal
kozó, magas színvonalú tudományos műhelyek kiala
kulását és fejlődését.

5. A természettudományos területen javasoljuk elekt
ronikus szaktanácsadói rendszer létrehozását és f i 
nanszírozását. Meg kell újítani a szaktanácsadói 
rendszer egészét, beleértve a működési (anyagi) felté
teleket, és ennek a természettudományos közoktatás 
átalakulásában különösen nagy szerepe van. Támo
gatni kell a horizontális, hálózatszerű szerveződést. 
A minőségbiztosítást összhangba kell hozni a szakta
nácsadói rendszerrel.

Működő szaktanácsadói rendszer a természettudo
mányi területen alapvetően segítené a javasolt tartal
mi-módszertani fejlesztések, a paradigmaváltás meg
valósítását a természettudományos területen. Egy 
ilyen rendszer a kétirányú információáramlást és ezen 
keresztül a visszacsatolást teszi lehetővé. Az elektro
nikus rendszer viszonylag rövid időn belül, csekély 
ráfordítással megvalósítható hatékony eszköz, noha 
nem helyettesíti a személyes kapcsolatokat.

6. A természettudományos tanártovábbképzés rend
szerét meg kell újítani.

A természettudományos tanártovábbképzés rend
szerét át kell tekinteni és ösztönző-motiváló elemeket 
kell bevonni. Meg kell teremteni a tanárok számára a 
továbbképzésen való részvétel feltételeit. Át kell te
kinteni az akkreditációs rendszert és tartalmi (mód
szertani és szaktudományos) alapra kell helyezni.

7. A természettudományos szaktanárok óraterhe
lésénél vegyék figyelembe a kísérleti munkával járó 
sajátosságokat, valamint a tanórákon kívüli tehet
séggondozásra fordított időt. Támogatni kell az asz- 
szisztensek alkalmazását. Az óraszámok meghatáro
zása és az órák elosztása során legyen szempont a 
nevelőmunkához szükséges minimális számú kon
taktóra kialakítása. Intézkedéseket kell hozni a ta
nárok kutatómunkájának, PhD-fokozat szerzésének 
megkönnyítésére.

Ezek az intézkedések a természettudományos taná
rok speciális problémáinak megoldását segítik.

8. Fokozott figyelmet és megfelelő forrásokat kell 
fordítani a gyermekeket elérő média világára annak 
érdekében, hogy a természettudományok megjeleníté
se, a tudományos ismeretterjesztés súlya és szakmai 
színvonala javuljon. A kormányzat kiemelten támo
gassa a nem iskolai természettudományos kultúra
közvetítést (tudományos ismeretterjesztés modern 
formái, Csodák Palotája, médiafelületek, múzeumi és 
kutatóhelyi közművelődés, tudomány-népszerűsítés 
stb.). Orientálja a nyilvános szakmai közbeszédet a 
megújulási folyamat érdekében.

A modern médiának különösen nagy szerepe van 
egy olyan világban, amikor a gyermekek az információ 
jelentős részét nem az iskolában vagy a szülőktől szer
zik. Ugyanakkor nélkülözhetetlenek ahhoz is, hogy a 
természettudománnyal szembeni általános közhangula-
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tot kedvező irányban befolyásolják. De ide kell érteni a 
megújulási folyamat bemutatását rendszeres elemzését 
és vitáját a pedagógiai szaksajtóban, ami a tanárok 
mozgósításának fontos eszköze lehet.

9. A kormányzat a költségvetésből, illetve európai 
uniós forrásokból a természettudományos közoktatás 
fejlesztésére rövid és középtávon különítsen el támo
gatási összeget. Ezt pályázatokkal, széleskörű szak
mai ellenőrzés mellett kell eljuttatni a z iskolába és a 
tanárokhoz. Javasoljuk, hogy a természettudományos 
tanári pályára készülő jó képességű egyetemi hallga
tókat kollégiumi kedvezményekkel és fokozott mérté
kű speciális ösztöndíjakkal támogassa a OKM. Meg 
kell találni versenyszféra szereplői számára a termé
szettudományos közoktatás támogatási formáit.

A természettudományos közoktatás minőségének, 
eredményességének javításához a szerkezeti, tartalmi, 
módszertani, szemléleti fejlesztések mellett alapve
tően szükséges a természettudományos tárgyakat ta
nító tanárok helyzetének, munkakörülményeinek, és 
az oktatás feltételeinek a javítása. A korábbi pontok
ban említett javaslatok anyagi vonzatút kell első he
lyen említeni: órakedvezmény a természettudomá
nyos tanároknak a kísérleti oktatásra tekintettel; a 
szakasszisztensek alkalmazásának finanszírozása; a 
tehetséggondozás anyagi elismerése, és a természet- 
tudományos szaktanácsadói rendszer, az ESZR költsé
gei, de értelemszerűen ide tartozik az eszközfejlesztés 
és az infrastruktúra-fejlesztés is. A pályázatok nem 
csak az élvonalbeli iskolák továbbfejlesztését, hanem 
a lemaradók felzárkóztatását is szolgálják, azt, hogy 
minden iskolában teljesüljön egy természettudomá
nyos infrastrukturális minimum. Mindezek szervezeti, 
többnyire iskolai szintű pályázati tevékenységet felté
teleznek.

Fontos eleme a javasolt rendszernek, hogy a szak
tanárok közvetlenül is részesülhessenek személyi tá
mogatásban oktatásfejlesztési tevékenységért, ered
ményes oktatásért, sikeres tehetséggondozásért, fel
zárkóztatásért, valamint a továbbképzéseken, szakmai 
fórumokon való aktív részvétel finanszírozása céljá
ból. Ez a természettudományos tanárok anyagi hely
zetét kedvezően befolyásoló pályázati elem sem csu
pán az „elit” támogatását szolgálja. Egyének és mun
kacsoportok pályázhassanak az előző pontokban 
javasolt tartalmi, módszertani fejlesztések, tantervek, 
tankönyvek, oktatási segédanyagok kidolgozásának 
finanszírozására.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a ren
delkezésre bocsátott forrásokat széleskörű szakmai 
ellenőrzés mellett használják fel. A beszerzett kísérleti 
berendezéseket, oktatási anyagokat, a kidolgozott 
tanterveket működtetni kell, és ennek ellenőrzésére 
csak szakmai grémium alkalmas.

10. A közoktatásért felelős miniszter hozzon létre 
általános, középiskolai és szakiskolai tanároknak, 
pedagógiai, módszertani és szaktudományi felsőokta
tási szakembereknek, a természettudományos kultúra 
közvetítőinek, valamint a versenyszféra képviselőinek 
az együttműködésén alapuló szervezetet a természet- 
tudományos közoktatás megújulási folyamatának 
koordinálása, ellenőrzése, a munkaerő-piaci jelzések 
elemzése és az esetleges korrekciók szükségességének 
a megállapítása céljából.

A természettudományos közoktatásban végrehaj
tandó, paradigmaváltást jelentő megújulási folyamat 
csak elkötelezett szakmai irányítás mellett valósítható 
meg. Ebből a célból a miniszter hozzon létre tanács
adó és ellenőrző funkciókat ellátó bizottságot vagy 
kuratóriumot.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat állásfoglalása az OKNT-nek 
a természettudományos közoktatásra vonatkozó határozatáról, 
valamint a fizika tantárgy jelenlegi helyzetéről
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége és Fizika- 
tanári Szakcsoportjai az elmúlt hónapokban többször is 
foglalkoztak a természettudományos tantárgyak, ezen 
belül a fizika tanításának helyzetével. Megállapításaikat 
csak megerősítette az OKNT-bizottság komoly háttér
munkával elkészített helyzetelemzése, amelynek létre
jöttében meghatározó szerepet játszott az ELFT elnök
ségének több tagja. A helyzetelemzés számos pontját, a 
javaslatok több elemét a Társulat tanári ankétjain, illet
ve a Társulat tanári levelező listáján fogalmazták és 
vitatták meg először. Ezek a körülmények is úgy hatot
tak, hogy a javaslatok döntő többsége megfelel a Társu
lat elképzeléseinek.

Az OKNT helyzetértékelésével és javaslataival alap
vetően egyetértünk. A javaslatok jók és előremuta
tóak, azonban csak akkor vezethetnek eredményre,

ha a kormány komolyan veszi azokat és határozatot 
hoz megvalósításukra. A siker előfeltétele, hogy a ter
mészettudományos közoktatás hatékonyságát javító 
nemzeti program megvalósításában a kormányzat, az 
oktatási bürokráciát megelőzve, a szakmai közössé
gekre támaszkodjon.

Az ipar és a műszaki élet képviselői ismételten ko
moly szakemberhiányt prognosztizáltak, amennyiben 
nem történnek gyors és hathatós lépések a felsőfokú 
műszaki és természettudományos képzésben résztve
vők számának növelésére, illetve az ipar igényeinek 
jobban megfelelő tudású szakemberek képzésére. Az 
államilag finanszírozott hallgatói keret növelése ellenére 
a műszaki szakemberek utánpótlására jelentkezők 
száma további drasztikus csökkenést mutat. A fizikára 
épülő vagy a fizika jelenségkörét és törvényeit erősen
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felhasználó szakokon továbbtanulók esetében elhe
lyezkedési gondok gyakorlatilag nincsenek, diplomás 
munkanélküliségről a műszaki és természettudományos 
szakterületeken nem beszélhetünk. Az érdeklődés hiá
nyát nem indokolják a munkaerőpiac visszajelzései.

A fő ok az, hogy a közoktatásban támasztott enge
dékeny általános követelmények nem teszik lehetővé 
az elmélyült tanulmányi munkát, különösen a termé
szettudományos tantárgyak rendszeres elsajátítását. A 
műszaki és természettudományos felsőoktatásba be
kerülők tudása és alapvető készségei nem felelnek 
meg a társadalmi szükségleteknek.

Mindezek miatt a létszámgondokat az oktatási piac 
csak korlátozottan oldhatja meg, nem egyszerűen a 
hallgatói létszám átcsoportosítására van szükség. A 
jelen körülmények között a megnövelt hallgatólét
szám a műszaki és természettudományos területeken 
csak még tömegesebb lemorzsolódásra, elvesztegetett 
tanév tízezrekre vezethet.

A matematika-, a kémia- és a fizikaoktatás problé
mái nem oldhatók meg azonnal, még akkor sem, ha 
immár a problémák akut munkaerő-piaci gondokban 
is megjelennek. Szisztematikus, sok évre előretekintő, 
a közoktatás egészét és a közhangulatot megváltozta
tó, a kemény tanulmányi munkával szerzett készsé
gek és ismeretek becsületét visszaadó munka elindítá
sához kívánunk hozzájárulni.

Mindezek alapján hangsúlyosan kívánjuk kifejezni 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat részvételi készségét 
abban a létrehozandó együttműködési szervezetben, 
amely a természettudományok közoktatása megújítá
sának nemzeti programját megfogalmazza és megva
lósítását irányítja.

A továbbiakban néhány konkrét kiegészítést kívá
nunk tenni az OKNT javaslataihoz:

A helyzetértékelés első pontja megállapítja, hogy a 
természettudományos közoktatás nem elég hatékony, 
aminek az a következménye, hogy a természettudo
mányos műveltség nem kielégítő színvonalú. Ennek 
azonban nem pusztán az a következménye, hogy a 
közoktatásból kikerülő tanulók nem válnak tudatos, 
felelős állampolgárokká. Ennél súlyosabb, hogy azok, 
akik nem tanulnak tovább, csekély eséllyel tudják 
megállni helyüket a munkaerőpiacon. Ugyanis a ter
mészettudományok döntően hozzájárulnak, hogy a 
tanulókban a logikus gondolkodás, a következetesség 
és a tények tisztelete alapján kifejlődjenek azok a 
kompetenciák, amelyek a munkaerőpiacon elenged
hetetlenül szükségesek.

A megoldásra tett javaslatok első pontjával, azaz a 
„humán” és „reál” típusú természettudományos keret- 
tantervek, tankönyvek és oktatási segédletek elkészí
tésének szükségességével messzemenően egyetértünk. 
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat felajánlja aktív rész
vételét ennek a feladatnak a megoldásában. Természe
tesen elsősorban a fizika tárgy tekintetében vállalhatunk 
vezető szerepet, de szívesen együttműködünk a termé
szettudományos tárgyak összhangjának és egységes 
kompetenciáinak kidolgozásában is. Újszerű és ígéretes 
az OKNT javaslatok második pontjában említett feladat:

a nem természettudományos tantárgyak természettudo
mányos kompetenciáinak kidolgozása.

A javaslatok harmadik pontjában megfogalmazott 
érettségi követelményekkel kapcsolatban az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulatnak az a határozott véleménye, 
hogy egy kötelezően választható természettudomá
nyos tárgynak feltétlenül szerepelnie kell az érettségi 
tárgyak között.

Ugyanebben a pontban szerepel a felsőoktatási 
felvételi szabályozás megváltoztatására, az emelt szin
tű érettségi megkövetelésére vonatkozó javaslat. Erre 
a határozat a hallgatói normatíva differenciálásával 
akarja ösztönözni az egyetemeket. Ezt elfogadva 
hangsúlyozzuk, hogy a felsőoktatási felvételi követel
mények lényeges elemének tartjuk a választott BSc- 
szaknak megfelelő, ahhoz illeszkedő szakirányú 
érettségi vizsga letételét. Ennek bizonyos képzési 
ágakban a jelenlegi szabályozásnál következetesebb 
érvényesítését az adott területen oktató felsőoktatási 
intézményeknek javasolni fogjuk. A felsőoktatási fel
vételi szabályozásához az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat kiegészítő javaslatot is kíván fűzni. Határozottan 
javasoljuk, hogy a felvételi pontszámokba számítsa
nak be -  az OKTV-n túl -  egyes magas színvonalú, a 
szakma által elismert tanulmányi versenyeken elért 
eredmények is. Ez lehetővé tenné a magas színvonalú 
tehetséggondozás megőrzését azokon a területeken, 
ahol ilyen a múltban kialakult. A fizika területére vo
natkozó konkrét javaslatainkat már több alkalommal 
is elküldtük az OKM megfelelő fórumaira.

A negyedik pontban említett tevékenységekkel 
kapcsolatban a természettudományos közoktatás ha
tékonyságának tudományos vizsgálatával és a termé
szettudományi kompetencia mérésekkel az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat egyetért, és aktív partnerként 
felajánlja segítségét. A kompetencia rendszeres méré
se legyen a kiindulópontja a tanári munka minősége 
megítélésének, a tanulói teljesítményekben jelentkező 
eltérések földrajzi és szociális háttere feltárásának, az 
iskolán kívüli (pl. tömegkommunikációs) hatások 
megismerésének. Mindezekre (együtt a nemzetközi 
felmérések tanulságaival) építhetők a további határo
zatpontokban javasolt differenciált minőségjavító 
programok.

Az ötödik pontban említett elektronikus szakta
nácsadói rendszer létrehozását és különösen finanszí
rozását örvendetes előremutató javaslatnak, a szakmai 
önképzés eszközének tekintjük. Az oktatás minőség- 
biztosításának alapvető fontosságát szem előtt tartva 
támogatjuk az OKNT törekvését a szaktanácsadói 
rendszer megújítására és megerősítésére. A módszer
tani megújulás az önképzésen túl csak szervezetten, 
szakmailag elismert tanárok élő, személyes és rend
szeres tanácsadásával valósítható meg. Az Eötvös Lo
ránd Fizikai Társulat és annak Középiskolai Szakcso
portja a fizika tantárgy területén javaslataival és ta
pasztalatának felhasználásával mindenképpen részt 
kíván venni a rendszer létrehozásában.

A természettudományos tanártovábbképzés rend
szerének megújítását feltétlenül támogatjuk és java
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soljuk, hogy a tanárok továbbképzésének súlyponti 
intézményei a tanárképzéssel foglalkozó egyetemek 
legyenek.

Egyetértünk és támogatjuk a hetedik pontban emlí
tett törekvéseket a természettudományok (fizika) taní
tásával kapcsolatos sajátos problémák megoldására, és 
reméljük, hogy a kormányzat a törekvéseket sajátjának 
elfogadva módot talál majd azok megvalósítására.

A nyolcadik pontban a természettudományos isme
retterjesztés fontosságát részletezi a javaslat. Ezen a té
ren az Eötvös Loránd Fizikai Társulat mindig élen járt és 
a továbbiakban, ha ehhez további támogatást kap, még 
hatékonyabban fog ezen a területen tevékenykedni.

Csak támogatni tudjuk a kilencedik pontban meg
fogalmazott javaslatot, amely szerint a kormány külö
nítsen el a természettudományos oktatás fejlesztésére 
fordítandó támogatási összegeket. A hazai és európai 
kormányzati eszközöket célszerűen kiegészíthetik az 
érdekelt ipari és műszaki munkaadók kedvezmények
kel ösztönzött céltámogatásai.

Külön kitérünk az egyetemi természettudományos 
tanárképzés helyzetére. A tanárképzés jelenlegi két
szintes formáját alkalmatlannak tartjuk nagy tudású 
szaktanárok képzésére. Az eddigi tapasztalatok egyér
telműen arra utalnak, hogy a tanári természettudomá
nyos MSc-szakra jelentkezők szakmai színvonala és lét
száma nem felel meg a társadalmi igényeknek. Sokkal 
hatékonyabb lenne olyan rendszer, amelyben a tanár
képzés egységes ötéves és kétszakos formában valósulna 
meg, az egységes jogász- és orvosképzés fennmaradt 
létező példáihoz hasonlóan. A bolognai rendszer köz
ponti gondolatát, a mobilitás célját elegendően szolgál
ná, ha a pedagógiai és szakmódszertani tárgyak tanulá
sát megelőző első egyetemi év után történhetne meg az 
ilyen tanári szakokra való jelentkezés.

Véleményünket összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy az OKNT javaslatainak megvalósulását az Eöt
vös Loránd Fizikai Társulat örömmel üdvözölné és je
lentős kiinduló lépésnek tekintené a természettudo
mányos közoktatás helyzetének javítása érdekében.

Az OKNT határozatának szellemében, de az ott 
megfogalmazottaknál egyértelműbb hangsúllyal a 
következő kiegészítő javaslatokat tesszük:

1. Egy kötelezően választható természettudomá
nyos tárgy felvételét az érettségi tárgyak közé feltétle
nül szükségesnek tartjuk. így az érettségi hozzájárul
hat a végzett tanulók munkaerő-piaci versenyképes
ségének javításához.

2. A felsőoktatási felvételi követelmények lényeges 
elemének tartjuk a választott BSc-szaknak megfelelő, 
ahhoz illeszkedő szakirányú érettségi vizsga letételét. 
A tehetséggondozás szinten tartására szükségesnek 
tartjuk egyes szakmai tanulmányi versenyeken elért 
eredményeknek a felvételi pontszámokban való meg
jelenését.

3. Szükségesnek tartjuk az elektronikus szakta
nácsadói rendszer létrehozását, a személyes szakta
nácsadói hálózat megújítását és megerősítését az ok
tatás minőségbiztosítási színvonalának helyreállítása 
céljából.

4. A természettudományos tanárképzés egységes öt
éves (1+4 éves) és kétszakos rendszerének bevezetését 
javasoljuk az orvosi és jogászi képzéshez hasonlóan.

5. A tanárok továbbképzésének súlyponti intézmé
nyei a tanárképző egyetemek legyenek.

❖
Állásfoglalásunkat megküldjük Hiller István oktatási 
és kulturális miniszternek, tájékoztatásul eljuttatjuk 
Loránd Ferencnek, az OKNT elnökének és Pálinkás 
József akadém ikusnak, az MTA elnökének.

Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága 
állásfoglalása a természettudományos közoktatásról
A Magyar Tudományos Akadémia 2008. szeptember 
16-án újjáalakult Közoktatási Elnöki Bizottsága (MTA- 
KEB) megvizsgálta és elemezte a hazai természettu
dományos közoktatás helyzetét, és ajánlásait 2008. 
december 15-én állásfoglalásban összegezte.

Az MTA-KEB megállapította, hogy hasonlóan a 
nemzetközi tapasztalatokhoz, ez a terület a magyar 
közoktatásnak is kritikus problématerülete. Az MTA- 
KEB azt is megállapította, hogy a természettudomá
nyos közoktatás a hazai közoktatás általános prob
lémáit meghaladóan súlyos és speciális gondokkal 
küzd.

A helyzet súlyosságát növeli az a tény is, hogy a 
21. században a természettudományos műveltség már 
nem csupán az általános kulturális tájékozottság fon
tos része, hanem az állampolgárok felelősségteljes 
cselekvéséhez elengedhetetlenül szükséges tudás is. 
A globális társadalmi-környezeti problémák műszaki

természettudományos vonatkozásainak megértése 
nélkül nem várható a jövőt szem előtt tartó, tudatos 
viselkedés.

A társadalmi haladás gazdasági hátterének feltétele 
a versenyképesség növekedése. Ma Magyarországon 
egyre inkább a megfelelő számú és színvonalú mű
szaki szakember hiánya jelenti a versenyképesség 
fejlődésének legfőbb akadályát.

A természettudományos közoktatás színvonala és ha
tékonysága meghatározó ezen kérdések szempontjából. 
Súlyos gondot jelent, hogy a természettudományos ta
nári pályák vonzereje csekély, a kémia és a fizika terüle
tén pedig gyakorlatilag nincsen tanárutánpótlás.

A szakmai szervezetekhez és a felsőoktatási intéz
ményekhez hasonlóan az MTA vezetése és testületéi 
már többször hangot adtak azon véleményüknek, 
hogy sürgős és mélyreható változásokra van szükség 
a természettudományos közoktatásban. Az MTA-KEB
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örvendetesnek tartja, hogy olyan szervezetek, mint az 
Országos Köznevelési Tanács, a Gazdasági és Szociá
lis Tanács, a Magyar Innovációs Szövetség folyamato
san keresik a megoldást a súlyos problémákra. Ezek 
az erőfeszítések teljesen összhangban vannak az 
Európai Unió megfelelő kezdeményezéseivel.

Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága a következő 
ajánlást teszi a felelős döntéshozóknak:

1. Elő kell segíteni a természettudományos közok
tatás magas színvonalú, tudományos vizsgálatát.

2. Legyen egy természettudományos tantárgyból 
kötelező érettségi vizsga.

3. Támogatjuk az érettségi rendszer továbbfejlesz
tését, az emelt szint bevezetésével meghonosított kül

ső (független bizottság előtt letett) vizsga általánossá 
tételét, a középszintnek az emeltbe integrálásával a 
rendszer egységesítését.

4. Ameddig a kétszintű érettségi rendszer működik, 
a felsőoktatási intézmények egyetemi fakultásain ke
rüljön bevezetésre az emelt szintű érettségi, mint fel
vételi követelmény.

5. Elengedhetetlen a természettudományos norma
tíva felvételi pontszámtól való függésének bevezeté
se, illetve az ilyen irányú döntés hatásának előzetes 
elemzése.

6. Kiemelt ösztöndíjakkal, célzott anyagi támoga
tással kell motiválni a természettudományos tanári 
pálya mint élethivatás választását.

A természettudományos képzést erősítenék a gazdaság szereplői 
-  állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
A gazdasági élet szereplőit aggodalommal tölti el a szak
oktatás, a természettudományos és műszaki képzés 
magyarországi helyzete. Az oktatás e területein a nem
zetközileg megfigyelhető, káros, a szakképzést és a ter
mészettudományos közoktatást érintő tendenciák Ma
gyarországon fokozott mértékben jelentkeznek. A diá
kok és a szülők túlnyomó része nem érti, hogy a ma
tematika, a fizika, a kémia tantárgyak által kifejlesztett 
készségek, és ezekben átadott alapvető ismeretek nél
kül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, a 
magyar gazdaságnak nincs esélye a világversenyben.

Jó minőségű oktatás nem létezik jó tanárok nélkül. 
Különösen aggasztó, hogy a bolognai rendszerű tanár
képzésben tapasztalható bizonytalanság tovább csök
kenti az egyébként is kisszámú fizika, kémia és újabban 
a matematika tanári pályára jelentkező egyetemi hallga
tók számát, és ez hátrányosan befolyásolja a tehetséges 
hallgatók ilyen jellegű pályák iránti érdeklődését.

A szakképzéstől jól képzett és fejlődni képes szak
munkások képzését, a természettudományos közok
tatástól a mindennapi életben hasznosítható és meg
újítható tudás, természettudományos műveltség köz
vetítését várjuk el, amelyre alapozva a fiatalok kellő 
számban folytathatják tanulmányaikat a természettu
dományos-műszaki területen.

Anélkül, hogy a nevelés és oktatás szakmai részlet- 
kérdéseiben állást foglalnánk, a magyar gazdaság 
megújítása érdekében határozottan kérjük a kormányt

és a parlamenti pártokat, hogy kezdeményezzenek 
azonnal intézkedéseket:

1. A természettudományos tantárgyak óraszámai
nak növelésére, e tárgyak tananyagának ésszerűsíté
sére, gyakorlatiasabbá tételére, és a tantárgyak tan
anyagainak összehangolására.

2. Az érettségi vizsgakövetelmények olyan átalakí
tására, amely a magasabb színvonalú szakmunkás- 
képzéshez és a műszaki, természettudományos terü
leteken való felsőfokú tanulmányokhoz egyaránt el
engedhetetlen kompetenciák fejlesztésére, a termé
szettudományos műveltség elsajátítására ösztönöz.

3- Az érettségi vizsga olyan szabályozására, hogy a 
magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és 
társadalmi ismeretek, egy (választható) természettudo
mányos tárgy és egy (választható) idegen nyelv legyenek 
a kötelező vizsgatárgyak minden tanuló számára.

4. A természettudományi, műszaki végzettségűek 
számának növelése érdekében a fizika, a kémia és a 
matematika szakos tanári pálya vonzóbbá tételére.

Futó Péter, elnök,
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége,

Parragh László, elnök, 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Szabó Gábor, elnök, 
Magyar Innovációs Szövetség 

Takács János, elnök, 
Menedzserek Országos Szövetsége

A természettudományos oktatás helyzetének javítása 
az utóbbi hetekben sokak ügyévé lett. Egyebek kö
zött az Élet és Irodalomban jelent meg Rádai Eszter 
interjúja Kertész Jánossal Szerethető fizikát és ké
miát! -  Ez lenne a cél címen (http://www.es.hu/ 
index.php?view=doc;220ó2), Szerényi Gábor cikke a 
Természet Világában Gondolatok a középiskolai ter
mészettudományos oktatásról címen (http://www. 
termeszetvilaga.hu), valamint a Debreceni Egyetem,

a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Mérnök- 
akadémia állásfoglalása (http://ametist.detek.unideb. 
hu/allasfoglalas), amelyhez már ezren csatlakoztak 
2009- február 20-ig és továbbra is folyamatosan lehet 
hozzá csatlakozni.

Tudomásunkra jutott, hogy az Oktatási és Kultu
rális Minisztérium államtitkári értekezlete is foglalko
zott a természettudományos közoktatás korszerűsíté
sének kérdésével.
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XI. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY
Beszámoló, I. rész Sükösd Csaba

BME Nukleáris Technika Tanszék

Szilárd Leó születésének centenáriuma alkalmából, 
Marx György professzor kezdeményezésére 1998- 
ban került először megrendezésre a Szilárd Leó Or
szágos Középiskolai Tanulmányi Verseny. Azóta a 
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány és az Eöt
vös Loránd Fizikai Társulat minden évben megrende
zi a versenyt. 2006 óta határon túli magyar anyanyel
vű iskolák tanulói részére is megnyitottuk a részvétel 
lehetőségét. Az idén ezzel három erdélyi iskola, a 
Báthory István Elméleti Líceum (Kolozsvár), a János 
Zsigmond Unitárius Kollégium (Kolozsvár), valamint 
a Nagykárolyi Elméleti Líceum (Nagykároly) élt, 
ahonnan összesen tizenkét első kategóriás (11- 12. 
osztályos), és huszonkilenc junior kategóriás tanulót 
neveztek be a versenybe. Sajnos Felvidékről, Vajda
ságból és Kárpátaljáról 2008-ban sem kaptunk neve
zéseket. Összesen 215 első kategóriás és 113 junior 
kategóriás nevezés érkezett.

A 2008. február 25-én megtartott első forduló (válo
gató verseny) tíz feladatát az iskolákban lehetett meg
oldani három óra alatt. Kijavítás után a tanárok azokat 
a megoldásokat küldték be a BME Nukleáris Technika 
Tanszékére, ahol a 9-10. osztályos (junior) verseny
zők legalább 40%-os, a 11- 12. osztályos (I. kategó
riás) versenyzők legalább 60%-os eredményt értek el. 
Ezeket ellenőrizve egy egyetemi oktatókból álló bírá
lóbizottság a legjobb 10 junior és a legjobb 20 első 
kategóriás versenyzőt hívta be a paksi Energetikai 
Szakközépiskolában 2008. április 19-én megrendezett 
döntőre. A döntőn minden behívott versenyző megje
lent. Az idén négy lány is bejutott a döntőbe, mind
annyian az I. kategóriában. A verseny fordulóin (mo
biltelefon és internet kivételével) bármilyen segéd
eszköz használható volt.

Az alábbiakban ismertetjük a válogató verseny, 
valamint a döntő feladatait, és röviden a megoldáso
kat. Valamennyi feladatra 5 pontot lehetett kapni.

A válogató verseny (I. forduló) feladatai

1. feladat
a) Miért állíttatta le az USA Reaktorbiztonsági Bi

zottsága a grafit moderátoros, vízhűtésű reaktorokat 
már 1953-ban?

b) Melyik magyar származású tudós volt elnöke 
ennek a bizottságnak?

Megoldás: a) Mert a grafittal moderált és vízzel hűtött 
reaktoroknak pozitív üregtényezője lehet, amely a reak
tor biztonságos üzemét veszélyeztetheti. b) Teller Ede. 2

2 . feladat
A következő idézet Marie Curie 1903-ban készült 

doktori értekezéséből való.

„Indukált radioaktivitás létesíthető úgy is, hogy 
egyes anyagokat urániummal együtt oldunk fel. A 
kísérlet báriummal sikerült. Ha Derierne eljárása sze
rint kénsavat töltünk urániumot és báriumot tartalma
zó oldatba, a lecsapott báriumszulfát aktivitást visz 
magával, ezalatt az urániumsó aktivitásának egy ré
szét elveszíti. Becquerel azt találta, hogy többször 
ismételve ezen eljárást, oly urániumot kapunk, mely 
már alig aktív. Azt lehetne hinni ezek után, hogy ezen 
eljárással sikerült az urániumtól egy ezen fémtől kü
lönböző radioaktív testet elválasztani, amelynek jelen
léte okozza az uránium aktivitását. Ez azonban távol
ról sincs így, minthogy néhány hónap múlva az urá
nium visszanyeri eredeti aktivitását, a lecsapott bá
rium-szulfát ellenben elveszti nyert aktivitását. Hason
ló jelenség megy végbe a tóriummal.”

Mi lehet a magyarázata a fenti idézetnek?
Megoldás: A kémiai kezeléssel az urán bomlási 

sorának többi elemét távolították el. A maradék tiszta 
urán már alig mutat radioaktivitást. Pár hónap múlva 
ismét felszaporodnak a bomlástermékek, ezért nő 
meg a minta aktivitása. Az eltávolított bomlástermé
kek felezési ideje jóval kisebb, mint az uráné, ezért 
azok aktivitása gyorsan csökken.

3- feladat
Az a-bomlást gyakran kíséri negatív ß-bomläs, de 

pozitív ß-bomläs és elektronbefogás nem. Mi lehet 
ennek az oka?

Megoldás: Az a-bomlás a nehéz elemek tulajdonsá
ga, és ezeknél az atommagoknál az energiavölgy már 
jócskán elhajlik a Z  = N  egyenestől a neutrontöbblet 
felé. A bomlás során a protonok és a neutronok szá
ma ugyanannyival (kettővel) csökken, ezért a neut- 
ron/proton arány növekszik. A neutrontöbblet relatív 
növekedése miatt a negatív béta-bomlás közelebb 
visz az egyensúlyi állapothoz, hiszen a neutronok 
száma csökken, a protonok száma pedig nő. Pozitív 
béta-bomláskor és elektronbefogáskor a neutronok 
száma nőne és a protonok száma csökkenne, ezért ez 
az egyensúlyi helyzettől még távolabb vinne.

4. feladat
Egy röntgencső másodpercenként 1015 darab, átla

gosan 150 pm hullámhosszúságú fotont bocsát ki, ha 
100 kV feszültségen 50 mA áramot vesz fel. Mekkora 
hatásfokkal működik a cső? Mire fordítódik a felvett 
energia jelentős része?

Megoldás: A felvett teljesítmény: Pfel = U-I = 100 
kV-50 mA = 5000 W, a leadott hasznos teljesítmény 
(az 1 s alatt kibocsátott fotonok által elvitt energia):

P. = N -h - f  = N -h  • — = 1,36 W.
c
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A hatásfok tehát:

' f e l

1,326
5000 2,65 • 10’4.

A felvett energia legnagyobb része az anód anyagát 
melegíti!

5 . feladat
Torinóban őriznek egy leplet, amelyről sokan azt 

gondolják, hogy Krisztus halotti leple volt. A lepel 
korát 14C vizsgálattal kívánták meghatározni. A mérés 
szerint a lepel a XIV. század közepéből (kb. 1350-ből) 
származik. Hogy aránylik egymáshoz a minta 14C akti
vitása és az, ami akkor lenne, ha a lepel valóban 2000 
éves lenne?

Megoldás: Az aktivitás az időnek exponenciális függ
vénye. Alt) = /KO) •2“'/,) ahol T = 5568 év, a radiokar
bon felezési ideje. Ebből: A (2000) = M(0) ■ 2~2000/5568, 
illetve A (650) = /K0) ■2~650/556K. A két aktivitás aránya:

A(2000) = 0,7796-A(0) _ g4 
A(650) 0,9223 -A(0)

Tehát, ha 2000 éves lenne, akkor a jelenlegi aktivitás 
0,845-szörösét kellene mutatnia.

A megoldás során feltételeztük, hogy a lepel kez
deti aktivitáskoncentrációja A(0) független attól, hogy 
mikor készült a lepel.

ó. feladat
Határozd meg egy ciklotronból kilépő protonok 

maximális mozgási energiáját, ha tudjuk, hogy a cik
lotron átmérője d, a gyorsítófeszültség frekvenciája 
ped ig /

Megoldás: A ciklotronban a protonok körpályán 
tartásához szükséges centripetális erőt a mágneses 
Lorentz-erő biztosítja. Az erők abszolút értékére vo
natkozó egyenlet:

m
R

evB

(mivel a sebesség és a mágneses mező merőlegesek 
egymásra). Ebből kapjuk:

eBR
m C)

A maximális mozgási energiához vm3X kell, ami akkor 
következik be, amikor a protonok pályasugara a lehe
tő legnagyobb: R= d/2. így kapjuk:

m v 1
^ k i n (  m ax ) m

( TDeB a
2 m

e2 B 2 d 2 
8 m

A gyorsítás feltétele, hogy az alkalmazott feszültség 
periódusideje (1//)  egyezzen meg a protonok körül
fordulási idejével, azaz

7
2n R

v

Ide (*)-ból behelyettesítve a sebességet kapjuk

/  =
eB  

2 n m
Ebből eB = 2n ■/• m, amelyet a maximális energia 
kifejezésébe helyettesítve kapjuk:

~^kin( m ax )

4 n 2 f 2 m2 d 2 
8 m

7  jt2 <y2/ 2 m.

7. feladat
A technécium (Z= 43) egyik izotópja sem stabil, mes

terségesen állítják elő. Az Észak-Amerika "Te ellátásáért 
felelős kanadai kutatóreaktort (NRU, Chalk River, On
tario) 2007 novemberében biztonsági problémák miatt a 
tervezettnél hosszabb időre le kellett állítani. A földrész 
technécium-ellátása ezzel megbénult. Figyelembe véve 
a heti átlag 300000 db "Te alapú orvosi vizsgálatot, a 
kanadai kormány a biztonsági aggályok ellenére egy 
hónappal később újraindíttatta a reaktort.

A "Te izotópnak van egy körülbelül 6 óra felezési 
idejű gerjesztett (metastabil) állapota " mTc, amelyből 
y-sugárzás kibocsátásával bomlik el. Emiatt, és egyéb 
tulajdonságai miatt is, alkalmas szív- és érrendszeri 
diagnosztikai vizsgálatokra. (Teller Edénél is alkal
mazták 1979-ben, amikor infarktusa volt.) Rövid fele
zési ideje miatt a helyszínen, a kórházban kell elvá
lasztani egy „szülő” izotóptól, amelyből keletkezik, és 
amellyel radioaktív egyensúlyban van. Ezt a szülő 
izotópot állítják elő atomreaktorokban.

a) Mi lehet a „kezdő” stabil atommag (amit be kell 
tenni a reaktorba)?

b) Mi lehet a „szülő” atommag (amelynek a bomlá
sából a 99mTc keletkezik)?

c) Általában milyen feltételeknek kell eleget tegyen 
egy diagnosztikára használt radioizotóp felezési ideje, 
illetve az őt szülő izotóp felezési ideje?

Megoldás: a) A „kezdő”-mag a molibdén (Z = 42) 
98-as tömegszámú stabil izotópja lehet, mert reaktor
ban neutronnal besugározva nem stabil 99-es izotópot 
kapnak az alábbiak szerint:

*Mo + n —> "Mo + y .

b ) A „szülő”-mag természetesen a "Mo radioaktív 
mag a következők szerint "Mo —» "™Tc + ß“ (a Te meta
stabil gerjesztett állapotban keletkezik, ezt jelzi az 
„m”) "gTc —> "Tc + y (felezési idő kb 6 óra). A vizsgá
latban ezt a y-sugárzást detektálják. A Mo-Tc rend
szerben körülbelül egy nap alatt beáll a radioaktív 
egyensúly. A keverékből a technéciumot kémiai mód
szerekkel a kórházban elválasztják, és így használják 
nyomjelzésre.

c) A vizsgálat szempontjából az a jó, ha a beadott 
radioaktív izotóp felezési ideje rövid, mert ekkor kis 
mennyiség is viszonylag nagy aktivitású, viszont ha
mar lebomlik, és nem terheli sokáig a beteg szerve
zetét. A szülő-izotóp esetében viszont nem szabad túl 
rövidnek lenni a felezési időnek, mivel ezt el kell szál-
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lítani a reaktortól a kórházba, és közben nem szabad 
nagyon lebomlania. Túl hosszú felezési idő sem jó, 
mert akkor a szükséges aktivitás eléréséhez nagy 
anyagmennyiségre lenne szükség. A "Mo felezési 
ideje 66 óra, ami egy ésszerű kompromisszum.

8. feladat
Hidrogénatom gerjesztett elektronja az n = 5 álla

potból az n = 1 állapotba kerülve kibocsát egy fotont. 
Legfeljebb mekkora mozgási energiájú fotoelektront 
képes ez a foton kiváltani fém nátriumból? A nátrium 
kilépési munkája 2,75 eV.

Megoldás: A hidrogénatomban lévő elektron energiá
ja alapállapotban: Aj = -2,19 aj. Az n = 5 gerjesztett álla
potban az energia En = EJn2, azaz E, = -2,19/25 aj. Az 
energiakülönbség, és egyben a kilépő foton energiája: 
AE = Ej-El = 2,1 aj. A nátrium kilépési munkája: Wki = 
2,75 eV = 4,4 -10~19 J = 0,44 aj. A maximális mozgási 
energia nyilván a két energia különbsége, azaz 1,66 aj.

9. feladat
a) Becsüld meg, mekkora sugárdózist jelenthet egy 

50 kg tömegű ember számára percenként a tőle 1 
méterre álló, 20 MBq aktivitású jódizotóppal kezelt 
beteg, ha feltételezzük, hogy annak testét a 356 keV 
energiájú fotonok fele hagyja el, és az emberünket 
érőknek is a fele nyelődik el benne? (Vegyük úgy, 
hogy az ember a testének 1 m2-nyi felszínét fordítja a 
sugárforrás felé.)

b) Hány vízmolekula felbontásához lenne elegendő 
ez az energia? (Adatok a függvénytáblázatban.)

Megoldás: Az egy perc alatt keletkezett fotonok 
összes energiája 6,8 -10~5 J. Ennek csak fele lép ki, 
azaz a kilépő energia percenként 3,4 -10~5 J. A jód az 
ember pajzsmirigyében nyelődik el, ezért pontszerű 
sugárforrásnak tekinthető. Emiatt az összes kibocsá
tott foton F/iAitlf') = l/(4it)-ed része esik az emberre 
(mivel F= 1 m2 és R = 1 m). A testét elérő fotonoknak 
(és így az energiának is) csak a fele nyelődik el, tehát 
az elnyelt energia

~r ■ 3,4 ■ 10'5 ■ — ] = 1,36 • 10‘6 J.
47t 2

Az elnyelt dózis:

D=  1,36 • IO 6 J 
50 kg

2,71 ■ 10'8 Gy.

A víz kötési energiája 498 kj/mol, tehát egy vízmole
kula elbontásához

498•103 
6 • 1023

J -  8,3 ■ 1 0 19 J

10. feladat
A Genf melletti CERN-ben épül a világ legnagyobb 

részecskegyorsító berendezése, az LHC (Nagy Had- 
ronütköztető). A föld alatti alagútban lévő gyorsító 
gyűrűnek 27 km a kerülete, és benne 7 TeV (= 7 -1012 
eV) energiájú protonok keringenek majd. Mekkora 
mágneses indukciót kell létrehozni az eltérítő mágne
sekben a protonok körpályán tartásához, ha az 1232 
db eltérítő mágnes mindegyike 14,3 m hosszú?

Megoldás: A 27 km kerületű LHC-nek vannak egye
nes szakaszai is, ezért nagyobb a kerülete, mint a 
mágnesek teljes hosszúsága! A „körpályán” tartás 
azonban csak az eltérítő mágnesekben történik. A 
mágnesek teljes hossza 1232 -14,3 m = 17617,6 m. Ez 
azt jelenti, hogy ha a mágneseket egymás mellé he
lyeznénk, akkor egy ekkora kerületű kört kapnánk. 
Ennek a körnek a sugara: R = 2804 m lenne. A körpá
lyán tartáshoz szükséges centripetális erőt a mágneses 
Lorentz-erő biztosítja:

Ebből kapjuk:
B = m v p  

qR qR
Itt p  a részecske lendületét jelenti. A protonok nyugal
mi tömegére m& ~ 0,938 GeV ~ 0,001 TeV. Ezért a 7 
TeV-es protonok erősen relativisztikus részecskék, 
így lendületükre nagyon jó közelítéssel: p  = E/c. Ezt 
beírva kapjuk:

qR c

Az ismert mennyiségek behelyettesítésével egysze
rűen adódik: B = 8,32 T. Ilyen nagy mágneses induk
ciót csak szupravezető mágnesekkel lehet előállítani.

Az elődöntő feladatait 51 fő I. kategóriás, és 16 fő 
junior versenyző teljesítette olyan szinten, hogy dol
gozataikat a javító tanárok tovább tudták küldeni a 
BME Nukleáris Technika Tanszékére további rangso
rolás végett. A beküldött dolgozatokból választotta ki 
a zsűri a legjobb húsz I. kategóriás, és a legjobb tíz 
junior versenyzőt, akiket behívtak a döntőbe.

A döntő versenyfeladatai

Ezen a versenyen is, mint az első Szilárd Versenyen 
(valamint 2004 óta ismét), a Junior kategória verseny- 
feladatai részben eltértek az I. kategória (11—12. osz
tályosok) feladataitól.

energia kell. így az egész testben elnyelt energia

1,36 • 10'6n = —----------
8,3 -10‘19

1,64 -1012

vízmolekulát tud elbontani.

1. feladat (kitűzte: Radnóti Katalin)
Mikor, hol és kivel együtt kezdett el foglalkozni Teller 

Ede a magfúzióval? Milyen felismerésekre vezetett ez?
Megoldás: 1938-ban George Gamow-víú dolgozta ki a 

magfúzió elméletét, ezzel magyarázták meg a csillagok 
energiatermelését. Ekkoriban Gamow és Teller a
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George Washington Egyetemen tanított. A Manhattan
projekt során Fermi tette fel neki a kérdést, hogy egy 
atombombával be lehetne-e indítani a magfúziót (1942). 
Ez az ötlet vezetett el a hidrogénbombához (első ameri
kai kísérleti robbantás 1952. november 1-jén volt).

2. feladat (kitűzte: Sükösd Csaba)
A napállandó értéke 1388 W/m2. Ezt az adatot (va

lamint a Nap működésének ismeretét) felhasználva 
határozzuk meg, hogy másodpercenként hány, a Nap
ból származó neutrínó szeli át testünk minden négy
zetcentiméterét!

Megoldás: A Nap fúzióból nyeri az energiáját. Ennek 
során (több részfolyamat eredményeképpen) gyakorla
tilag 4 protonból keletkezik egy darab 4 *He mag, „mel
léktermékként” pedig két neutrínó és 26,71 MeV = 
4,2794 pj energia. Feltesszük, hogy a neutrínók és az 
energia kibocsátása egyaránt izotróp, és hogy terjedé
sük az űrben egyformán l/i?-es törvény szerint gyen
gül. Ekkor azt lehet mondani, hogy minden 2,1397 pj- 
os energiacsomag mellé egy neutrínó is társul. Ez adja 
meg az összefüggést az energia és a neutrínószám kö
zött. Eszerint egy négyzetméterre másodpercenként N  
= 1388/(2,1397-10“12) = 6,486-1014 * darab neutrínó jut, 
ami egy négyzetcentiméterre számolva 64,86 milliárd 
neutrínó másodpercenként.

Megjegyzés: A megoldás során feltételeztük, hogy a 
felszabaduló energia teljes egészében olyan formában 
sugárzódik ki, ami beleszámít a napállandó értékébe. 
Ez a valóságban nincs így, mert a kisugárzott neutrí
nók is visznek el több-kevesebb energiát (a részfolya
mattól függ, hogy éppen mennyit).

3. feladat (kitűzte: Czifrus Szabolcsj
A közeli jövő egyik legnagyobb neutronfizikai ku

tatócentruma az ESS (Európai Spallációs Forrás) lesz,
amely reményeink szerint Magyarországon fog meg
épülni. A berendezésben egy protonnyalábbal vala
milyen nehézfémből készült céltárgyat bombáznak,
amelyből a protonok neutronokat váltanak ki. A pro
tonok energiája 1 GeV, a protonnyaláb árama 150
mA. A nyaláb impulzusszerűen működik, másodper
cenként 16-szor 2 ms időtartamra. Tegyük fel, hogy az
ehhez szükséges elektromos energia atomerőműből
származik. Évente hány mól uránt kell elhasítani az
erőműben az ESS nyalábjához szükséges elektromos 
energia biztosítására, ha az atomerőmű hatásfokát
33%-nak tekintjük? Hogyan aránylik az ezekben a 
hasadásokban másodpercenként keletkező neutronok 
száma az ESS-ben keletkező neutronok számához 
képest? (Az ESS-ben 1 proton becsapódása átlagosan
30 neutront vált ki.)

Megoldás: Az ESS-ben egy impulzus teljesítménye 
1 GV-150 mA = 0,15 GW. Egy másodperc alatt csak
16 -2 ms = 32 ms-ig működik a nyaláb, tehát az átlagos 
teljesítmény P = 0,032-0,15 GW = 4,8 MW. Az átlagos 
áram 4,8 mA, amiből kapjuk, hogy a céltárgyba átlago
san becsapódó protonok száma 4,8 -10"ä/ ( l ,602 -10~19) 
~ 3 ‘1016 proton/s. Tehát a neutronok átlagos forrás
erőssége (azaz a másodpercenként kibocsátott neutro

nok száma) az ESS céltárgya mögött ennek körülbelül 
harmincszorosa, vagyis nagyjából 9 ■ 1017 neutron/s.

Számoljuk ki, hogy másodpercenként hány hasadás 
kell ehhez a teljesítményhez! Egy hasadásban 198 MeV 
energia szabadul fel, ami 3,17 -10"11 J. Nekünk másod
percenként 3 ‘4,8 MJ hasadásból származó energiára 
van szükségünk (figyelemmel az atomerőmű hatásfo
kára), amihez másodpercenként 4,54-1017 hasadás 
kell. Az összes felszabaduló neutronszám ekkor átlago
san ennek 2,4 szerese, azaz 1,09-1018 neutron másod
percenként. Látható, hogy ez a szám alig 20%-kal na
gyobb, mint az ESS-ben egy másodperc alatt felszaba
duló neutronszám. Mivel a láncreakció fenntartásához 
hasadásonként egy neutronra szükség van, és a neutro
nok jó része el is nyelődik, ezért nyilvánvaló, hogy a 
spallációs forrás ilyen felépítésben hatékonyabban 
„konvertálja” a nukleáris energiát neutronokká, tehát 
hatékonyabb neutronforrás, mint egy reaktor. (Sőt, 
nem beszéltünk még arról, hogy az ESS-ben átlagos 
fluxust számoltunk. Az impulzuscsúcsban körülbelül 
harmincszor nagyobb lehet a forráserősség!)

A feladat kérdezi még az évente elhasítandó urán 
mennyiségét. A másodpercenkénti hasadások számából 
ez könnyen adódik: 23,769 mól 235U mag hasad el azért, 
hogy biztosítsa az ESS nyalábjához szükséges energiát.

4. feladat (kitűzte: Papp Gergelyj
Mi történne, ha a paksi reaktorokban a hűtésre és 

moderálásra szolgáló vizet nehézvízre cserélnénk? (A 
deutérium tömegét közelíthetjük a hidrogén tömegé
nek kétszeresével.)

Megoldás: A feladat szövege utal rá, hogy a deuté
rium tömege szerepet játszik. Mint tudjuk a deutérium 
jobb moderátor mint a víz, mivel nem nyeli el a neut
ronokat. A kétszeres tömeg miatt azonban egy ütközés
ben átlagosan kevesebb energiát veszít a neutron, mint 
víz esetében. Ezért a lassulásig megtett út megnő. A 
paksi reaktorokban a fűtőelempálcák távolsága könnyű 
vízre van optimalizálva, ezért ha nehézvízzel töltenénk 
fel, akkor a neutronok még nem lennének termikusak, 
amikor elérik a következő fűtőelempálcát. így a reakto
rokat valószínűleg el sem lehetne indítani.

5. feladat (kitűzte: Papp Gergely)
Magyarország éves energiaigénye ~ 3'1010 kWh

(mindenféle energia, nemcsak villamosenergia). Te
gyük fel, hogy ennyi energiát tisztán szabályozott mag
fúzióból szeretnénk felszabadítani. A zárt rendszerben 
lejátszódó folyamatok: 6Li + rc —» He+T+4,8 MeV, D+T —> 
He+ n+17,62 MeV. Itt D és T a deutériumot, illetve trí- 
ciumot jelzi. Számoljuk ki, hogy hány kg 6Li és hány li
ter nehézvíz lenne szükséges ehhez! Hány kg hélium
gáz keletkezik? (A nehézvíz sűrűsége 1100 kg/m3.)

Megoldás: Az egy reakcióban összesen felszabaduló 
energia Elol= (4,8 + 17,62) MeV = 2,242-107 * * eV, azaz 
3,592 -10“12 J. Mivel az energia megtermeléséről (és 
nem villamosenergia termeléséről) szól a feladat, ezért 
a hatásfok 100%. Az éves energiaigény 3 • 1010 kWh = 
1,08 -1017 J. Ebből látható, hogy évente 3,0-1028 fúziós 
reakcióra van szükség. Ez A ~ 50000 molnyi reakció.
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Egy fúziós reakcióhoz egy darab lítium atom és egy 
darab deutérium atom szükséges, és két hélium atom 
keletkezik. Tehát szükség van A mól 6Li-ra, AJ2 mól 
D20-ra, és 2A mól He keletkezik. Mu = 6, Mlde = 4, 
Mmo = 20. Tehát rp, = 300 kg, m,lc = 400 kg és VD20 = 
500/1,1 = 455 liter. (Nem kérdeztük, de a természetes 
lítiumban csak 7,6% a 6Li részaránya, így jóval több 
természetes lítiumra lenne szükség!)

6. feladat Jkitűzte: Sükösd Csaba)
Az alábbi táblázat a természetes uránban előfordu

ló uránizotópok néhány adatát tartalmazza:

izotóp százalék felezési idő

238u 99,275 4,51 milliárd év

235u 0,72 0,71 milliárd év

234u 0,0055 247 000 év

Adjunk magyarázatot ezeknek az izotópoknak az elő
fordulási gyakoriságára!

Megoldás: A két gyakoribb izotóp arányára magya
rázatot ad a felezési idejük és a Föld kora. (Ezek kü
lönböző bomlási sorok tagjai, egymást nem befolyá
solják.) A 234U izotóp azonban nem magyarázható így, 
ő ugyanis a 238-as urán bomlási sorának tagja. Felezé
si ideje jóval kisebb annál, így a 238 * * * *U-nal radioaktív 
(szekuláris) egyensúlyban van. (A Föld keletkezése 
óta elegendő idő eltelt ahhoz, hogy ez beálljon.) A két 
izotóp összaktivitása meg kell egyezzen, amit ellen
őrizhetünk is: a felezési idők aránya meg kell egyez
zen a koncentrációk arányával.

99,275 .247 000 év = 4,458 milliárd év.
0,0055

Megoldás: A maghasadásból származó teljesítmény 
480/0,34 = 1411,76 MW. Ez egy nap alatt 1,2197-1014J 
energia felszabadítását jelenti. Ezt elosztva c2-tel kap
juk, hogy a fűtőanyag tömege naponta 1,357 gram
mal csökken. Az egy nap alatt megtermelendő ener
giát elosztva a kohókoksz égéshőjével kapjuk, hogy 
naponta 4100 tonna kokszra lenne szükség. A szén
dioxid mennyiségét a moláris tömegek arányából 
kapjuk: 15033,3 tonna C02 keletkezne.

8. feladat (kitűzte: Radnóti Katalin)
Ha a KI (káliumjodid) kristályból eltávolítunk egy 

jodid iont, akkor az üresen maradt helyet egy -  ugyan
csak negatív töltésű -  elektron foglalhatja el („elektron- 
színcentrum”). Ezt az elektront úgy tekinthetjük, mint
ha egy 2d oldalélű kocka alakú dobozba lenne bezár
va, ahol d = 0,7 nm a Ki-kristály rácsállandója. Milyen 
hullámhosszúságú fényt képes elnyelni a kristály? 

Megoldás: A dobozba zárt elektron energiája:

E = K + 1)2 + K + 1)2 + K + 1)2 =
*yz 2 me 4 D 2

b2
8 m D2e

e  K i r 
ítt D = 1,4 nm a kocka oldalélé, n, az adott tengelyre 
merőleges csomósíkok száma, me az elektron tömege, 
és h a Planck-állandó. Vegyük a legegyszerűbb, //)00 —> 
E100 átmenetet. Ekkor az első szumma értéke 6, a má
sodiké 3, tehát a keresett frekvencia

/  =
3 h

8 m D2e

1,39 -1014 Hz.

Ez elég jó egyezés. Ennek a hullámhossza:

7. feladat (kitűzte: Kopcsa József)
A Paksi Atomerőmű egy blokkjának átlagos teljesít

ménye 480 MW, hatásfoka 34%.
a) Mennyivel csökken a fűtőanyag tömege 1 nap alatt?
b) Naponta mekkora tömegű kohókoksz elégetésé

vel lehetne ezt a teljesítményt biztosítani?
c) Mekkora tömegű C02-dal szennyeznénk a lég

kört naponta a b) esetben számított kohókoksz elége
tésével? (A kohókokszot tekintsük tiszta szénnek;
égéshője 29,75 MJ/kg.)

Ez még erősen az infravörös tartományba esik. A lát
ható fény tartományába esne például az E<m  —> Evn át
menet, hiszen ekkor a szummák értékei 18 és 3, a kü
lönbség 15. Az ennek megfelelő hullámhossz értéke:

= -E  X,j = 433 nm.

A folytatás a februári számban következik.

A szerkesztőbizottság fizika 
tanításáért felelős tagjai kérik 

mindazokat, akik a fizika vonzóbbá 
tétele, a tanítás eredményességének 
fokozása érdekében új módszerekkel, 
elképzelésekkel próbálkoznak, hogy 

ezeket osszák meg a Szemle hasábjain 
az olvasókkal.
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HÍREK-ESEM ÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Közgyűlés, 2009
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége értesíti a 
tagságot, hogy a Társulat éves közgyűlését 2009- május 
23-án, szombaton szándékozunk megtartani. A szoká
sos éves programpontok (beszámoló jelentések, vita, 
tisztújítás, díjkiosztás stb.) mellett ebben az évben két 
fontos megemlékezésre is sort kerítünk.

-  A Nemzetközi Csillagászati Unió és az UNESCO 
a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította a 
2009- évet „Az Univerzum: Benne élsz, fedezd fel!” 
jelmondat jegyében. A közgyűlés szokásos napirend 
előtti előadása a Csillagászati Szakcsoportunkkal, 
vezető csillagászokkal egyeztetett csillagászati tár
gyú előadás lesz.

Felhívás javaslattételre
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunk
ban áll kiosztani az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcso
portjait, a területi szervezeteket és a Társulat vala
mennyi tagját, hogy a Társulat díjainak odaítélésére 
vonatkozó javaslataikat (pályázatukat) 2009. április 
5-ig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára 
(1027 Budapest, Fő utca 68., postacím: 1371 Buda
pest, Pf. 433).

A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a díjak kiosz
tására az előreláthatóan 2009- május 23-án megrende
zendő küldöttközgyűlés keretében kerül sor.

Az Eötvös Társulat kitüntetései és díjai
Tudományos díjak

A Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudomá
nyos díjakat adományozhatja:
• Bródy Imre-díjal annak a személynek, aki a fizika 
alkalmazásának területén,
• Budó Ágoston-díj Át annak a személynek, aki az 
optika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén,
• Detre László-díjat annak a személynek, aki a csilla
gászatban, valamint bolygónkkal és annak kozmikus 
környezetével foglalkozó fizikai kutatások területén,
• Gombás Pál-díjat annak a személynek, aki az al
kalmazott kvantumelmélet kutatása területén,
• Gyulai Zoltán-díjat annak a személynek, aki a szi
lárdtestfizika területén,
• Jánossy Lajos-díjat annak a személynek, aki az el
méleti és kísérleti kutatások területén,

— Megemlékezünk arról, hogy Eötvös Loránd 90 éve 
halt meg és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 60 éve 
vált önálló civil szervezetté. Megpróbáljuk felkutatni és 
meghívni azokat a még élő tagtársainkat, akik 1949-ben 
már tagjai voltak a Társulatnak, mint például Gergely 
György, a tavalyi Társulati emlékérem kitüntetettje. 
Kérjük azokat, akik ismernek hasonlóan „régóta fiatal” 
tagtársa(ka)t, értesítsék az elnökség, vagy a szak-, illet
ve területi csoportok tisztségviselőit.

A nyilvános közgyűlés részletes napirendjét a Fizi
kai Szemlében közölni fogjuk és a meghívókat idő
ben elküldjük a megválasztott küldötteknek.

Kádár György főtitkár

• Novobátzky Károly-díjat annak a személynek, aki 
az elméleti fizikai kutatások területén,
• Schmid Rezső-díj at annak a személynek, aki az 
anyag szerkezetének kutatása területén,
• Selényi Pál-díjÁi annak a személynek, aki a kísérle
ti kutatás területén,
• Szalay Sándor-díjat annak a személynek, aki az 
atom- vagy atommag-fizikában, illetve ezek interdisz
ciplináris alkalmazási területén,
• Szigeti György-díjat annak a személynek, aki a lu
mineszcencia- és félvezető-kutatások gyakorlati alkal
mazásában,
• Bozóky László-díjat annak a személynek, aki a su
gárfizika és a környezettudomány területén,
• Felsőoktatási Díjat annak a személynek, aki a felső- 
oktatás területén kimagasló eredmény ért el.

Társulati díjak

• Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem a Társulat azon 
tagjának adható, aki a fizika területén hosszú időn ke
resztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevé
kenységével, és a Társulatban kifejtett munkásságával ki
emelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.
• A Társulat Prométheusz éremmel -  „A fizikai gon
dolkodás terjesztéséért” -  tüntetheti ki azt, aki a fizikai 
műveltség fokozásához országos hatással hozzájárult.
• A Társulat Eötvös Plakett emléktárgya annak a tag- 
nak/személynek ítéhető oda, aki rendkívüli mértékben 
nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek megvalósí
tásához, neves külföldi vendégnek a Társulat valamely 
rendezvényén tartott előadása alkalmából.
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A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a Társulat 
szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a Tár
sulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag 
maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a 
társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pá
lyázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

Erdélyi kirándulás
Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya keretében 
működő Anyagtudományi és Technológiai Bizottság 
(ATB) 2008. január 24-i, kecskeméti ülésen Kolozs- 
váry Zoltán javaslata alapján úgy határozott, hogy a 
hazai tudományos műhelyek felkeresésének gyakor
latát kiterjesztve, kihelyezett bizottsági ülés keretében 
meglátogatja az ATB erdélyi tagjainak kutatóhelyeit. 
Ez a döntés időben szorosan követte az MTA új te
rületi bizottsága, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
(KAB) közelmúltbeli megalakulását.

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

A változó bomlási állandók rejtélye
Jól ismert, hogy a radioaktív anyagok bomlását expo
nenciális törvény írja le, és a bomlási állandó, amely 
összefüggésben van a bomló állapot élettartamával, 
Rutherford, Chadwick és Ellis eredeti megfogalmazása 
szerint „minden körülmények között állandó”. Az állítás 
igazát vitatják E. Fischbach és J. Jenkins, a Purdue 
Egyetem kutatói. Szerintük bizonyos bomlási állandók 
értékét befolyásolja a Nap. A meghökkentő állítást a 
fizikusok igen vegyes érzelmekkel fogadták. Fischbach 
a 80-as években azzal szerzett ismertséget, hogy felve
tette a négy alapvető kölcsönhatás mellett egy „ötödik 
erő” létezésének lehetőségét Eötvös Loránd korabeli 
mérési adatainak újra elemzése alapján. A feltevés alap
talannak bizonyult, nincs ötödik erő!

Fischbach és Jenkins figyelmét 2006-ban egy a 
Brookhaven Nemzeti Laboratóriumban (BNL) elvégzett 
kísérlet keltette fel. A BNL kutatói azt találták, hogy 
1982 és 1986 között végzett méréseknél a Si32 bomlási 
állandójának mért értéke 0,1% ingadozást mutatott. Az 
ingadozás továbbá korrellált a Nap-Föld távolság válto-

együtt a www.elft.hu weblapról letölthető, vagy a tit
kárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a 
Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a 
Társulat Elnöksége dönt.

Kádár György főtitkár

A bizottsági ülés időpontját a nyár végére egyeztet
ték, és az útiterv ismeretében fél-fél napos programot 
szerveztek a helyi kollégák Kolozsvárott és Marosvá
sárhelyen. Az MTA Fiatáron Túli Magyarok Titkársága 
pénzügyi támogatással és reprezentatív ajándékok biz
tosításával támogatta a programot. Ilyen előzmények 
után jött létre -  minden valószínűség szerint első alka
lommal az MTA gyakorlatában -  egy hazai tudományos 
bizottság látogatása a határon túl élő magyarság tudo
mányos műhelyeibe. (www.mta.hu)

zásával: a bomlás gyorsabb volt januárban, amikor a 
Föld a legközelebb volt a Naphoz, míg júliusban, ami
kor a távolság a legnagyobb, a leglassúbb volt.

A kutatók elkezdték vizsgálni más izotópok, köz
tük a Mn54 bomlási állandói mért értékeinek fluktuá
cióit, és bizonyos változások megjelenését erős napki
törésekkel hozták kapcsolatba. Ez utóbbi eredménye
ket beküldték a Physical Review Letters folyóiratnak, 
azonban a szerkesztő -  megfelelő elméleti interpretá
ció hiányában -  a közlést elutasította. A szerzők to
vább folytatták kutatásaikat, míg egy hasonló kísérlet
re bukkantak, amelyben a Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt kutatói 15 éves méréssorozatban a Ra226 
bomlási állandójának fluktuációját vizsgálták. Ezen 
eredmények alapján állítják, hogy „a bomlási állandók 
nem a természet alapvető állandói”. Magyarázatként 
azt tételezik fel, hogy a Nap által kibocsátott neutrí
nók befolyásolják a radioaktív atommagok bomlását. 
Az elképzelést a kísérleti fizikusok többsége nagy két
kedéssel fogadja. (http://physicsworld.com/)

Fizikai  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

megjelenését anyagilag támogatják:
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A címlapon:
Az RS O phiuchi kü lön leges kettőscsillag  

fantáziarajza. A rendszer két k om p on en se  közül 
az egyik  vörös  óriás, a m ásik fehér törpe. A vörös  

óriás kiterjedt légköréből k ikerülő anyag  
(fő leg  h id rogén) a fehér törpe körül kialakult 

töm egbefogási korongba kerül, ahon n an  spirális  
pályán a törpecsillagba zuhan. A n em  egyen letes  
töm egátadás és a k orong fizikai tulajdonságainak  

változása m iatt a k oron g  időn ként je len tősen  
felfénylik . Ez a je len ség  a törpenóva-kitörés.

A kataklizm ikus változócsillagok közé tartozó RS 
O phiuchi esetében  20-30 éven te következik b e ilyen  

kitörés, a legutóbbit 2006 februárjában figyelték  
m eg. (NASA/CXC/CfA/PPARC/David A. Hardy)

A hátsó borítón:
Egy nagy  töm egű  k om p o n en sek b ő l álló  

k ettőscsillag  dobta le  m agáról a k ép en  látható  
csillagközi fe lh ő  anyagát. A Nagy M agellán- 
fe lh ő b en  lev ő  BAT 99-49 kettőscsillag  egyik  

k o m p o n en se  W olf-Rayet típusú, a m ásik  ped ig  
O szín képtíp usú , azaz igen  forró  csillag.

A fe lvétel az Európai D éli O bszervatórium  VLT 
ren d szerén ek  M elipal nevű  távcsövével készült.
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MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Matematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

LIX. évfolyam 2. szám 2009. február

PONTATLAN CSILLAGÓRÁK

„Nem léphetsz kétszer ugyanabba a 
folyóba.” Herakleitoszjól ismert, mély 
értelmű 2500 éves töredéke bármilyen 
periodikus jelenségekkel foglalkozó 
tudomány mottójául is szolgálhatna. A 
csillagászatban különösképpen hem
zsegnek a periódusok: az égitestek 
tengelyforgási periódusa, a bolygók, 
holdjaik, vagy éppen a kettőscsillagok 
keringési periódusa, a változócsilla
gok fényváltozási periódusa stb. A jelenségek néme
lyikében szigorú értelemben nincs is szó periodicitás
ról, legfeljebb csak egy vagy több kvázi-periódusról. 
E kategóriába tartozik például a körülbelül 11 éves 
naptevékenységi ciklus, amelyhez hasonló mágneses 
ciklusokra utaló jeleket közvetett módon egyre több 
csillag esetében észlelünk. Azonban a fenti jelensé
geknek van egy olyan osztálya, ahol első ránézésre 
szigorú periodicitást várnánk, ez pedig az égitestek
nek a gravitációs kölcsönhatás vezérelte mozgása, 
egymás körüli keringése.

Közismert, hogy ha két pontszerűnek tekinthető 
test között csak a gravitáció hat, akkor a két test egy
más gravitációs vonzása által meghatározott mozgása 
időben szigorúan állandó paraméterekkel jellemezhe
tő kúpszeletek mentén megy végbe. Ha a két objek
tum gravitációsan kötött, azaz gravitációs helyzeti és 
mozgási energiájuk összege negatív, akkor közös 
tömegközéppontjuk körül, valamint egymás körül is, 
térben és időben rögzített ellipszis mentén (speciális 
körülmények között körpályán) fognak keringeni, ha 
pedig az összenergia nem negatív, akkor a mozgás 
nyílt görbén valósul meg. Pontosan nulla összenergia 
esetén parabola, míg ha ez az érték pozitív, akkor 
egymáshoz viszonyítva hiperbolapályán mozognak.

Naprendszerünk égitestei között elég jó közelítés
sel fennállnak az imént megadott feltételek. A Nap és

Borkovits Tamás 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Csillagvizsgáló Intézete

a bolygók mérete a köztük levő távolsághoz képest 
elhanyagolható, így tömegpontoknak tekinthetők. 
Ráadásul a Nap tömege oly mértékben múlja felül 
bármely bolygó tömegét (még Naprendszerünk leg
nagyobb bolygójának, a Jupiternek tömege sem éri el 
a Napénak ezredét), hogy a bolygók mozgása emberi 
időskálán és a mindennapokban elvárható pontosság 
mellett a kéttest-probléma közelítés helyett a matema
tikailag hasonló formalizmussal leírható egycentrum- 
probléma keretein belül is tárgyalható. Ez voltakép
pen egy olyan kéttest-probléma, ahol az egyik test 
tömege elhanyagolható, s ekkor az elhanyagolható 
tömegű test, esetünkben a bolygó, egy olyan ellipszis- 
(vagy kör-) pályán kering, amelynek a másik, mozdu
latlan test, jelen esetben a Nap, az egyik fókuszpont
jában (vagy középpontjában) helyezkedik el (ahogy 
azt Kepleri, törvénye kimondja). Éppen, mivel a Nap- 
Föld rendszer oly jól közelíti a fentebb leírt gravitá
ciós kéttest-mozgást, amikor a Föld forgásának apró 
egyenetlenségei következtében a Föld forgásán ala
puló időmérés már nem felelt meg egy közelítő iner
ciaidő tudományos pontossági követelményeinek, 
természetesen adta magát a Föld Nap körüli keringé
séhez kötött időmérésre való áttérés. így született 
meg az efemerisz idő, amely az 1900-as tropikus év 
hosszán alapszik, azaz azon az időtartamon, amely a 
Napnak a tavaszponton való két egymást követő átha
ladása között telt el 1900. március 21. és 1901. már
cius 21. között. Az atomi folyamatokon alapuló idő
mérés kifejlesztéséig az időszámítást, sőt a másodperc 
Sí egységét is innen származtatták [1].

Azonban „nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba 
lépni”. A Nap és a Föld nem alkot zárt rendszert. Ál
landó kölcsönhatásban van szűkebb és tágabb kozmi
kus környezetével. A Hold, illetve a Naprendszer 
többi nagybolygójának gravitációs perturbáló hatása 
miatt a Föld Nap körüli pályájának sem alakja, sem
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térbeli helyzete, de még a Föld pálya menti mozgásá
nak középsebessége sem marad állandó. Szigorúan 
véve zárt pályáról sem beszélhetünk. Ráadásul a tá- 
gabb értelemben vett kozmikus környezet is, szinte 
észrevehetetlenül ugyan, de folyamatosan változik. A 
Nap Tejútrendszerbeli mozgása következtében a 
külső gravitációs potenciál sem egyezik meg az egy 
keringéssel korábbival. E tisztán gravitációs eredetű 
zavaroknál sokkal jelentősebb változásokat produkál
nak egyes nem, vagy csak részben gravitációs jellegű 
jelenségek, például a Föld egyenlítői lapultságával és 
tengelyferdeségével összefüggő árapályjelenségek, 
azaz a jól ismert luniszoláris precesszió, illetve a Föld 
forgásának folyamatos lassulása. Ez utóbbi jelenség, 
az árapály-disszipáció következményeként a 2009-es 
évet például egy szökőmásodperc előzte meg.

A fent felsorolt jelenségek és még sok egyéb, itt 
nem említett társuk mindennapi életünkben jobbára 
észrevétlenek maradnak. Némelyikük azonban már az 
emberiség történetében is érezteti hatását, míg mások 
hosszabb, földtörténeti időskálán válnak jelentősekké 
olyannyira, hogy akár a földi élet kialakulásában és 
fejlődésében is szerepük lehetett. Jelen írás azonban 
nem a Földre, nem a múltunkba tekint. Kozmikus 
környezetünkben is megleljük mindezen jelensége
ket, mégpedig gyakran sokkal gyorsabb és intenzí
vebb formában, így ezek a fizikai effektusok emberi 
időskálán is viszonylag könnyen és pontosan megfi
gyelhetők, tanulmányozhatók.

A Tejútrendszerben található csillagok több mint 
fele nem magában rója útját az űr mélységeiben, ha
nem kisebb-nagyobb csillagtársulások tagja. Közülük 
számunkra most a szoros kettős, illetve többes csilla
gok érdemelnek külön figyelmet. Tejútrendszerünk
ben, illetve a közeli extragalaxisokban tizenötezer 
fölötti számú szoros kettőscsillagot ismerünk, de el
méleti megfontolásokból számuk galaxisunkban száz
millió fölötti. A szoros kettősök közé rendszerint azo
kat a kettőscsillagokat sorolják, amelyekben a csilla
gok elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy a kö
zöttük támadó árapályerők következtében alakjuk 
(illetve tömegeloszlásuk) eltérjen a gömbtől. Ez a 
határ nagyjából ott vonható meg, ahol a két csillag 
szeparációja nem haladja meg a csillagok sugarának 
20-25-szörösét. Például egy olyan rendszer esetében, 
amely két Naphoz hasonló csillagból áll, ez azt jelenti, 
hogy a csillagok egymástól való távolsága nem több 
14-18 millió kilométernél, azaz a Nap-Föld távolság 
10%-ánál. Egy ilyen kettőscsillag keringési ideje 8-9 
nap körüli. (Összehasonlításképpen a Naphoz legkö
zelebbi bolygó, a Merkúr átlagos naptávolsága 58 
millió km, keringési ideje pedig 88 nap.) Szokás azon
ban szoros kettősöknek hívni azokat a csillagrendsze
reket is, amelyekben fejlődésük bizonyos fázisában a 
csillagok között jelentős nem gravitációs természetű 
kölcsönhatás, például intenzív tömegátadás zajlik le. 
Ez esetben a szoros kettősök közé olyan párokat is 
beleértenek, amelyeknek mind szeparációja, mind 
keringési ideje akár egy-két nagyságrenddel is na
gyobb lehet a példában felhozottnál. Ez utóbbi beso

rolást alapul véve a jelenleg ismert szoros kettősök 
egymás körüli keringési ideje 18 perc (AM Canum 
Venaticorum) és 27,2 év (e Aurigae) között van. (Ha 
pedig a csillagfejlődés végállapotában levő, úgyneve
zett degenerált objektumokat is figyelembe vesszük, 
akkor a kettős pulzárok, azaz egymás körül keringő 
neutroncsillagok között találunk még jóval rövidebb 
keringési időket. A jelenlegi rekorder kettős pulzár 
két tagja mindössze 321 s alatt kerüli meg egymást.) A 
pályák méretei, vagyis a csillagok egymástól való tá
volsága a Nap sugarának 5%-ától (kb. 35 ezer km) va
lamivel több, mint 28 Csillagászati Egységig (CSE a 
Nap-Föld távolság) terjed. (Ez utóbbi érték alig vala
mivel kisebb mint a legkülső óriásbolygó, a Neptu
nusz naptávolsága.) A kettőscsillagokról általában, 
illetve azok fizikai tulajdonságairól, kialakulásukról, 
fejlődésükről részletesen Csizmadia Szilárd cikkében 
olvashatnak [2], itt elsősorban mozgásukra, dinamiká
jukra összpontosítunk.

A szoros kettőscsillagok egy alig 3 ezreléknyi kis 
csoportja számunkra megkülönböztetett jelentőségű. 
E rendszerekben a csillagok pályasíkjára többé-kevés- 
bé éléről látunk rá. Ennek következtében a csillagok, 
miközben megkerülik társukat, a Földről nézve perio
dikusan, részben vagy teljesen elfedik egymást. (Egy 
keringés alatt, egyes ritka és extrém esetektől eltekint
ve természetesen két fedés következik be. Amikor az 
alacsonyabb felületi fényességű csillag takarja el elő
lünk a magasabb felületi fényességű csillag egy ré
szét, akkor beszélünk főminimumról, a kisebb fényes
ségcsökkenéssel járó ellentétes elrendeződés esetén 
pedig mellékminimumról.) Az ilyen rendszereket fe 
dési kettőscsillagoknak nevezzük. Asztrofizikai fon
tosságuk kiemelkedő. Említettük, hogy becslések 
szerint csak a mi Tejútrendszerünkben százmilliós 
nagyságrendű szoros kettős lehet, amelyből alig vala
mivel több mint tizenötezret ismerünk. Ezeknek vi
szont túlnyomó többsége fedési kettős. Ugyanis a 
szoros kettősök a csillagok kis távolsága miatt közön
séges optikai távcsövekkel nem felbonthatók,1 még a 
legnagyobb távcsövekkel is egyetlen csillagnak látsza
nak. Kettősségüket, többnyire véletlenül, éppen 
abból vesszük észre, hogy ezek a látszólag magányos 
csillagok szabályos időközönként rövid időre elhalvá
nyodnak, majd visszafényesednek, s ezzel felhívják 
magukra a figyelmet. Könnyű felfedezhetőségükön

1 Például a legrégebben ismert és leghíresebb fedési kettőscsillag, 
a Perseus csillagkép második legfényesebb csillaga, az Algol, 
amelynek 2,86 naponta bekövetkező néhány órán át tartó látványos 
elhalványodásai szabad szemmel is könnyedén nyomon követhe
tők. E fedési kettős két csillagának látszó szögtávolsága 2,3 ezred 
ívmásodperc. Összehasonlításképpen a 10 méteres Keck-teleszkóp- 
pal adaptív optikával készült legjobb felvételek felbontóképessége 
50 ezred ívmásodperc körüli, míg adaptív optika nélkül a földi lég
kör zavaró hatásai miatt földi távcsövekkel csak kivételesen lehet 
0,5 ívmásodpercnél jobb felbontást elérni. (Ugyanakkor előbb rá
dió-, majd az elmúlt másfél évtizedben optikai interferométerek 
alkalmazásával már sikerült több fedési kettőscsillagot is felbontani. 
Az Algol legfrissebb és jelenleg legpontosabb optikai interferomet- 
riai, illetve nagy bázisvonalú rádióinterferometriai vizsgálatát egy 
magyar-amerikai kutatócsoport végezte el.)
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kívüli felbecsülhetetlen fontosságuk abban rejlik, 
hogy segítségükkel a csillagok számos olyan fizikai 
param étere meghatározható, amelyre magányos csil
lagok esetében nincs lehetőségünk (részletesen lásd 
[2]). Itt csak a szűkebb tém ánk szempontjából különö
sen releváns csillagtömeget említjük meg. E szem
pontból ideálisak azok a fedési kettősök, amelyeknek 
színképében mindkét kom ponens színképvonalai 
megtalálhatók. Mivel a csillagok egymás körüli kerin
gése miatt a tőlünk való távolságuk periodikusan vál
tozik, a színképvonalak Doppler-eltolódást szenved
nek, m égpedig úgy, hogy a két csillagtól származó 
vonalak egymáshoz képest ellenkező fázisban tolód
nak el a színképvonal nyugalmi helyzete körül. A 
vonaleltolódásból meghatározható a csillagok kerin
gési sebességének látóirányú vetülete, amit kombinál
va a keringés síkjának a fedési fénygörbéből ismert 
hajlásszögével megmondhatjuk a tényleges keringési 
sebességet. A fedések között eltelt idő hosszabb távú 
méréséből könnyen és nagyon pontosan (ez alatt akár 
a m ásodperc tört része értendő) meghatározható ke

ringési periódus ismereté
ben pedig már kiszámítható 
mind a pálya abszolút m é
rete, mind a csillagok töm e
ge. (Néhány további mérési 
eredm ény figyelembevéte
lével sok más is, például a 
csillagok valódi mérete, tá
volsága, tényleges fényki
bocsátása, energiaproduk
ciója, majd m indezekből el
méleti megfontolások alap
ján sok egyéb fontos fizikai, 
sőt akár kozmológiai para
m éter is származtatható.)

Magától értetődik, hogy a 
Naprendszer égitestjeinél (a 
Napot leszámítva) nagyság
rendekkel nagyobb tömegű, 
illetve egymáshoz sokkal 
közelebb elhelyezkedő égi
testek között a gravitáció 
jóval intenzívebben nyilvá
nul meg, vagyis a gravitáci
ós kölcsönhatásra visszave
zethető jelenségek lényege
sen rövidebb időskálán és 
nagyobb amplitúdóval je
lennek meg, azaz könnyeb
ben tanulmányozhatók. 
Mindez nem  csupán a gravi
táció klasszikus, newtoni 
elméletének következmé
nyeire vonatkozik, hanem 
bizonyos szoros kettősök
ben az általános relativitás- 
elmélet speciális effektusai 
is kimérhetők. Továbbá, a 
fentebb említett körülmé

nyeknek megfelelően a szoros kettősök fizikai és geo
metriai paramétereit, legalábbis a viszonylag fénye
sebb rendszerek esetében, m eglehetősen pontosan 
ismerjük, így nagyobb biztonsággal tehetünk elméleti 
előrejelzéseket arról, hogy mit várhatunk, illetve értel
mezhetjük mérési eredményeinket. Ráadásul nagyon 
könnyen, és akár a legszerényebb költségvetésű ob
szervatóriumok (sőt tehetősebb m űkedvelő csillagá
szok) által is elérhető eszközökkel kivitelezhető mé
résekre van csak szükség.

Itt kanyarodunk vissza a bevezetésben említett 
periodikus jelenségekre. Amíg a két csillag tökéletes 
gömbként, egymás körül körpályán kering, az égvilá
gon semmi érdekes nem  történik.2 Ha ismerjük egy 
fedési esemény időpontját, illetve a kettős keringési 
periódusát, akkor visszamenőleg megmondhatjuk, 
hogy mikor következett be fedés, vagy előre jelezhet

2 Legalábbis a klasszikus, newtoni gravitációelmélet szerint. Az 
általános relativitáselmélet erről mást mond. Erre később vissza
térünk.
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jük, hogy mikor fog bekövetkezni. E kettősökhöz 
nyugodtan órát lehet igazítani. Azonban a csillagok 
élete nem ilyen egyszerű. S bármi történjék is a kettős 
rendszerrel vagy a kettős rendszerben, az rányomja a 
maga bélyegét a rendszer pálya menti mozgására, így 
a fedési események bekövetkezési idejére is. Maguk a 
változások egy-egy fordulat alatt észrevehetetlenül 
kicsik ugyan, de hatásuk halmozódik, s így elég 
hamar kimutathatók. Képzeljük el, hogy egy jelenleg 
pontosan 1 nap keringési idejű kettős periódusa fo
lyamatosan változik, mondjuk keringésenként 10-10 
nappal csökken. (Ez egy tipikus arány.) Öt vagy tíz 
egymást követő fedés méréséből ez a változás termé
szetesen nem mutatható ki. (Már csak azért sem, mert 
egy fedési minimum időpontjának meghatározási 
pontossága ideális esetben 10 s körül van.) Azonban 
könnyen belátható, hogy míg a rendszer keringési 
ideje a keringések számával lineárisan változik, addig 
a fedési események időeltolódásában már a keringé
sek számának négyzete jelenik meg. Ily módon tíz év, 
azaz 3650 keringés alatt a fedések bekövetkeztének 
ideje a várttól 0,5 HO"10 -36502 = 6,6 • 10-5 nappal, az
az csaknem egy perccel tér el, ami már elég nagy biz
tonsággal kimutatható. Ráadásul nem is számít olyan 
ritkának az a rendszer, ahol ennél akár egy-két nagy
ságrenddel is nagyobb mérvű a keringési periódus 
változása.

Pontosan a fent leírt elven alapul az az egyszerű 
eljárás, amellyel a sok ezernyi fedési kettősben folya
matosan zajló folyamatok könnyedén nyomon követ
hetők. Egyszerűen időről időre meg kell határozni 
egy-egy kiválasztott kettős fedési minimumának be
következési idejét. Majd pedig a mért minimumidő
pontot kivonjuk az állandónak tekintett keringési pe
riódussal az adott ciklusra számított előrejelzés érté
kéből, és ezt az időkülönbséget a ciklusszám (amely 
azt mondja meg, hogy egy tetszőlegesen választott 
fedési esemény óta hányadik keringést teszi meg a 
rendszer) függvényében ábrázoljuk.3 így kapjuk meg 
az úgynevezett O-C  (Observed minus Calculated; 
észlelt -  számolt) diagramot ( 7. ábra). Könnyen be
látható, hogy ha csillagóránk pontosan jár, akkor a 
diagramunk vízszintes egyenest ad, ha a kezdeti idő
pont is pontos, akkor magát az x tengelyt. Ha a perió
dus nem változik, azaz az óra pontos, csak kezdetben 
nem elég pontosan ismertük ezt a periódust, akkor 
olyan egyenest kapunk, amelynek meredeksége az 
általunk a görbe felrajzolásához használt periódusnak 
a valódi keringési időtől való eltérését adja meg. Ha a 
fedési kettős periódusa folyamatosan, de időben 
(vagy még pontosabban: keringésenként) állandó 
módon változik, akkor, amint azt fenti példánkban is 
láthattuk, az O-C  diagram egy másodfokú polinom,

3 A ciklusszám helyett gyakran a minimum számolt (C -  calcula
ted) időpontja szerepel az x  tengelyen, mégpedig leggyakrabban 
Julián dátumban megadva. A Julián dátum a Kr. e. 4712. január 1., 
déli 12 óra óta eltelt napok száma. A kezdőpontnak történeti okai 
vannak. A lényeg az, hogy az eltelt időt folyamatosan, napokban 
számolja, így bármely két időpont között eltelt időtartam nagyon 
egyszerűen, egyetlen kivonással számolható.

2. ábra. Egy félig érintkező (semi-detached) kettős (maga az Algol) 
sematikus rajza. Az ábrán a forgástengelyek irányából látunk rá a 
kettősre, azaz az egybeeső keringési és egyenlítői síkokra merőle
gesen.

vagyis parabola lesz. Általánosságban is megmutatha
tó, hogy a fedési kettős egy adott időbeli periódusvál
tozását az O-C  diagram adott pontban számolt deri
váltja adja meg.4

Egy parabolikus O-C, azaz a fedési periódus állan
dó mértékű változása szinte minden esetben azt jelzi, 
hogy a szoros kettős két komponense között erőteljes 
kölcsönhatás van. Anélkül, hogy a teljességre töre
kednénk, bemutatunk néhány ilyen jelenséget előidé
ző fizikai folyamatot. Az állandó jellegű periódusvál
tozásra az egyik leggyakoribb magyarázat az, hogy 
úgynevezett félig érintkező (semi-detached) kettőssel 
van dolgunk, ahol az egyik csillag tömegének egy 
részét átadja társának, vagyis légkörének egy része 
átkerül a másik csillagra (2. ábra). Mindez akkor kö
vetkezhet be, amikor az eredetileg nagyobb tömegű 
és ezért gyorsabban fejlődő csillag légköre a csillag 
fejlődésének egy késői szakaszában annyira felfúvó
dik, hogy eléri annak a térrésznek, az úgynevezett 
Roche-üregnek a határát, ahol az adott csillag gravitá
ciós vonzása még felülmúlja társáét. Ekkor a két csil
lag közötti úgynevezett 1-es számú Lagrange-ponton 
(Ll) keresztül a csillag anyaga átfolyik kísérőjére, és 
az impulzusmomentum megmaradása következtében 
a másik komponens körül egy akkréciós (befogási) 
korongot alkot, majd fokozatosan belehullik a társ
csillagba, annak tömegét gyarapítva. A tömegátadás 
következtében a kettős rendszer szeparációja és így a 
keringési periódus is csökken. A pozitív visszacsato
lás pedig felgyorsítja az anyag átjutását. A csillagok 
távolsága addig csökken, amíg a két csillag tömege ki 
nem egyenlítődik. A tömegarány megfordulta után a 
szeparáció, s vele a periódus ismét nőni kezd. A csil
lagok távolodása a tömegátadási ráta csökkenését

4 Szigorúan véve az O-Cdiagram nem folytonos függvény, miután 
eredeti definíciója szerint csak diszkrét pontokban, a fedések pillana
taiban értelmezett. így voltaképpen nem is beszélhetünk az adott 
pontokban vett deriváltakról, de ez a nehézség áthidalható, mivel 
könnyen definiálható az a folytonos függvény, amelynek az adott 
diszkrét pontokban vett értéke megegyezik O—Cdiagramunkkal.
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vonja maga után, azaz innen egy negatív visszacsato
lás lép fel. A folyamat addig tart, amíg a csillagok nö
vekvő távolsága, illetve a felfúvódó csillag anyagvesz
tesége le nem állítja a tömegátadást, amely azután 
később még időnként újra beindulhat, azonban a ne
gatív visszacsatolás miatt e másodlagos tömegátadási 
folyamatok már csak rövidebb ideig és jóval kisebb 
intenzitással zajlanak. Az itt vázolt folyamat annyira 
hatékony, hogy akár olyan tág kettősökből is, ame
lyeknek kezdeti periódusa több száz nap, képes né
hány napos keringési idejű szoros kettőst produkálni. 
A periódusváltozás nagyságából kvantitatív következ
tetést is levonhatunk a tömegátadás mértékére, amely 
így összevethető az elméleti csillagmodellekkel is. A 
korábban számszerű példaként említett elképzelt 
rendszer esetében hozzávetőleg 10~7 naptömeg/év 
nagyságrendű tömegátadási rátát kapnánk.

Azonban vannak ennél jóval érdekfeszítőbb okai 
is annak, hogy egy szoros kettős keringési periódusa 
folyamatosan változik. Olyannyira, hogy ilyen jelen
ség megfigyelése már Nobel-díjat is ért. Ebben az 
esetben ugyan nem fedési kettősről volt szó, hanem 
egy pulzár és egy közönséges csillag alkotta szoros 
kettősről. Az 1974-ben felfedezett PSR 1913+16 jelű 
pulzár 59 ms periódussal ismétlődő rádiójeleinek ala
pos elemzéséből rövidesen kiderült, hogy a gyorsan 
forgó neutroncsillagnak van egy körülbelül másfél 
naptömegű kísérő csillaga, amellyel 7,75 óránként 
megkerülik egymást. A pulzár rádiójeleinek közel 
egy évtizedes megfigyelése során a jelek változásából 
három különböző relativisztikus effektus nyomát is 
megtalálták, amelyek egyike a keringési periódus 
kismértékű, folyamatos csökkenése volt. Ennek ered
ményeként nyolc év alatt a periasztron-átmenet 
(vagyis az a pillanat, amikor a két objektum a kerin
gése során legközelebb van egymáshoz) előrejelzett 
idejéhez képest a kettős már két másodpercet sietett. 
Ez pedig a keringés során az általános relativitásel
mélet jósolta gravitációs hullámok keletkezése miatti 
energiaveszteség következménye, amelynek folyo
mányaként a két égitest végül is 300 millió éven belül 
spirális pályán egymásba olvad (3. ábra). Ezért a fel
fedezésért kapták az 1993. évi fizikai Nobel-díjat a 
Princeton Egyetem kutatói, Russell Hülse és Joseph 
Taylor 131.

Vannak azután szép számmal olyan kettőscsilla
gok, amelyek periodikus, többé-kevésbé szinuszos

3. ábra. A PSR 1913+16 pulzár és kísérője az egymás körüli kerin
gés során gravitációs hullámokat kelt. (A nobelprize.org grafikája 
nyomán.)

O -C diagramot produkálnak. Ebben az esetben érte
lem szerint maga a periódus is periodikusan változik. 
A periodikus, vagy még inkább kvázi-periodikus 
O—C görbék forrásai leginkább olyan kettősök, ahol 
egy további, jobbára korábban nem ismert harmadik 
komponens is kering a rendszerben, vagy pedig az 
egymás körül nem kör-, hanem ellipszispályán kerin
gő kettőscsillagok. Az előbbi esetben a szoros kettős
sel fizikailag általában nem történik semmi, a látszó 
periódusváltozást az okozza, hogy a hármas rend
szerbeli keringés miatt a fedési kettős tőlünk való 
távolsága periodikusan változik, s ezért a fény véges 
terjedési sebessége következtében az egyes fedési 
események előbb vagy később következnek be az 
előrejelzett időponthoz képest; pontosan úgy, ahogy 
az egy év alatt ciklikusan változó Föld-Jupiter távol
ság miatt a Jupiter-holdak jelenségei a Földről nézve 
sietnek vagy késnek. (Ismeretes, hogy Olaf Römer 
1676-ban ennek alapján határozta meg elsőként a 
fény terjedési sebességét.) Ezt a jelenséget fényidő- 
effektusnak nevezzük.5

Égi mechanikai megfontolások alapján azt várjuk, 
hogy a hármas csillagrendszerek csak akkor lehetnek 
stabilak, ha a harmadik csillagnak a másik kettőtől 
mért távolsága jelentősen, mintegy két nagyságrend
del felülmúlja a szoros kettős tagjainak szeparációját. 
Ilyen, a szakirodalomban hierarchikus hármas rend
szernek nevezett esetben a mozgás úgy írható le, 
mintha a szoros kettős tagjai egymás körül (kissé 
perturbált) kéttest-mozgást végeznének, és emellett 
tömegközéppontjuk a harmadik csillaggal egy továb
bi kéttest-mozgást végezne. Magyarán, mintha egy
szerűen két kettőscsillagunk lenne, ahol a tágabb 
rendszer esetében az egyik komponens a tömegkö
zéppontjában egyesített szoros kettős. Itt érdemes 
megjegyezni, hogy a Föld-Hold-Nap hármasa szin
tén hierarchikus hármas rendszert alkot, amelyben a 
Föld-Hold kettőse formálja a szoros kettőst, míg a 
távolabbi „kísérő” a Nap.

A fényidő-effektust mutató, eddig felfedezett fedési 
változók mind hierarchikus hármas rendszerek tagjai. 
Mivel kevés olyan fedési kettős van, amelyeknek fe
déseit egy évszázadnál hosszabb ideje követjük nyo
mon, és száz alatti azoknak is a száma, amelyekről 
legalább két-három évtizedes megfigyelési adatso
runk van, csak a viszonylag szorosabb, legfeljebb 
egy-két évtizedes keringési idejű harmadik kompo
nenseket fedezhetjük fel ezen a módon.

Egy fényidő-effektust mutató O—C diagramból a 
harmadik komponens keringési periódusán felül pá
lyájának jellemzőit is kiolvashatjuk, illetve (ha a fedési

5 Természetesen a Föld Nap körüli keringése miatt nemcsak a 
Jupiter-holdak, hanem minden fedési kettőscsillag (illetve bármi
lyen változócsillag) esetében, hacsak nem éppen a Föld pályasík
jára merőleges irányban helyezkednek el, szintén fellép egy pon
tosan egy éves periódusidejű további fényidő-effektus. Ezt úgy 
küszöböljük ki, hogy az időadatokat arra az időpontra számítjuk 
át, amikor egy a Nap (vagy a Naprendszer) tömegközéppontjában 
álló megfigyelő észlelné az eseményt (heliocentrikus vagy bari
centrikus idő).
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kettős tömege ismert) tömegére is alsó’ korlátot adha
tunk.6 Ily módon különben nemcsak közönséges kísé
rő csillagok fedezhetők fel, hanem halvány, kompakt 
objektumok, akár fehér vagy barna törpék, sőt óriás
bolygók is.

A hierarchikus hármas rendszerek, különösen a 
viszonylag kis abszolút méretűek, az égi mechanikai 
perturbációk kifogyhatatlan tárházai. E perturbációk 
erőssége, illetve időskálája -  természetesen -  az ob
jektumok tömegén felül távolságarányuktól függ. 
Mivel a távolságok és a sokkal egyszerűbben megha
tározható keringési periódusok között Kepler III. tör
vénye egyszerű kapcsolatot létesít, célszerű és szem
léletesebb is a távolságarányok helyett a periódusará
nyok használata. Például a Föld-Hold-Nap hármas 
esetében a P'/P  arány 13 körül van, amely az egyik 
legszorosabb hierarchikus hármas rendszer tagjává 
teszi otthonunkat. (Persze lényeges eltérés, hogy 
mivel a közönséges csillagok tömege csupán egy 
szűk tartományba, körülbelül 0,1 és 100 naptömeg 
közé esik, azaz a csillagok alkotta hierarchikus hár
masokban a komponensek közel egyforma tömegű- 
ek, a Napéhoz képest a Föld és a Hold tömege elha
nyagolható.) Ha csak a gravitációt vesszük figyelem
be, akkor a hierarchikus hármasok perturbációi 
három-négy jól elkülöníthető osztályba sorolhatók. A 
rövid periódusú perturbációk jellegzetes perióduside
je a szoros kettős P periódusa közelébe esik, míg 
amplitúdójuk, azaz a keringési pálya és sebesség rela
tív eltérése a perturbálatlan esettől (P/P')2 nagyság- 
rendű. A hosszú periódusú perturbációk esetében a 
periódusidő a tág pálya P' periódusával mérhető 
össze, az amplitúdó pedig nagyságrendileg P/P', míg 
a leghosszabb periódusidejű, az asztrofizikai szakiro
dalomban apszis-csomóvonali tagoknak nevezett, 
periodikus perturbációk tipikus periódusa P'2/P  
körül van, relatív amplitúdója pedig egységnyi, azaz 
megfelelő feltételek mellett egyes hármas rendszerek 
kezdeti konfigurációja elegendően hosszú idő alatt 
tetszőleges mértékben megváltozhat.7 Mindezeken 
felül létezhetnek nem periodikus, úgynevezett szeku- 
láris perturbációk is, valamint olyan rezonanciapertur
bációk, amikor a rendszer egyes paraméterei rövid 
időn belül jelentősen megváltoznak. (Erre hamarosan

6 A fényidő-effektus nem csak fedési kettősök harmadik kompo
nensének kimutatására alkalmazható. Például a fentebb említett 
PSR 1913+16 jelű pulzár esetén ugyanez az effektus eredményezte 
a kísérő csillag felfedezését. (Ebben az esetben a fényidő-effektust 
„elszenvedő" periodikus jelet a pulzár tengelyforgásából követke
ző rádióimpulzus szolgáltatta.) Hasonlóan, a fényidő-effektus 
segítségével mutatták ki, hogy sok pulzáló változócsillag kettős 
rendszer tagja.
7 Az egyes perturbációs osztályok besorolása nem egységes. Mi itt 
az asztrofizikában részben gyakorlati, észlelési megfontolások alap
ján alkalmazott felosztást követjük. Az égi mechanikai szakiroda- 
lom, elsősorban matematikai megfontolásokat követve, a két rövi- 
debb periódusú perturbációosztályt együttesen rövid periódusú 
perturbációknak nevezi, és az apszis-csomóvonali tagokat hívja 
hosszú periódusú perturbációknak. Ugyanakkor a konkrét hármas 
csillagrendszerekkel foglalkozó tudományos közlemények némelyi
kében ez utóbbi típusú perturbációt, helytelenül, szekuláris pertur
bációként is említik.

látunk majd példát is.) E rezonanciák lehetősége azzal 
függ össze, hogy az általános háromtest-probléma 
matematikailag kaotikus rendszer. Igaz ugyan, hogy a 
hierarchikus hármas rendszerek esetében éppen a két 
kéttest-mozgással való jó közelíthetőség miatt a kaoti
kus jelleg ritkán érvényesül, de helyenként így is tet
ten érhető.

Amint látható, a legrövidebb periódusú perturbá
ciók egyben a leggyengébbek. Ez mégsem jelenti azt, 
hogy ezek minden esetben elhanyagolható jelentősé
gűek. Például egy félig érintkező kettős esetében, 
ahol éppen tömegátadás folyik, a két csillag szepará
ciójának rendkívül kis mértékű változása is jelentősen 
befolyásolhatja a tömegátadás menetét. Mindazonáltal 
e legrövidebb időskálájú perturbációk a hármas rend
szerek körében valószínűleg még sokáig kimutatha- 
tatlanok maradnak. Ezzel szemben hosszú periódusú 
társaik a legszorosabb hármas rendszerekben már a 
kimutathatóság határára esnek. A leglátványosabb 
jelenségeket az apszis-csomóvonali tagok eredménye
zik. Ha például a harmadik csillag pályasíkja nem esik 
egybe a szoros kettős pályasíkjával, akkor ennek 
eredményeként a fedési kettősünk pályasíkja nem 
marad állandó, hanem precessziós mozgást végez, 
mégpedig oly módon, hogy a pályasíkra merőleges 
vektor egy olyan kúp felülete mentén fordul körbe, 
amelynek félnyílásszöge közelítőleg a fedési kettős 
pályasíkjának és a harmadik csillag pályasíkjának 
egymással bezárt szögével egyezik meg. Ha például a 
két pályasík merőleges egymásra, akkor a szoros ket
tős pályasíkjának normálisa csaknem egy 180 fokos 
térszög mentén fordul körbe. Vagyis a Földről nézve 
egyszer éléről látjuk a pályát, máskor pedig pont „fe
lülről”, azaz a pályasíkra merőlegesen, és természete
sen e két szélső állapot közötti bármely helyzetet is 
megfigyelhetik az éppen akkor élő csillagászok. An
nak, hogy egy szoros kettőscsillagnál fedéseket tud
junk megfigyelni, természetesen előfeltétele, hogy a 
csillagok pályájára éléről, vagy legalábbis ehhez köze
li helyzetből lássunk rá. A legmélyebb, leghosszabb 
fedéseket akkor látjuk, amikor a csillagok centrálisán 
fedik el egymást, azaz a pályasíkból nézzük. Termé
szetesen, ha a pályasík precesszál, akkor ez a szituá
ció csupán hosszabb-rövidebb ideig áll fenn. Ahogy a 
rálátás szöge egyre inkább eltér az élről való rálátás
tól, a csillagok egyre rövidebb ideig és egyre kisebb 
mértékben fedik el egymást, illetve egymás felületé
nek egy részét. Ma már nem egy fedési kettősnél tet
ten is értük ezt a jelenséget. Az SS Lacertae szoros 
kettőscsillag a múlt század első felében közönséges 
fedési kettősnek számított. Évtizedekig nem is foglal
koztak vele különösebben. Majd úgy 50-60 évvel ez
előtt egyszer csak megszűntek a fedései. Mindezt csak 
jóval később vették észre. De igazán csak az 1990-es 
évektől került újra az érdeklődés homlokterébe ez a 
rendszer. Ekkor spektroszkópiai vizsgálatokat végez
ve megállapították, hogy a szoros kettős körül 679 
napos periódussal kering egy harmadik csillag is. A 
felfedezéskori, illetve az utána néhány évtizeddel, az 
1930-as években végzett fotometriai mérések gondos
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újraértékelésével pedig sikerült azt is kimutatni, hogy 
a fedések mélysége (a kettős fogyatkozás alatti elhal
ványulás mértéke) a felfedezés óta folyamatosan 
csökkent. A hármas rendszer geometriai paraméterei
nek pontosabb meghatározása nyomán az is megálla
pítható, hogy a precessziós periódus e rendszerben 
körülbelül 600 év, amelynek során két 100 éves inter
vallumban figyelhetők meg fedések.

Már legalább fél tucat kettősnél sikerült észlelni a 
fedésmélység folyamatos változását. Sőt, a jelek sze
rint a legismertebb, emblematikus fedési kettős, a már 
korábban e cikkben is említett Algol sem volt mindig, 
és nem is marad állandóan fedési kettőscsillag. Az 
Algol rendszerében is van ugyanis egy 679 nap kerin
gési idejű harmadik tag, amely a legújabb magyar- 
amerikai-nyugat-európai optikai- és rádió-interfero- 
metriai megfigyelések szerint majdnem merőleges 
pályán kerüli körbe a fedési kettőst. Ha észlelési ered
ményeink pontosak, akkor az Algol időszámításunk 
kezdete körül kezdett el fedéseket mutatni. Mátyás 
király vagy Luxemburgi Zsigmond korában produkál
ta a legmélyebb fogyatkozásokat, amikor is néhány 
órára szabad szemmel kis híján láthatatlanná vált. 
Manapság még mindig látványos, bár lassan csökkenő 
amplitúdójú fedéseket produkál, amelyek a 3000-es 
évek elején maradnak abba.

Egy az Algolhoz hasonló hármas csillagrendszer, 
ahol a harmadik, távolabbi kísérő messze kiemelkedik 
a szoros kettős keringési síkjából, további csemegét is 
nyújt a szakembereknek. Egy ilyen rendszer ugyanis 
nem lehetne stabil. Legalábbis ha a csillagokat tömeg
pontokként, vagy ami ezzel ekvivalens, gömbszimmet
rikus tömegeloszlású objektumokként közelítenénk, 
amely megközelítés matematikailag a legtöbb égi me
chanikai problémában elfogadható és széles körben al
kalmazott is, akkor könnyen megmutatható, hogy ha a 
szűk és a tág pálya síkjának egymással bezárt szöge, az 
úgynevezett köztes inklináció meghaladja a 40 fokot, 
akkor gyakorlatilag a csillagok tömegétől és egymástól 
való távolságától függetlenül egy olyan rezonanciaje
lenség lép fel, az úgynevezett Kozai-rezonancia, amely 
a szoros kettős pályájának excentricitását, azaz lapult
ságát időről időre jelentősen megnöveli. Ez például az 
Algol esetében a rendszer jelenlegi konfigurációja mel
lett azt jelenti, hogy a napjainkban körpályán keringő 
fedési kettős pályája néhány ezer évente évtizedek alatt 
hirtelen rendkívül lapulttá válna, mégpedig annyira, 
hogy az excentricitás csúcsértéke elérné a 0,92-t. Ebben 
az esetben a két csillag tömegközéppontjának egymás
tól mért legkisebb távolsága alig haladná meg a Nap 
sugarát, azaz durván 700000 km-t. Azonban az Algol 
fedési kettősét alkotó csillagok sugara 2,88 és 3,54 nap
sugár. Tehát a Kozai-rezonancia következtében az Al
gol két csillagának durván ezer évente össze kellene 
ütköznie egymással.

Noha elképzelhető, hogy kezdetben jóval tágabb 
hierarchikus hármas csillagrendszerek esetében a 
Kozai-rezonancia szerepet játszhat az igazán szoros 
kettősök létrehozásában, továbbá újabban az is felme
rült, hogy az exobolygórendszerek evolúciójában is

fontos szerepe lehet, az Algol, illetve a hasonló szoros 
hármasok esetében biztonsággal feltehetjük, hogy 
kell lennie egy további mechanizmusnak, amely ha
tástalanítja e rezonancia működését, ezzel stabilizálva 
az ilyen felépítésű hármas csillagrendszereket. Itt 
válik fontossá a szoros kettősöknek az árapályerők 
következtében jelentkező torzultsága. Ennek a tor- 
zultságnak két, egyforma nagyságrendű forrása van. 
Az egyik a közeli kísérő keltette kölcsönös árapálydu
dor, amelynek maximuma igyekszik a kísérő tömeg- 
középpontja felé mutatni. A másik pedig a gyors ten
gelyforgásból adódó lapultság. A szoros kettősök 
többsége ugyanis, éppen az árapályerők miatt, életé
nek első évmillióit leszámítva, kötött tengelyforgást 
végez. Hasonlóan ahhoz, ahogy a Hold, mivel ten
gelyforgási és keringési ideje megegyezik, mindig 
ugyanazt az oldalát mutatja Földünk felé, e csillagok 
is így mozognak egymás körül. Azaz az Algolnál ma
radva, a 2,86 nap keringési idejű fedési kettős két 
csillagának tengelyforgási ideje is 2,86 nap. (Összeha
sonlításképpen: a jóval kisebb Nap egyenlítői forgási 
periódusa 25 nap fölött van.) Mindez viszonylag je
lentős kidudorodást eredményez az egyenlítő men
tén. A nem gömbszimmetrikus tömegeloszlás további 
perturbációkat okoz. Ezek közül a leglátványosabb 
az, hogy ha a mozgás ellipszispályán történik, akkor 
annak nagytengelye nem marad állandó irányú, 
hanem a pálya menti keringéssel megegyező irányban 
forog a pályasíkban. Éppen ez a hatás óvja meg az Al- 
golt és hasonló társait a Kozai-rezonanciától, mert en
nek az úgynevezett apszismozgásnak köszönhetően 
kerülik el, hogy a tág pálya impulzusmomentuma 
mindig egy térben közel fix helyzetben pumpálódjon 
át a szoros kettős pályájába, amely pedig az excentri
citás megszaladásának végső oka.8

Itt el is érkeztünk csillagóráink pontatlanságait be
mutató, bár a teljességet nélkülöző áttekintésünk utol
só fejezetéhez. Említettük, hogy a periodikus O-C  
diagramok forrásai a fényidő-effektust mutató hármas 
rendszereken felül az olyan kettősök, amelyek ellipti
kus pályán mozognak. E rendszerekben elsősorban 
éppen a fentebb említett folyamatot, az apszismozgást 
tudjuk megfigyelni. Egy ellipszispályán keringő fedési 
kettős a legbiztosabban arról ismerhető fel, hogy -  ha 
csak nem éppen az ellipszispálya nagytengelye irá
nyából látunk rá a rendszerre — a mellékminimum 
nem a két főminimum közti idő felénél következik be 
(4. ábra). A félidőtől, azaz a 0,5 fázistól való eltérés 
első közelítésben az excentricitás és az apszisvonal 
irányát megadó szög9 koszinuszának szorzatával ará
nyos. Ha az apszisvonal körbeforog, akkor pedig már 
páronként a két fő-, illetve két mellékminimum sem 
egyenlő időközönként fog bekövetkezni, hanem egy-

8 Látszólag felmerülhet az az észrevétel, hogy a jelenleg körpályán 
mozgó Algolt miképpen védhetne meg egy olyan effektus, amely 
csak ellipszispályán működik. Azonban a harmadik test gravitációs 
zavaró hatása miatt a mozgás sohasem lehet szigorúan véve egzakt 
körmozgás.
9 Az apszisvonal, valamint az égbolt síkja és a pályasík metszésvo
nala által bezárt szög.
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4. ábra. A mellékminimum főminimumhoz viszonyított fázisa az 
ellipszis nagytengelyének (apszisvonalának) irányától függ.

egy ellentétes fázisban mozgó, de különben — leg
alábbis első közelítésben -  egyforma koszinuszos 
alakú O-C  diagramot fognak produkálni. (így ha 
mind fő-, mind mellékminimumokról vannak méré
sek, ránézésre meg tudjuk különböztetni az ilyen fe
dési kettőst egy hármas rendszertől.) Mivel az O-C  
diagramból ideális esetben könnyen kiolvasható ap
szismozgási periódus viszonylag egyszerű kapcsolat
ban van a csillagok tömegeloszlásával, illetve azok
nak a gömbszimmetriától való eltérésével, az apszis
mozgást produkáló rendszerek kiválóaknak bizonyul
tak elméleti csillagmodelljeink észlelési ellenőrzésé
hez. A gyakorlatban azonban nem ilyen egyszerű a 
helyzet. Jelenleg még csupán alig néhány száz excent
rikus fedési kettőst ismerünk. Közülük is csak pár 
tucatról van elég hosszú megfigyelési adatsor ahhoz, 
hogy a leggyorsabb esetekben is több évtizedes, de 
jellemzően évszázados nagyságrendű apszismozgási 
periódus meghatározható legyen. Mindenesetre a 
jelenleg néhány tucat rendszerre rendelkezésre álló 
eredmények egyértelműen mutatják, hogy a csillagok 
tömegeloszlása nincs összhangban a körülbelül az 
1970-es évekig elfogadott politrop csillagmodellekkel. 
Ezekből ugyanis a mértnél általában egy nagyság
renddel gyorsabb apszismozgás következne. Ugyan
akkor jó egyezés figyelhető meg az 1987-től kezdő
dően közölt, többnyire numerikus, hidrodinamikai 
számításokon alapuló újabb csillagmodellekkel. Ezek 
arra utalnak, hogy a közönséges csillagok centrális 
tömegkoncentrációja legalább egy nagyságrenddel 
nagyobb, mint korábban gondolták. Azaz érdekes 
módon a csillagok nemtömegpont jellegéből fakadó 
perturbációk éppen azt mutatják, hogy a csillagok a 
legtöbb dinamikai problémában még nyugodtabban 
közelíthetők tömegpontokként, mint eddig hittük.

Nem a gömbszimmetriától való eltérés az egyetlen 
olyan perturbáló hatás, amely egy ellipszispálya kör- 
beforgását eredményezi. Az általános relativitáselmé
letben ugyanis a kepleri mozgásprobléma megoldása 
már nem térbén és időben állandó ellipszis, hanem a 
két tömegpont legnagyobb közelsége a mozgás irá

nyában eltolódik, azaz a mozgást a klasszikus pálya
elemekkel leírva, ez éppen egy pozitív apszismozgási 
rátát eredményez. Az általános relativitáselmélet egyik 
alapvető bizonyítéka az, hogy sikeresen megmagya
rázza a Merkúr apszismozgási rátájának 43"/évszáza- 
dos többletét, amellyel a klasszikus newtoni égi me
chanika nem tud elszámolni. A nagyobb tömegek és 
kisebb távolságok miatt várható, hogy ez a jelenség az 
excentrikus kettősökben még jobban vizsgálható. A 
korábban említett PSR 1913+16 kettős pulzárban ki is 
mutatták az elméletileg jósolttal megegyező sebessé
gű relativisztikus apszismozgást. A fedési kettősök 
esetében azonban itt további problémák merülnek fel. 
A viszonylag szorosabb excentrikus kettősöknél a 
komponensek torzultságából fakadó klasszikus ap
szismozgás jóval gyorsabb, s így elfedi a relativiszti
kus tagot. Tehát azoknál a rendszereknél érdemes 
körülnéznünk, amelyeknél a torzultság kisebb, s így 
már a relativisztikus tag dominálhat, vagy legalábbis 
hasonló nagyságrendű, mint a klasszikus. Ezért első
sorban a forróbb csillagok jönnek számításba, ame
lyek tömege még inkább a magba összpontosul, és 
ezek közül is elsősorban a tágabb rendszerek. (Az 
árapálytorzultság a relatív csillagsugár -  a csillag su
gara és a pálya félnagytengelyének aránya — ötödik 
hatványával arányos.) A gond leginkább a rendszerek 
tágasságával függ össze. Ugyanis ezekben a kettősök
ben az elméletileg várható apszismozgási periódus 
nagyságrendje jobbára több ezer vagy akár tízezer év. 
Azaz néhány évtizednyi megfigyelésből kellene több 
ezer vagy tízezer éves periódust pontosan meghatá
rozni. Jelenleg körülbelül három tucat ilyen rendszert 
ismerünk. E csillagok némelyikéről mára akár fél év
százados észlelési anyag is összegyűlt, amely alapján 
megállapítható, hogy több rendszer is az elméletileg 
jósoltnál számottevően lassabb apszismozgási rátát 
mutat. A legismertebb rendellenesen lassú apszismoz
gású csillag a Dl Herculis, amelynek rejtélyét immá
ron negyven éve próbálják megoldani. Kétségtelenül 
a legeredetibb megoldási javaslattal Moffat kanadai 
fizikus állt elő, aki a probléma feloldására az 1980-as 
években a saját maga kidolgozta úgynevezett „nem 
szimmetrikus gravitációelmélet”-et (NGT) javasolta
[4]. Ugyanakkor a kutatók túlnyomó többsége szerint 
az eltérések mögött egyéb forrásokból eredő, külön
böző további perturbációkat kell gyanítanunk. A tel
jesség igénye nélkül, ilyen lehet a kettős körül kerin
gő, még nem felfedezett harmadik csillag, a csillagok 
forgástengelyének szokatlan helyzete, vagy a pálya 
menti intersztelláris anyag zavaró hatása. E kérdéskör
ről magyar nyelven is olvasható hosszabb összefogla
ló [5], ezért ebben az írásban csak a legújabb fejlemé
nyekre szorítkozunk.

A probléma legkézenfekvőbb megoldása az lenne, 
ha sikerülne kimutatni, hogy e kettősök hierarchikus 
hármas rendszerekben keringenek. A távolabbi, har
madik komponens okozta további apszismozgási já
rulék létezése ugyanis természetes magyarázatul szol
gálna az észlelésekre. Ugyanakkor egy esetleges har
madik csillag jelenlétét meggyőzően egyik rendelle
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nesen lassú apszismozgású rendszernél sem sikerült 
kimutatni, noha számos ilyen próbálkozás is történt. 
Igaz ugyan, hogy az AS Camelopardalis O—C görbéjé
ben az apszisvándorláson felül megfigyelhető körül
belül 800-900 napos periodicitást mutató ingadozáso
kat egyes kutatók fényidő-effektussal igyekeznek 
magyarázni, de a mérési adatok minősége és mennyi
sége egyelőre nagyon kétségessé teszi ezt az értelme
zést, sőt egyáltalán a ciklikusság létezését is. Azonban 
még ha el is fogadnánk e kettősöknél a harmadik 
csillag jelenlétét mint zavaró forrást, akkor is fennma
rad a nyugtalanító kérdés, mi az oka annak, hogy 
csak rendellenesen lassú apszismozgású kettősöket 
látunk, míg túl gyorsakat nem.

A probléma mind a mai napig fennáll, megnyugtató 
megoldást nem sikerült találni. A legutóbbi fejlemény 
egy magyar kutatócsoporthoz köthető, amelynek tag
jai hosszadalmas analitikus számításokkal és kiegészí
tő numerikus integrálásokkal megmutatták, hogy kö
zeli harmadik kísérőcsillagok előidézhetnek olyan 
perturbációkat, amelyek az apszismozgási periódust 
jelentősen nem változtatják meg ugyan, azonban az 
O—C diagram alakját úgy torzítják el, hogy ha a teljes 
apszismozgási periódusnak csupán egy nagyon kis 
töredékéről (e rendszereknél ez nem több 1- 2%-nál) 
vannak észleléseink, akkor nagy valószínűséggel a 
ténylegesnél jelentősen hosszabb apszismozgási pe
riódust fogunk meghatározni. Ráadásul ez az effektus 
akkor a legerősebb, ha a harmadik csillag pályasíkja 
az égbolt síkjával esik egybe. Ilyenkor pedig a tág 
pályán való keringés közben a fedési kettős tőlünk 
való távolsága nem változik, így fényidő-effektus sem

lép fel. Ez a konfiguráció azt is jelenti, hogy a fedési 
kettős, illetve a tág rendszer pályasíkja közel merőle
ges egymásra, ezért a pályasík -  különben maximális 
amplitúdójú -  precessziós periódusa sok tízezer év, 
vagyis a fedési mélység sem változik kimutathatóan 
néhány évtized alatt [6]. Természetesen ez az ered
mény önmagában még nem oldja meg a problémát, 
azonban újabb esélyt ad a klasszikus égi mechanika 
keretein belül maradó magyarázatoknak.

A szoros kettős, illetve hármas rendszerek tehát 
valóban kifogyhatatlan tárházai az érdekes dinamikai 
és asztrofizikai jelenségeknek. így ez az írás nem vál
lalkozhatott többre, mint a szerző ízlése szerinti sze- 
melgetésre ennek a világnak, a csillagórák birodalmá
nak érdekességeiből, amely világ óráinak pontossá
gán vagy inkább pontatlanságán fizikai elméletek 
múlhatnak; elbukhatnak régiek, vagy éppen újak szü
lethetnek.
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A KETTŐSCSILLAGOK FEJLŐDÉSE Csizmadia Szilárd
Bolygókutató Intézet, 

Német Lég- és Űrkutatási Központ 
Berlin, Németország

A kettőscsillagok megismerése

Giovanni Battista Riccioli jezsuita szerzetes 1650-ben 
kezdetleges távcsövével a Göncölszekér rúdjának kö
zépső csillagát, a Mizart vizsgálta, és meglepetésére a 
szabad szemmel egynek látszó csillagot kettősnek talál
ta. Ezt az első kettőscsillag-felfedezést még további há
rom gyarapította a következő mintegy 120 évben. John 
Michell anglikán pap kimutatta, hogy már ez a négy 
felfedezés is több annál, mint a csillagok véletlenszerű 
eloszlása esetén várható. Szerinte ezért inkább arról 
lehet szó, hogy ezek a szoros csillagpárok nem véletle
nül látszanak egymás mellett, hanem ténylegesen is 
összetartoznak és egymás körül keringenek. E hipoté
zistől inspirálva Tobias Mayer mannheimi amatőrcsilla
gász kettőscsillagok után kezdett el kutatni az égbol
ton, és 52 párt felsoroló katalógusát 1772-ben tette köz
zé. William Herschel német-angol csillagász folytatta á 
munkát, és 1803-ra -  több mint két évtizedes megfigye

léssorozattal© -  bebizonyította, hogy a 
Gamma Virginis és a Castor kettőscsil
lagok két-két komponense tényleg 
kering egymás körül, ráadásul a Kep- 
ler-törvényeknek megfelelően. Tudo
mánytörténetileg azért érdekes ez a 
mérési sorozat, mert első ízben bizo
nyította megfigyelési oldalról, hogy a 
Newton-törvények a Naprendszer hatá
rain túl is érvényesek. (Herschel és fia, 

John, ezen túlmenően külön-külön több ezer felfede
zéssel gyarapították az ismert kettőscsillagok számát.)

Az ismert kettőscsillagok száma gyorsan nőtt, a két 
Struve, Hussey tiszteletes, Burnham és Aitken, Cou- 
teau és mások felfedezései nyomán1 * ma már 130 ezer

1 A felfedezők között két magyar amatőrcsillagász, Berkó Ernő és
Ladányi Tamás is szerepel, akik néhány tucat értékes felfedezésük
kel járultak hozzá az ismert kettőscsillagok számának növeléséhez.
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kettőscsillagot tartanak nyilván,2 de a felfedezést aka
dályozó szelekciós tényezők figyelembevételével azt 
mondhatjuk, hogy a csillagok legalább fele kettőscsil
lag-rendszer tagja. A kettőscsillagoknak számos típusa 
ismert, az osztályozás részleteire egy rövid cikkben 
nem térhetünk ki, a legfontosabb típusok és jellemzőik 
megtalálhatók a http://astro.elte.hu/icsip/csill_elete/ 
csillagtipusok/kettos. html webhelyen.

Olyan kettőscsillagok is vannak, amelyekben a pár 
tagjai olyan közel vannak egymáshoz tőlünk nézve, 
hogy a távcsőben nem felbonthatók. Összetett színké
pük, a színképvonalak mozgása (a látóirányú sebes
ség változása) vagy más tulajdonságuk azonban el
árulja a távcsőben csak magányos fénypontnak látszó 
csillag kettős vagy többszörös mivoltát. Különösen 
fontosak a fedési kettőscsillagok. Az ide tartozó ket
tőscsillagok pályasíkja annyira a látóirány közelébe 
esik, hogy a keringés folyamán a két csillag rendsze
resen eltakarja egymást, a csillag fogyatkozását idézve 
elő. A takarás miatt természetesen a rendszer összfé- 
nyessége lecsökken. A fényességcsökkenés mértéke 
csak az eltakart felület nagyságától függ, a távolságtól 
független. Ezért még extragalaxisokban is ismerünk 
ilyen kettőscsillagokat. A fedés során a fényesség le
futásának (fénygörbe) elemzésével a két csillag suga
rának és fényességének, kedvező esetben még töme
gének aránya is meghatározható, egymás körüli ke
ringési sebességüket pedig a színképvonalak Dopp
ler-eltolódásának meghatározásával lehet mérni, ami
vel az előbb említett arányok kalibrálhatok és abszo
lút egységekben meghatározhatók. A fedési kettős- 
csillagok tanulmányozása tette lehetővé az 1920-as 
években, hogy Eddington megállapítsa a csillagok 
alapvető fontosságú tömeg-fényesség relációját. A 
fedési kettőscsillagokban olyan sok paraméter mérhe
tő nagy pontossággal, hogy Zdenek Kopal cseh-angol 
csillagász a fedési objektumok vizsgálatát a csillagok 
megismeréséhez vezető „királyi útnak” nevezte. Ezek
nek az izgalmas vizsgálódásoknak minden részletére 
itt nem térhetünk ki, csak a kettőscsillagok -  ma még 
lezáratlan, számtalan kérdőjeltől hemzsegő — fejlődési 
útvonalait igyekszünk röviden bemutatni.

A Roche-lebeny mint kulcsfogalom

1. ábra. Gravitációs ekvipotenciális felületek kettőscsillagokban. Tá
volságegység a két csillag centrumának távolsága. LI, L2 az első és a 
második Lagrange-pont helyzete (az öt Lagrange-pont a pontszerű 
testekből álló háromtest-probléma öt egzakt megoldásához kapcso
lódik, az e pontok egyikébe helyezett harmadik próbatest és a két 
másik test mozgása önhasonló lesz). Az ábrákon rendre a különálló, 
félig különálló, érintkező és túllógó (közös burok) típusokat látjuk.

így keletkezett a Szaturnusz és más óriásbolygók gyű
rűrendszere is.) Más sűrűségekre más határ érvényes. 
A kritikus sugáron belüli térfogatot Roche-térfogat- 
nak, az ezen belüli teret pedig Roche-tartománynak 
nevezik. 1994-ben például egy üstökös a Jupiternek 
az üstökösre vonatkozó Roche-tartományába került és 
darabjaira tépődött szét.

Kettőscsillagokban ennek mintájára definiálják a 
Roche-lebeny fogalmát. Meghatározása szerint a 
Roche-lebenyt a kettőscsillag gravitációs ekvipotenciá
lis felületei közül az határolja, amely tartalmazza az L1 
Lagrange-pontot ( 1. ábra). A kettőscsillagok legfon
tosabb jellemzője a Roche-lebeny kitöltöttsége. Ezt a 
csillag és a Roche-lebeny átlagos sugarának hányado
sa definiálja. Utóbbi minden tömegarányértékre 1%- 
nál pontosabban közelíthető az alábbi formulával [81:

Édouard Roche francia csillagász a 19- század máso
dik felében mutatott rá arra, hogy egy bolygó árapály
ereje a bolygóval azonos sűrűségű holdját darabokra 
tépi, ha a hold a bolygósugár 2,44-szeresénél köze
lebb kerül a bolygó középpontjához. (Valószínűleg

2 A kettőscsillagok legbővebb, pozíció- és szeparációméréseit is 
tartalmazó katalógusa, a Washington Double Star Catalogue (WDS) 
a http://ad.usno.navy.mil/wds webcímen érhető el. A katalógus 
nemcsak valódi kettőscsillagokat tartalmaz, hanem úgynevezett 
optikai kettőscsillagokat is (véletlenül egymás mellett látszó, de 
tőlünk más-más távolságban lévő, fizikailag össze nem tartozó csil
lagokat is). Ennek oka, hogy az egymás körül keringő párokról nem 
azonnal nyilvánvaló, hogy ténylegesen összetartoznak-e gravitáció
san vagy sem.

Rl = A ------- ---------------- -, (1)
0,6 qw  + ln(l + qVi)

ahol Rl a Roche-lebeny átlagos sugara, A a két csillag 
szeparációja3, q = MfM2 a két csillag tömegének aránya.4

A maximális szeparáció a Nap környékén két fényév lehet, ennél 
tágabb kettőscsillagokat a környező csillagok átlagos gravitációs 
mezeje széttépi, nem maradhatnak stabilak. A szeparáció szekulári- 
san5 és (kvázi-)periodikusan is változhat. Szekuláris változáshoz -  a

3 A kettőscsillag két komponensének távolsága egymástól mérve.
4 Érdemes megjegyezni, hogy q = M jM x definíció is előfordul sok 
szerzőnél, ez esetben a formulában \ !  q-X. kell venni.
5 A szekuláris változás a csillagászatban időben növekvő vagy 
csökkenő monoton változást jelent.
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szeparáció folyamatos csökkenéséhez — vezet például a gravitációs 
hullámok formájában történő energiakisugárzás, bár ez normál csil
lagokból álló kettősök esetén elhanyagolható. Szoros rendszer ese
tén 0 4 / <  kb. 10) az árapályerők a fél nagytengelyt és az ex- 
centricitást folyamatosan, számottevően csökkentik, viszonylag 
rövid időskálán [2], Ezen túlmenően a két csillag csillagszél útján 
anyagot veszít, amely a rendszerből távozhat: ez esetben lassabb 
ütemben ugyan, de ugyancsak csökken a szeparáció, mert a csillag
széllel anyag és perdület távozik a rendszerből. Ha mindkét csillag
nak számottevő mágneses tere van, akkor az mágneses fékeződés
hez vezet, ami az előzőeknél nagyságrendekkel gyorsabb ütemben 
csökkenti a szeparációt.

A keringési periódus — és a harmadik Kepler-törvényen keresz
tül a fél nagytengely, tehát a szeparáció is -  több más effektus miatt 
is változhat. Például a kettőscsillagok körülbelül 1/3-ánál távolabbi 
harmadik, körülbelül 1/4-énél távolabbi negyedik komponens is 
van. Hatos rendszerek is ismertek (pl. Castor). Egy harmadik vagy 
további test okozta szekuláris és periodikus gravitációs eredetű per
turbációk számolása nem könnyű feladat, különösen, hogy a tö
megponti közelítés nem elegendő, de a rendszerek dinamikai fejlő
dése során figyelembe kell venni [2], Érdekesség, hogy ilyen pertur- 
bációs hatást bolygók is okozhatnak, így ez is egy módszer bolygók 
felfedezésére fedési kettőscsillagok körül. Mivel a csillag anyaga 
plazma, az aktív csillagok mágneses terében végbemenő változások 
a csillag tömegeloszlását kis mértékben átrendezik, ami miatt a te
hetetlenségi nyomatékban kvadrupól-jellegű tagok lépnek fel, és 
így -  a kettős rendszer teljes, összegzett pálya- és forgási impulzus- 
momentumának megmaradása teljesülése érdekében -  a pályape
riódus változik, és ez a periódusváltozás mérhető (Applegate-me- 
chanizmus [1]). Több fedési kettőscsillag ilyen jellegű vizsgálatát 
végeztük el [4], és találtunk is arra utaló jeleket, hogy ez a mecha
nizmus talán tényleg működik kettősökben. Egy Her következtében 
akár Föld mennyiségű anyag is végleg távozhat a rendszerből, ami a 
periódus hirtelen kicsiny változásához vezet. A periódus látszóla
gos, Doppler-effektus jellegű periodikus változását okozza egy fe
dési kettőscsillagnak egy hozzá gravitációsan kötött harmadik ob
jektummal alkotott közös tömegközéppont körüli keringése (fény- 
idő-effektus [2]). Végezetül pedig a legfontosabb, aperiodikus je
lenség a tömegátadás következtében fellépő periódus- és szepará
cióváltozás. A periódusváltozás jól mérhető, akár a periódus 1CT10-  
1CT14 részét képező periódusváltozást is ki lehet mutatni, legfeljebb 
csak pontos mérések, gondosság és türelem (évtizedek) kell hozzá. 
Mivel a periódus ilyen jól megfogható mennyiség -  a csillagászat
ban mérhető mennyiségek közül talán a legpontosabban meghatá
rozható -  igen sok információt hordoz a csillagokról.

Kopal 1959-ben mutatott rá arra, hogy a kettőscsil
lagokat asztrofizikai szempontból a Roche-lebeny ki- 
töltöttsége alapján érdemes osztályozni: ha mindkét 
csillag mérete Roche-lebenyük alatt marad, akkor kü
lönálló, ha az egyik kitölti Roche-lebenyét, félig kü
lönálló, ha pedig mindkettő kitölti Roche-lebenyét, 
érintkező rendszerekről beszélünk. Az osztályozást az 
ezredfordulón kiegészítették a közel érintkező és a 
túllógó rendszerekkel. A közel érintkező rendszerek
ben mindkét csillag majdnem kitölti Roche-lebenyét 
(a kitöltési faktor6 mindkét csillagra 98% vagy afelet
ti), túllógó rendszereknél pedig mindkét csillag mére
te nagyobb a Roche-lebenynél. Az érintkező, illetve 
túllógó rendszereknél a két csillag természetesen 
összeér, a két csillag közötti úgynevezett nyak részen 
(1. ábra) anyag és vele hő áramolhat a csillagok kö
zött. (Ez természetesen -  elmélettől függően -  entró
pia- vagy entalpiacserét is eredményez a két csillag 
között.) Robert E. Wilson amerikai csillagász elméleti 
jóslata szerint olyan kettőscsillagok is létezhetnek, 
amelyeknél a két csillag az L2 Lagrange-pontig tartó

6 E szakkifejezések angol változatai: detached, semi-detached, 
contact, near-contact, overcontact, illetve double-contact.

ekvipotenciális felületekig elér -  ezekre a duplán 
érintkező elnevezést javasolta. (Ennél nagyobb méret 
esetén a csillag nem stabil, szétfolyik.) Míg a többi 
típus mindegyikét megfigyelték, addig ilyen duplán 
érintkező csillagot nem észleltek.

A csillagok mérete a csillagfejlődés következtében 
változik. Mi történik akkor, ha egy csillag kitölti a 
Roche-lebenyét? Amint az a 2. ábráról nyilvánvaló, 
ekkor a csillag légköre olyan potenciálban helyezke
dik el, hogy az anyag átkerül a másik térrészre. Az 
átadott anyag mennyisége bonyolult és részleteiben 
ma sem tisztázott módon függ a csillag tulajdonságai
tól, de kielégítő közelítésnek tűnik a következő for
mula [10]:

M1 = -C 5
R,

Y
- 1 .

>

(2)

Itt M1 a főcsillag tömegének időegység alatti megvál
tozása, C = 103 naptömeg/év nagyságrendű állandó. 
Mivel a Roche-lebeny túlnövésének mértéke (RJR-J 
félig különálló rendszerekben egy ezrelék körüli, 
tipikusan egy milliomod naptömegnyi anyag kerül át 
évente az egyik csillagról a másikra a tömegátadás 
következtében. (Ez igen jelentős érték a tömegát
adásban részt vevő csillagok 1-100 naptömegéhez 
képest!)

A tömegátadás következtében az egyik csillag tö
mege csökken, a másiké nő. Mivel a csillagfejlődési 
egyenletek megoldása szerint a csillagok tulajdonsá
gait a tömeg (Af), fémtartalom (Z) és a kor (t) hatá
rozza meg (azaz a csillag bármely A fizikai tulajdon
ságára fennáll egy A = f A(M, Z, t) típusú összefüg
gés), a tömegátadásban résztvevő csillagpár mindkét 
tagjának fejlődési útja el fog térni egy közönséges 
magányos csillagétól a tömegparaméter változása 
miatt.
2. ábra. Az SV Centauri fedési kettőscsillag O -C  diagramja. Vízszin
tesen a keringés sorszáma, függőlegesen a lineáris efemeristől való 
eltérés napokban. Egy szférikus tömegeloszlású csillagokból álló ket
tőscsillag pályája perturbálatlan Kepler-pálya lenne (ha a relativisz- 
tikus hatásoktól eltekintünk). Egy ilyen fedési kettőscsillagban a 
fogyatkozások szigorúan periodikusan követnék egymást, ezt nevez
zük lineáris efemerisnek. Ekkor az ilyen diagramon csak a megfigye
lési hibákból eredő szórást látnánk. Mivel például az ábrán feltünte
tett SV Centauri rendszerében tömegátadás történik, a keringésidő 
emiatt folyamatosan változik az egyik irányba, ezért a lineáris efeme
ristől való eltérés a diagramon egy parabolát okoz. Az ilyen diagra
mok használata a csillagászatban azért célszerű, mert az apró eltéré
seket -  a diagram kumulatív mivolta miatt -  felnagyítja [2],
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Közismert, hogy a nagyobb tömegű csillagok gyor
sabban, a kisebb tömegűek lassabban fejlődnek (ami 
alatt azt értjük, hogy az egyes állapotokban, például a 
fősorozati hidrogénégetési fázisban mennyi ideig tar
tózkodnak). A magányos csillagok fejlődéséhez [14] 
képest egy tömeget ilyen gyors ütemben veszítő csillag 
fejlődése „lelassul”, a tömeget nyerő csillagé „felgyor
sul”. Peter P. Eggleton angol csillagász és munkatársai 
az 1970-es évek óta máig rengeteg számítást végeztek a 
kettőscsillagok lehetséges fejlődésére (összefoglalóan 
lásd 191). A három legfontosabb tényező, amely megha
tározza egy kettőscsillag életpályáját: a kezdeti szepará
ció (vagy az ezzel egyenértékű kezdeti keringésidő), a 
kezdeti össztömeg és a kezdeti tömegarány. A fémtarta
lom -  amit a két csillagra azonosnak vesznek -  kevésbé 
fontos. A számítások egyszerűsítése végett feltételezik, 
hogy a két csillag azonos korú. A valóságban néhány 
millió év eltérés előfordulhat a születési időben, ami 
főleg a nagy tömegű, ezért rövid ideig élő csillagoknál 
lehet fontos tényező.

Először természetesen a nagyobb tömegű csillag 
kezd el felfúvódni. A kezdeti szeparáció meghatároz
za, hogy ez a csillag mikor éri el a Roche-lebeny kitöl
téséhez szükséges méretet: netán már a fősorozati ál
lapotban (A-típusú tömegátadás), vagy később a hori
zontális ágon (B-típusú tömegátadás), esetleg csak a 
héliumégető vörös óriáscsillag állapotban (C-típusú 
tömegátadás). Ez a kérdés egyáltalán nem akadémi
kus: a végállapot nagyon is különböző lesz.

Maga a tömegátadás hirtelen indul be, minden előzmény nélkül, 
néhány évszázad alatt eléri akár az ezred naptömeg/év tömegátadá
si rátát is az átadott anyag mennyisége. Az ilyen nagyon gyors tö
megátadás fázisában lehet például az SV Centauri kettőse (2. ábra'). 
Ezután a tömegátadási ráta csillapodik, milliomod-tízmilliomod 
naptömeg/év, vagy kisebb ütemre áll be, majd a tömegátadás meg
szűnik. Ennyi idő alatt azonban -  a rendszer tulajdonságaitól függő
en -  a tömegarány akár meg is fordulhat, azaz az eredetileg kisebb 
tömegű csillag válhat a nagyobb tömegűvé! Ez a magyarázata az 
1950-es években felismert úgynevezett Algol-paradoxonnak: a ki
sebb tömegű csillag látszólag későbbi fejlődési állapotú, mivel mé
rete nagyobbnak tűnik tömegéhez képest, mint a kísérőé. A tömeg
átadás jelentős hatást gyakorol mindkét komponens fejlődésére, 
tömegére, fényességére és méretére.

Speciálisan megválasztott kezdőfeltételekkel elérhető, hogy ne 
csak egyszer, hanem akár kétszer vagy háromszor is bekövetkezzék 
tömegátadási jelenség a pár élete folyamán.

Ha tömeg- és energiamegmaradást tételezünk fel (azaz a tömeg
átadás 100% hatásfokú, és csillagszéllel sem távozik anyag és per- 
dület a rendszerből), akkor megmutatható, hogy a rendszerben a 
szeparáció és a keringésidő mindaddig csökken, amíg a két csillag 
tömege egyenlővé nem válik. Ez természetesen a tömegátadás üte
mét gyorsítja, mert (l)-nek megfelelően a szeparáció egyre kisebb 
lesz, ezért (2)-ben egyre kisebb R,-1 kell behelyettesíteni! A töme
gek egyenlővé válása után a fél nagytengely és keringésidő is növe
kedni kezd, így a tömegátadási ütem is csökken, míg a szeparáció 
elegendően nagy nem lesz ahhoz, hogy a Roche-lebeny nagyobbá 
váljon az aktuális csillagméretnél, így a tömegátadási folyamat leáll. 
A számítások természetesen tovább pontosíthatók a mágneses tér, 
csillagszéllel való tömegvesztés stb. figyelembevételével. Tömeg
arány-inverzió azonban nem mindig következik be. Előfordul, hogy 
a csillag tömege még a két csillag tömegének egyenlővé válása előtt 
annyira lecsökken, hogy az ehhez a tömeghez tartozó sugárérték az 
aktuális Roche-lebeny sugara alá esik, ami magától leállítja a tömeg
átadás folyamatát. Harmadik test jelenléte esetén előfordulhat, hogy 
a szoros párt érő perturbáció esetén a fél nagytengely netán csök
ken, és emiatt csökken le a Roche-lebeny mérete, beindítva a tö
megátadást (erre az elméleti lehetőségre [31-ban mutattunk rá).

A-típusú fejlődési útvonalak

A fejlődési utak jelentősen függnek a kezdeti tömeg
aránytól és keringésidőtől, valamint a rendszer kezde
ti össztömegétől és korától. A következőkben az 
egyes eseteket részletesebben is tárgyaljuk. Az időt 
mindig a kettőscsillag megszületésétől számítjuk, azaz 
attól a pillanattól, amikor a két komponens a Hertz- 
sprung-Russell-diagramon elkezdte a fősorozati fejlő
dést nyomban a csillagkeletkezés után. Részletes szá
mok megadásának nincs értelme, mert azok nagyon 
függnek a kezdeti feltételektől és a konkrét csillagtö
megektől, inkább egy áttekintő képet adunk a kettős- 
csillagok fejlődésének változatos világáról. Az (1—>2) 
jel azt jelenti, hogy a tömegátadás a kezdetben na
gyobb tömegű csillagról a kezdetben kisebb tömegű 
irányába zajlik — az adott pillanatban már nem biztos, 
hogy ezek a tömegarányok fennállnak. A kezdetben 
nagyobb tömegű csillagra mindvégig a főcsillag, a 
kezdetben kisebbre a másodkomponens megnevezést 
használjuk.

Dinamikus Roche-lebeny túlfolyás (AD)
Ha a kettőscsillag megszületésekor a főcsillag kis tö
megű fősorozati csillag, vagy a kezdeti tömegarány 
nagyon extrém (a két csillag tömege jelentősen kü
lönbözik), akkor AD-típusú fejlődést várunk. Ebben 
az esetben a főcsillag nagyon kis idő elteltével kitölti 
Roche-lebenyét, a tömegátadás a kettőscsillag kiala
kulása után gyorsan elkezdődik. A várt fejlődési út: 
két fősorozati csillag különálló rendszerben —> nagyon 
gyors tömegátadás (1—>2) —» érintkező kettőscsillag ki
alakulása.

Rapid kontakttá fejlődés (AR)

Ha a tömegarány nem annyira extrém -  csupán q0 = 
1,5-2,0 hozzávetőleg -  akkor még gyorsabban, sokkal 
kevesebb tömegátadás révén kialakulhat érintkező 
kettőscsillag, feltéve, hogy X  < 1,2.7 Azaz az AR-útvo- 
nal különösen a közel egyforma tömegű, rövid kezde
ti keringésidejű rendszerek fejlődési útja: két fősoro
zati csillag különálló rendszerben —> gyors tömegát
adás (1—>2) —» érintkező kettőscsillag kialakulása.

Lassú kontakttá fejlődés (AS)
Hosszabb kezdeti keringésidő (X  = 1,2-2,0) és közel 
azonos kezdeti tömegek (q0 = 1-1,5) esetén lassabban 
éri el a kettőscsillag az érintkező állapotot. Érdekes
ség, hogy a tömegátadás nagyon hosszú ideig is eltart, 
előbb gyors, majd lassú ütemben; ennek során jelen
tős mennyiségű anyag kerül át egyik csillagról a má
sikra (akár a csillag tömegének nagyobb része is át-

' X  egy normalizációs tényező, és egyenlő a kettőscsillag kezdeti 
periódusideje osztva azzal a periódusidővel, amit akkor kapnánk, 
ha a főcsillag éppen kitöltené kezdetben Roche-lebenyét. Ezzel a 
paraméterrel kettősök fejlődése egységesebben leírható.
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adásra kerülhet). A fejlődési út: két fősorozati csillag 
különálló rendszerben —> gyors tömegátadás (1—>2) —» 
lassú tömegátadás hosszú ideig (1—>2) —» érintkező ket
tőscsillag kialakulása.

Normál fejlődési útvonal (AN)

Ebben az esetben a másodkomponens nem tölti ki 
Roche-lebenyét ameddig a főcsillag kompakt csillaggá 
nem alakul (fehér törpe, neutroncsillag vagy fekete 
lyuk, esetleg -  túl kis tömegű lévén -  egyszerűen csak 
kihűl), így a rendszer a különálló és a félig különálló 
állapotokban fejlődik csak. Ez nagyon tág, hosszú 
kezdeti keringésidejű rendszerekben következik be 
(X= 2...4), de csak ha a kezdeti tömegarány nem túl 
extrém (q0 < 1,5- 2), és a teljes fejlődési útvonalat csak 
akkor járja be a rendszer, ha mindkét komponens tö
mege nagy (legalább 6-8 naptömeg egyenként). A 
várt fejlődési útvonal: két fősorozati csillag különálló 
rendszerben —> gyors tömegátadás (1 —>2) —> lassú tö
megátadás hosszú ideig (1—>2) —> megváltozott tömeg
arányú, fősorozati csillagokból álló rendszer —> hori
zontális ági + fősorozati különálló rendszer —» gyors 
tömegátadás( 1—>2) —> a tömegátadás leállása, horizon
tális ági + fősorozati különálló rendszer —> Wolf—Rayet- 
csillag8 + fősorozati csillagból álló rendszer —> a WR- 
csillag szupernóva-robbanása —> neutroncsillag + főso
rozati csillag különálló rendszere —> neutroncsillag + 
horizontális ági csillag közös burokban —» neutroncsil
lag + horizontális ági csillag különálló rendszerben —> 
neutroncsillag + horizontális ági csillag közös atmosz
férával —» neutroncsillag + Wolf-Rayet-csillag —> a má
sodkomponens szupernóva-robbanása —> kettős neut
roncsillag.

Ennek a hosszú és sok részből álló fejlődési útnak 
több érdekessége is van. Először is tömegátadás törté
nik a komponensek fősorozati fejlődése alatt, és az 
egyik komponens vörös óriássá fejlődése során is. 
Másfelől, ha a komponensek együtt maradnak mind
két csillag robbanása után, akkor végeredményként 
egy kettős neutroncsillag-rendszert kapunk. Legalább 
hét ilyen rendszer ismert a galaxisban és legalább egy 
a Tejútrendszeren kívül. Az egyik komponenst rend
szerint pulzárként figyeljük meg. Az ilyen különleges 
rendszerek a gammafelvillanások lehetséges elvárt 
forrásai. Mivel azonban csak nagytömegű komponen
sek tudják végig bejárni ezt az útvonalat, amelyekből 
eleve kevesebb van, relatíve nem túl sok ilyen kettős- 
csillagra számíthatunk.

AB-típusú fejlődés
Ennek a különleges fejlődési útnak a bejárására csak a 
kezdetben 5-12 naptömegű főkomponenssel bíró ket
tőscsillagok képesek. Háromszor is bekövetkezik a 
Roche-lebeny túlfolyása. Először a fősorozati fejlődés 
során, amikor olyan sok anyag megy át a másik csillag

8 A Wolf-Rayet-csillagokról (WR-csillagokról) lásd a csillagászat ele
meiről szóló portált: http://astro.elte.hu/icsip/csill_elete/index.html.

ra, hogy csak a csillag körülbelül 0,8-2 naptömegű hé
liumégető magja marad vissza (tehát tömegarány-inver
zió is történik). A héliumégetés magas hőmérséklete 
következtében a fénynyomás a megmaradt atmoszférát 
azonban szuperóriás méretűre tágítja ki, ami viszont a 
Roche-lebeny ismételt jelentős túlfolyásához vezet. 
Emiatt -  a kezdeti tömegtől függően -  vagy egy szén
oxigén fehér törpe marad vissza, vagy egy szupernóva
robbanás utáni neutroncsillag. A várt fejlődési útvonal: 
két fősorozati csillag különálló rendszerben —> gyors 
tömegátadás (1—>2) —> lassú tömegátadás (1—>2) —» meg
változott tömegarányú, fősorozati csillagokból álló 
rendszer —> horizontális ági + fősorozati különálló rend
szer -» gyors tömegátadás ismét (1—>2) —> a tömegátadás 
leállása, horizontális ági + fősorozati különálló rendszer 
—»héliumégető csillag + fősorozati csillag —> szuperóriás 
csillag + fősorozati csillag, harmadízben lassú tömegát
adással —> forró csillagmag + fősorozati csillag —> fehér 
törpe + fősorozati csillag.

A kísérőcsillag fejlődése természetesen nem áll le. 
A fősorozati csillag -  tömegétől függően -  felfúvódik. 
Rendszerint annyi anyagot nyert társától, hogy már 
meg sem áll -  néhány köztes állapot bejárása után -  a 
szupernóva-robbanásig. Végeredményként egy fehér 
törpe + neutroncsillag különleges rendszerét kapjuk.

Óriás érintkező fejlődés (AG)

Kis tömegű komponensek esetén előfordulhat, hogy 
csak nagyon későn töltik ki a Roche-lebenyeiket. Ez 
könnyen érthető még kis kezdeti szeparáció és ezért 
kisebb Roche-lebeny miatt is: a kis tömegű csillagok 
lassabban növelik méretüket. Ezért a tömegátadás csak 
a fősorozati fejlődés végefelé indul be. így mindkét 
csillag óriáscsillaggá tud válni, és az érintkező állapotot 
az óriáságon érik el: ezek a csillagok az úgynevezett 
óriás érintkező kettőscsillagok. A fejlődési út relatíve 
egyszerű: két fősorozati csillag különálló rendszerben —» 
lassú tömegátadás (1—>2) —> óriáscsillag + fősorozati csil
lag lassú tömegátadásban (1—>2) —> két óriáscsillag még 
mindig lassú tömegátadásban a főkomponensről a kísé
rőre —> óriás érintkező kettőscsillag.

A fejlődés további részletei nem ismeretesek, mert 
a megfelelő egyenletek még hiányoznak, és az észle
lési anyag is szegényes. A spekulációk szerint a két 
óriáscsillag összeolvad, egyetlen csillagmag alakul ki 
és egy — valamilyen tömegű — fehér törpecsillag ma
rad vissza.

Korai szerepcsere (AE)

Ez a „klasszikus” Algol-paradoxont is tartalmazó fejlő
dési út. Az elnevezés a fejlődési sebesség megcserélő- 
désére utal: a kettősrendszer megszületése után korán 
bekövetkező tömegátadás során a másodkomponens 
annyi anyagot nyer, hogy az ő fejlődési állapota lesz -  
a kezdeti kisebb tömeg ellenére -  előrébb! Elsőként 
éri el a horizontális ágat, miközben az eredetileg na
gyobb tömegű csillag mérete jelentősen csökken a 
nagy mennyiségű átadott tömeg miatt. Az ilyen tö
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megátadási fejezet akkor jöhet létre, ha a kezdeti sze
paráció kicsi. Ezért a jelentősen felfúvódott másod
komponens miatt ez a fejlődési út is érintkező kettős- 
csillag kialakulásához vezet: két fősorozati csillag kü
lönálló rendszerben —» gyors tömegátadás (1—>2) —»las
sú tömegátadás (1—>2) —» fősorozati főcsillag + horizon
tális ági kísérőcsillag lassú tömegátadással (1—>2 to
vábbra is!) —> fősorozati + horizontális ági csillagból 
álló érintkező rendszer.

A fejlődés további menete ismét csak a spekulációk 
homályába burkolódzik. Feltevések szerint a horizon
tális ági csillag — ami eredetileg a kisebb tömegű kom
ponens volt! -  elnyeli még mindig fősorozati párját, 
így egyetlen horizontális ági csillagunk lesz, amely 
nagyobb tömegű magányos csillag módjára fejlődik 
tovább az óriásállapotokon keresztül, mígnem egy 
neutroncsillagot hagy maga után — ez esetben termé
szetesen egy Il-es típusú szupernóva-robbanáson is 
keresztülmegy.

Kései szerepcsere (AL)
A tömegátadás kezdete és üteme olyan, hogy először 
a főkomponens érheti el a horizontális ágat. Érdemes 
megjegyezni, hogy a fősorozaton két tömegátadási 
epizód is végbemegy: két fősorozati csillag különálló 
rendszerben —> gyors tömegátadás (1—>2) —> két fősoro
zati csillag tömegátadás nélkül —> újabb, ezúttal lassú 
tömegátadás (1—>2) —»horizontális ági csillag + fősoró- 
zati csillag különálló rendszere -> harmadik tömegát
adási epizód (1—>2) —> a tömegátadás leállása, horizon
tális ági + fősorozati csillag rendszere.

A tagok ekkorra olyan távol kerülnek egymástól, 
hogy szinte magányos csillag módjára fejlődnek to
vább, egymástól függetlenül, megváltozott tömegüknek 
megfelelően: —> Wolf-Rayet-csillag + fősorozati csillag —» 
Wolf-Rayet-csillag + horizontális ági csillag. Ekkor a 
kísérő kitölti Roche-lebenyét és beindul a tömegátadási 
folyamat ismét, immár negyedszer a rendszerben, de 
ezúttal fordított irányban: a kísérőről a főkomponensre, 
mégpedig nagyon gyors ütemben. A fejlődés további 
részletei bizonytalanok. Bár a főkomponens egy, a szu
pernóva-robbanást megelőző állapotú WR-csillag, és 
tömege a tömegátadás miatt növekszik, mégis valószí
nűbbnek látszik, hogy még további jelentős tömegre 
van szüksége a kritikus tömeg eléréséhez. A tömegát
adás leállása után így a másodkomponensnek is van 
ideje WR-csillaggá fejlődnie, és talán nem ad át elég 
anyagot a negyedik tömegátadási epizód alatt ahhoz, 
hogy tömege túlságosan lecsökkenjen. Ezért előbb egy 
nagyon különleges, érintkező állapotú kettős Wolf- 
Rayet-csillag alakul ki, és előbb a másodkomponens(!) 
robban fel szupernóvaként egy neutroncsillagot hagyva 
maga mögött, majd a kezdetben nagyobb tömegű, de 
ugyancsak WR-csillaggá elfejlődött főcsillag is szuper
nóva-robbanásban fejezi be pályafutását, még egy 
neutroncsillagot adva a rendszerhez. Ez a nem egysze
rű -  és végső pillanatait tekintve meglehetősen speku
latív -  fejlődési út is a kettős neutroncsillag-rendszerek 
forrásául szolgálhat.

Nem konzervatív esetekben (pl. amikor csillagszél
lel anyag és perdület távozik a rendszerből) további 
fejlődési útvonalak is felléphetnek, amelyek ismerte
tésére itt nem térünk ki. A lényeges momentum az, 
hogy a perdületvesztés a fél nagytengely csökkenését 
vonja maga után, így a Roche-lebeny kisebb lesz, 
amelyet így könnyebben tud kitölteni a csillag, és 
ezért a tömegátadás is előbb következhet be. A csil
lagszél nagyobb tömegű, forróbb csillagokban erő
sebb, így ott az effektus is számottevőbb.

A mágneses fékeződés hasonlóképpen csökkenti a fél 
nagytengelyt, de szerepe és az effektus pontos nagysága, 
így következményei is ma még vizsgálatok tárgya.

B- és C-típusú fejlődési útvonalak

A B- és C-típusú tömegátadási folyamatok részletei 
kevésbé tisztázottak, mivel óriáscsillag-állapotban a 
csillagszél nem elhanyagolható, viszont nehéz az 
egyenletekben figyelembe venni. (Ehhez az elméleti 
nehézségeken túl az is járul, hogy a csillagszél mérté
ke nehezen mérhető, és nincs még jól működő általá
nos formula, ami a csillagszéllel történő tömegvesz
tést a csillag paramétereinek -  pl. tömeg, sugár, lumi- 
nozitás — függvényében pontosan leírná, nemcsak egy 
tízes-százas faktor erejéig.) A fejlődés végződhet szu
pernóva-robbanásban, vagy csak a csillagmag marad 
vissza, és bizonyos, hogy óriás érintkező kettőscsilla
gok is kialakulnak; továbbá létezik az AN útvonalhoz 
hasonló fejlődés is (BN és CN útvonalak), amely szin
tén kettős neutroncsillagokat hagy maga után. A leg
több fejlődési út azonban biztonsággal nem számol
ható ki még jelenleg, így a végük ismeretlen.

Kis tömegű kettőscsillagok és 
érintkező rendszerek

Talán feltűnt a figyelmes olvasónak, hogy a legtöbb 
alkalommal érintkező kettőscsillag alakult ki, aminél 
abba is hagytuk a fejlődés további részleteinek ismer
tetését. Ideje, hogy pótoljuk ezt a hiányosságot.

Az A-típusú tömegátadásnak csaknem bizonyosan 
fősorozati színképű érintkező rendszer kialakulása a 
vége, amint ezt a neves asztrofizikus, Bohdan Pa- 
czynski már 1971-ben megállapította. Ha a sokféle 
érintkező rendszer közül csak a fősorozatiakra kon
centrálunk, akkor az égbolton valóban rengeteg érint
kező kettőscsillagot figyelünk meg, Slavek Rucinski 
vizsgálata szerint minden 100-500 F, G és K színkép
osztályú törpecsillagból van egy, amely érintkező ket
tőscsillag-rendszer tagja!

Ehhez képest úgy tűnik, hogy az érintkező kettős- 
csillagok a „semmiből jönnek”, ahogy azt egyik cikké
ben Paczynski leírta [11]. A probléma ott van, hogy a 
W UMa-csillagok kialakulásához nagyon rövid kezdeti 
keringésidő kellene, így sok különálló és félig külön
álló rendszert kellene megfigyelnünk az 1 napnál rö- 
videbb periódustartományban, de nem ez a helyzet.
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3. ábra. Egy tipikus kataklizmikus változócsillag szerkezeti felépíté
se. A fősorozati kísérőcsillagról egy gázoszlopon keresztül anyag 
áramlik át az akkréciós diszkre. A diszkről gyenge szél formájában 
anyag távozhat el, és ahol a gázáram a korongot éri, ott — a felsza
baduló potenciális energia miatt -  a korong nagyon kifényesedik 
(forró folt). A forró folt hőmérséklete elérheti, sőt meghaladhatja 
bizonyos esetekben a százezer fokot is, és a rendszer fényességé
nek néha 90%-a is a forró foltból származik, amely nemcsak optikai, 
de röntgentartományban is nagyon fényes. Az átadott anyag na
gyobb része spirális pályán eljut a diszk közepén levő kis méretű, 
kompakt objektumba (ami lehet fehér törpe, neutroncsillag vagy 
fekete lyuk). Törpenóva-rendszerekben a kompakt objektum fehér 
törpecsillag, és a plazmanyaláb hiányzik.

Hogy kialakulásukat a fenti részletes számítások elle
nére sem értjük, ahhoz mi azt a kis darabkát tettük 
hozzá [6], hogy például 10000-16000 K közötti átlag- 
hőmérséklettel is ki kellene alakulniuk ilyen érintkező 
rendszereknek numerikus szimulációink alapján, de 
egyetlenegy ilyen érintkező kettős sem ismert. Ha a 
kettőscsillagok ismert kezdeti tömegarány- és perió
dusidő-eloszlását vesszük ezekhez a szimulációkhoz, 
akkor látjuk, hogy léteznek olyan kezdeti feltételű 
rendszerek, amelyek fejlődése ilyen átlaghőmérsékle
tű érintkező kettősökhöz vezetne el.

Bár a megfigyelések és az elmélet egyezik abban, 
hogy a legtöbb kettőscsillag fejlődési útvonala az érint
kező rendszerekhez jut el, komoly távolság tátong az 
elmélet és a megfigyelések között annyiban, hogy az 
érintkező rendszerek kialakulását megelőző -  csillagá
szati értelemben vett -  pillanatokat nem találjuk az 
égen. Miért jut át ezen a fázison gyorsan a kettőscsillag? 
Milyen hatást nem veszünk figyelembe? Noha erre 
nincs még válasz, mégis érdemes megnézni, mit mond 
az elmélet a már kialakult érintkező kettősökről. Nos, 
az elméleti káosz talán még nagyobb.

Kis tömegű kettőscsillagok tagjaiból természetesen 
nem lesz szupernóva, még akkor sem, ha az egyik csil
lag anyaga teljesen átkerül a másikra. (Például egy 2+2 
naptömegű csillag egybehordva sem éri el a szupernó
va-robbanáshoz szükséges minimális, 6-8 naptömegnél 
húzódó határt.) Ha A-típusú tömegátadás történik ezek
ben a rendszerekben, akkor érintkező kettőscsillagok
ká válnak. A fejlődés további részlete nem világos. Az 
egyik nézet szerint fehér törpe + fősorozati rendszer 
lesz belőle, és a kataklizmikus változócsillagok egyik 
csoportjának, a törpenóva-rendszereknek forrásául

szolgálnának. (Ha a fehér törpe elég nagy tömegű, a 
rendszer pedig elég szoros a tömegátadáshoz, ezek a 
rendszerek az la típusú szupernóva-robbanások elő- 
csillagai.) Lehetnek ugyanakkor a kettős fehértörpe- 
csillagok forrásai is (ez azért lenne fontos, mert az ilyen 
két fehér törpéből álló rendszerek lehetnek a pekuliári- 
san kevésbé fényes Ia-típusú szupernóvák forrásai). 
Másik nézet szerint a két csillag összeolvad, egy ellip
szoid alakú, gyorsan forgó, gyakran erős folttevékeny
séget mutató, úgynevezett FK Comae típusú csillaggá. 
Az FK Comae-állapot utáni időkre ismét csak két nézet 
létezik: vagy egy magányos fehér törpe marad vissza, 
vagy egy törpenóva-rendszer. A bizonytalanság forrása 
az, hogy nincs konszenzus a kistömegű érintkező ket
tőscsillagok szerkezeti felépítéséről. A megfigyelési 
adatok elemzése megszorításokat ad a két csillagmagot 
körbevevő konvektiv burokban végbemenő tömeg- és 
energiacserére (pl. [5D-

Az EM Cygni furcsán állandó periódusa

A kataklizmikus változócsillagok olyan kettőscsillag
rendszerek, amelyek egyik komponense normál -  fő
sorozati vagy óriás -  csillag, másik komponense pe
dig kompakt objektum (fehér törpe, neutroncsillag 
vagy fekete lyuk), és a normál csillagról a kompakt 
objektumra anyag áramlik át. Számos alosztályuk is
mert. Az úgynevezett törpenóva-rendszerekben egy 
kései, kis tömegű K vagy M fősorozati csillagról áram
lik át anyag egy fehér törpére, közvetlenül vagy egy 
akkréciós korongon keresztül (3- ábra). A diszk in- 
stabilitásai miatt a rendszer fényessége bizonyos idő
közönként — a rendszer paramétereitől függően tág 
tartományban, tipikusan 4-10 000-szerésre is -  megnő 
(ezek az ún. kitörések).

Shafter és munkatársai [12, 131 széles körben elfo
gadott teóriája szerint létezik ezekben a rendszerekben 
egy kritikus tömegátadási érték, amely megszabja a 
rendszer viselkedését. E kritikus érték alatti tömegát
adási ráta esetén szokványos törpenóva-rendszert lá
tunk, amely időről időre kitöréseket produkál. Efelett 
pedig úgynevezett nóvaszerű változócsillagot, amely
ben a diszk mindig fényes és stabil állapotban van. 
Kritikus tömegátadási ráta környékén a rendszer a két 
állapot között ingadozik, azaz egy úgynevezett Z Ca
melopardalis típusú objektumot észlelhetünk: a rend
szer hol fényes állapotában van és nóvaszerű változó
ként figyelhető meg, hol pedig átbillen és törpenóva- 
ként viselkedik rövid ideig. A típus névadó csillaga, a Z 
Camelopardalis fénygörbéjét a 4. ábra mutatja.

Amint azt említettük, a tömegátadást periódusválto
zás kíséri. A periódusváltozás azonban kicsi, csak év
tizedek elteltével válik kimutathatóvá, de fedési rend
szerekben -  mint amilyen az EM Cygni is, ahol a kísé
rőcsillag a forró foltot fedi el -  megfogható lenne. 
Ezért az elmúlt közel negyven év adatait a piszkéste- 
tői 1 méteres távcsővel végzett mérésekkel egészítet
tük ki egy hosszabb adatsor érdekében. Ha a Shafter- 
féle elgondolás helyes, akkor tömegátadásnak kell

CSIZMADIA SZILÁRD: A KETTŐSCSILLAGOK FEJLŐDÉSE 55



lennie, amihez kimutatható mértékű periódusváltozás 
kellene, hogy társuljon. Ehhez képest időben állandó 
periódust mértünk, ami legalábbis zavarba ejtő.

Az ultraibolya-tartományban működött IUE mű
holddal találtak is bizonyítékot az EM Cygni rendsze
rében tömegátadásra, értékét azonban a Shafterék ál
tal megjósolt értékhez képest hozzávetőleg század
annyinak mérték (a csillag távolságának bizonytalan
sága miatt ez az érték is bizonytalan egy tízes faktor 
erejéig). De még ebben az esetben is kellene lennie 
kimutatható periódusváltozásnak.

A könnyű mérés zavarba ejtő eredményének ma
gyarázata szerint [8] bizonyosan van tömegátadás a 
rendszerben, amire megfigyelési oldalról a bizonyíték 
az említett ultraibolya-mérés, más oldalról pedig érv
ként hozható fel az, hogy a csillag fényességváltozá
sainak viselkedését elméleti oldalról tömegátadással

és diszk jelenlétével tudjuk megmagyarázni. Nem 
vonva kétségbe ezeket, olyan effektust kell keresni, 
amely a periódus várt növekedését kompenzálja.

A gravitációs hullámok formájában történő energia
vesztés okozta perióduscsökkenés, a csillagszéllel tör
ténő anyagvesztés miatti perióduscsökkenés több 
nagyságrenddel kisebb effektus, mint amire a magya
rázathoz szükség van.

Egy forgó csillag, ha csillagszéllel tömeget veszít, 
jelentősen lelassul, mert mágneses tere kölcsönhat a 
csillagszél elektromosan töltött anyagával, ami a csil
lag forgásának fékeződéséhez vezet. Ez az effektus 
természetesen megjelenik az összegzett pálya- és for- 
gásperdületben, de ez is elbukott a részletes teszten.

A legjobb jelöltnek a mágneses fékeződés tűnik. Ez 
a jó nagyságrendben van, bár egy kettes faktorral el
tér az effektus nagysága az igényektől. (Ha figyelem

be vesszük az elmélet hiányosságait, 
akkor az egyezés megfelelőnek 
mondható.) Véleményünk szerint felte
hetően a fehér törpe és a fősorozati 
kísérőcsillag közötti mágneses kölcsön
hatás éppen annyival csökkentheti a tö
megátadásból származó periódusnöve
kedést, hogy eredményül nem tapaszta
lunk periódusváltozást. Természetesen 
feltehető a kérdés, ha mi nem is vála
szoltuk meg: vajon a tömegátadást a 
mágneses fékeződés szabályozza be 
finoman egy meghatározott értékre, ami 
fenntartja a rendszer viselkedését hosz- 
szú távon?
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A FIZIKA TANÍTÁSA

EGY ÉLET A FIZIKA ÉS TANÍTÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN: 
JEGES KÁROLY
A közelmúltban volt tíz éve, hogy meghalt, és száz 
éve, hogy megszületett Jeges Károly (1908. április 28.
-  1998. november 26.) Tanár úr (számomra mind
örökké Karcsi Bátyám). Élete (néhány év híján) a hu
szadik század egészén ívelt át, tanúja és résztvevője 
volt mindazon csodának, amelyek miatt ezt az idősza
kot a „fizika évszázadának” nevezték el.

Hadd szóljak arról, hogy milyen viszonyban volt 
Karcsi Bátyám a fizikával. (Amiről majd még az élet
rajzi adatok is tanúskodnak.)

Egy fizikusból lett regényíró, Mitchell Wilson regé
nyének ( Villámok között) főszereplője -  fiatal fizikus
-  amikor befejezvén az egyetemet első munkahelyé
re pályázik, leendő főnökének az ismerkedő beszél
getés során feltett kérdésére: „Miért lett fizikus?” -  
rövid gondolkodás után ennyit válaszol: „Mi más 
lehettem volna?!” Kimondatlanul is mindig ezt a ma
gától értetődő viszonyt éreztem Karcsi Bátyám és a 
fizika között. A fizikát „meglátni”, és megszeretni egy 
pillanat műve. Jeges Károly számára a fizika olyan 
volt, mint a csodálatosan ragyogó fényű felkelő nap, 
amelynek látványa mindörökre megigézi azt, aki tá
gult szemmel belenéz. Jeges Károly tanár urat, Karcsi 
Bátyámat is rabul ejtette ez a ragyogás, ezt követte 
egész életében, amint ez vezérel bennünket is. Ami
kor a természet titkait próbálta ellesni a laboratóri
umban, amikor fizikáról beszélt, és amikor fizikát 
tanított, abban reménykedve tette, hogy tükörként 
veri vissza ezt a fényességet, ami tanítványaira sugá
rozva néhányukban felgyújtja ugyanezt a tüzet, és 
erőt ad nekik ahhoz, hogy tanáraik nyomába lépve 
folytassák munkájukat.

Ezekkel a gondolatokkal emlékezem meg Karcsi 
Bátyánkról és kérem, hogy tartsuk meg őt és munká
ját jó emlékezetünkben.

Jeges Károly élete és munkája

Jeges Károly 1908. április 28-án Bácsfeketehegyen 
(Vajdaság, Feketic) született. Édesapja néptanító volt, 
és 1911-ben kinevezték a siklósi iskola igazgató-taní
tójának. így az ifjú Jeges Károly Siklóson kezdte ta
nulmányait, majd Baján a Tanítóképző Intézetben 
szerzett tanítói oklevelet 1927-ben. Ezután a szegedi 
Ferenc József Tudományegyetemre járt, és matemati
ka-fizika szakos tanári oklevelet kapott 1932-ben. 
Érdeklődése a tudományos kutatás felé fordult, és 
rövid ideig Bay Zoltán intézetében dolgozott. Ez a 
pozíció azonban nem biztosította a megélhetéshez

szükséges jövedelmet, ezért tanári állást vállalt, elő
ször Sárbogárdon, majd Szombathelyen polgári isko
lában.

1938-tól Kőszegen az Állami Tanítóképző Intézet
ben egy évtizeden át tanít matematikát és fizikát, köz
ben kísérletezik, kutatómunkát végez, amivel kapcso
latos publikációi, szabadalmai jelennek meg. Itt írja 
fizikával kapcsolatos első ismeretterjesztő munkáit 
(.Könnyen összeállítható játékok és készülékek; Ifjú 
fizikusok kincsestára; Utazás az atomok birodalmá
ban; Megtanulom a fizikát}.

Országos pályázat útján 1948-ban kerül Pécsre, 
ahol a megalakuló Pécsi Pedagógia Főiskola egyik 
alapító tagja. A főiskolán a Fizika Tanszék létrehozá
sával az általános iskolai fizika szakos tanárképzés 
alapjait teremtette meg. Ettől kezdve 1973-ig (nyugdí
jazásáig) irányította a fizika tanszék oktató-kutató 
munkáját, tanította a tanárjelöltek számos generációját 
fizikára, a fizika szeretetére és nem utolsó sorban 
példamutatásával a fizika demonstrációs kísérletekkel 
támogatott oktatására.

Ehhez számtalan kísérleti eszközt tervezett és alko
tott meg. Előadásai mellett magas színvonalú jegyze
teket írt, amelyek nélkülözhetetlennek bizonyultak a 
főiskolai fizikatanár-képzésben.

Oktató-nevelő munkája mellett minden fennmara
dó idejét kutató munkára és a fizika tudományának 
népszerűsítésére fordította.

Kutatásaiban az elektrolumineszcens fénykibocsá
tás tulajdonságait vizsgálta, elsősorban óndioxidon. 
Saját maga konstruálta a vizsgálathoz szükséges esz
közök jelentős részét, és saját maga állította elő az 
óndioxid egykristályokat.

Feleségével Kőszegen
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Jeges Károly évtizedeken át elnökként irányította 
az ELFT Baranya Megyei Csoportját és a Természettu
dományi Ismeretterjesztő Társulat Baranya Megyei 
Szervezete Fizika Szakosztályát. Bekapcsolódott a 
Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Bizottságának 
munkájába is. Nyugdíjba vonulása után fáradhatatla
nul dolgozott tovább: sok tanártovábbképző kísérleti 
bemutató előadást tartott, még 80 éves korában is 
aktív résztvevője volt a Fizikatanári Ankétoknak: elő
adásokat tartott és műhelyfoglalkozásokat vezetett, 
publikált a Fizikai Szemlében, új könyveket írt és 
jelentetett meg.

Barátságos, nyugodt, kissé visszahúzódó, csendes 
humorú ember volt. Kerülte a konfliktusokat, de 
szükség esetén tekintélyét latba vetve konfrontálódott 
a Tanszék érdekeinek védelmében. Családja nyugodt 
hátteret biztosított munkájához, így minden erejét az 
oktatásra és a kutatásra fordíthatta (egyik munkatársa 
egyszer így jellemezte: Jeges tanár úrnak nem világít 
más, csak az óndioxid”).

Jeges Tanár Úr élete és munkája példaértékű kell 
legyen minden fizikát szerető kutató, tanár és tanít
vány számára.

Tudományos, műszaki és oktatási munkássága
(szemelvények)
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GALILEI SZEREPE A MAI, MODERN VILÁGKÉPÜNK
KIALAKULÁSÁBAN -  II. Radnóti Katalin 

ELTE TTK Fizikai Intézet

A fizika kapujában -  szemelgetés a D iscorsiból

Galilei utolsó nagy műve, a Discorsi tekinthető az 
első modern fizikatankönyvnek [1]. Tudományos 
alapmű, amely a tudomány fejlődése, a fizika kialaku
lása szempontjából legnagyobb hatású munkája. A 
könyv teljes címe: Matematikai érvelések és bizonyí
tások két új tudományág, a mechanika és a mozgá
sok köréből. A discorso olasz kifejezés, jelentése be
széd, előadás, beszélgetés. írását Sienában (toszkán 
kisváros) kezdte el, ahová a „per” után érkezett a 
sienai érsek meghívására. Az első két nap beszélgeté
sei készültek el itt. Azonban a római egyház utasításá
ra el kellett hagynia Sienát, és Firenze környéki kis 
házába, Arcetribe költözött (1. ábra). Végül ott ké
szült el a teljes mű. A könyv kiadása nem volt egysze
rű dolog, ugyanis az egyház megtiltotta, hogy bármit 
is kiadjon. Ezért nem vállalkoztak erre sem Velencé
ben, sem Bécsben. Azonban néhány évtizeddel ko
rábban alakult meg a hollandiai Leydenben az Elzevir 
testvérek könyvkiadója és nyomdája, és a legfiatalabb 
testvér európai körútja során éppen Itáliában járt, 
hogy készülő tudományos műveket keressen. A sze
rencsés találkozást követően Galilei könyvét részle
tekben csempészték ki Itáliából.

Az első nap beszélgetéseiben Galilei szinte a kor 
egész anyagelméleti tudását összegezte. Teljesen ter
mészetes módon jelenik meg írásában a korpuszkulá
ris szemlélet. De nagy helyet foglalnak el benne a 
végtelenre, az oszthatatlanra és a kontinuumra vonat
kozó fejtegetések is, amelyek bizonyos mértékig a 
mozgások leírását is előkészítik. Vizsgálja a különbö

ző sűrűségű testek különféle közegekben végzett 
mozgásait, majd ezekből általánosítással, szinte sza
bályos határátmenettel eljut ahhoz az alapvető tétel
hez, hogy a vákuumban minden testnek, sűrűségétől 
és alakjától függetlenül egyforma gyorsulással kell
esnie. A következőt írja: ....ha a közeg ellenállását
teljesen megszüntetnénk, minden test azonos sebes
séggel zuhanna”. A könyv további részeiben is sokat 
foglalkozik a közeg szerepével.

Ez nagyon fontos a fizika oktatása szempontjából 
is. Ugyanis egyik jellegzetes gyermeki elképzelés az, 
hogy a nehéz testek hamarabb érnek földet. Tehát 
célszerű az oktatás során is végigbeszélni a diákokkal 
sok esetet, mint például vasgolyó és kis sűrűségű mű
anyaggolyó mozgása vízben, levegőben, vákuumban.

Galilei vizsgálta azt is, hogyha fonálra akaszt kü
lönböző testeket, miként változik a lengésidő. Azt 
találta, hogy mind a súlyos, mind pedig a könnyű 
testek lengése azonos. Ugyanakkor abban tévedett, 
hogy a lengésidő nem függ a kitéréstől, mivel ez a 
függetlenség csak kis kitérések esetében igaz.

Az arisztotelészi elképzelés szerint egy tízszer na
gyobb tömegű test tízszer gyorsabban mozog, mint 
egy egységnyi tömegű. Galilei viszont azt állítja, 
hogy ezek egyszerre érnek földet. De megjegyzi: „el
hanyagolja az egyéb tényezők, például az alak vagy 
az igen kis részecskék szerepét, pedig ezektől füg
gően a közeg nagymértékben megváltoztathatja a 
súly hatását”.

Gyakorlatilag megfogalmazza a súlytalanságot is, 
mivel Simplicio azt állítja, hogy ha egy súlyhoz hozzá
teszünk egy másikat, akkor a sebességének is növeked

nie kell. Salviati viszont azt állítja, 
hogy nem igaz, hogy növelik egymás 
súlyát: „a szabad és természetes esés 
során a kisebb kő nem nehezedik rá 
a nagyobbra, következésképpen nem 
növeli meg annak súlyát, mint nyu
galmi állapotban teszi”.

A második nap beszélgetéseiben 
a különböző szárazföldi és vízi álla
tok méretei és mozgásuk kerülnek 
elő. Továbbá különböző alakú tar
tók, gerendák teherbírásáról, törés
sel szembeni ellenállásáról, tehát 
tipikus gyakorlati, mérnöki kérdé
sekről esik szó.

A harmadik és negyedik nap be
szélgetéseinek nagyon érdekes a ke
rettörténete. Mintha egy „bizonyos” 
akadémikus könyvét olvasnák, amely
ben szerepelnek a tárgyalt mozgások
kal kapcsolatos leírások, és ezeket

1. ábra. A Discorsi címlapja és a Villa „II Gioiello” Arcetriben, ahol Galilei befejezte utolsó
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értelmezi a három szereplő. Ez a rész félig latinul, fé
lig olaszul íródott. A „könyv” szövege latin, míg a sze
replők párbeszédei olasz nyelven íródtak. A „könyv” 
felépítése is rendkívül érdekes, és Galilei eddigi írá
sai alapján szokatlan, mivel Eukleidészt és Arkhimé
dészt követő axiomatikus felépítésű tudományos mű 
benyomását kelti. Vannak az axiómák, amelyeket 
nem bizonyít, majd következnek a tételek, amelyeket 
a beszélgetések során bizonyítanak, szigorúan geo
metriai módszerekkel, elsősorban az arányelméletet 
használva, nem pedig függvényeket. (Évtizedekkel 
később Newton is arányokkal dolgozott a Principiá- 
ban, holott éppen ő alkotta meg a differenciál- és 
integrálszámítás módszerét, de tartott tőle, hogy más
képpen nem értenék meg.) Ezek a tételek valójában 
feladatok, amelyek akár napjaink példatáraiban is 
szerepelhetnének. Ha geometriát akarunk gyakorol
ni, akkor ahhoz használhatók, de ha kinematikát, 
akkor ott tanulságosak. Át lehet írni mai jelöléseinket 
felhasználva a nemegyszer nehézkes megfogalmazá
sokat. De ne feledjük el, hogy abban a korban még 
nem használták az algebrai jelöléseket a fizikában 
(sőt még Newton idejében sem). Az a tény, hogy 
Galilei ábrázolta az időt és a sebességet, kifejezett 
újításnak volt tekinthető. Bár a matematikában ismert 
volt már akkor a függvény fogalma (a 14. századtól), 
de azt nem használták fizikai folyamatok leírásához. 
Galilei egy, a függvényhez hasonló ábrázolás beve
zetésének köszönheti, hogy sikerült leírnia a gyorsu
ló mozgást.

Galilei ókori elődje Arkhimédész volt, akit a me
chanika atyjának kell tekintenünk. Ő volt az, aki elő
ször kapcsolta össze a fizikai kísérleteket a matemati
kai összefüggésekkel. Könyvei azonban hosszas lap
pangás után csak Galilei idejében kerültek elő, meg
termékenyítve ezzel az újkori természettudományt.

A harmadik nap az egyenes vonalú egyenletes 
mozgás tárgyalásával kezdődik. A definíció és a négy 
axióma megfogalmazása olyan, hogy napjaink bárme
lyik fizika tankönyvében helyet kaphatnának. Az axi
ómák leírását hat tétel követi, amelyek akár felada
toknak is tekinthetők. Például nézzük a IV. tételt: 
„Adott két egyenletesen, de különböző sebességgel 
mozgó test. Különböző időintervallumok alatt megtett 
útjaik aránya a sebességek arányának és az időinter
vallumok arányának szorzata.”

Majd következik „a természet szerint gyorsuló moz
gás” tárgyalása. Ehhez először definíciót keres, amely 
a következő miatt szükséges: „mert az ebből általunk 
levezett jelenségek láthatóan megfelelnek és meg
egyeznek azokkal, amelyeket a természetes kísérletek 
mutatnak az érzékeknek”.

Érdekes a „természet szerinti” kifejezés használata. 
Ez valószínűleg Galilei arisztotelészi gyökereinek a 
maradványa. Arisztotelész különböztetett meg termé
szetes és kényszerített mozgásokat. Ha egy „nehéz” 
testet elengedünk, akkor az természete szerint a föld
re esik (szabadesés).

Végül a következő definíciót alkotta meg: „egy 
mozgást akkor nevezünk egyenletesen gyorsulónak,

ha a nyugalomból induló test sebessége egyenlő idő- 
intervallumok alatt egyforma sebességmomentumok
kal növekszik”.

A meghatározás után egyetlen elvet posztulál, 
amely a következő: „Ha egy és ugyanazon test külön
böző hajlásszögű síkokon mozog lefelé, valahányszor 
a síkok magassága egyenlő, az általa szerzett sebessé
gek is egyenlőek.”

A súrlódástól és közegellenállástól való eltekintés- 
ről természetesen itt is beszélgetnek. Azonban mate
matikai bizonyítás helyett Galilei egy másik jelenséget 
ír le. Egy függőlegesen álló falba verjünk szöget, és a 
szögre függesszünk fel vékony fonálon lógó testet és 
jelöljük meg a legalsó helyzetet. Majd kitérítve és el
engedve az a másik oldalon mindig ugyanolyan ma
gasra megy vissza (2. ábra). Ez még akkor is így van, 
ha a falba még egy szöget verünk, hogy az akadályoz
za az inga lengését. (Ha a második szög nagyon ala
csonyan van, akkor fonál a szög köré csavarodik.)

A Galilei által impetusnak nevezett mennyiség -  ez 
a mai impulzus fogalmunk elődje — attól függ, hogy 
milyen magasról érkezett a test, amely képes arra, 
hogy ugyanolyan magasra visszakerüljön.

A megfogalmazottakat lehet a mechanikai energia 
megmaradása első megnyilvánulásaként is felfogni, 
amelyet mai jelöléseinkkel leírva:

innen a sebesség:

v  = \ j l  g  h.

Majd így ír: „Egyelőre tekintsük ezt az állítást posz- 
tulátumnak, amelynek abszolút igazságát az fogja 
bizonyítani, ha tapasztaljuk: az erre a hipotézisre 
épülő következtetések pontosan megegyeznek a kí
sérleti eredményekkel.”

Ezek után következnek a tételek, melyeket Galilei 
bizonyít is.

A szabadesés törvényszerűségei Galilei színrelépé
se előtt már közel egy évszázada foglalkoztatták a 
tudósokat. Sok problémát okozott, hogy vajon az 
egyenletes változás az idő vagy pedig a hely függvé
nyében értendő-e. Általában ez utóbbi elképzelést 
tartották valószínűnek, sokáig Galilei is így gondolko
dott. Későbbi hipotézise szerint mégis az idő függvé-
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2. ábra. Az inga azonos magasságra lendül vissza



3. ábra. Galilei sebesség-idő függvénye lerajzolva és a Discorsi 170. oldalán

nyében változik a sebesség a szabadesés során, ame
lyet már megpróbált a Dialógéban is megfogalmazni. 
Ez nagyon komoly szemléletváltás volt Galilei részé
ről, amelyhez valószínűleg több évre, évtizedre volt 
szükség. A témával kapcsolatos első kísérleteit, méré
seit még az l600 körüli években végezte padovai ta
nársága alatt, amelyekről feljegyzéseket készített. A 
Discorsi írása alatt ezeket a több évtizeddel korábbi 
jegyzeteit használta és próbálta megérteni a mozgást, 
korábban kapott kísérleti eredményeit.

Mai jelölésmódunkat használva a következőképp 
foglalhatjuk össze gondolatmenetét, amelynek vég
eredményét kísérletileg vizsgálni lehet:

A sebesség tehát legyen arányos az idővel, vagyis v 
= at. Ha a test nulla kezdősebességgel indul, akkor a 
középsebesség, vagy átlagsebesség:

v a t  v.. ~ = — = — .közép 2 2

A megtett út a következőképp számítható:

Ebből az következik, hogy:

5  Cl -'ll I y— = — = allando,
f  2

amit másképp, méréssel vizsgálható módon megfo
galmazva a következőképp írhatunk fel:

Mind az utat, mind pedig az időt mérni lehet, és így 
vizsgálni, hogy fennáll-e a kettő között az előbb mate
matikailag megfogalmazott arányosság. A mérés köz
vetlen végrehajtásánál azonban felmerült egy nehéz

ség, a szabadesés esetében túlságosan kicsi idő
ket kellene mérni. Galilei zseniális ötlete volt az, 
hogy vett egy kis hajlásszögű lejtőt, és ezzel -  
megtartva a jelenség időbeli lefolyásának jelle
gét -  lelassította a szabadesés folyamatát úgy, 
hogy a rendelkezésére álló időmérő eszközök
kel kellően pontos méréseket tudott végezni.

Galilei módszere a következőképp foglalha
tó össze:

1. A fogalmak tisztázása (út, idő, sebesség és 
a gyorsulás fogalmának „megsejtése”).

2. Hipotézisalkotás a jelenség várható lefo
lyására vonatkozóan (az idő függvényében 
egyenletesen változik a sebesség).

3. Hipotéziséből matematikai úton olyan 
összefüggéseket vezet le, amelyek kísérletileg 
ellenőrizhetők (s/t2 = állandó).

4. Kísérleti úton ellenőrzi az elméleti követ
keztetéseket.

Nézzük Galilei szövegét! Az I. tétel a követ
kező: „A nyugalomból induló, egyenletesen 

gyorsuló test tetszőleges utat ugyanannyi idő alatt 
tesz meg, mintha olyan egyenletes sebességgel mo
zogna ugyanezen úton, melynek értéke fele az emlí
tett egyenletesen gyorsuló mozgásban szerzett végső 
és legnagyobb sebességértéknek.”

És itt következik az a grafikus ábrázolás, melyet 
Galilei alkotott meg a jelenség ábrázolásához, amely 
valójában nem más, mint egy sebesség-idő függvény. 
A test a CD távolságot teszi meg nyugalomból indul
va, állandó gyorsulással. Az AB szakasz jelöli az 
ehhez szükséges időt. Az EB szakasz jelzi a végse
besség nagyságát. Közben pedig vízszintes vonalak
kal jelöli az egyre növekvő sebességértékeket (3- 
ábra).

Az ABE háromszög területe jelzi az út nagyságát. 
Ezt úgy látja be, hogy veszi a végsebesség felét, me
lyet az 7-ben végződő vízszintes egyenes jelöl, és be
látja, hogy az ABGF téglalap területe megegyezik az 
előbbi ABE háromszög területével. (Mintegy kiinteg
rálja a „sebességgörbe alatti területet”, ahogy ma 
mondanánk, csak mi fordítva vesszük fel a tengelye
ket.) Vagyis az egyenletesen változó mozgást meg
próbálja úgy leírni, mintha egyenes vonalú egyenletes 
mozgást végezne a test a végsebesség felével. És ezt a 
módszert alkalmazza a többi esetben is, hiszen csak 
így tudja elvégezni az integrálást.

Nézzük meg, miként bizonyította Galilei, hogy a 
megtett távolság az idő négyzetével arányos, és hogy 
egy ilyen mozgásnál az utak úgy aránylanak egymás
hoz, mint az eggyel kezdődő páratlan számok. A bi
zonyítás során kétszer is alkalmazza az arányossági 
tételt, amely kissé bonyolult.

1. Hivatkozik arra a 4. tételre, amelyet az egyenes 
vonalú egyenletes mozgásnál fentebb idéztünk.

2. Majd hozzáteszi a következőt: „Ebben az esetben 
azonban a sebességek aránya megegyezik az időinter
vallumok arányával. ... Világos tehát, hogy a megtett 
utak aránya a mozgáshoz szükséges idők arányának 
négyzete.”
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Mai jelöléseinket használva a következőképp írhat
juk fel a fentieket:

1. Az utak arányának kiszámítása a közepes sebessé
gek használatával, amely a legnagyobb sebesség fele:

- _ M l - _ M  
2 ’ 2 2

Majd a kettő aránya:

2. Most figyelembe vesszük a sebességek idő sze
rinti egyenletes változását:

azután ezt behelyettesítjük az utak arányát leíró ösz- 
szefüggésbe:

megkapjuk a négyzetes összefüggést.
Galilei további újítása az volt, hogy míg korábban 

arányokat csak hosszúságokra fogalmaztak meg, addig 
ő hosszúságok és idők, illetve sebesség és idő arányo
kat is felhasznált. És valójában ezért volt arra szüksége, 
hogy valamilyen grafikus ábrázolási lehetőséget keres
sen, vagyis az időt is ábrázolta, mint hosszúságot, és a 
sebességet is, mint hosszúságot.

A négyzetes összefüggés magyarázataként Sagredo 
szájába ad egy egyszerűbb bizonyítási lehetőséget, 
melyben nem szerepelnek arányok. Az ábra szintén 
egy sebesség-idő függvény, ahol a „görbe alatti terü
let” a megtett út (4. ábra).

Az AC, Cl és IO időegységek egyformák. Az első 
időegység (AC) alatt megtett út az ACB terület, mely 
megegyezik az ACDE területtel, mint azt az előbb 
láttuk. A második időegység alatt (Cl) megtett út ki
számításához szintén az időintervallum alatti közepes 
sebességet veszi, amely láthatóan háromszorosa az 
elsőnek. Az időintervallum kezdetén meglévő sebes
séggel két egységnyi utat tenne meg, de ehhez hozzá
adódik még egy egység a gyorsulás miatt.

A harmadik (70) időintervallum alatt ötszöröse a 
megtett út az elsőnek, amely az előzőhöz hasonlóan 
látható. És ezek valóban az egymás után következő 
páratlan számok.

Továbbá az is leolvasható, hogy egy egység alatt 
egy, a két egység alatt már négy és a három egység 
alatt már kilencszeres a megtett út az első egységhez 
képest. Ami a négyzetes törvény. És a sor az előbbi
ekhez hasonlóan folytatható.

Az oktatás során a diákok tanulmányozhatják a fent 
közölt eredeti ábrákat, amely véleményünk szerint se
gíthet az egyáltalán nem egyszerű és könnyű kinemati
kai alapfogalmak elsajátításában és megértésében.

Ezen bizonyítások után, a mozgásokkal kapcsolat
ban először Galilei volt az, aki leírt egy elvégezhető 
és feltehetően általa ténylegesen elvégzett kísérletet 
(Simplicio kérésére Salviati mondja el) úgy, hogy 
részletesen leírja a körülményeket is, ahogy azt ma 
elvárjuk egy tudományos közleményben:

„Kerestünk egy körülbelül tizenkét rőf hosszú, fél 
rőf széles, háromujjnyi vastag lécet, illetve deszkát, 
hosszában (az éle mentén) rendkívül egyenes, ujjnyi 
széles csatornát vájtunk, gondosan megtisztítottuk és 
megcsiszoltuk, majd a lehető legfinomabb, tökélete
sen sima pergament enyveztünk bele; a csatornában 
pedig egy tökéletesen gömb alakú és sima bronzgo
lyót gurítottunk le. A léc egyik végét rögzítettük, a 
másikat pedig tetszésünk szerint egy- vagy kétrőfnyi- 
re a vízszintes fölé emeltük, és, mint említettem, 

hagytuk, hogy a golyó végigguruljon a 
csatornában; gondosan megmértük a 
teljes mozgáshoz szükséges időt (mind
járt megmondom, hogyan); a kísérletet 
számtalanszor megismételve meggyő
ződtünk róla, hogy a futási idők soha, 
még a pulzusütés tizedrészével sem 
térnek el egymástól. Miután a kísérletet 
sokszor elvégeztük, és az eredmény 
mindig ugyanaz volt, úgy intéztük, hogy 
a golyó csupán a csatorna negyedrészén 
gurulhasson le; ismét megmértük a 
mozgáshoz szükséges időt, és megálla
pítottuk, hogy a lehető legpontosabban 
fele az előzőnek. A kísérletet különböző 
részutakkal is elvégeztük, a teljes út 
megtételéhez szükséges időt előbb a fél, 
majd a kétharmad és a háromnegyed 
úthoz szükséges idővel hasonlítottuk 
össze, valamint más osztásokkal is; a 
méréseket legalább százszor megismé
teltük, és mindig az volt az eredmény,

4. ábra. A „görbe” alatti terület rajza és az eredeti a Discorsi 173- oldalán
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5. ábra. A régi to szkán  m értékegység , a b raccio  kétszerese  és alatta 
a m éter hossza  a toszkánai Pistoia városháza  falán.

hogy a megtett utak úgy aránylanak egymáshoz, mint 
idők négyzetei, és ez igaz, akárhogyan rögzítjük is a 
sík, illetve a csatorna (ahol a golyó legurul) vízszintes
sel bezárt szögét; sőt azt is alkalmunk volt megfigyel
ni, hogy különböző hajlásszögek esetén a mozgáshoz 
szükséges idők pontosan úgy aránylanak egymáshoz, 
mint azt a Szerző egy későbbi tételében állítja és bizo
nyítja. Az időt pedig a következő módszerrel mértük: 
felakasztottunk egy nagy, vízzel teli dézsát, amelyből 
a fenekébe illesztett csövecskéken keresztül vékony 
sugárban csordogált a víz; a kicsorgó vizet poharak
ban fogtuk fel mindaddig, amíg a vizsgált mozgás (a 
teljes csatorna vagy annak egy része m entén) tartott; 
az így összegyűjtött vizeket időről időre megmértük 
egy rendkívül pontos mérlegen, súlyaik különbségei 
és arányai megadták az időkülönbségeket és -arányo
kat, éspedig, mint említettem, olyan pontosan, hogy 
sok-sok mérés eredm énye között nem volt lényeges 
eltérés.” (D á v id  G ábor  fordítása.)

A rőf az eredeti szövegben braccio (5. á b ra ), amely 
egy korabeli toszkán hosszúságegység, és körülbelül 
60 cm-nek felel meg. Galilei lejtője 60x12 = 720 cm, 
vagyis több, mint 7 méter hoszszú volt.

Egy firenzei középiskolában megismételték a fent 
említett lejtős kísérletet tanulókísérlet formájában [2], 
A tanulók az eredeti szöveget tanulmányozták, ez 
nem volt különösebben nehéz, hiszen olaszul íródott

(ráadásul toszkán dialektusban, amely egyben a hiva
talos olasz nyelv is napjainkban). Ez egyben nagyon 
fontos tudománytörténeti bevezető is volt: a tanulók a 
valóságban is látták, hogy Galilei a kísérlet során mi
lyen kérdésre kereste a választ. (Sok esetben „miszti
kus” a tanulók számára, hogy éppen mit miért tanul
nak, egy-egy kísérlet milyen kérdésre is adott választ, 
mit honnan is tudunk.) A m éréshez egy hasonló lejtőt 
készítettek, amely 3,2 méter hosszú volt. Az időmérés
hez bürettát használtak, amelyet 0,1 ml-es pontosság
gal olvastak le. Egy-egy mérés esetében 3-7 ml víz 
fogyását mérték. Minden távolságon 30 mérést végez
tek, amelyeket hisztogramon ábrázoltak, majd átlagot 
és hibaszámítást is végeztek. Végül ábrázolták a meg
tett utat az időnégyzet (vízfogyás ml-ben és ennek a 
négyzete) függvényében, amelyre egyenest kaptak.

A n eg y ed ik  n a p o n  a könyv a lövedékek mozgását 
tárgyalja, a vízszintes és a függőleges hajítást végző 
testek pályájáról látja be, hogy azok parabolák. A test 
két független mozgást végez, egy egyenes vonalú 
egyenletes mozgást és egy szabadesést. A beszélgeté
sek során tisztázza a vektoriális összegzés módját is. 
Egy impulzus jellegű mennyiség vektoriális összegzé
sét írja le, amely a következő: „mindkét mozgás impe- 
tusát négyzetre kell emelni, majd a négyzetek össze
géből négyzetgyököt kell vonni, és ez adja meg a két 
mozgás eredőjének impetusát”.

Érdekes lehet még annak vizsgálata, hogy Galilei 
miként is jutott el a szabadesés leírásához. Ahogy azt 
könyvében leírta, vagy kicsit másképp. Erre m ondhat
juk, hogy a végeredm ény szempontjából ez nem  fon
tos, de az oktatás számára azonban lehet jelenősége. 
Az iskolában is csak a végeredm ényeket szoktuk taní
tani, és ahhoz próbálunk valamiféle didaktikus meg
közelítést megalkotni. Ehhez a munkához nyújthat 
segítséget a felfedezés folyamata.

Valószínűleg előbb a vízszintes hajítás parabola pá
lyáját vette észre, és ebből következtetett vissza a sza

badesés időnégyzetes össze
függésére, majd később a már 
ismert összefüggést próbálta 
meg belátni az arányok fel- 
használásával, illetve az új 
jelöléssel. Az időnégyzetes 
függés viszont csak úgy volt 
magyarázható, ha a sebesség 
nagysága az idővel arányosan 
növekszik, nem  pedig a távol
sággal. Erre jegyzeteiből lehet 
következtetni, amelyek közül 
több kísérleti leírást, ábrát ( 6. 
á b ra )  és mérési eredm énye
ket is tartalmaz [3].

Ez azért érdekes az oktatás 
számára, mivel általában úgy 
gondoljuk, hogy a tanulókat lé
pésről lépésre kell vezetni az 
egyszerűbb dolgoktól a bonyo
lultabbak felé, minthogy azt 
hisszük, hogy a felfedezési fo-
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lyamat is ilyen. Holott nem egy eset
ben találkozunk ennek az ellenkező
jével, mint például jelen esetben. A 
legújabb pszichológiai elméletek sze
rint az emberi megismerés olyan, 
hogy először bizonyos általános kate
góriák alakulnak ki, majd a megisme
rési folyamat során azok gazdagod
nak, telnek meg egyre több tartalom
mal. Például a gyereknek először van 
virág fogalma, majd egyre több és 
több virágot ismer meg. Egy fest
ményre rápillantva először az egészet 
vesszük szemügyre, majd csak ké
sőbb merülünk el a részletekben.
Sokszor a bonyolultabb jelenség meg
értését követik az egyszerűsítések.

Ugyanakkor nem akarjuk azt 
mondaái, hogy előbb a ferde hajítást 
tanítsuk, bár mint jelenséget persze 
be kell mutatni. De a feldolgozás 
módszertanát illetően Galilei gondo
latmenete példa értékű. Ő nem csak a jelenséget írta 
le, de megalkotta a feldolgozás didaktikáját is, ame
lyet azóta is sikerrel használ a fizika oktatása.

Galilei gondolkodásmódját jellemzi, ahogy sok
sok jelenségben kereste, nem egy esetben sikeresen 
meg is találta, és ki tudta választani azt, amit felhasz
nált az általa elfogadott elmélet igazolására. Az ég 
felé fordított távcsövével azért találhatott nyomban 
oly sok kitűnő érvet a kopernikuszi világrend mellett, 
mert akkor már régen töprengett az Univerzum fel
építéséről. Ugyanis egészen Newtonig a különböző 
modellek alkalmazásával csak arra törekedtek, hogy 
az égitestek helyét leírják, képesek legyenek előre 
jelezni a korábbi adatok felhasználásával, de mozgá
suk okait nem kutatták. A továbblépéshez hozzájá
rult az is, hogy Galilei végre a kor fizikai tudásának 
szintjén írta le a korszak gondolkodását jellemző 
geocentrikus világképet, amelynek előzőleg sokáig ő 
maga is híve volt. Ez azért fontos lépés a tudomány 
történetében, mert ilyen módon lehet számba venni 
egy elmélet alkalmazhatóságát, illetve alkalmazható
ságának korlátáit. Továbbá a fizika történetében ő 
volt az, aki első ízben beszélt a mellékes hatások 
elhanyagolásának szükségességéről, elképzelte, 
hogy milyen is lehet az úgynevezett „ideális” eset. Ő 
volt az, aki ezzel bevezette a modellalkotást a termé
szettudományos jelenségek leírásához, amely kiemeli 
a lényeges elemeket és a többit elhanyagolja, egysze
rűsít, és ezzel a jelenséget hozzáférhetővé teszi a 
matematikai tárgyalás számára. Napjainkban már 
természetes módon alkalmazzuk ezt a módszert. A 
fizika sok modelljét használjuk, mint súrlódásmentes 
mozgás, ideális gáz, merev test, pontszerű test, nyújt- 
hatatlan fonál stb. A pontosabb leírás esetében pedig 
különböző kiegészítéseket alkalmazunk, mint pél
dául az ideális gáz állapotegyenlete helyett a Van der 
Waals-egyenlet stb. A társadalomtudományok eseté
ben is használnak modelleket, igen gyakoriak a gaz

dasági modellek; a Brown-féle mozgás modelljének 
alkalmazása a pénzügyekre egészen a közgazdasági 
Nobel-díjig vezetett.

Napjainkban ez kiegészül a különböző számítógé
pes szimulációs programokkal. Tulajdonképpen 
ezekben az esetekben is a modellalkotás Galilei féle 
útját kell követni. Ez nagyon szépen felismerhető az 
anyagtudományok esetében a matematikai modell, a 
számítógépes szimuláció és a kísérleti tapasztalatok 
kapcsolatában.

A mozgások leírásához használt módszeréről a kö
vetkezőt írta: „Minthogy a súly, sebesség és az alak 
végtelen sokféleképp változhat, ezeket a jelenségeket 
nem tudjuk szigorú törvényekbe foglalni, ha tehát 
mégis tudóshoz méltóan akarjuk tárgyalni anyagun
kat, el kell vonatkoztatni tőlük, majd miután felismer
tük és bebizonyítottuk az összes zavaró körülménytől 
elvonatkozatott tulajdonságokat, a mindennapi ta
pasztalat megtanít, hogy törvényeink milyen korláto
zások mellett érvényesek a gyakorlatban.”

Ugyanakkor érdekes tény, hogy Galilei élete végéig az 
egyenletes körmozgást tekintette alapmozgásnak, mivel 
valójában „félig” az arisztotelészi szemlélet híve volt.

1642. január 8-án halt meg Firenzében (Newton 
ugyanezen év karácsonyán született). Galilei sírja, és 
halála után évtizedekkel később készült síremléke ( 7. 
ábra) Michelangelo, Ghiberti, Marconi, Machiavelli, 
Rossini sírjának, valamint Dante és Fermi jelképes sír
jának társaságában a firenzei Santa Croce bazilikában, 
a legkiválóbb toszkánok „panteonjában” van.
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HANGSZEREK A »SEMMIBŐL«
Nagy Anett, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged 
Papp Katalin, SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szeged

Öveges tanár úr kísérleteivel egyetemista koromban 
találkoztam először. Akkor kaptam kedvet az otthoni 
kísérletezéshez, és azóta keresem azokat a kísérlete
ket, amelyekhez csak hétköznapi, mindenki számára 
hozzáférhető eszközök kellenek. A következőkben 
Öveges tanár úr emléke előtt tisztelegve olyan egy
szerű kísérletek leírása található, amelyek segítségé
vel akár kis koncertet is adhatunk. A végkorrekciós 
tényező meghatározása egy látszólag egyszerű mérés, 
azonban nagyon jól használható komolyabb össze
függések meghatározására, fizikai és matematikai 
fogalmak elmélyítésére.

Elméleti háttér

Poharakkal, csövekkel, üvegekkel zenei előképzett
ség nélkül is bármelyik osztály adhat szórakoztató 
koncertet. Annyit kell mindösszesen tudnunk, hogy a 
természetes (dúr) hangskála hangjainak frekvenciái -  
dótól dó’-ig olyan arányban nőnek, mint a következő 
számsor: 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48. Ez azt jelenti, 
hogy ha a házi készítésű hangszeren egy teljes oktáv- 
nyi hangot szeretnénk megszólaltatni, akkor a kiindu
ló (alaphanghoz) képest az oktávon belüli többi 
egész hanghoz tartozó /  frekvenciákat a következő 
törtek segítségével kaphatjuk meg:

f  H f  30 , 3 2 ,  3 6 ,  3 6 ,  4 0 ,  4 5 ,  4 8 ,
/, 24/> 24/> 24/> 24/ ’ 24 J' 24J’ 24/ ’ 24J'

A rezgés során létrejövő legerősebb alaprezgés hul
lámhossza a rezgő levegő vagy vízoszlop hosszával 
arányos [1], Mivel egy hullám/frekvenciája és X hul
lámhossza egymással fordítottan arányos mennyisé
gek, az előbbiek alapján egy adott / hosszúsághoz 
tartozó kezdő hanghoz képest a többi hosszat az

1. ábra. A zene-csövek

előbbi törtek reciprokaként kaphatjuk meg (a törteket 
egyszerűsítettem):

8
15

Házi hangszerek
Zene-csövek
A diákok között legnépszerűbb „hangszer” a zene-cső 
( 1. ábra). Megszólaltatása senkinek sem jelenthet gon
dot, és már elsőre is biztosan sikerül. Vékony műanyag 
csöveket megfelelő hosszúságúra vágva egy olyan 
hangszert kaphatunk, amellyel zenélhetünk, ha a te
nyerünkhöz ütögetjük a cső egyik száját. A csőben levő 
levegő ekkor rezgésbe jön és a cső hosszától függően 
különböző hangokat hallhatunk. A csövek oldalára ér
demes ráírni a csőhöz tartozó adott hangot, illetve ki
sebbek számára érdemes színkódot is használni. így 
ezzel a hangszerrel akár egy óvodás csoporttal is zenél
hetünk, ha kivetítjük a színekkel kódolt hangsort és rá
mutatunk a soron következő színre.

1. táblázat

Adott han gok  frekvenciái és a hozzá tartozó cső h o ssza k

hang frekvencia (Hz) hossz (cm)

C 262 32,3
c# 277 30,5
D 294 28,8
D# 311 27,1
E 330 25,6
F 349 24,1
F# 370 22,7
G 392 21,4
G# 416 20,2
A 440 19,0
H 466 17,9
B 494 16,9
C 523 15,9
C’# 554 15,0
D’ 587 14,1
D’# 622 13,3
E’ 659 12,5
F’ 698 11,8
F# 740 11,1
G’ 784 10,5
G’# 831 9,8
A’ 880 9,4
H’ 892 9,2
C’ 1046 7,9
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A zenecsöveket 20 mm külső és 16 mm-es belső 
átmérőjű, vízvezeték-szereléshez használt műanyag 
csövekből készítettem, de más csövek is alkalmasak a 
„zenélésre” (2. á b ra ). Ezek viszonylag olcsón besze
rezhetők, általában 2 m-es hosszúságban, amelyből 
egy nyolc hangból álló hangsor kivágható. A 20 mm- 
es műanyag csőből készített hangsorban a megfelelő 
hangokhoz tartozó csőhosszakat mutatja az 1. tá b 
lá z a t  [2],

N é h á n y  e g y sze rű  d a lla m  a  g y a k o r lá sh o z
A B o ci-b o c i ta rk a  előadásához C-től C’-ig az egész 

hangokra van szükségünk. A dallam a következő han
gokból áll:

c E C E G G C E c E G G

C’ H A G F A G F E D C C

A H u ll  a  p e ly h e s  f e h é r  h ó  transzponált dallama a 
következő:

C C G G A A G F F E E D D C

C C G G A A G F F E E D D C

G G F F E E D G G F F E E D

C C G G A A G F F E E D D C

Pohár-zene
Tegyünk egymás mellé egyforma üvegpoharakat és 
töltsük meg különböző magasságig vízzel (3■ áb ra )\ 
Egyik kezünkkel fogjuk le a poharat a talpánál. Ned
ves ujjúnkat végighúzva a pohár perem én, a pohár fa
la rezgésbe jön és hang keletkezik. Az ujjunk ugyanis 
hol megtapad, hol megcsúszik a pohár perem én, ez
zel rezgésbe hozva a pohár falát. Minden testhez tar
tozik egy sajátfrekvencia, amelyen rezeg, ha magára 
hagyjuk. A poharakba töltött különböző magasságú 
vízoszlopok különbözőképpen módosítják a pohár 
sajátfrekvenciáját, így különböző magasságú hango
kat hallunk. Egy elektronikus hangolóval, vagy ének
karos diákok segítségével néhány perc alatt összeállít

3■ ábra. Hangsor poharakból

ható egy hangsor a poharakból. Egy kis gyakorlással 
pedig egy-egy dalt is előadhatunk a segítségükkel. A 
kísérlet alkalmat ad egy kis tudománytörténeti emlé
kezésre, ugyanis hasonló elven működik az üveghar
monika nevű régi hangszer.

B e n ja m in  F ra n k lin  angliai látogatása során találko
zott egy zenésszel, aki vízzel töltött különböző poha
rakat egymás mellé téve úgy „zenélt”, hogy végighúz
ta a poharak perem én a nedves ujját. Miután hazatért, 
1761-ben készített egy zenélő eszközt, az üvegharm o
nikát (4. á b ra ), amely közös tengelyre felfűzött üveg
edényekből állt. A hangszert pedállal forgatta, mint a 
régi varrógépeket, és nedves ujjal szólaltatta meg. A 
hangszer elkészültekor ezt írta egyik barátjának, a 
torinói B e c ca ria  professzornak. „Talán némi örömet 
tudok szerezni önnek, hiszen hazája a zene országa. 
32 üveg félgömb felhasználásával új hangszert készí
tettem. Úgy érzem, valamicskével gazdagítottam ezzel 
a legbűbájosabb tudományt, a muzsikát, amelynek 
mindannyian rabjai vagyunk. Hangszerem szava édes 
a fülnek, egyaránt zeng halkan és erősen, s ha egy
szer behangoltuk, megtartja pontosságát. Az ön orszá
gának tiszteletére olasz nevet adtam találmányomnak, 
úgy hívják: armonica.” [31

Az üvegedényeket nagyság szerint fűzte egymásba 
és színes festékkel jelölte a különböző hangokat. Az

4. ábra. Benjamin Franklin üvegharmonikán játszik. Az általa készí
tett üvegharmonika.
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5. ábra. Mozart utolsó kamarazenéje, a többek között üvegharmo
nikára is íródott KV 6l7-es Adagio és Rondo kottájának kézirata 
(részlet)

üvegharmonikán nagy nyilvánosság előtt először a 
bécsi udvarban játszott Mária Terézia és József trón
örökös jelenlétében Marianna Davies művésznő, aki 
ezek után Marie Antoinette francia királynőnek is 
adott leckéket. A hangszer nagyon népszerűvé vált, 
ezrével gyártották abban az időben. Az üvegharmoni
ka számos zeneszerzőt is megihletett, például Mozart 
is komponált egy darabot -  Adagio és Rondo KV 617 
(5. ábra) -  és 1815-ben Beethoven egy melodrámájá
ban a narrátor elbeszélése alá komponált zenét üveg
harmonikára.

A korabeli történetírók szerint az üvegharmonikán 
rendszeresen játszó zenészek egy része arról számolt 
be, hogy érzelmileg lehangolja őket a hangszer. Úgy 
gondolták, hogy a hangszerben keltett rezgések az 
ujjaikon keresztül bejutnak a szervezetükbe és rossz
kedvet gerjesztenek. A vizsgálatok inkább ólommér
gezéssel magyarázták a zenészek lehangoltságát. A 
hangszer üveg félgömbjei ólmot is tartalmaztak, így 
elképzelhető, hogy a hangszerből jutott nagyobb 
mennyiségű ólom a szervezetükbe. Mivel azonban a 
18. században igen elterjedt volt az ólom használata, 
így az ólom számos más forrásból is bejuthatott a ze
nészek testébe [4].

Az üvegharmonika azóta is meg-megjelenik a kon
certtermekben, ebben az évben is jó néhány hazai 
koncerten találkozhattak a hangszer különleges hang
jával az érdeklődők.

Befőttes üveg mint hangszer
A poharak mellett befőttes üvegekkel is zenélhetünk. 
Vegyünk 8 darab egyforma befőttes üveget és töltsük 
meg azokat különböző magasságig vízzel. Valami
lyen pálcával, kanállal üssünk rá az üvegekre. Azt 
vehetjük észre, hogy minél magasabb a vízoszlop az 
üvegben, annál mélyebb hangot hallunk. A jelenség 
magyarázata hasonló a pohár-zenében leírtakhoz: 
ahogy ráütünk az üvegre, abban rezgéseket keltünk, 
az üveg a sajátfrekvenciájának megfelelően rezgésbe 
jön. Az üveg fala érintkezik az üvegbe töltött vízosz
loppal, így az is rezgésbe jön és módosítja az üveg

sajátfrekvenciáját. Ezért hallunk különböző magassá
gú hangokat különböző magasságig vízzel töltött 
üvegek megütésekor. A megfelelő hangsor összeállí
tásához a megfelelő vízoszlop-magasságokat kell 
megkeresnünk, akár hallás útján vagy egy gitárhan
goló segítségével.

Hagyományos 1 literes befőttes üvegeknél a követ
kező h magasságokig érdemes tölteni az üvegeket 
vízzel. Sajnos nagyon különböző befőttesüvegeket 
találhatunk a boltokban -  így érdemes inkább saját 
üvegeinket hallás útján behangolni - , ezért a termé
szetes skála hangjaihoz rendelhető vízoszlop-magas- 
ságok inkább közelítő értékek:

hang dó ré mi fá szó Iá ti dó’

h (cm) 10 8,9 8 7,5 6,7 6 5,3 5

Hangsor üvegekből
Egy másik egyszerű és olcsó hangszer a műanyag 
üdítős palack (vagy a sörös üveg, 6. ábra). Fél literes 
egyforma üdítős üvegekbe különböző magasságú 
vízoszlopot töltve szintén készíthetünk hangsort. Az 
üveg szája felett elfújva a levegőt, a palackban levő 
levegő rezgésbe jön és a vízszintnek megfelelően 
hangot ad. A palack megszólaltatásához kell egy kis 
gyakorlás, de ha valaki egyszer megérezte a kézben 
tartott palack rezgését, utána már nagyon könnyen 
előidézheti a megfelelő hangot.

Érdemes felhívni a diákok figyelmét arra, hogy míg 
a poharas kísérletben a magasabb vízoszlop mélyebb 
hangot eredményezett, addig ebben a kísérletben 
annak a palacknak lesz mélyebb a hangja, amelyben 
alacsonyabb a víz szintje. Ennek a látszólagos ellent
mondásnak az a magyarázata, hogy a poharak és a 
befőttes üvegek esetében az üveg fala a vízoszlopot 
hozza rezgésbe, amikor átfújunk az üveg szája felett, 
akkor közvetlenül az üvegben található levegőoszlop 
jön rezgésbe. Minél nagyobb a levegőoszlop magas
sága -  vagyis minél kevesebb víz van az üvegben 
annál mélyebb lesz a megszólaltatott hang.

6. ábra. Hangsor sörös üvegekből
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A palack nagy előnye a poharakkal szemben, hogy 
sokkal könnyebb behangolni, törhetetlen, és akár egy 
egész osztály részt vehet vele egy koncerten (7. ábra). 
Gitárhangolóval igen gyorsan összeállítható egy hang
sor, és ha az üvegeken alkoholos filctollal megjelöljük a 
vízszintet a későbbiekben nagyon könnyen feltölthető 
és beállítható. Mivel egy adott hangmagassághoz tartozó 
vízszint függ a palack paramétereitől, így nem adható 
meg egy univerzális hangmagasság-vízoszlop táblázat. 
Ha nem érzünk elég önbizalmat magunkban a palackok 
behangolásához, kérjünk segítséget zeneileg képzett 
diákoktól vagy az iskola énektanárától. A vízoszlopszin- 
tek meghatározása csak néhány percet vesz igénybe, 
így nem jelenthet megterhelést annak, akit megkértünk.

Pille-palackos ütőhangszer
A műanyag csöveket a befőttes üvegekhez hasonlóan 
is használhatjuk hangszerként. Másfél literes palacko
kat töltsünk meg különböző magasságokig vízzel és 
szájuknál fogva kössük fel őket sorban egy hosszú 
lécre. Kezdjük azzal, amelyikben a legtöbb víz van -  
ez lesz a legmélyebb hangú -  és fejezzük be a legke
vesebb vizet tartalmazóval. A hangszer megszólaltatá
sához üssünk rá valamivel a lécről lelógó palackok ol
dalára. Az így kapott hangszer a befőttes üveghez ké
pest tompább hangot ad, de nagy előnye, hogy törhe
tetlen, ha pedig elreped, akkor sem balesetveszélyes. 
A természetes skála hangjaihoz rendelhető h vízosz- 
lop-magasságok:

hangok dó ré mi fá szó Iá ti dó’
h (cm) 30 26,7 24 22,5 20 18 16 15

Papírhenger-xilofon

Alufólia vagy folpack (esetleg papírtörlő) papírhenge
réből egyszerűen készíthetünk xilofont (8. ábra). 
Vegyünk 8 egyforma papírhengert és vágjunk le a 
végeikből úgy, hogy a természetes skála hangjaihoz a 
következő hosszúságú csöveket kapjuk:

hangok dó ré mi fá szó Iá ti dó’

h (cm) 30 26,7 24 22,5 20 18 16 15

8. ábra. Alufólia papírhengeréből készült xilofon

Tegyük a hengereket egymástól 2 cm távolságra! 
Egy zsinór segítségével rögzítsük egymáshoz a henge
reket úgy, hogy a zsinórt áthurkoljuk a hengereken. 
Az így elkészült xilofonon egy műanyag bot segítsé
gével játszhatunk 151.

Egy kísérleti feladat üvegcsövekkel
A hang terjedési sebességének és a végkorrekciónak 
mérése üvegcsövek segítségével
1998-ban az OKTV kísérleti fordulójában a diákok a 
hang terjedési sebességét mérték üvegcső-rezonátor se
gítségével. Hangforrásként egy telefonkagylót használ
tak, ami a számítógéppel megvalósított jelgenerátorhoz 
volt kapcsolva. A számítógépes programban a diákok a 
hang frekvenciáját és amplitúdóját változtathatták. A 
hang terjedési sebességének meghatározása után a diá
koknak össze kellett hasonlítaniuk a tényleges frekven
ciához elméletileg adódó rezonanciahosszat a mért érté
kekkel, és olyan korrekciós eljárást kellett keresniük, 
amelynek figyelembevételével a mért adatokból közvet
lenül megkapható a terjedési sebesség helyes értéke [6], 

Ez a kísérlet nagyon egyszerűen elvégezhető egy 
üvegedény, különböző átmérőjű üveg- és műanyag csö
vek segítségével. Az üvegcsövet egyik kezünkkel tartva 
helyezzük az üvegedénybe. A cső felső szájához helyez
zünk egy rezgő hangvillát és az üvegcső mozgatásával 
keressük meg a rezonancia helyét (9. ábra). A rezonáló 
levegőoszlop, vagyis a vízből kiemelkedő csőhossz mé
résével a hang terjedési sebessége számolható.

9. ábra. Kísérleti elrendezés a hangsebesség méréséhez

r p ________ s
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2. táblázat
A rezonáló  lev eg ő o sz lo p  h o ssza  k ü lön b öző  átm érőjű ü vegcsövek  é s  k ü lön b öző  frekvenciájú  hangvillák

seg ítségével elvégzett k ísérletek ben

üvegcső belső átmérője (cm)

/(H z) 1,6 2,2 2,4 2,7 3,4 3,7 4,2 4,9
a rezonáló levegőoszlop hossza és annak szórása (cm)

256 33,6 (0,16) 33,2 (0,13) 32,9 (0,10) 32,8 (0,08) 32,6 (0,10) 32,4 (0,10) 32,2 (0,08) 31,6 (0,06)
320 26,6 (0,08) 26,3 (0,10) 25,9 (0,08) 25,7 (0,08) 25,5 (0,06) 25,4 (0,08) 25,3 (0,16) 24,9 (0,08)
384 21,9 (0,08) 21,8 (0,10) 21,6 (0,05) 21,5 (0,08) 21,2(0,15) 21,0(0,13) 20,8 (0,10) 20,2 (0,06)
440 19,1 (0,06) 18,9 (0,10) 18,7 (0,10) 18,5 (0,08) 18,4 (0,13) 18,3 (0,13) 18,1 (0,08) 17,8 (0,10)

512 16,2 (0,10) 16,1 (0,06) 16,0 (0,08) 15,9 (0,05) 15,7 (0,06) 15,5 (0,08) 15,3 (0,08) 15,0 (0,08)

640 13,1 (0,05) 12,8 (0,10) 12,6 (0,06) 12,4 (0,05) 12,2 (0,10) 12,1 (0,08) 12,0 (0,10) 11,6(0,06)

798 10,7 (0,08) 10,3 (0,06) 10,2 (0,05) 10,1 (0,05) 9,9 (0,05) 9,9 (0,05) 9,7 (0,00) 9,3 (0,10)
1024 7,7 (0,10) 7,5 (0,08) 7,4 (0,13) 7,3 (0,08) 7,0 (0,13) 6,9 (0,08) 6,7 (0,10) 6,1 (0,10)

Az üvegcső egyik végén zárt, a másik végén nyitott 
rezonátorként alkalmazható. Ekkor a levegőoszlop 
sajátrezgését a csővégekről visszavert hullámok inter
ferenciája alakítja ki, pontosabban arra a frekvenciára 
rezonál a cső, amelyen ezeknek a hullámoknak a fá
ziskülönbsége adott helyen állandó. Ahol a cső impe
danciája igen nagy (zárt csővég) a nyomáshullám 0 
fázisugrással, ahol nulla (nyitott csővég) 7t fázisugrás
sal verődik vissza, mégpedig 100%-ban. így a rezoná
tor energiája állandó maradna, ha a belső veszteségek 
apránként nem emésztenék fel. Mindez azt is jelenti, 
hogy csőben rezonáló levegőoszlop rezgéseit kívülről 
nem lehetne hallani — energia a csőből nem lépne ki. 
Fülünket a cső nyitott végének közelében tartva azon
ban meggyőződhetünk arról, hogy ez nincsen így: a 
cső vízből kiálló részének hosszát változtatgatva, 
könnyen találunk olyan csőhosszat, amelynél a cső jól 
hallhatóan zeng (rezonál). Ez azt is jelenti, hogy a cső 
a nyitott végén sugároz, vagyis a nyitott végen bekö
vetkező fázisugrás mégsem lehet 7t. Ekkor azonban a 
rezonáló levegőoszlop hossza nem lehet pontosan 
A./4 páratlan számú többszöröse, hanem kisebb annál, 
mert a fázisugrás kisebb mint n.

Az, hogy a nyitott végen bekövetkező fázisugrás 
mennyire különbözik n-től, s így a kialakuló állóhul
lámképnek a nyitott vég fele eső duzzadóhelye meny
nyivel esne a csövön kívülre, az a nyitott végen bekö
vetkező impedanciaugrástól, tehát a szabad tér és a 
cső impedanciájának viszonyától függ: minél nagyobb 
a cső keresztmetszete, annál kisebb az impedanciája. 
A kisebb impedanciaugrás kisebb fázisugrást eredmé
nyez, így nagyobb csőkeresztmetszetnél nagyobb „ki
lógás” várható.

Az elméleti esetben -  amikor a csőhossz (2k+1 )V 4 
alakú -  a rezonátorcső hosszának megmérésével a 
hang terjedési sebessége könnyen meghatározható:

Ha / helyett (az állóhullámkép hossza a duzzadóhely
től csomópontig) kisebb értékkel számolunk (a rezo
nátorcső hosszával) a sebességre a ténylegesnél ki

sebb értéket kapunk. A 2. táblázat a különböző át
mérőjű csövekkel végzett méréseink eredményeit tar
talmazza.

A 2. táblázat adataiból jól látható, hogy egy adott 
átmérőjű üvegcső esetén a frekvencia növelésével a 
rezonáló levegőoszlop hossza, így a hullámhossz 
csökken, mivel a frekvencia és a hullámhossz között 
fordított arányosság van, ha a terjedési sebesség ál
landó. Mivel a kísérlet közben a hőmérséklet közel 
állandónak tekinthető, és a levegő összetételét sem 
változtattuk meg, a terjedési sebességet állandónak 
tételezhetjük fel. Ha az adott átmérőjű csőnél a kü
lönböző frekvenciák esetén kapott levegőoszlop- 
hosszakból terjedési sebességet számolunk, a kapott 
sebességértékek a valóságosnál kisebbnek adódnak. 
Ezt az eltérést nagyobb átmérőjű csöveknél nagyobb
nak találtuk. A 3 • táblázatban a különböző átmérőjű 
üvegcsövekkel végzett kísérleteink eredményeit fog
laltuk össze. Ha a csőhosszakat a frekvenciaértékek 
reciprokainak függvényében ábrázoljuk, olyan lineá
ris függvényeket kapunk, melyek nem az origóban 
metszik a függőleges tengelyt, hanem attól — b méter
re. A legkisebb és a legnagyobb átmérőjű csövekkel 
végzett kísérletekhez tartozó grafikonok a 10. és 11. 
ábrán láthatók.

3. táblázat
K ülönböző d  átm érőjű üvegcsövek  e se té n  kapott 

eg y en esek  m ered ek ségéb ő l szám olt c terjedési seb ességek  
és b / d  korrek ciós tén yezők

d  (m) c(m /s) b /d

0,016 348,872 0,387
0,022 348,008 0,377
0,024 344,960 0,367
0,027 344,104 0,359
0,034 344,864 0,356

0,037 343,800 0,346

0,042 343,568 0,345

0,059 342,296 0,309
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10. ábra. A d = 1,6 cm  átm érő jű  c ső  rezonanciagörbéje

A különböző átmérőjű csövek esetében kapott egye
nesek meredekségeiből számolt c  terjedési sebessége
ket és a b / d  végkorrekciókat a 3 ■ tá b lá za tb a n  foglaltuk 
össze. Az adatokból látható, hogy a kapott értékekre 
illesztett egyenesek meredekségéből számított terjedési 
sebességek átlaga igen jól megközelíti a hang terjedési 
sebességének elfogadott értékét. A tá b lá za t utolsó osz
lopában a számolt végkorrekciós értékeket tüntettük fel. 
A kapott értékek jól megközelítik a szakirodalomban el
fogadott 0,3-0,4 közötti értéket. A végkorrekció az át
mérő növekedésével -  kísérleti eredményeink alapján — 
enyhe monoton csökkenést mutat {12. ábra).

Van azonban más lehetőség is a korrekciós tényező 
meghatározására. Ha a rezonáló levegőoszlop hosszát 
egy adott frekvencián a csövek belső átmérőinek 
függvényében ábrázoljuk, akkor egy olyan süllyedő 
egyenest kapunk, amelynek m eredeksége a korrek
ciós tényező értékével egyezik meg, és az adott frek
venciához tartozó, elméletileg megállapított effektiv 
hossznál metszi a tengelyt. Mivel leff= l+ x d ,  ezért:

A különböző frekvenciákon mért rezonancia
hosszakat a belső átmérő függvényében ábrázoltuk, a 
grafikonok a  meredekségeit (a korrekciós tényezők 
-1-szeresét) és a tengelymetszetekből számolt terje
dési sebességeket a 4. tá b lá z a tb a n  gyűjtöttük össze.

Az eredm ények nagyon jól megközelítik azokat az 
értékeket, amelyeket az adott belső átmérők esetében 
a rezonanciahossznak a frekvencia reciprokától való 
függésének vizsgálatakor kaptunk (2. tá b lá za t) .

12. ábra. A végkorrekc ió  a b e lső  á tm érő  függvényében

11. ábra. A d= 5,9 cm  b e lső  átm érő jű  c ső  rezonanciagörbéje

A kísérletet különböző átmérőjű műanyag csövek
kel is elvégeztük. A mérési eredményeket, az 5. tá b lá 
z a t  tartalmazza. (A rezonanciahosszakat a frekvencia 
reciprokainak függvényében ábrázoltuk.) Érdekes, 
hogy műanyag csövek esetében a korrekciós tényező 
értéke nagyobb volt, míg a terjedési sebesség értéke 
kisebbnek adódott. Az üveg- és műanyag csövekkel 
elvégzett kísérletek eredm ényeinek különbözősége 
azonban nem meglepő, hiszen ezen anyagok rugal
massági tulajdonságai eltérnek egymástól.

A rezonanciahely közvetlen közelében -  a cső
hosszat igen finoman növelve — feltűnő, hogy maxi
mális intenzitást bevezető viszonylag gyors erősödést 
egy igen gyorsan bekövetkező elhalkulás követi,

4. táblázat
K ü l ö n b ö z ő  f r e k v e n c i á k o n  v é g z e t t  m é r é s e k  e r e d m é n y e i b ő l  

k é s z í t e t t  g r a f i k o n o k r ó l  m e g h a t á r o z o t t  a  m e r e d e k s é g  
é s  c  t e r j e d é s i s e b e s s é g - é r t é k e k

/ ( H z ) a c (m /s )

256 -0 ,4419 349,184

320 -0 ,3894 345,216

384 -0 ,4076 347,136

440 -0 ,3001 342,496

512 -0 ,3222 343,245

640 -0 ,3428 344,576

798 -0 ,304 350,8

1024 -0 ,375 339,148

5. táblázat
K ü l ö n b ö z ő  d  á t m é r ő j ű  m ű a n y a g  c s ö v e k  e s e t é n  k a p o t t  

c  t e r j e d é s i  s e b e s s é g e k  é s  a z  e b b ő l  k a p o t t  
b / d  k o r r e k c i ó s  t é n y e z ő  é r t é k e k

d (cm ) c (m /s ) b/d
1,16 321,5 0,41

1,52 327,0 0,41

1,98 335,6 0,40

2,84 320,2 0,36

3,64 319,5 0,45

4,64 315,5 0,45

5,97 314,0 0,42
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t(s)
13■ ábra. A rezonanciahossz változása az idő függvényében a pezsgő- 
tablettából felszabaduló szén-dioxid hatására (d= 2,4 cm , /=  440 Hz)

amelyben az észlelhető intenzitás jóval a rezonanciá
tól távoli helyzet intenzitása alá esik, majd csak ezt 
követően áll vissza arra az értékre, ami a rezonanciá
tól mentes helyzetekre jellemző. Ennek magyarázata 
abban rejlik, hogy amikor a csőben uralkodó intenzi
tásviszonyokra a csövön kívüli észlelésből következ
tetünk, lényegében nem azt vizsgáljuk, amire kíván
csiak vagyunk. A csövön kívül észlelt intenzitás nem
csak attól függ, hogy magában a csőben milyen inten
zitásviszonyok uralkodnak, hanem, hogy a belépő és 
kilépő hullám milyen fázisban találkozik. A rezonan
ciahelyet átlépve a rezonátor fázisa 7t-t ugrik, így ha a 
kilépő hullám korábban erősítést adott a belépővel, 
akkor a váltás után nem meglepő a gyengítés. Mindez 
azt is jelenti, hogy a kívül észlelt intenzitásmaximum 
nem szükségképpen esik egybe a belül tapasztalt 
amplitúdómaximummal, ez a maximum és a mini
mum hely közé esik. Ezek alapján rezonanciahelyze
ten azt értjük, amikor az amplitúdó a csövön belül a 
legnagyobb, vagyis amikor a cső szájánál kifelé hala
dó hullám visszaverődés után pontosan azonos fázis
ban találkozik a cső szájánál éppen belépő külső hul
lámmal. Az előbbiek alapján ez a helyzet a csövön 
kívül intenzitásészlelés alapján pontosan meg sem 
kereshető, de az egymáshoz közel eső minimum- és 
maximumhelyek együttes figyelembevételével kisebb 
hibával határozható meg, mint csupán a maximumok 
megfigyelésével.

A hang terjedési sebességének és a hőmérsékletnek, 
illetve a közeg anyagi minőségének a kapcsolata
A hang terjedési sebességét, így a rezonáló levegőosz
lop hosszát befolyásolja a levegő hőmérséklete. Kísér
letileg ezt a jelenséget is vizsgálhatjuk az előbbi egy
szerű kísérleti elrendezéssel. Tegyünk egy vízen úszó 
gyertyát a víz felszínére, és az üvegcsövet helyezzük 
úgy a vízbe, hogy a gyertya a csövön belül legyen. Ha 
egy hangvillával megkeressük a rezonancia helyét, 
akkor -  leolvasva a rezonáló cső hosszát -  megkap
hatjuk a hang terjedési sebességét a megemelkedett 
hőmérsékleten. A kísérletet 440 Hz-es hangvillával és 
4 cm-es belső átmérőjű csővel elvégezve a rezonáló 
levegőoszlop hosszára 18,9 cm helyett 19,6 cm-t kap
tunk, amiből terjedési sebességre korrekció nélkül 
345 m/s-ot, korrekcióval 350 m/s-ot kapunk.

14. ábra. A hang terjedési sebessége a gázoszlopban az idő függvé
nyében, a pezsgőtablettából felszabaduló szén-dioxid hatására

A kísérlet arra is jól használható, hogy egyszerű esz
közökkel demonstráljuk: a hang terjedési sebessége kü
lönböző gázokban különböző. Ha egy pezsgőtablettát 
dobunk a vízzel teli tárolóedénybe, és biztosítjuk, hogy 
a pezsgőtabletta mindvégig a vízben úszva a csőben 
maradjon, akkor a felette levő levegőoszlopban szén
dioxid molekulák is lesznek. Ezáltal megváltozik a hang 
terjedési sebessége. Ezt a kísérletet 3 cm-es belső átmé
rőjű üvegcsővel és 440 Hz frekvenciájú hangvillával vé
geztük el. Egy metronóm hangjára figyelve a pezsgőtab
letta vízbe dobásától kezdődően 10 másodpercenként 
megmértük a rezonáló levegőoszlop hosszát.

Ha a rezonáló gázoszlop hosszát, illetve az ebből 
számolt terjedési sebességet az eltelt idő függvényében 
ábrázoljuk (13- és 14. ábra), látható, hogy a pezsgő- 
tabletta oldódásával a rezonanciahossz megváltozik.

A 13■ ábrán jól látszik, hogy a pezsgőtabletta oldó
dása során egyre csökkent a rezonáló gázoszlop 
hossza, amely a bedobástól számítva a 80. másodperc 
körül volt a legkisebb. Ekkor lehetett a szén-dioxid 
mennyisége a legnagyobb a csőben található levegő
oszlopban. Ezután a gázoszlop hossza ismét nőtt, míg 
a 7. perc végére az eredeti rezonanciahosszat mértük. 
A kapott terjedési sebességek legkisebb értéke 294 
m/s, ami a szén-dioxid megnövekedett mennyiségé
nek hatásával magyarázható {14. ábra). Ezzel az egy
szerű kísérlettel tehát jól demonstrálható, hogy a hang 
terjedési sebessége függ annak a közegnek az össze
tételétől, amelyben terjed.

15. ábra. A Tavaszi szél vizet áraszt a Tavaszi Fesztiválon
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Összefoglalás
2008 tavaszán osztályommal felléptünk a gimnáziu
munkban a Tavaszi Kulturális Fesztiválon, ahol üve
gekkel, poharakkal és csövekkel adtuk elő a Tavaszi 
szél vizet áraszt című népdalt különböző „hangszere
ken” (75. ábra). A nagy „sikerre” való tekintettel házi 
hangszereinkkel (és egy másik osztállyal) az Arany 
János Tehetséggondozó Program szegedi konferen
ciáját nyitottuk meg.

Kísérletezni mindig élmény, tanárnak, diáknak egy
aránt. A hétköznapi eszközök nagy előnye, hogy a 
kísérleteket otthon is megismételhetjük, továbbfej
leszthetjük.

Az előbbi kísérletek további nagy előnye, hogy mi
közben a fizikával foglalkozunk, csapatot is építünk 
és jól is szórakozunk. Ezért mindenkinek jó szívvel 
ajánlom, hogy próbálják ki ezeket a hangszereket a 
„semmiből”.
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A XXXII. ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKATANÁRI 
ANKÉT ÉS ESZKÖZKIÁLLÍTÁS

A 800 éves Gyula Magyarország délkeleti régiójában 
fekszik, jelképe a 600 éves téglavár a Várszínházzal. A 
Várfürdő vize értékes kincse a városnak. A Petőfi tér 
hajdanán a város főtere volt, itt van a város első artézi 
kútja. A Városház utcában található a smaragdzöld 
üveggömb Világóra. A kaszkádmedence, a vízkapu, 
az anamorfózis-kép a nap valamennyi szakaszában 
varázslatos látványossága a Kossuth térnek. A város 
megújult parkjai, terei, főutcái mediterrán hangulatot 
varázsolnak az alföldi városba.

Ebbe a mediterrán hangulatba csöppentek bele 
azok a kollégák, akik résztvevői voltak 2008. június 
23. és 26. között a XXXII. Országos Általános Iskolai 
Fizikatanári Ankét és Eszközkiállításnak, amelynek 
Gyula városa, közelebbről az Erkel Ferenc Gimná
zium és Kollégium adott otthont.

Vasárnap délután a regisztráció és elhelyezkedés 
után Márki-Zay Lajos tanár úr vezetésével ismerked
tünk a várossal. Az Erkel ház megtekintése után ellá
togattunk Gyulaváriba, Bay Zoltán szülőhelyére. A 
szülőház helyén lévő családi ház oldalán elhelyezett 
emléktábla előtt fejet hajtottunk. A Holdról radarvissz
hangot detektáló Bay Zoltán jelentős alakja volt a 
huszadik század kísérleti fizikájának.

A gyulai Várban a Reneszánsz Vármúzeum megte
kintését sem hagytuk ki. A közös vacsora után az esti 
Gyula fényeit csodálhattuk.

Humor a kortárs irodalomban -  a Bárka irodalmi 
folyóirat bemutatkozó estjét sokan választották vasár
nap esti szórakozásként. Elek Tibor főszerkesztő, Kiss 
László gimnáziumi tanár, Kiss Ottó író, Asztalos János 
költő napjaink költészetéből olvastak fel szemelvé
nyeket. A vasárnap estét lézer show zárta, amelyet 
Pál Zoltán fizikatanár mutatott be. A 3-4 perces zenés 
előadások, valamint a piros, zöld, kék és sárga színek 
varázsa élményt jelentett mindenkinek.

Június 23-án kezdődött az ankét hivatalos része. Az 
Erkel Ferenc Zeneiskola dísztermében Pataki Attila ve
zetésével zenei előadás köszöntötte a résztvevőket.

Az elnökségben helyet foglaló vendégek: Arató Ger
gely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára, 
Erdmann Gyula alpolgármester, Kádár György, az Eöt
vös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, Szabó Gábor aka
démikus, egyetemi tanár; Kerecsényi Miklós, az Erkel 
Ferenc Gimnázium igazgatója és Kiss Gyula, az ELFT 
Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának elnöke.

Az ankétot Kiss Gyula nyitotta meg, üdvözölve a 
megjelent kollégákat, vendégeket, és a házigazdákat. 
A hagyománynak megfelelően a Mikola Sándor-díj és 
az Öveges Erem átadása következett.

A Mikola Sándor-díjat az idén az ELFT Szelecz 
Lászlónak ítélte oda, kísérletező tevékenysége elis
meréséül. Szelecz László 1988 óta dolgozik Győr- 
Moson-Sopron megyében a péri általános iskolában. 
1997 óta szervezője az Ifjú Fizikusok Találkozójának. 
Lelkiismeretes munkájának is köszönhetően tanítvá
nyai a különböző fizikaversenyeken igen eredménye
sen szerepelnek.

Az Öveges József Országos Fizikaverseny győztesét 
és felkészítő tanárát megillető Öveges Érmet ebben az 
évben Bolgár Dániel pécsi tanulónak és tanárának, 
Sebestyén Klárának adhatta át Arató Gergely Oktatási 
államtitkár.

Az érdemi munka Arató Gergely államtitkár Új 
tudás-műveltség mindenkinek című előadásával kez
dődött. Beszélt az uniós fejlődési forrásokról, a hátrá
nyos helyzetű gyermekek óvodához jutásának szük
ségességéről, az integráció kérdésének fontosságáról. 
Kiemelten szólt az oktatás tartalmi fejlesztéséről, a 
kooperatív oktatásról és a nyelvoktatásról. Hangsú
lyozta a természettudományos oktatás fontosságát, 
annak megerősítését, amelyet nem kizárólag egy in-
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A 2008. évi Öveges Érem kitüntettjei: Bolgár Dániel, az Öveges
verseny első helyezettje és tanára, Sebestyén Klára. A fényképeket 
Pál Zoltán készítette.

tegrált természettudományos tantárgy bevezetésével 
tud elképzelni. Szívesen hallottunk a teljesítményösz
tönző pénzkeret emeléséről, a kutatótanári ösztöndíj 
növeléséről, a tehetséggondozás fontosságáról, a Gé
niusz programról.

Az előadás után kérdéseket lehetett feltenni az ál
lamtitkár úrnak. Rövid idő állt rendelkezésre, így sok
sok kérdés maradt a kollégákban. Akik lehetőséget 
kaptak, azok a pedagógusképzésről, a pedagógus 
elbocsátásról, a felvételi rendszerről és az uniós pén
zek felhasználásáról kérdeztek.

A szünet után Szabó Gábor akadémikus (Szeged) 
Kell-e fizikát tanulni? címmel tartotta meg előadását. 
A gazdasági versenyképesség és az innováció össz
hangját emelte ki. A fiatalokhoz azzal az üzenettel 
fordult, hogy érdemes természettudományos (külö
nösen műszaki) diplomát szerezni. Beszélt arról, 
hogy a technika tanítását vissza kell állítani az isko
lákban, a tanárok (ezen belül a fizikatanárok) anyagi 
megbecsüléséről, a mestertanárok fontosságáról. 
Összefoglalásként megállapította, hogy a fizika taní
tásához tanárra, eszközre, módszertani kutatásokra 
van szükség. A fizikaoktatás mai helyzetén változtat
ni kell.

A délelőtt utolsó programjaként Vida Józsefi Eger) 
beszámolóját hallgattuk meg a 2008-as Öveges József 
Országos Fizikaversenyről, amelyre 300 iskola közel 
1000 tanulója nevezett. Az országos döntőn 77 tanuló

Az eszközkiállításon

vett részt, közülük 11 határon túli magyar iskolákból. 
A verseny megnyitóján az Öveges-család képviseleté
ben megjelent Göncz Kinga miniszter asszony.

A versenyfeladatok összeállításánál arra töreked
tek, hogy a jelenségelemzés és a gondolkodtató fel
adatok kerüljenek előtérbe a számításos feladatokkal 
szemben.

Győr városa, a Kazinczy Gimnázium elvállalta a 
jövő évi verseny megtartását. Köszönjük a lehetősé
get, a meghívást!

Délután az Erkel Ferenc Gimnáziumban folytattuk 
a programot. Az eszközkiállítás ismét lehetővé tette 
sokféle régi és új eszköz kipróbálását.

A hagyományoknak megfelelően láthattuk Márki- 
Zay János szórakoztató kísérleteit a papírral. A papír 
anyagi tulajdonságainak és különféle formáinak 
összefüggéseivel ismertette meg az érdeklődőket.

Mészáros Sándor ezer apró eszköze mellett Bay 
Zoltán holdvisszhang kísérletének antennamodelljét 
hozta magával a kiállításra.

Varga István ebben az évben nyomásváltozással 
kapcsolatos kísérleteket mutatott be, természetesen 
saját maga által készített eszközökkel.

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium tanulói, Nagy 
Tibor tanár úr vezetésével hologramok és háromdi
menziós képek készítésének rejtelmeibe vezettek be 
bennünket. Ők képviselték Magyarországot a Come- 
nius Természettudományos Nemzetközi Találkozón 
Lancasterben.

Két eszközforgalmazó cég is részt vett az Ankéton. 
A Meló-Diák régi kiállító. A megszokott igényes esz
közöket ajánlotta. Idén az optikai készleteket kínálta 
féláron az iskoláknak. Az NTL Magyarország Kft. új 
kiállítóként igen komoly kísérleti csomagokat hozott a 
fizika oktatás minden területére. Sajnos, bármennyire 
is hasznos lenne a tanításban, csak kevés iskola en
gedheti meg magának, hogy ezeket az eszközöket 
megvásárolja.

A Mozaik Kiadó Kft. és a Nemzeti Tankönyvkiadó 
Zrt. három napon keresztül kínálta természettudomá
nyos könyveit engedményes áron.

A délutáni program Jármezei Tamás (Nyíregyháza) 
tájékoztatójával folytatódott. A 10 éves Jedlik Ányos 
Országos Fizikaversenyről számolt be. Az 1998-as 
első versenyt Király Árpád, a Jedlik Társaság főtitkára 
támogatta. Kezdetben a hetedik osztályosok levelező 
versenyeivel indult, ma már három évfolyamból vesz
nek részt a gyerekek a vetélkedőn.

Nagy várakozással tekintettünk a Tudomány és 
áltudomány címmel meghirdetett Vitafórum elé, 
amely Härtlein Károly, Füstöss László és Orosz Lász
ló, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem Fizikai Intézete munkatársainak vezetésével zaj
lott. Hallottunk a kristálygyógyászatról, az energia 
fogalmával való visszaélésekről, az örökmozgókról, 
az ál tudományos halandzsáról.

Az áltudomány egyre inkább áttekinthetetlen biro
dalom, leképezi az egész tudományt. A gyerekeket 
arra kell nevelni, hogy kérdezzenek, nekünk pedig a 
tudomány segítségével kell válaszolnunk.
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Kirándulás Nagyváradra

Szakcsoportunk éves taggyűlését június 23-án, hét
főn este tartottuk. Kiss Gyula elnök ismertette a tag
csoport éves munkáját. Kiemelte, hogy az Öveges 
József fizikaverseny sikeresen zajlott. A tanulók felké
szültek voltak, a zsűri jól végezte a munkáját, a rende
zők mindent megtettek annak érdekében, hogy élmé
nyekben gazdagon térhessenek vissza a versenyzők 
iskolájukba.

Szót ejtettünk az ankétok fontosságáról, szakmai 
hasznosságukról. Megállapodtunk abban, hogy még 
szélesebb körhöz kell eljuttatni a következő ankét 
felhívását.

Az első nap vacsorával és baráti beszélgetéssel 
zárult, a szervező iskola vendéglátásával.

Az Ankét második napja volt a legfárasztóbb, de 
egyben legszínesebb is. Műhelyfoglalkozásról mű
helyfoglalkozásra mentünk szinte szünet nélkül. 
Ügyes beosztással mindenki eljutott minden műhely
re, amely érdekelte.

Zátonyi Sándor A környezeti nevelés lehetősége a 
fizika tanításában címmel tartotta meg előadását a 
tőle megszokott lebilincselő stílusban. Rövid videofil
mek bemutatásával tette mindenki számára érthetővé 
a különleges energiafajták hasznosságát.

Ifj. Zátonyi Sándortól klasszikus és modern elekt
rosztatikai kísérleteket láthattuk, amelyeket már csak 
látványosságuk miatt is érdemes tanórákon bemutatni.

Tompa Lajos Orosházáról az interaktív tábla hasz
nálatába avatott be bennünket, a hangsúlyt a tábla 
informatikai szerepére helyezve.

Vida József Horror vacui, azaz az üres terektől 
való félelem fizika órán címmel 20 kísérletet mutatott 
be a légnyomás tanításához.

Lévainé Kovács Róza beavatott bennünket abba a 
mesterségbe, hogy miképpen kell fejlesztési tervet 
készíteni a fizika oktatásához.

Márki-Zay János a globális felmelegedés elleni lo
kális védelem teendőivel ismertetett meg minket. 
Megmutatta, mi mindent tehetünk a Föld környezet- 
védelmi gondjainak mérsékléséért.

Nagy Anett OK, avagy otthoni kísérletek címmel 
tartotta meg műhelyfoglalkozását. Láthattuk, hogy a

teafilter, a narancshéj, az ösz- 
szesodort papírpénz és egyéb 
hétköznapi tárgyak hogyan 
lehetnek egy-egy motiváló kí
sérlet főszereplői.

Horváth né Fazekas Erika 
egy klímaváltozásról szóló 
oktatási programba engedett 
bepillantani bennünket, ame
lyet az ország kilenc iskolájá
ban próbáltak ki, hetedik és 
kilencedik osztályos tanulók 
körében.

Härtlein Károly valamint 
Tóth Pál a „Fizibusz” kísérle
teit mutatták be, amelyeket a 
legkisebb faluba is el tudnak 
vinni.

Varga István kolléga a 8. osztályos optikai kísérle
tek eszközeit egyszerű anyagokból állította össze, és 
ezekkel látványos kísérleteket mutatott be.

Sipos Márta jogásznő a fizikatanár jogairól és le
hetőségeiről beszélgetett a hallgatókkal. A sokféle 
szakmai műhely között újszerű volt, sok érdeklődőt 
vonzott.

Este az Erkel Ferenc vegyeskar hangversenyére 
kaptunk meghívást a gyulai református templomba. 
Reneszánsz motettákkal, reformáció korabeli zsoltá
rokkal, Kodály-, Liszt-, Erkel-művekkel kápráztattak 
el bennünket.

Az Ankét harmadik napja ismét az Erkel Ferenc 
Zeneiskola dísztermében kezdődött.

Jarosievitz Zoltán az Elektrotechnikai Múzeum 
érdekes kísérleti eszközeit hozta Gyulára. A kísérletek 
sokaságát mutatta be, természetesen bevonva a részt
vevőket is.

Ebéd előtt két olyan előadás részesei lehettünk, 
amelyek nem fizikai kísérletekkel foglalkoztak. Zs. 
Sejtes Györgyi Kompetenciadivat, vagy egy lehetséges 
alternatíva a szemléletváltásra címmel próbált eliga
zítani a nevelés, oktatás új fogalmaiban. Bácsi János a 
kommunikáció fontosságáról beszélt, amely a kulcs- 
kompetenciák alapja. A feladat- és problémaalapú 
tanítás különbözőségéről hallottunk.

Ebéd után buszra ültünk és Sarkadon keresztül a 
„Pece-parti Párizsba”, Nagyváradra indultunk. Ava
tott vezetőnk Márky-Zay János kollégánk volt. Út
közben rövid időre megálltunk Nagyszalontán, ahol 
Arany János emlékének tisztelegtünk a református 
templom előtt.

Nagyváradon az Ady Endre Líceumban Bartos-Ele- 
kes István tanár úr mutatta be a fizikumot, és ámulva 
hallgattuk színes, élvezetes beszámolóját az itt folyó 
magas színvonalú fizikatanításról.

Ezután sétálva megnéztük a város fontosabb látni
valóit, a színházat, a Szent László teret, a Sas palotát, a 
püspöki székesegyházat, a kanonok sort. Nagyvára
don a szecessziós palotákat szinte kivétel nélkül állvá
nyok borítják, nagy erővel folyik a felújításuk. Pár év 
múlva a város szebb lesz, mint valaha.
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Mindnyájan új erőre kaptunk a tűző nyári délutánon, 
miután a Meló-Diák Taneszközcentrum Kft. vendégei
ként a színház melletti patinás századeleji vendéglő 
árnyas kerthelyiségében hideg üdítőt fogyasztottunk.

Hazafelé a madarasi csárdában hangulatos vacsorá
val ért véget tanulságos tanulmányi kirándulásunk.

Az utolsó nap is sok érdekességet kínált számunk
ra. Geresdi István (Pécs) napjaink egyik legveszélye
sebb, legsürgetőbb problémájáról, a klímaváltozásról 
tartott gondolatébresztő előadást.

Ezt követően Vinkó József (Szeged) csillagász Koz
mikus hatások a földi éghajlat alakulásában című elő
adásával ráhangolódhattunk a „Csillagászat évé”-re.

Az ankét zárása előtt a műhelyfoglalkozások veze
tőinek és az eszközkiállítóknak köszöntük meg, hogy 
munkájukkal hozzájárultak az ankét sikeréhez.

A bírálóbizottság szavazatai alapján az eszközkiállí
tók közül a Knorr-Bremse-díjat Varga István (Ajak) 
kapta, 2. díjas a Varga Katalin Gimnázium (Szolnok) 
és 3. díjas Pál Zoltán (Tormás).

A résztvevők véleménye alapján a gyulai találkozó 
érdekes, hasznos tanácskozás volt. Bízunk benne, hogy 
a 2009 júniusában megrendezésre kerülő ankétnak még 
több résztvevője lesz. Sok szeretettel várunk mindenkit.

Horváthné Fazekas Erika, Ősz György, 
Szénást Istvánné

XI. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY
Beszámoló, II. rész Sükösd Csaba

BME Nukleáris Technika Tanszék

I. kategória (11-12. osztályosok) 
utolsó két feladata

9. feladat (kitűzte: Mester András}
Joseph John Thomson 1912-ben kimutatta a neon 

két izotópját. Kezdeti módszeréből fejlődött ki a tö
megspektroszkópia, az izotópokra és atommagokra 
vonatkozó ismeretek egyik fő forrása. A módszer lé
nyege: ionsugarak keskeny nyalábját állítják elő, a 
nyaláb a részecskék sebességére merőleges, egymás
sal párhuzamos irányú elektromos és mágneses me
zőn halad át, nagy vákuumban. A részecskéket az 
elektromos és mágneses mezők eltérítik, majd ezután 
egy fotolemezre jutnak. A lemez síkja merőleges a 
sebességre (lásd ábra). Az azonos pontból induló, de 
különböző sebességű részecskék becsapódásai egy 
jellegzetes görbét rajzolnak a fotolemezre.

a) Határozd meg a fotolemezen kialakuló y  = f(x) 
görbét, feltételezve, hogy a mágneses mező által létre
hozott irányváltozás szöge nem túl nagy! Hogyan lehet 
ezzel a módszerrel felismerni az izotópokat? A részecs
kék d hosszan haladnak az elektromos és mágneses 
mezőben, majd L távolságot tesznek meg az ernyőig. 
(d  «  L, és a gravitációs hatástól tekintsünk el!)

b) Milyen egyéb, atomfizikával kapcsolatos dolog 
fűződik J. J. Thomson nevéhez?

Megoldás: a) Az ionokat az elektromos tér függőle
gesen, a mágneses tér vízszintesen téríti el. Ernyőre 
merőleges gyorsulásuk nincs. Egy v sebességű ré
szecske t = d / v  idő alatt halad át az elektromos, illet
ve mágneses mezők tartományán. Ennyi ideig hatnak 
rá az erők. Az eredő erő x  irányú komponense a mág
neses Lorentz-erő: F= evB. Bár ez az erő mindig me
rőleges a sebességre, de a feladat szövege szerint a 
sebesség iránya csak kicsit változik az áthaladás so
rán, ezért ennek az erőnek a nagyságát és irányát is 
állandónak vehetjük. Emiatt az x  irányú gyorsulás

Ennek következtében t idő alatt a sebességnek lesz x  
irányú komponense is:

e v B  d e B dvr = a t = --------- = --------.
m v m

Az elektromos mező y  irányban gyorsít, tehát a gyor
sulás y  komponense:

Emiatt az elektromos mező elhagyása után a részecs
kének lesz y  irányú sebessége is:

e E d e E dvy = a t = -------= ------- .y y m v mv  
Hasonló háromszögekből:

y  = vy = e E d  és x _ vx _ e B d  
L v m v 2 L v m v

Itt a részecske becsapódási pontjának mindkét koor
dinátája függ a részecske sebességétől. A részecske
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sebességét ki kell küszöbölnünk ahhoz, hogy meg
kapjuk az y  és x  közötti összefüggést. A második 
egyenletből

1 m_ = _______ x .
v L e B d

Ezt behelyettesítve az első egyenletbe kapjuk:

y
L

eEd  eEd
m v“ m

m 
L e B d

V

Végül egyszerűsítések után adódik:
m

y  = —e L B 2d
Az ernyőn megjelenő görbe tehát parabola.

Az f  előtti szorzótényezőben szerepel az m /e  há
nyados, tehát az azonos töltésű, különböző tömegű 
ionok más-más parabolát határoznak meg.

b) J. J. Thomson volt az első atommodell, az úgyne
vezett pudingmodell megalkotója. Az ő nevéhez fűző
dik az elektron felfedezése is: 1897-ben kimutatta, 
hogy a katódsugárzás negatív elektromos töltésű ré
szecskékből áll.

10. feladat (kitűzte Szűcs József)
Bergengócia „infravörös csillagászai” titokzatos, 

nagyméretű, hidrogénből álló, sugárzó, gömb alakú 
objektumot fedeztek fel távol a Bergenverzumban. A 
gömb átmérője 1 millió km. A felszín 300 K hőmér
sékletű feketetest-sugárzása jelentősen kiemelkedik a 
3 kelvines kozmikus háttérből. A csillagászok megfi
gyelései szerint a hidrogén-gömb átmérője nem csök
ken, ezért a sugárzási energia nem származhat gravi
tációs összehúzódásból. A titokzatos égi objektum 
felfedezésének hírét Bergengócia elméleti fizikusai 
nagy örömmel fogadták, mivel igazolva látják elméle
tüket, amely szerint Bergenverzumban az atomok 
tömege úgy marad állandó, hogy az elektronok töme
ge igen lassan növekszik, a protonok tömege pedig 
ugyanannyival csökken.

a) A hidrogénatom hullámmodellje segítségével 
értelmezzük a hidrogén-gömb sugárzását az elméleti 
fizikusok hipotézise alapján!

b) Becsüljük meg, hogy évszázadonként hány szá
zalékos az elektronok tömegnövekedése, ha a csilla
gászok becslése alapján tudjuk, hogy a gömbben a 
hidrogénatomok átlagos sűrűsége 1 mól köbméteren
ként!

Megoldás: A gömb alakú H-felhő hőmérsékleti su
gárzása:

Ps = a  T4 4 R2 n =

= 5,67 - KT8 W 3004 K 4 1 2,56(5 -108 m)2 = 
m2 K4

= 1,44 -1021 W.

Ezt a felületi sugárzást térfogati energiafelszabadulás 
táplálja, amely -  a hipotézis szerint -  az elektronok

tömegnövekedéséből ered. A térfogati teljesítmény 
sűrűség:

ps _ 1,44 • 1021 W = 2 7 5 . 10-6
AZL (5 • 108 m)3 

3 3 V '

így az egy H-atomra jutó teljesítmény:

Na
2,75 • KT6 

6 • 1023
4,59 ■ KT30 _W _

atom

A H-atom alapállapotbeli energiája függ az elektron 
tömegétől:

- m
t

\

k2 e4 N 
2 fi2

Ha változik az elektronok tömege, változik az energia is.

AE, 
A t

A m i  k2 e4'
A t  2 fi2V

-4,59 ■ 10'30 W.

Az elektrontömeg növekedésével az atomok egyre 
mélyebb energiájú állapotba kerülnek, ebből szárma
zik a felszabaduló energia. Az ismert konstansok be
helyettesítésével kapjuk:

= 1,926 - KT42 
A t  s

Ez évszázadonként 0,66%-os relatív csökkenésnek 
felel meg.

II. kategória (9-10. osztályosok) 
utolsó két feladata

9. feladat (kitűzte Újvári Sándor)
Rutherford a következő kísérlettel határozta meg, 

hogy milyen részecskékből áll az alfa-sugárzás: egy 
légritkított üvegballonba rádiumot helyezett, majd egy 
idő múlva az összegyűlt gázt kisülési csőbe sűrítette. 
A kisülés színképét elemezve megállapította, hogy a 
keletkezett gáz hélium. Két nap alatt mennyi (hány 
mól) hélium gyűlt össze, ha a ballonban elhelyezett 
rádium tömege két gramm volt? (A rádium leányele
meinek további bomlásától tekintsünk el.)

Megoldás: A rádium atomsúlya 226, így 2 g rádium
ban lévő atomok száma:

N = ~  6 ■ 1023 = 5,3 • 1021.
226

A rádium felezési ideje 1600 év = 50,5 -109 s. Az akti
vitás tehát

A = ln2— = 7,27 • 1010 T
bomlás

s
Két nap alatt a kezdeti aktivitás nem változik lényege
sen, ezért a két nap alatt bekövetkező bomlások szá
ma: 48-3600-7,27 HO10 = 1,26-1016. Mivel minden
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bomlásból egy He atommag keletkezik, ezért

1,26 -1016
6 ■ 1023

2,1 -10“

mólnyi hélium gyűlt össze a ballonban.

Az első esetnek nincs megfelelő tömegű atommag 
(M ~ 4/3 u), a másodiknak megfelelő viszont van: a 
12-es tömegszámú atommag, a 12C.

Számítógépes feladat

10. feladat (kitűzte Vastagh György)
Egy Aj kezdeti mozgási energiájú alfa-részecske 

centrálisán ütközött egy nyugvónak tekinthető atom
maggal. A mozgási energiája az ütközés után A2-re 
csökkent.

a) Határozd meg a két mag tömegeinek arányát!
b) Mi lehetett a második mag, ha E2 az Ej-nek 25%-a?
Megoldás: A rugalmas ütközésnél a lendület és a

mozgási energia megmarad: p, = p3±p2, valamint £j = 
E2 + Itt az 1-es index a bejövő alfa-részecskét, a 2-es
index az ütközés utáni alfa-részecskét, és a 3-as index 
az ismeretlen tömegű (kezdetben nyugvó) atommagot 
jelöli. A kettős előjelre azért van szükség a lendületnél, 
mert a feladat nem rendelkezik arról, hogy az alfa-ré
szecske „visszapattant”, vagy továbbhaladt.

Figyelembe véve, hogy p  = \J2 m E  , az első 
egyenlet így írható:

^ 2 m E 1 = sj2M{El - E 2) ± ^ 2  mE 2. 

Osszunk végig ^ 2 m E l -gyei:

1 =
\|

M
m

( \ 
i - 5 l

e ' i N
Ebből a tömegek arányát már könnyen kifejezhetjük 
(a két különböző előjel esetére):

M  
\J m

b) Mivel

1 -
\ E, illetve

1 +
M N

1 -
E~

1 - — 
E,

-=r = 0,25, így E, -7T = 0,5.
N

Behelyettesítve: 

~M _ 1-0,5
N n Vl -0,25 \/Ö/75

0,5 Af 0,25—— , azaz — = —— 
m 0,75

_1
3 ’

ha azt feltételezzük, hogy az alfa-részecske továbbha
ladt. A másik esetben:

M 1+0,5 1,5 M, azaz — 
m'  n é 1-0,25 V/ÖJ5

ha az alfa-részecske visszapattant.

2,25
0,75 = 3,

i t
Nyomás

t t
Nyomás

Dúsílás (%)

■ ■..1 D l1

A program diffúziós urándúsító 
építését és működésének szi
mulációját tette lehetővé. Kiin
duláskor a szimulációs terüle
ten három „tartály” látható. Az 
egyik tartály tele volt természe
tes uránt tartalmazó UF6 (urán- 
hexafluorid) gázzal, a másik két 
tartály pedig üres volt. A szimu
lációs programban „diffúziós 
cellákat” lehetett elhelyezni (ld. ábra), és a cellák ki-, 
illetve bemenetelt csővezetékekkel összekötni.

Mindegyik cella két „oldalból” állt, amelyek között 
lévő porózus falon keresztül mehet végbe a gázdiffú
zió. Mindkét oldal hőmérsékletét, és az átáramló gáz 
mennyiségét szabályozni lehet. A versenyzők (a prog
ram részletes ismertetőjén túl) a következő szövegű 
feladatlapot kapták:

Feladatok:
1) Ismerkedj meg a szimulációs programmal! A 

program használatát külön útmutató magyarázza el.
2) Hozz létre egyetlen dúsító cellát! Vizsgáld meg 

az egyes paraméterek hatását a dúsításra! Az észrevé
teleidet rögzítsd jegyzőkönyv formájában!

3) Vizsgálj egy kétcellás elrendezést! Vizsgáld meg, 
milyen hatásai lehetnek annak, ha visszavezeted a 
gázt egy korábbi fokozatra! Az észrevételeidet rög
zítsd a jegyzőkönyvben!

4) Tapasztalataid alapján építs és üzemeltess egy 
diffúziós elven alapuló urándúsító telepet! Maximáli
san 6 db dúsító cellát használhatsz. A jegyzőkönyvben 
írd le, hogy milyen szempontok alapján tervezted úgy 
az elrendezést, ahogyan megépítetted.

5) Vizsgáld a megépített urándúsító működését, és 
próbáld úgy beállítani a paramétereket, hogy 5 perc 
(300 s) alatt a lehető legtöbb, és legnagyobb dúsítású 
uránt tudj összegyűjteni.

6) A rendelkezésedre álló idő utolsó 5 percében 
üzemeltesd a dúsítót 300 s-ra időzített üzemmódban. 
(A zsűri csak ennek az eredményét fogja látni.)

7) A futás befejezésekor mentsd el az eredményt. A 
fájl neve legyen az azonosítód. A fájlnévnek nem kell 
kiterjesztést adnod, a program automatikusan ad 
*.DIF kiterjesztést.

A zsűri a feladatot a következő szempontok alapján 
pontozza.

1) Score = AHd/0,709-1)8, ahol N a 300 s idő alatt 
összegyűjtött 235U mólok száma a „dúsított urán” tar
tályban, d pedig a dúsítás százalékban kifejezett ér
téke.

2) A „Score” alapján adja a zsűri a végső pontszámod 
2/3 részét. A további 1/3 rész a számítógépes „kísérlet
ről” készült jegyzőkönyv értékeléséből adódik.
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F igyelem ! A számítógépes feladat elvégzéséről kü
lön „mérési jegyzőkönyvet” kell beadni. A jegyző
könyv tartalmazzon m inden olyan adatot, amelyek a 
„kísérlet” megismétléséhez és az eredm ények ellenőr
zéséhez szükségesek! Fontos, hogy a levont követ
keztetések, megfigyelések is legyenek rögzítve a jegy
zőkönyvben. A zsűri azt is figyeli, hogy az elért ered
mény mennyire logikus gondolkozás és tervezés 
eredménye. A jobb munkaszervezés érdekében cél
szerű a jegyzőkönyvet akkor véglegesíteni, amíg a 
300 s-os, utolsó „futás” történik. (A kiértékeléshez és a 
jegyzőkönyv elkészítéséhez minden segédeszköz 
használható -  beleértve a számítógépen rendelkezés
re álló eszközöket, programokat is. Ezek használata 
esetén azonban a programok eredm ényét is el kell 
menteni, és a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a ne
vét, hogy a kiértékeléskor a zsűri belenézhessen.)

Kísérleti feladat

A mérési eszközök mellé a versenyzők a következő 
tájékoztatót kapták:

E lek trom ágneses ke r in g e tő  s z iv a tty ú  m odellje
S z ilá rd  L eó n a k  és A lb er t E in s te in n e k  közös szaba

dalma egy mozgó alkatrészeket nem  tartalmazó, 
elektromágneses elven m űködő szivattyú. A talál
mány lényege az, hogy elektromosan vezető folyadé
kon (pl. folyékony fémen) áramot hajtunk át, és olyan 
mágneses m ezőbe helyezzük, amely merőleges az 
áram irányára. Az elektromos és a mágneses mező 
együttes hatása a folyadékot mozgásba hozza. Ezt a 
találmányt akár folyékony fém (pl. folyékony nátri
um) hűtésű atom erőművekben is fel lehet használni a 
hűtőfolyadék mozgásban tartására.

A  m érés elve: A mérés 
során nem  folyékony fém
mel, hanem  0,3 mólos 
CuS04 oldattal végzünk 
méréseket. Az oldat vezeti 
az elektromos áramot, és 
ezzel „modellezi” a folyé

kony fémet. Az oldatot olyan hengeres edénybe önt
jük (á b ra ) ,  amelynek a szélén és a közepén egy-egy 
hengeres vezető van.

Ezeknek a sugarát jelöljük Ru illetve i?2-vel (R { < 
K d. R, = 2 mm, R, értékét m érd le. A két vezetőre U 
egyenfeszültséget kapcsolunk egy tápegységből, 
amelynek hatására a folyadékban sugárirányú áram 
indul meg. Ennek az erősségét jelöljük Tj-gyel. U a 
tápegységen beállítható. A feszültség és az áram ak
tuális értéke a tápegység beépített m űszerén mérhető. 
A hengeres edényt olyan elektromágnes belsejébe 
helyezzük, ahol a mágneses m ező iránya a henger 
tengelyével párhuzamos. Az elektromágnessel B  in
dukciójú mágneses mezőt állítunk elő. Az elektro
mágnes adatai: menetszám: 200, belső átmérő 11 cm, 
a mágneses indukció kiszámításához szükséges egyéb 
adatokat mérd le (a folyadék relatív permeabilitását 
vegyük 1-nek). A tekercset egy másik tápegységből 
tápláljuk, a tekercsen átfolyó áram (/2) beállítható, és 
a tápegység beépített műszerén leolvasható.

A sugárirányú áramra a rá merőleges mágneses tér 
erőt gyakorol, amelynek hatására a folyadék forgásba 
jön. A folyadék azonban nem  merev testként forog! 
Elméleti számítások szerint a középponttól r  távolság
ra lévő folyadékrétegek körülfordulási idejére jó kö
zelítéssel fennáll a következő összefüggés:

T (r) = ^ r > + T0,

ahol T0 és  K e g y  állandó (mértékegységük s, ill: m2/s).
F eladatok:
1) Állítsd össze a mérési elrendezést!
2) Igazold a fenti összefüggést, és határozd meg a 

K  állandó értékét legalább 3 különböző mágneses 
térerősség mellett!

T anácsok:
a) Az összefüggés igazolásához mérd meg a folya

dék forgási sebességét (pl. a körülfordulási időt) több 
különböző sugár mellett!

b) Válassz olyan ábrázolási módot, hogy lineáris 
összefüggés legyen az ábrázolandó m ennyiségek kö
zött!

c) Illessz egyenest a mérési pontjaidra (grafikusan, 
vagy számítással), és ennek alapján határozd meg a K  
állandó értékét!

3) A méréseid alapján rajzold fel, hogy hogyan függ 
a K állandó értéke a mágneses tér erősségétől!

A  m é ré sh ez  ren d e lk ezésre  áll:
• Műanyag edény, amelynek alján henger alakú, 

sárgaréz elektróda van;
• sárgaréz rúd, amelyet a henger közepébe be 

lehet lógatni Bunsen-állványon;
• 0,3 mólos CuS04 (rézszulfát) oldat;
• egyenáramú tápegység 3 kimenettel és 2 beépí

tett mérőműszerrel ( U és  /);
• vonalzó,
• koncentrikusan rajzolt körök (a pályasugár mé

réséhez).
• Az idő mérésére használhatod a mobiltelefonod 

stopperóráját. (A mobiltelefont másra tilos használni!)
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Fontos!
Beadandó a „Mérési jegyzőkönyv”, amely tartal

mazza
-  a mérést végző azonosítóját,
-  a mérések minden fontos paraméterét,
-  a mért nyers adatokat,
-  az eljárást (lépésenként), amellyel a végered

ményhez eljutottunk,
-  a végeredményeket,
-  a  v é g e re d m é n y e k  h ib á já t é s  a  h ib a  k is z á m ítá s i 

v a g y  b e c s lé s i  m ó d já t,
-  az eredmények diszkutálását,
-  valamint minden olyan információt, amely a 

mérés reprodukáláshoz szükséges.
A mérési jegyzőkönyvnek olyannak kell lenni, hogy 

annak alapján bárki a mérést megismételhesse, és (a 
mérési hibákon belül) hasonló eredményt kaphasson.

A verseny értékelése

A verseny döntőjének délelőttjén a tíz elméleti feladat 
megoldására 3 óra, délután a számítógépes feladatra 
másfél óra, a kísérleti feladatra szintén másfél óra állt a 
versenyzők rendelkezésére. Egy-egy feladat teljes meg
oldása 5 pontot, a számítógépes feladat teljes megoldá
sa 25 pontot, a kísérleti feladat teljes megoldása 25 
pontot hozhatott. Maximálisan tehát 100 pontot lehetett 
szerezni. A legkiválóbb I. kategóriás versenyző 82 pon
tot ért el (tavaly 70 pont volt a legjobb eredmény). A 
legjobb junior versenyző 63 pontot ért el (tavaly 76 pont 
volt a legjobb). Az elméleti feladatok közül legnehe
zebbnek az I. kategóriás versenyzők 9. és 10. feladata 
bizonyult, de minden feladatra -  még ezekre is -  érke
zett helyes megoldás! Az elméleti feladatok megoldá
sában Lovas Lia Izabella (Leőwey Klára Gimnázium, 
Pécs), valamint Nagy Viktor (Zrínyi Miklós Gimnázium, 
Zalaegerszeg) érték el a legjobb eredményt 43, illetve 41 
pontot a maximális 50-ből. A mérési feladatban Gubicza 
Ágnes (Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr), valamint 
Tolner Ferenc (Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg) 
volt a legjobb 24, illetve 23 ponttal (a maximális 25-ből). 
A számítógépes feladatra a legtöbb pontot Hartstein 
Máté (Leőwey Klára Gimnázium, Pécs) kapta, aki a ma
ximális 25 pontból 24 pontot tudott megszerezni. Külö
nösen értékelendő, hogy Hartstein Máté Junior kategó
riás versenyzőként érte el ezt a szép eredményt.

Az összesített pontszámok alapján 2008-ban a díja
kat a következő diákok kapták.

I. kategória (11-12. osztályosok)
I. díj: N a g y  V ik to r  (8 2  pont), Zrínyi Miklós Gimná

zium (Zalaegerszeg), tanára Pálovics Róbert,
II. díj: G u b ic za  Á gn es  (7 7  pont), Kazinczy Ferenc 

Gimnázium (Győr), tanárai Nikházy Lászlóné és 
Berta Miklós,

III. díj: Almási G á b o r  és Lovas Lia  Izabella (74-74 
pont), Leőwey Klára Gimnázium (Pécs), tanáruk 
Simon Péter.

A kísérleti feladat megoldása közben

Junior” kategória
I. helyezett: Varga  Á dám  (63 pont), SZTE Ságvári 

Endre Gyakorló Gimnázium (Szeged), tanára Ko
vács László,

II. helyezettek: K ovács B en já m in  (57 pont), Leőwey 
Klára Gimnázium (Pécs), tanára Simon Péter, és 
Pá szto r  Ád á m  (57 pont), Verseghy Ferenc Gimná
zium (Szolnok), tanára Pécsi István.

A záróülésen a tanulói díjak és oklevelek átadása után 
került sor az idei Delfin-díj átadására, amelyet min
den évben a tanárok pontversenyében a legjobb ered
ményt elért tanárnak ítél oda a versenybizottság. Eb
ben az évben a Delfin-díjat Sim o n  P éter , a Leőwey 
Klára Gimnázium (Pécs) tanára vehette át, aki már 
2004-ben is elnyerte azt. Az ilyen esetekre tekintettel 
az alapítók a következőképpen módosították a Del
fin-díj alapszabályát:

„5§. Az a tanár, aki a Szilárd Leó Tanári Delfindíjat 
egy alkalommal már elnyerte, második alkalommal 
emlékplakettet kap, amelyen feltüntetésre kerül a díj, 
és a díjazott neve mellett a díj elnyerésének évszámai. 
Harmadik és minden további alkalommal a korábban 
elnyert emlékplakettre az Alapítvány rávéseti a díj 
újabb elnyerésének évszámát. Az emlékplaketthez 
ugyanakkora összegű kutatási ösztöndíj is jár, mintha 
a díjazott a Díjat először nyerné el. Az emlékplakettel 
kapcsolatos szabályozás a 2008. évtől lép életbe.”

(A Delfin Díj Alapító Okirata a következő címen ol
vasható teljes terjedelemben:http://www.szilardverseny. 
hu/index. php?kp=orszagos-delfin-alapito. php)

A Marx György Vándordíjai -  amelyet minden 
évben a pontversenyben legkiválóbb eredményt elért 
iskolának ítél oda a Versenybizottság -  idén a Leőwey 
Klára Gimnázium (Pécs) nyerte el.

Az ünnepi beszédek után Sükösd Csaba köszönetét 
fejezte ki a versenyt támogató Paksi Atomerőmű Zrt.- 
nek és a paksi Energetikai Szakközépiskolának a ver
seny megrendezésében nyújtott segítségükért. A ver
senyt 2009-ban is megrendezzük változatlan tematiká
val. Ismételten bátorítjuk a határon túli magyar tan
nyelvű iskolák tanulóit is arra, hogy nevezzenek be az 
Országos Szilárd Leó Tanulmányi Versenyre. A neve
zéseket a verseny megújult honlapjáról kiindulva le
het megtenni: http://www.szilardverseny.hu
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KÖNYVESPOLC

Abonyi Iván: KIEMELKEDŐ FEJEZETEK 
A XVII-XIX. SZÁZAD FIZIKÁJÁBÓL
Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, 2008, 142 oldal

Milyen tudománytörténeti könyveket érdemes meg
venni manapság, amikor egy kattintásra a kevésbé 
ismert kutatók adatai is százával jönnek elő az inter
netes keresőkön? Életrajzi tényékért és adatokért bi
zony csak az vásároljon könyvet, akit az orvos eltiltott 
a képernyőtől vagy térerőmentes környezetben akarja 
képezni magát.

Más a helyzet, ha nem lexikális ismeretekről, ha
nem egy tudós szerző élményeiről van szó. Ha könyv 
formájában adta közre, mint Abonyi Iván esszékötetét 
a Magyar Tudománytörténeti Intézet, akkor külön 
örülhetünk az olvasóbarát megvalósításnak, a kiváló 
tipográfiának és a gondosan kidolgozott ábráknak. 
Mindez a kiadó és a nyomda érdeme, az azonban már 
a szerzőt dicséri, hogy a terjedelmes és cseppet sem 
blikkfangos cím ellenére az egyes dolgozatok lendü
letesek, személyes élményekkel telítettek, igényes 
stílusúak.

Kiemelkedő fejezetek a XVII-XIX. század fizikájából 
az esszégyűjtemény címe, és az írások zömének előz
ménye egy-egy cikk a Természet Világa valamelyik ré
gebbi számában. Érdemes volt egybegyűjteni ezeket az 
írásokat, mert mutatják, hogy mennyire a szerzőt jel
lemzi a témák megközelítése. Legyen a téma Galilei, 
Newton, Maxwell vagy Segner, Kempelen, a napfogyat
kozás, netán a bolognai csepp, a szerzőnek minden 
esetben számtalan szempontja van, az előzmények és 
hatások megvitatása az ókortól napjainkig terjed. Nem 
véletlenül került a kötetbe Arthur Koestler képe az új
kori tudomány születéséről — egy olyan gondolkodó 
írása, aki természettudós hőseit saját koruk szempontjai 
szerint vizsgálta, aki bebizonyította, hogy a nagy felfe
dezések nem közvetlenül a tervszerű kutatómunka 
eredményei, hanem inkább az alvajárók rácsodálkozá- 
sa arra, ahová eljutottak. Galilei nem becsülte érdeme 
szerint Keplert, ezért a Kepler rajongó Koestler kevés 
jóindulattal foglalkozott Galileivel. Abonyi Vekerdi 
László nyomán helyreállítja a Galilei-képet, megmutat
va a tudós hihetetlen sokoldalúságát, könyvei száza
dokra szóló jelentőségét, miközben inkvizíciós kaland
jairól azt írja: „Elgondolkodtató, vajon nem Koestlernek 
van-e igaza, hogy vigyázni kell, ha valaki egy egyéb
ként talán türelmes és nem barátságtalan oroszlán baju
szát kivagyiságból tépázni akarja.”

Newton, gravitáció, napfogyatkozások -  mi az a 
kevés, amit tudunk a newtoni dinamikáról, és mi az, 
ami ennél sokkal több, és ötszáz oldalas könyvvé 
duzzasztja a Principiát. Szóba kerül a differenciál

egyenletek bevezetése, a kauzalitás, az általános tö
megvonzás mint elemi törvény. A gravitáció a bolygó
pályáktól az általános relativitáselméletig pásztázza a 
tudománytörténetet, akárcsak a napfogyatkozások, 
amelyektől hamarosan eljutunk a korallzátonyok idő
mérő szerepéig.

Nem kevésbé változatos a magyar kutatók szerepé
nek bemutatása. Segner János András működése 
annyira összenőtt a köztudatban a Segner-kerékkel, 
hogy többen ismerik az eszközt, mint ahányan a név
adót. Ebben a fejezetben nemcsak Segner pörgettyű
mozgásról írt fontos munkájának ürügyén tudunk 
meg a halhatatlansághoz vezető út kacskaringóiról 
egyet-mást, hanem a pörgettyűmozgás fizikájának 
alapjaihoz is hozzájutunk.

Teleki Sámuel levelei, Teleki József naplóbejegyzései 
baráti közelségből tükrözik a Bernoulliak korát és prob
lémáit: „Reggel mentem Bernoulli Dániel uramhoz, híres 
mathematicushoz, aki egyéb részeiben is a Mathesisnek, 
de kivált az Analysisben nagy embernek esmertetik a tu
dós világtól. Három Bernoulli-ak voltak ekkor Basiléá- 
ban, egyik Bernoulli Miklós igen öreg, és amint mon
dották már tanítani alkalmatlan ember, de tsak ugyan 
Professor; a másik Bernoulli Dániel...” árad a szó Teleki 
József naplójában, és az olvasó úgy érzi, hogy egész 
otthonosan mozog ebben a 250 éve volt világban.

Kempelen Farkas is megkapja valódi jelentőségét 
mint univerzális tervező-megvalósító mérnök ember, 
akinek a sakkautomatára elsősorban mint figyelemkel
tő eszközre volt szüksége. Abonyi Az emberi beszéd 
mechanizmusa című munkájára irányítja figyelmünket, 
amellyel Kempelen „...utat tört valami újnak, a hang
keltés és hangérzékelés műszaki megoldásainak”.

A matematikus Makó Pál nemcsak az átlagolvasó 
előtt ismeretlen, de a Magyar Nagylexikon is említet- 
lenül hagyja. Pedig alapvető matematika- és logikatan
könyvein kívül két kötetben jelentette meg a fizikai 
ismeretek kézikönyvét 1763-ban, benne helyet adva 
egyebek között a villámok, a hold légköre, a Föld alak
ja és az északi fény kérdéseinek. Az viszont már Abo- 
nyira jellemző, hogy Makótól elindulva Zemplén Győ
zőig, jut, aki a megfelelő matematikai nyelv hiányában 
a differenciálás fogalmát elkerülve írta meg Maxwell 
szellemében Az elektromosság és gyakorlati alkalma
zásai című könyvét majd 700 oldalon.

Ha már sikerült eljutni Maxwellig, akkor a könyv 
legfontosabb fejezetéhez érkeztünk. Abonyi büszke rá, 
hogy első mestere Novobátzky Károly volt, aki számára
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a klasszikus térelmélet a tudományos igazságot és az 
esztétikailag megragadható szépséget kovácsolta egy
be. Az itt olvasható húsz oldalas tanulmánynál tömö
rebben, ám mégis sokatmondóan összefoglalni a Max- 
well-elméletet aligha lehet. Maxwell a kötetben egye
dül képviseli a XIX. század fizikáját, és erre a kizáróla
gos képviseletre valóban ő helyes választás.

A címben zárásként jelölt XIX. századdal nem ér 
véget a karcsú, 142 oldalas kötet -  majd 30 oldal 
marad még a leleményes befejezésre; a pályafutását a 
17. században kezdő bolognai csepp ürügyén a lökés

hullámok jelenségének tárgyalására, és annak híres 
magyar teoretikusára, Zemplén Győzőre. Az atom
bomba hatásmechanizmusában szerepet játszó lökés
hullámnak a csillagok magneto-hidrodinamikájában 
van kozmikus szerep, és ezt mind, Zemplén munkás
ságának jelentőségével együtt, egész jól meg lehet 
érteni ebből a könyvből.

Talán ezért lehet Abonyi írásait a leginkább szeret
ni, mert olyan jól el tudja magyarázni a fizikát meg a 
fizikusokat.

Füstöss László

H ÍR EK-ESEM ÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. évi Küldöttközgyűlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. május 23-án, 
szombaton 10.00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyű
lését az Eötvös Egyetem Fizikai épületének (Budapest, 
XI. Pázmány Péter sétány 1/A) 083- előadótermében.

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt ve
het. A Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja 
felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szak
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F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Matematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

LIX. évfolyam 3. szám 2009. március

ÖTVEN ÉVE A KFKI-BAN Pál Lénárd
Budapest

Késő este 1959 márciusában

Egyre gyorsabban kattogtak a detektorláncok számlá
lói, Szívós Karcsi1 a huszonharmadik kazettát tartotta a 
zónában, félig behelyezett állapotban. Tudtuk, hogy itt 
a pillanat. Mindnyájan Sztolerovra2 néztünk. Bólintott, 
és mint aki megállapítja, hogy kisütött a Nap, közölte: a 
rendszer enyhén szuperkritikus. Kérte az operátort, 
hogy eressze le a biztonságvédelmi rudakat. 1959. már
cius 25-ét mutatott a naptár, és 
21 óra 59 percet a vezénylő 
órája. Magyarországon, Csille
bércen, a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Fizikai 
Kutató Intézetében (KFKI) 
megvalósult az első, önmagát 
fenntartó neutron-láncreakció, 
csaknem 17 évvel az után, 
hogy a Chicagói Egyetemen, a 
Stagg Field-i futballstadion 
egyik lelátója alatt működni 
kezdett Szilárd Leó „atommág
lyája”.

Nem szeretem az ünnepé
lyes évfordulókat, amikor csak 
jót és szépet illik írni vagy 
mondani. A megtörtént esemé
nyeket nem lehet megmásíta
ni, nem lehet meg-nem-történ- 
tekké varázsolni. Most, 2009- 
ben, ha őszintén idézzük a

múltban történteket, azt kell mondanunk, hogy 50 
évvel ezelőtt a KFKI-ban valami nagyon fontos és hasz
nos dolog valósult meg, amely jelentős fellendülést 
hozott a hazai természet- és mérnöktudományok fejlő
désében.

Emlékezem, de tudom, hogy „mélységesen mély a 
múltnak kútja”, könnyű elsüllyedni benne. Igyekszem 
„fennmaradni” a tények rideg világában, de nem ígé
rem, hogy „objektív” leszek. Tény, hogy 1955-ben

1. ábra. így nézett ki, amikor „megszületett”

1 Szívós Károly a KFKI munkatársa, 
később az ERŐTERV vezetője.
2 G. A. Sztolerov szovjet fizikus, aki 
segített a „reaktorindításban”.
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kaptam azt a feladatot, hogy irányítsam a KFKI-ban 
felépítendő kutatóreaktor létesítésének, majdani tudo
mányos és gyakorlati hasznosításának munkálatait. 
Tény, hogy felejthetetlen élmény számomra 1959- 
március 25-én este az a pillanat, amikor a reaktor mű
ködni kezdett ( 1. ábra), de nem tagadhatom, hogy 
most, fél évszázaddal később azt tartom csodának, 
hogy írhatok a múltról, mert még élek azok közül, 
akik akkor velem dolgoztak, és akik „bátrak voltak”, 
és „mertek”.

Mit írjak a régi időkről? Gondolom, tisztelt olvasóim 
nem munkabeszámolót várnak. írok halványuló, töre
dező emlékeimről, amelyekből talán előcsillan szán
dékaink és cselekvéseink logikája. Természetesen 
minden visszaemlékezés szubjektív és pontatlan. Ez is 
az. Kérem, nézzék el nekem, ha a megélt múlt ereje 
sarkítja írásomat.

Régi történet

A történet, amelynek látszólagos kezdete 1959 már
ciusában volt, tulajdonképpen 1955-ben -  vagy talán 
még korábban -  kezdődött. Mindenesetre 1955 tava
szán lehetett érezni, hogy a két szuperhatalom szem
benállásában az enyhülés halvány jelei mutatkoznak. 
Elhatározták ugyanis, hogy az ENSZ égisze alatt -  
Genfben -  reprezentatív atomenergia konferenciát 
tartanak a nukleáris energia békés célú felhasználásá
nak elősegítése érdekében, s nyilvánosságra hozzák 
az úgynevezett „atomtitkok” egy részét. Abban is 
megállapodtak, hogy nukleáris eszközökkel (reaktor
ral, gyorsítóval) nem rendelkező országoknak lehető
vé teszik ilyen eszközök megvásárlását, hogy elkez
dődjék ezekben az országokban is a nukleáris energia 
békés célú hasznosítását szolgáló munka. így 1955 
tavaszán a szovjet kormány is felajánlotta a magyar 
kormánynak, hogy vásárolhat tudományos kutatási 
célokra atomreaktort és ciklotront, s egyben meghívta 
a magyar szakembereket, hogy tekintsék meg a be
rendezéseket, és állapodjanak meg az illetékes szovjet 
szervekkel a tennivalókban.

A magyar kormánynak abban az időben nem volt 
olyan intézménye, amely javaslatot tehetett volna a 
kiutazó delegáció tagjaira, valamint a tárgyalásokon 
követendő elvekre. Az történt, hogy Gerő Ernő mi
niszterelnök-helyettes döntött, hogy kik utazzanak, 
azt azonban nem tudom, hogy számára ki tett javasla
tot. A delegációt Incze Jenő1 külkereskedelmi minisz
ter vezette. A küldöttség tagja volt Jánossy Lajos, Si- 
monyi Károly és én is. A szovjet tárgyaló csoportot V. 
Sz. Jemeljanov, a szovjet Atomenergia Bizottság elnö
ke vezette. Részletes tájékoztatást kaptunk a felaján
lott berendezésekről, és sok kutatóintézetben jártunk. 
Láttunk működő ciklotront, reaktort, Cserenkov-su- 
gárzást, „forró-kamrákat”, manipulátorokat, nagy és 
bonyolult készülékeket. Mindez mély benyomást tett

3 A továbbiakban személynevekhez általában nem fűzök meg
jegyzéseket.

ránk. A „nagy tudomány” műhelyei jelentősen külön
böztek attól, amit mi a saját kutató laboratóriumaink
ban megszoktunk.

A magyar delegáció fizikus tagjai egyetértettek ab
ban, hogy figyelembe véve a magyar szellemi kapa
citást, nekünk most elegendő csak a kutatóreaktort 
megvásárolni. Ez meglepetést keltett a szovjet tárgya
lócsoportban. Emlékszem, hogy Incze Jenő miniszter 
telefonon felhívta Gerő Ernőt, és megkérdezte, elfo
gadhatja-e a fizikusok álláspontját. Gerőnek az volt a 
kérdése, hogy atomerőműhöz kell-e ciklotron. Miután 
azt válaszoltuk, hogy ciklotron magfizikai kutatások
hoz és nem atomerőműhöz kell, Gerő hozzájárult ah
hoz, hogy a szovjet ajánlat egészével szemben mi an
nak csak a kutatóreaktorra vonatkozó részét fogadjuk 
el. Egy jobb minőségű ciklotron megvásárlására ké
sőbb kerülhetett sor, és azt -  nagyon helyesen -  már 
nem a KFKI-ba, hanem Debrecenben, az ATOMKI-ba 
telepítették.

A szovjet tárgyalócsoport fizikusai elfogadták érve
inket, és az 1955 júniusában aláírt államközi egyez
ményben már csak a kutatóreaktorra vonatkozó téte
lek szerepeltek. Látogatásunk érdekes epizódja volt, 
hogy az egyik tárgyalás végén megkérdeztük Jemelja
nov professzort, kaphatnánk-e kis mennyiségű U-235- 
öt és U-233-at hasadási kamrák készítéséhez. Azt vála
szolta, hogy gondolkodni fog kérésünkön. Nagy meg
lepetésünkre, elutazásunk napján átadott egy kis do
bozt, amelyben -  az akkori idők előírásai szerint cso
magolva -  benne volt néhány gramm a kért izotópok
ból. Természetesen, az izotópokat a KFKI-ban -  az 
előírásoknak megfelelően -  nyilvántartásba vettük. 
(Korán elhunyt, kedves munkatársam, Nagy László, 
aki a maghasadás fizikájával foglalkozott, ezeknek a 
„zsebben szállított” izotópoknak a felhasználásával 
készített jól működő hasadási kamrákat.)

Hazatérésünk után nagy lendülettel kezdtünk hoz
zá az előttünk álló feladatok megoldásához. Simonyi 
professzor azt javasolta, hogy írjunk A reaktorfizika 
és reaktortechnika alapjairól egy tankönyvet. Bozóky 
Lászlót, Faragó Pétert és engem kért fel egy-egy feje
zet megírására. A könyv még 1955-ben elkészült, és 
1956 elején a Mérnöki Továbbképző Intézet kiadvá
nyaként meg is jelent.

Mivel az Országos Atomenergia Bizottság csak 1955 
decemberében alakult meg, egy ideig még fontos kér
dések kezelésében is nagyfokú koordinálatlanság volt 
tapasztalható. Ez alatt az idő alatt igen értékes segítsé
get kaptam Sebestyén Jánostól, aki akkor a nehézipari 
miniszter energiaügyekkel foglalkozó helyettese volt. 
Többek között energiaipari (erőművi) tapasztalatokkal 
rendelkező, kiváló mérnököket javasolt a kutatóreak
torral kapcsolatos beruházási és majdani üzemeltetési 
feladatok ellátására. így került a KFKI-ba Gyimesi Zol
tán, Verle Győző, Szívós Károly és még többen mások. 
(A reaktorüzem első főmérnöke Verle Győző lett, Gyi
mesi Zoltán pedig a reaktorfizikai és reaktortechnikai 
kutatások irányításában jeleskedett.) Hozzákezdtem a 
fizikus és kémikus munkatársak kiválasztásához is. 
Jánossy professzor egyetértésével először az ő tanítvá

82 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 9 / 3



nyait, Nagy Lászlót, Kiss Dezsőt, Ádám Andrást kértem 
fel egy-egy tudományos program megszervezésére és 
irányítására. A Műszaki Egyetemről a röntgen-szerke
zetvizsgálatokban járatos Szabó Pált sikerült megnyer
nem. A radiokémiái kutatások vezetését a stabil izotó
pok kémiáját jól ismerő Kiss István vállalta. Sok év táv
latából úgy látom, hogy nagyszerű, kreatív munkatár
sak szegődtek mellém, akik nélkül aligha bontakozott 
volna ki a reaktor neutronjait hasznosító, eredményes 
kutatómunka oly gyors tempóban, mint ahogyan ez 
megtörtént.

Külön meg kell említenem azt a sokoldalú támoga
tást, amelyet szervezeti, államigazgatási kérdésekben 
Szabó Ferenctől, a Minisztertanácsi Hivatal munkatár
sától4 kaptam, akinek hatáskörébe tartozott -  többek 
között -  a hazai tudományos kutatások inspekciója, 
és aki 1955 decemberében az Országos Atomenergia 
Bizottság titkára lett.

Közeledett az ENSZ égisze alatt megrendezésre 
kerülő nemzetközi atomenergia konferencia ideje, és 
még nem lévén Atomenergia Bizottság, feltehetően a 
minisztertanács hagyta jóvá a magyar delegáció sze
mélyi összetételét. A delegáció vezetőjének Sebestyén 
Jánost nevezték ki. Tagja volt a küldöttségnek: János- 
sy Lajos, Simonyi Károly, Szabó Ferenc és én is. A 
konferencián elhangzó orosz és amerikai előadások 
meggyőzően mutatták azt a triviális igazságot, hogy a 
„hatáskeresztmetszetek” ugyanazok az Egyesült Álla
mokban és a Szovjetunióban is. Számomra külön 
nagy élményt jelentett, hogy Wigner Jenő professzor 
meghívott egy „magán-ebédre” az egyik kellemes, 
genfi vendéglőbe, és részletesen érdeklődött, hogyan 
élünk mi most Budapesten. Reaktorfizikáról is beszél
gettünk. Kérdeztem a véleményét, érdemes-e a neut
ron láncreakciók sztochasztikus viselkedését tanulmá
nyozni. Bátorító szavai jelentős szerepet játszottak 
abban, hogy később ezen a területen sikerült mara
dandó eredményeket elérnem.

Az előtörténethez hozzátartozik az is, hogy 1955 
augusztusában a minisztertanács döntést hozott a 
KFKI Kísérleti Atomreaktor Osztályának (röviden: 
KAR) létrehozásáról, és az MTA elnöke engem bízott 
meg az osztály vezetésével. 1955 decemberében a 
kormány létrehozta az Országos Atomenergia Bizott
ságot (OAB) is, amelynek elnöke Hidas István minisz
terelnök-helyettes lett. Emlékeim szerint ez a Bizott
ság testületként nem működött. Az OAB létrehozását 
kimondó minisztertanácsi határozat egyben intézke
dett arról is, hogy a Központi Fizikai Kutató Intézet 
felett, amelynek természetesen része volt a KAR, 
1956. január 1-jétől a felügyeletet az Országos Atom
energia Bizottság a Magyar Tudományos Akadémiával 
közösen lássa el. Erre a döntésre valószínűleg azért 
volt szükség, mert az MTA vezetése idegenkedett a 
kutatóreaktor létesítésével járó, speciális gazdasági és 
adminisztratív feladatok elvállalásától.

4 Szabó Ferenc 1957-től a KFKI munkatársaként dolgozott, koordi
nálta az atomenergia-kutatásokkal kapcsolatos feladatokat, majd 
1978 és 1990 között a KFKI főigazgatója volt.

Felkészülés

1956-ban a szovjet fél megkezdte a kutatóreaktor mű
szaki dokumentációjának a szállítását. A dokumentá
ció „szigorúan titkos” minősítéssel érkezett, és a le
szállított, fénymásolással készült kötetek csaknem 
teljesen megtöltöttek egy nagy szobát. Előírás szerint 
gondoskodni kellett a dokumentáció állandó őrzésé
ről, amit a Belügyminisztérium fegyveres alkalmazot
tai láttak el. A szobába belépni, a tervrajzokat tanul
mányozni csak külön engedéllyel lehetett. Ez a keze
lésmód nagyon megnehezítette az iratok feldolgozá
sát, a tervező, majd a kivitelező vállalat munkáját. Mai 
szemmel nézve nem is tudom, hogyan birkóztunk 
meg az értelmetlen titkosítással járó előírások megtar
tása mellett a tényleges műszaki feladatokkal.

A kutatóreaktorral kapcsolatos szerződésben benne 
volt, hogy a szovjet fél külön díjazás nélkül felkészíti a 
magyar mérnökök és fizikusok egy-egy csoportját a 
reaktor üzemeltetésére, illetve a reaktor neutronjaival 
végezhető kísérleti munka alapfogásaira.

Az üzemeltetésre kiválasztott, főként mérnökökből 
álló 10 fős csoport 1956 első felében megérkezett 
Moszkvába, és a „Gázgyárnak” nevezett reaktornál 
kezdte meg a munkát. A „Gázgyár” elnevezés abból az 
időből származott, amikor még a „biztonság” érdeké
ben minden nukleáris létesítménynek, de még a soro
zatban gyártott műszereknek is fedőnevet adtak. A 
kiképzés mind az elméleti, mind a gyakorlati területek
re kiterjedt, és magas színvonalú volt. Többször meglá
togattam a csoportot, és a kiképzéssel foglalkozó szak
emberektől részletes információt kaptam arról, hogyan 
sajátítják el jövendő munkatársaim az üzemeltetés irá
nyításához nélkülözhetetlen ismereteket. Mind a tíz 
szakember sikeresen letette a „nukleáris reaktoroperá
tori” vizsgát. (Talán nem felesleges felsorolni neveiket: 
Ádám A., Bronner G., Gyimesi Z.,. Haiman O., Kollá- 
nyi M., Pallagi D., Tóth M., Vámos T, Várkonyi L., 
Verle Gy. Közülük azonban csak Gyimesi Z., Pallagi D., 
Tóth M., Várkonyi L. és Verle Gy. vállalta, hogy a KFKI 
KAR munkatársaként részt vesz az üzemeltetés előké
szítésében, majd az üzemeltetésben.)

1956 második felében utazott Moszkvába az a fizi
kus csoport, amelynek tagjai közül Ádám Andrásra, 
Kiss Dezsőre és Nagy Lászlóra emlékezem, és akik
nek az volt feladatuk, hogy megtanulják, hogyan kell 
neutronfizikai kísérleteket csinálni. A Lomonoszov 
Egyetem Fizikai Fakultásán lényegében azokat a labo
ratóriumi gyakorlatokat végezték el, amelyeket -  dip
lomamunkájuk elkészítése előtt -  a magfizikára sza
kosodott, orosz diákoknak is el kellett végezniük. 
Sajnos, nagyberendezéseken (neutron diffraktométe- 
ren, repülésiidő-spektrométeren, háromtengelyű kris
tályspektrométeren stb.) fizikusaink nem szerezhettek 
tapasztalatokat. Többször meglátogattam őket, és 
kérdeztem a szovjet illetékeseket, hogy miért nem 
dolgozhatnak munkatársaim reaktor mellett nagybe
rendezéseken. Választ azonban nem kaptam.

1957-ben az egyik főfeladatomnak azt tekintettem, 
hogy megkezdődjön a beruházás, amelynek „generál
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kivitelezője” az Erőmű Beruházási Vállalat (ERBE) 
volt. A másik főfeladatom pedig nyilván az volt, hogy 
jól átgondolt terv alapján meginduljon a felkészülés a 
kutatómunkára.

Munkatársaimmal együtt számos programtervezetet 
dolgoztunk ki. Késő estig tartó vitákban latolgattuk, 
melyik változat látszik jobbnak, ígéretesebbnek. 
Akkor ugyan még nem írta meg „Becket”-jét Jean 
Anouilh, de vitáink jellemzésére némi szarkazmussal 
idézhetném drámájának következő sorait: „De ne
künk, Szentatya, nagy erőt ad, hogy nem tudjuk pon
tosan, mit akarunk. A szándékok mély bizonytalansá
gából bámulatos manőverezési szabadság születik.” 
Éreztem, hogy ezt a „szabadságot” arra kell felhasz
nálnunk, hogy ahonnan csak lehet, szerezzük meg 
mások tapasztalatait. Megszerveztem egy látogatást 
Jugoszláviába, ahol akkor már működött kutatóreak
tor. Pavel Savic, akivel a genfi atomenergia konferen
cián ismerkedtem meg, fogadott bennünket. Savic 
valamikor Joliot-Curie munkatársa volt, s az volt a 
nagy bánata, hogy nem ő fedezte fel a maghasadást. 
A látogatás eredményesnek bizonyult, sok korszerű 
berendezést, kitűnő műszereket láttunk, és megismer
kedtünk a jugoszlávok irreálisan nagyra törő nukleáris 
programjával. Hazaérkezésünk után bizonyos körök 
kifogásolták látogatásunkat, amire én azt válaszoltam, 
hogy a reaktorfizika törvényei Jugoszláviában is 
ugyanazok, mint más országokban, és Pavel Savic 
sem akárki a fizikusok között.

Kezdett kialakulni, hogy mit akarunk, és ez azt 
eredményezte, hogy szándékaink bizonytalansága 
„elpárolgott”. Megállapodtunk abban, hogy a magfizi
kai kutatásokban a neutronokkal kiváltott reakciók 
közül a maghasadást és az n-y reakciót vizsgáljuk, a 
kondenzált rendszerek kutatásában pedig a szilárd
testek fázisátalakulásait és mágneses szerkezetválto
zásait tanulmányozzuk. Egyértelmű volt, hogy meg 
kell indítani a radioaktív izotópok előállítását, és elő 
kell segíteni széleskörű felhasználásuk megalapozá
sát. Fontos kérdésnek ítéltük a radioaktív sugárzások 
kémiai hatásainak kutatását. Az is természetesnek 
látszott, hogy hozzá kell kezdenünk a reaktorfizikai 
kutatásokhoz, ki kell dolgoznunk a szükséges kísér
leti módszereket, fel kell készülnünk a kritikus rend
szerek vizsgálatára, a reaktorok fizikai jellemzőinek 
megbízható mérésére. Tudtuk, hogy jelentős előreha
ladást kell tennünk a korszerű méréstechnikában 
általában, a nukleáris elektronikában pedig különö
sen. Nagy fontosságot tulajdonítottunk a sugárvéde
lem operatív megszervezésének. A felsorolást folytat
hatnám, de nem teszem. Csak annyit jegyzek meg, 
hogy programunkat 1957-ben ismertettem Szegeden, 
a Középiskolai Fizikatanári Ankét első, alakuló ülé
sén, és két szerzőtársammal együtt publikáltam a Fizi
kai Szemle 1958. évi 7. és a Magyar Tudomány 1958. 
évi 5. számában.

A reaktor neutronjait hasznosító tudományos kuta
tás már 1960-ban megindult, köszönhetően az ideje
korán elkezdett előkészítő munkának. Hozzákezd- 
tünk a reaktorfizikai kutatásokhoz is. A reaktor meg

maradt fűtőelemeiből szubkritikus, majd kritikus 
rendszerek (ZR-program) épültek, amelyeken végzett 
méréseink nemzetközileg elismert eredményekre ve
zettek. Ezeken a rendszereken sajátították el fiziku
saink, mérnökeink azokat az ismereteket, amelyek 
később nagyon hasznosaknak bizonyultak az atom- 
erőművi programmal kapcsolatos feladatok megoldá
sában. A mérésekhez különféle magfizikai műszerek 
kellettek. A kezdeti időben, ameddig saját fejlesztésű 
műszerekkel nem rendelkeztünk, az alapműszereket 
a Szovjetunióból szereztük be. Ezek a műszerek azon
ban normál kereskedelmi forgalomban nem voltak 
kaphatók, és még a neveikben is viselték a korábbi 
„titkosítás” következményeit. Szép fedőneveik voltak: 
„Oreh” (Dió), Jáblokó” (Alma), „Szireny” (Orgona) 
stb. Az „Oreh”, azt hiszem, a nagyfeszültségű tápegy
ség neve volt, a többire pontosan nem emlékszem.

1958 és I960 között gyakran utaztam Moszkvába, 
hogy a szovjet Atomenergia Bizottság illetékeseinél 
elérjem, hogy megkapjuk ezeket a műszereket. Nem 
ismertem tárgyaló partnereim „rangját”, sokszor indu
latosan érveltem, de nem vették rossz néven. Sok 
műszer behozatalát sikerült elintéznem, még egy jól 
használható tömegspektrográfot is szállítottak a KFKI- 
ba. Ezek a műszerek általában nem voltak élvonalbe
liek, a KFKI-ban pár év múlva sokkal korszerűbbeket 
tudtunk előállítani, de az elinduláshoz nélkülözhetet
lenek voltak.

A gyors tempóban fejlődő reaktorfizikai és neutron
fizikai kutatómunkához számítógépre is szükségünk 
volt, amelynek beszerzéséhez ugyancsak a szovjet 
Atomenergia Bizottság nyújtott támogatást. 1960-ban 
kezdte meg működését a KFKI-ban egy URAL-típusú, 
elektroncsöves számítógép, amelynek használata sok 
tapasztalattal szolgált. A mintegy 4000 db elektroncsö
vet tartalmazó gép, amely másodpercenként körülbelül 
100 aritmetikai művelet elvégzésére volt képes, a kuta
tóreaktorhoz tartozó épület egyik nagy termébe került. 
Az elektroncsövek annyi hőt „termeltek”, hogy a terem 
fűtését télen sem kellett bekapcsolnunk, nyáron pedig 
hűtéséről kellett gondoskodnunk. Elkövettük azt a hi
bát, hogy a gépet időnként kikapcsoltuk. Tudhattuk 
volna, hogy sok elektroncsövet tartalmazó készüléke
ket nem szabad kikapcsolni, mert a ki- és bekapcsolás
nál áramcsúcsok jelennek meg, amelyek tönkretehetik 
aZ elektroncsöveket. A hibák felderítése mindig sok 
munkába került. Elrendeltem, hogy az üzemeltetők 
hétvégeken se kapcsolják ki a számítógépet. 1966-ban 
azután üzembe helyeztünk egy ICT 1905-típusú számí
tógépet, amely akkor az ország legnagyobb számító
gépe volt.

Kezdeti eredmények

Most, ötven év elteltével, aligha vállaikozhatom arra, 
hogy sorra vegyem, mit, hogyan valósítottunk meg. 
Ezzel kapcsolatban csupán azt szeretném megjegyez
ni, hogy kiválasztott főirányaink helyeseknek bizo
nyultak; hozzájárultak ahhoz, hogy kialakuljon egy új
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kutatási stílus, hogy a nukleáris energia békés célú 
hasznosítása hazánkban is számos területen elterjed
jen. Megépültek a tervezett berendezések, amelyek
kel értékes felismerések születtek a magfizika, a szi
lárdtestfizika és a nukleáris kémia területén. Megvaló
sult sokféle radioaktív izotóp előállítása az orvosi, 
ipari és mezőgazdasági szükségletek kielégítésére. 
Elterjedtek az aktivációs analitika módszerei. Értékes 
eredmények születtek a reaktorfizikai kutatások terü
letén, amelyek megalapozták annak a nemzetközi 
kutatócsoportnak a működését, amely a víz-vizes- 
reaktorokat alkalmazó nukleáris erőművek tervezésé
hez alapvetően fontos adatbázist hozott létre. Az el
múlt évtizedekben sok nemzetközi és hazai tudomá
nyos tanácskozáson számoltunk be munkáinkról és 
sikereinkről. Ezekről most nem kívánok írni, de egy, 
Mezei Ferenc nevéhez fűződő, kiemelkedő ered
ményről, az első „neutronspin-echó” kísérletről, meg 
kell emlékeznem. 1972-ben jelent meg a „KFKI-72-44” 
jelű kiadvány, amelynek kivonatában Mezei azt írta: 
„A fenti kísérleti technika több új készülék, vagy kí
sérleti technika alapjait veti meg. [...] A módszer lehe
tővé teszi a neutron részecske egyes jellemzőinek 
nagyságrenddel pontosabb meghatározását is.” Isme
retes, hogy a Mezei-féle neutronspin-echó módszer 
világhíres lett, és sok laboratóriumban alkalmazzák.

Egy sajátos együttműködés

Amikor a KFKI kutatóreaktorával kapcsolatos régi 
emlékeimet idézem, elkerülhetetlennek érzem, hogy 
szóljak a Kurcsatov Intézettel kialakult kapcsolatok
ról, hiszen azok hatása számos területen meghatáro
zó volt.

Az 1960-as évek első felében A. P. Alexandrov, a 
Kurcsatov Intézet igazgatója javasolta, hogy a Szov
jetunió által szállított és installált WRSz-típusú kuta
tóreaktorok üzemeltetési tapasztalatainak áttekinté
sére, továbbá a reaktorok felhasználásával végzett 
kutatások eredményeinek megbeszélésére -  évente 
legalább egyszer -  találkozzanak a különböző orszá
gok szakemberei. A reaktortípus főkonstruktőrét, G. 
A. Goncsarovot bízta meg ezeknek a konferenciák
nak a megszervezésével, amelyek az érdekelt orszá
gokban váltakozva kerültek megrendezésre. Egy 
ilyen konferencián találkoztam M. Pevzner kiváló 
fizikussal, aki a Kurcsatov Intézetben dolgozott, és 
mint megtudtam, korábban részt vett az úgynevezett 
„Urán Program”-ban is. (Urán Programnak nevezték 
a szovjet atombomba-programot.) Széleslátókörű, 
művelt, szabadgondolkodású kutató volt, aki beszél
getéseinkben szívesen idézte -  a szovjet vezetés által 
nem kedvelt -  B. Paszternák verseinek egy-egy so
rát, különösen azt, amelyik a „hírnévre törekvőkről” 
szól. Amikor megismerkedett a KFKI-ban folyó neut
ronfizikai kutatásokkal, az alkalmazott mérési mód
szerekkel, felvetette, hogy építsünk közösen komp
lex mérőberendezéseket, például elsőként két, telje
sen automatizált neutron-diffraktométert, egyet a

2. ábra. Vezérlő és adatkezelő berendezés (NEDDA) neutron-diff- 
raktométerhez

KFKI, egyet pedig a Kurcsatov Intézet számára. A ja
vaslat szerint a finommechanikai alkatrészeket a Kur
csatov Intézet, az elektronikus berendezéseket pedig 
a KFKI készítené el. Szlávik Ferenc, kitűnő elektro
mérnök munkatársam rögtön vállalta, hogy csoport
jában megtervezik és elkészítik a vezérlő és adatke
zelő berendezéseket, amelyeknek a „NEDDA” nevet 
adta (2. ábra). Nem írtunk alá semmiféle szerződést, 
a munka szóbeli megállapodás alapján indult el, és 
mindenki mindent a megbeszélt határidőre elvégzett. 
Pevzner elmesélte a közös programot A. P. Alek- 
szandrovnak, a Kurcsatov Intézet igazgatójának, aki
nek tetszett vállalkozásunk.

Amikor már minkét intézetben működött a beren
dezés, meghívást kaptam a Kurcsatov Intézetbe a 
NEDDA ünnepélyes átadására. Jelen volt Alexandrov 
is. Ekkor ismerkedtünk meg. Meghívott dolgozószo
bájába, és jó kétórás beszélgetésben latolgattuk a két 
intézet közötti további együttműködés lehetőségeit. 
Egyetértettünk abban, hogy a KFKI és a Kurcsatov 
Intézet között az együttműködést ne engedjük beso
rolni az úgynevezett sokoldalú nemzetközi együttmű
ködések általános kereteibe, hanem tekintsük azt 
teljesen különálló, kétoldalú munkakapcsolatnak. 
Felmerült az a javaslat, hogy a következő berendezés, 
amelyet közösen létrehozunk, legyen a háromtenge
lyű kristályspektrométer, a diffraktométer program
hoz hasonló munkamegosztással, mindkét intézetben 
megépült a háromtengelyű kristályspektrométer.
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Később, B. Szamojlov és N. Csernopljokov kérésé
re, Szlávik Ferenc és csoportja szupravezető szolenoi- 
dokhoz fejlesztett precíziós tápegységet. A KFKI-ban 
is működött ilyen szolenoid. Az ionimplantációs kuta
tásokhoz a Kurcsatov Intézet átadott egy robusztus 
ionimplantert, amelyet annak idején izotópok szétvá
lasztására terveztek, és alkalmas volt arra, hogy fel
gyorsítsa az ionokat és a céltárgyba (pl. szilícium kris
tályba) „belője”. Ez az implanter, amelyért korszerű 
TPA-típusú kisszámítógépet adtunk, kezdetben nagy 
segítséget jelentett Gyulai Józsefnek és csoportjának 
az ionimplantációs kutatásokban.

Tapasztalataink azt mutatták, hogy nem a hivatalos 
szervek által jóváhagyott dokumentumokban rögzített 
megállapodások az eredményesek, hanem azok, ame
lyekben a személyes kapcsolatokra épülő, kölcsönös 
tudományos és műszaki érdekek a meghatározóak.

A KFKI kisszámítógépei és mérőberendezései meg
tetszettek a Kurcsatov Intézet fúziós kutatással foglal
kozó szakembereinek is, és megrendelték legnagyobb 
TOKAMAK berendezésük teljes számítógépes vezérlését. 
A KFKI Sándory.Mihály által vezetett intézete sikerrel 
teljesítette a megrendelést. Alexandrov javasolta, hogy 
létesüljön a KFKI-ban is egy kisméretű TOKAMAK, plaz
madiagnosztikai célokra, a mérési módszerek kipróbálá
sára és fejlesztésére. Én ezt helyes kezdeményezésnek 
tekintettem. A TOKAMAK berendezést a Kurcsatov Inté
zet leszállította, és üzembe helyezte. Sok értékes ered
mény született. Kár, hogy 1990 után leszerelték, és a 
kutatásokat megszüntették.

Nagyon hiányos lenne ez a visszapillantás, ha nem 
írnék azokról a reaktorfizikai kutatásokról, amelyeket 
-  a KFKI eszközeire és tapasztalataira alapozva -  egy 
nemzetközi kutatócsoport végzett a WER-típusú 
atomerőművek fizikájának jobb megismerése érdeké
ben. A csoport, amelyet Ideiglenes Nemzetközi Kuta
tókollektívának neveztek, 1972 és 1990 között műkö
dött. A tevékenység jelentős része a KFKI ZR-6 jelű 
kritikus rendszerén végzett mérésekre összpontosult, 
a másik fontos területe pedig a reaktorszámítások 
fejlesztése és kísérleti ellenőrzése, validálása volt. A 
mérési programban Szatmáry Zoltán és Gadó János 
játszották a legfontosabb szerepet. A kollektíva által 
létrehozott adatbázis bekerült a szakmai körökben 
nagyra értékelt International Handbook of Evaluated 
Criticality Safety Benchmark Experiments OECD 
NEA-NSC kiadványba. Azt hiszem, nem túlzók, ami
kor azt állítom, hogy ez a kollektíva azért működhe
tett a KFKI-ban, mert kiemelkedő volt a reaktorfizikai 
kutatások színvonala és biztonsága, mert a KFKI fej
lett méréstechnikai kultúrával rendelkezett, és nem 
utolsó sorban pedig azért, mert létrehozását A. P. Ale
xandrov, a Kurcsatov Intézet igazgatója támogatta.

Ha most valaki azt kérdezné, hogy az együttműkö
désből melyik félnek, a KFKI-nak vagy a Kurcsatov 
Intézetnek volt-e nagyobb haszna, akkor azt válaszol
nám, hogy mindkettőnek. Ilyen kérdés azonban az 
együttműködés során soha sem merült fel, mindkét 
intézet kutatói elégedettek voltak, és örültek a közö
sen elért eredményeknek.

3. ábra. Petroszjánc, a szovjet Atomenergia Bizottság elnöke megte
kinti a ZR-6 kritikus rendszert. (Jobbról-balra: Erdey-Grúz, Gyimesi, 
Petroszjánc, Pál és a munkatársak.)

Emlékek és a jövendő

A múlt emlékeinek felidézése arra késztet, hogy befe
jezésül röviden elmondjam kiforratlan gondolataimat 
a nehezen megjósolható nukleáris jövőről. Jól tudom, 
hogy hazánkban megváltozott a társadalmi rendszer: 
ma Magyarországon piacgazdaság, azaz kapitalizmus 
van. Ebből következik, hogy a tudományos kutatás és 
a műszaki fejlesztés feladatait elsősorban a profitnö
velés érdekei határozzák meg. Az új, fundamentális 
ismeretek megszerzésének, a társadalom egészét szol
gáló, és csak hosszú távon eredményt hozó kutatá
soknak a támogatottsága nagymértékben csökkent, a 
rövid távon hasznot ígérő innovációk pedig nem elég
gé hatékonyak. Ennek az állapotnak lesznek káros 
következményei, amelyekről már sokan sokat írtak. 
Én most csak a nukleáris energia hasznosításával kap
csolatos néhány kérdésről szeretnék beszélni.

Triviális kijelentés, hogy energiára az élet minden 
területén szükség van, s talán az is, hogy a távlati ha
tásokkal számoló piacgazdaságnak sem mindegy, ho
gyan elégíti ki a növekvő energiaszükségleteket. 
Nem vitatható, hogy a megújuló energiaforrások 
hasznosítása, az energiafelhasználás hatékonyságá
nak növelése fontos feladat, de le kell számolnunk 
azzal a hamis illúzióval, hogy ezen az úton eljutha
tunk a megoldáshoz. Aki azt hiszi, hogy a nap- és 
szélenergia, a geotermikus energia, valamint a bio
massza hasznosításával elérhetjük, hogy hazánkban 
már nem kell nagy erőművet építeni, az naiv ábrán
dokat kerget.

Úgy látszik, egyre több országban kezdik felismer
ni, hogy az emberiség nem mondhat le a nukleáris 
energia hasznosításáról. A csernobili katasztrófa után 
olyan hisztériakeltés vette kezdetét, hogy a megfélem
lített, hozzá nem értő emberek jelentős többsége 
szembefordult a nukleáris energia mindenféle alkal
mazásával. (Azt azért érdemesnek tartom megjegyez
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ni, hogy a gyógyászatban használt, sokszor életmen
tő, nukleáris technikák alkalmazását általában ma sem 
utasítják el az emberek.) Fontos feladat újból megsze
rezni a társadalom többségének támogatását a nuk
leáris energia felhasználásához. Az ezt szolgáló mun
kát már a középiskolákban, vagy talán még korábban 
el kell kezdeni. Új módszerekkel kell felkelteni a ta
nulók érdeklődését a műszaki és természettudomá
nyok, s köztük a nukleáris technika iránt. Jelentős 
változást eredményezhetnek a különféle ifjúsági kuta
tócsoportok, amelyekben a tanulók — megfelelő tanári 
irányítással -  önálló kutatómunkájukkal sajátíthatják 
el a természettudományos gondolkodást. Meg kellene 
mutatni, legalább a középiskolásoknak, hogy a nuk
leáris energia „tiszta”; mivel alkalmazása nem növeli a 
légkör széndioxid tartalmát, segít fékezni a felmelege
dés folyamatát, és hogy hosszú távon is biztonsággal 
lehet kezelni a működtetés során keletkező radioaktív 
anyagokat.

A nukleáris energia társadalmi elfogadtatása érde
kében is fel kell lépni azok ellen a törekvések ellen, 
amelyek csökkenteni akarják a középiskolai képzés
ben a fizika szerepét. („Mellesleg” a mai életnek már 
nincs egyetlen olyan területe sem, amely ne a fizika 
terén elért eredményeknek köszönhetné létezését.) 
Amikor a fizika fontossága mellett érvelek, ezzel a 
műszaki tudás jelentőségét is hangsúlyozom. Kreatív 
mérnökök, új értéket termelő szakmunkások hiányá
ban nem gyarapodhat az ország. A fizika és általában 
a mérnöki tudományok megkövetelik a pontos fogal
mazást, segítik a kifogástalan szövegértést. Nem a 
fizika rovására, hanem éppen a fizika tanításával lehet 
orvosolni az e téren tapasztalható hiányosságokat.

Érdekeltté kellene tenni a médiaipar felelős veze
tőit is abban, hogy jóval több figyelmet fordítsanak a 
műszaki és természettudományok népszerűsítésére. 
El kellene érni, hogy a műsorvezetők -  az áltudomá
nyos szenzációhajhászás helyett -  objektív és érdekes 
tájékoztatást adjanak a lakosságnak a nukleáris tech
nika társadalmi és gazdasági fontosságáról. Sok mun
kára lesz még szükség ahhoz, hogy a társadalom 
többsége ismét elfogadja, hogy az energiaszükségle
tek várható növekedését nukleáris energiával lehet és 
kell kielégíteni.

Több országban tapasztalható, hogy a gazdasági 
élet meghatározó tényezői újból érdeklődést mutat
nak a nagy biztonságú, megnövelt hatásfokú nukleá
ris reaktorokkal megvalósítható atomerőművek iránt. 
Magam is úgy vélem, hogy a nagy hőmérsékleten 
működő, és hidrogén előállítására is alkalmas reaktor
típusoké lesz a jövő. A hidrogén üzemanyagot hasz
náló járművek valóban nem szennyezik a levegőt. 
Ilyen járművet már 1979-ben láttam a híres hannoveri 
vásáron. A Volkswagen mutatta be azt a hidrogénnel 
hajtott gépkocsit, amelynek akciórádiusza már akkor 
100 km volt.

A nukleáris energia hasznosításához való visszaté
résnek -  természetesen -  csak akkor van értelme, ha 
az erre felkészült országokban gyors ütemben folytat
ják az új generációs tenyésztő-reaktorok technológiai

fejlesztését. Ezeknek a reaktoroknak a működtetése 
azonban nemcsak lokális, hanem igen jelentős, globá
lis biztonsági kérdéseket is felvet, amelyek megvála
szolását a politikai érdekek nehezítik.

Hazánkban van kellő műszaki és tudományos hát
tér a nukleáris energetika azon területeinek kiemelke
dő szinten történő kutatásához, amelyek megfelelnek 
az ország gazdasági adottságainak. Gondot jelent 
azonban, hogy a kutatóknak és az iparban dolgozó 
nukleáris mérnököknek viszonylag magas az átlag- 
életkora. Több fiatal mérnök, fizikus képzésére van 
szükség.

A nukleáris energia hasznosításával, általában a 
veszélyt jelentő nagyberendezések működtetésével 
kapcsolatban az egyik legfontosabb feladat a bizton
ság további növelése. A számítástechnika és a kísér
leti berendezések mai fejlettsége sok új lehetőséget 
kínál a biztonsági analízis módszereinek fejlesztésére. 
Ma már szinte mindent még megbízhatóbbá lehet 
tenni, mert megvan az a megfizethető technikai hát
tér, amelyre ehhez szükség van.

A nukleáris energia biztonságos hasznosítása meg
követeli a gazdasági és politikai érdekektől független, 
szigorú ellenőrző tevékenységet. Fontos, hogy az ezt 
ellátó hatóság az államigazgatási struktúrában felada
tainak megfelelő helyet foglaljon el, és ne kerüljön 
függő viszonyba olyan szervekkel, amelyeket ellen
őriznie kell.

Befejezés helyett

Ma sokat beszélnek a „tudásalapú” társadalomról, de 
a konkrét munkát elképesztően bonyolult és vissza
élésekre is alkalmas bürokrácia nehezíti. Az ország 
gazdasági felemelkedése érdekében -  éppen most, a 
recesszió idején -  a legkorszerűbb technikák és tech
nológiák elsajátítására és alkalmazására kell az erőfor
rásokat koncentrálni. Ehhez pedig szükség van profi
tot közvetlenül nem „termelő” alapkutatásokra. Nem 
igaz az a mostanában gyakran hangoztatott állítás, 
hogy egy kis országnak nem szabad alapkutatásokra 
pénzt költenie. Ha egy országban elsorvad az alapku
tatás, akkor nem lesznek olyan szakemberek, akik 
képesek felismerni, hogy mi az, amit át kell venni, mi 
az, amit alkalmazni kell. Ha nincs olyan szakember- 
gárda, amely rendelkezik megfelelő kutatási tapaszta
latokkal, akkor az új módszerek alkalmazása lassan és 
nagy hibákkal valósul meg. Szükség volna olyan fó
rumra, amely gondos mérlegelés alapján képes meg
határozni az állami intervenciók irányait. Ennek a 
fórumnak a tagjait nem politikusokból, hanem hozzá
értő szakemberekből kellene kiválasztani. Tudom, 
hogy az érdekek mai zűrzavarában ez csaknem telje
síthetetlen kívánság, de

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek 
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”

(Ady Endre')
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REGULARIZACIO ES RENORMALAS: PÉLDÁK 
A KLASSZIKUS FIZIKÁBÓL .

Somogyi Gábor, Zürichi Egyetem
TrÓCSányi Zoltán, Debreceni Egyetem és MTA ATOMKI

A részecskefizika Standard Modellje mértékelmélet. A 
tömören megfogalmazható elv azonban hamar megle
hetősen bonyolult matematikai kifejezésekké dagad, 
amint a mértékelmélet mozgásegyenleteit megpróbál
juk kifejteni és fizikailag mérhető mennyiségeket pró
bálunk kiszámítani. Ráadásul a mozgásegyenleteket 
csak a részecskék közötti kölcsönhatások elhagyásá
val tudjuk egzaktul megoldani. A kölcsönhatások fi
gyelembevétele csak közelítőleg lehetséges. A nehéz
ségeket fokozza, hogy a számítások során egyszer 
csak divergens integrálok jelennek meg, és az egész 
eljárás hirtelen értelmetlennek tűnik. Mielőtt tovább
lépnénk, a divergens integrálokat regularizálni kell, 
azaz végessé kell őket tenni. Ezután a divergens in
tegráloktól meg kell szabadulni, amit renormálásnak 
nevezünk. Végül a regularizáció eltávolítható, és visz- 
szamarad a fizikai eredmény.

Az elmondott lépések matematikai bűvészkedés
nek tűnhetnek, olyan érzést keltenek, mintha a regu- 
larizácó és a renormálás csupán arra lenne jó, hogy 
azt az eredményt kapjuk, amit szeretnénk. Sokak szá
mára az egész eljárás matematikai szempontból elfo
gadhatatlannak látszik, aminek részben talán az az 
oka, hogy a kvantumtérelmélet bonyolult matematikai 
formalizmusa mögött nehéz kibogarászni, hogy mi a 
perturbatív renormálás lényege.1 Alább két klasszikus 
fizikai példa segítségével szeretnénk megmutatni, 
hogy

• egyrészt a renormálásra nem a végtelenek eltávo
lítása miatt van szükség, hanem azért, mert a Lagrange- 
függvény nyelvén megfogalmazott elméletben szereplő 
paramétereknek így adhatunk fizikai jelentést;

• másrészt, a regularizáció csupán ahhoz szüksé
ges, hogy fizikai jelentéssel nem rendelkező, végte
lennek adódó számolási részeredményeket követke
zetes módon értelmessé (végessé) tegyük.

Perturbatív renormálás

A perturbatív renormálás alapgondolatát nagyon egy
szerű példán szemléltetjük. Tekintsük egy m tömegű 
lineáris és köbös erőtörvény hatásának kitett részecs
ke egydimenziós mozgását, azaz egy anharmonikus 
oszcillátort! A mozgásegyenlet közismert:

1 A renormálásnak több fajtája van, e cikkben csak a perturbatív
renormálásról írunk. Példánk egyben a perturbációszámítás lénye
gét is bemutatja.

Bár a további megfontolásainkhoz a mozgásegyenlet ele
gendő, a kvantumtérelmélettel történő kapcsolat hang- 
súlyozása érdekében felírjuk a Lagrange-függvényt is:

L = E - En, ahol E = — m x 2m p ' m 2

a részecske mozgási energiája,

Ep(x ) = ~  m(O20x 2 + ^  g x 4 (2)

pedig a potenciális energiája, amely láthatóan vonzó po
tenciálgödröt jelent (feltételezzük, hogy g > 0), az egyen
súlyi hely x  = 0-ban van. Amennyiben a részecske E tel
jes energiája nullánál nagyobb, akkor az az x  = ±A(E) 
fordulópontok által kijelölt tartományon belül rezgőmoz
gást végez. A fordulópontokban Em = 0, tehát helyük az 
Ep(Á) = E egyenletből könnyen meghatározható.

Használjunk most g szerinti perturbációszámítást a 
mozgásegyenlet megoldásához, ami azt jelenti, hogy 
az x(t) megoldást az

x(j} = Y, g '* (0O)
i-0

sorfejtés alakjában keressük. Példánkban feltételez
zük, hogy g «  ra(0g, ezért a vezető rendű tag, xfa)(t), 
mellett csak az első perturbatív korrekciót vesszük 
figyelembe,

x(t) “ x <0)(t) + g x m(t). (3)

Az elhagyott további tagok legalább g2 rendűek.
A perturbatív megoldást a mozgásegyenletbe he

lyettesítve, g különböző hatványai együtthatóinak 
külön-külön nullának kell lenni. Ez g-ben első rendig 
az alábbi két egyenletet szolgáltatja

£(°) + 0)2 x(0) = 0̂ (4)

x(1) + co2 x m = (x(0))3 
6 m (5)

amelyekből xf0)(t) és jér>(t) meghatározható. A határo
zottság kedvéért tekintsük azt a kezdeti feltételt, ami
kor t = 0-ban fordulópontban van a részecske, x(0) = 
A, x(0) = 0! A vezető rendű megoldás a harmonikus 
oszcillátor jól ismert mozgásegyenletét elégíti ki és a 
megadott kezdeti feltétel esetén

x (0>(t) = A cos(cű0 t). (6)

Ennek ismeretében meghatározhatjuk az első perturba-
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tív korrekciót, ,xíi:>(í)-t, ami az (5) egyenlet f lXt) = 0, 
x(1)(í) = 0 kezdeti feltétel melletti megoldását jelenti,

x aX0 = A}
192 m co2

x
(7)

x [cos(co00  -cos(3(000  + 12o)0ísin(co0f)].

A (6-7) egyenletek matematikai értelemben helyes meg
oldásai a (4-5) mozgásegyenleteknek, fizikailag azon
ban mégsem lehetnek helyesek, ugyanis AÍ0(í)-ben a 
szinuszos tag együtthatója az idővel arányosan nő. így 
egyszercsak x(t) nagyobbá válik a fordulópontbeli A 
értéknél, a mozgás nem korlátos. Vajon hol hibázhat
tunk? A felületes válasz az lehetne, hogy a perturbáció
számítás idővel leromlik, csupán kis t-re használható.

Érdemes azonban jobban megvizsgálni a megoldást. 
A perturbálatlan (g= 0) potenciálban szereplő co0 para
méter természetesen a négyzetes potenciálban létrejö
vő harmonikus rezgés fizikai körfrekvenciája, azaz a 
rezgés tényleges periódusideje T = 27t/co0. Ezzel szem
ben az anharmonikus esetben a perturbáció módosítja 
az oszcilláció tényleges periódusidejét, amely így vala
mely T  ^ T, vagyis a perturbált esetben co0 nem a fiz i
kai körfrekvencia. Ezt nem vettük figyelembe a fenti 
megoldás során! (Arról van szó, hogy nem jó periódus 
szerint akartuk Fourier-sorba fejteni a megoldást.) A 
tanulság, hogy a végeredményt nem az eredeti Lag- 
range-függvényben szereplő paraméterekkel célszerű 
kifejezni, hanem a probléma fizikai paramétereivel. Ez 
a renormálás alapgondolata. Látjuk, hogy a renormá- 
lásnak alapvetően semmi köze ahhoz, hogy megjelen- 
nek-e divergens integrálok a számolás során.

Most lássuk, hogyan lehet a renormálás programját 
ténylegesen végrehajtani az anharmonikus oszcillátor 
esetén! Definiáljuk a renormált körfrekvenciát, ö)Ä-t, az

•Behelyettesítve a (3) perturbatív megoldást, az

x (0) + co2 x co) = 0,

x (1) + (ü2 x (1) = (x(®)3 -  Z  co2 x (0)
R 6 m 1 R

egyenleteket kapjuk, míg a kezdeti feltétel változat
lan. A renormált vezető rendű megoldás pontosan 
megegyezik az eredeti vezető rendű megoldással egy 
C00 —» coÄ csere után:

x <0X t) = A cosicú R t). (8)

A renormálás az első perturbatív korrekcióban két 
változást eredményez az eredeti (7) kifejezéshez ké
pest: egyrészt co0 helyett mindenhol (üR szerepel, más
részt az új, gyei arányos perturbáció miatt új tag 
jelenik meg,

x (1)(í) = ------ —------ x
192

x [cos(cűr 0  -  cos(3 o)Ä í) + 12 tűR t sinítűj, f)] -  

A- — Zj (üR ísin(coff t).

Látjuk, hogy az ellentag pontosan megfelelő alakú 
ahhoz, hogy a renormálási állandó, Z1; helyes megvá
lasztásával a megoldás nem fizikai, idővel növekvő 
részét kiejtsük! Ezzel a feltétellel a renormálási állan
dóra

=
A2

8 m co2

adódik, amivel a renormált megoldás,

cd2 = Z(g) (öjj, ZCg) = 1 + gZ 1 + OCg2)

egyenlettel, ahol Z(g)-t renormálási állandónak ne
vezzük, amelynek perturbációs sora eggyel kezdődik, 
hiszen a perturbálatlan esetben co0 a fizikai körfrek
vencia. Az eredeti (2) potenciális energiát a renormált 
körfrekvenciával kifejezve

En = — m Za>l x 2 + -}-g x 4 
p 2 R 4!

= -i- m co2 x 2 + ~~ g x 4 + m (Z  - 1) co2 x2

adódik. Látható, hogy visszakaptuk a kiindulási po
tenciális energiát egy co0 —> coÄ csere erejéig, de ezen 
kívül megjelent egy új tag is, amelyet renormálási 
ellentagnak nevezünk. Ez a tag (Z-l)-gyel, tehát 
g-vel arányos, ezért perturbációnak kell tekinteni! Ezt 
észben tartva, ismételjük meg a perturbatív számolást 
a renormált potenciális energiával. Az új mozgás
egyenlet:

m x  + m to2 x +
3!

g x } + m (Z -  1) colx = 0.

x m(t) = ------—-----Ícos(co„í) - cos(3 co „ Öl (9)
192 m a 2/  J

már nem csak matematikai értelemben, hanem fizikai
lag is helyes (a perturbációszámítás adott rendjében).

Összefoglalva, a perturbációszámítás naiv alkalma
zása nem fizikai tagok megjelenéséhez vezetett a per
turbatív megoldásban, mert a végeredményt nem a 
probléma fizikai paramétereinek függvényében kap
tuk meg, hanem közvetlenül az eredeti Lagrange- 
függvényben szereplő „csupasz”, nem fizikai paramé
terek függvényében. A renormálás fizikai tartalma 
pontosan az, hogy ezeket a csupasz paramétereket 
fizikai paraméterekre cserélve a végeredményből el
tűnnek a nem fizikai tagok.

Regularizáció

Nem csak a kvantumtérelméletben fordul elő, hogy a 
számolás során fizikai tartalommal nem bíró részered
ményként matematikailag értelmetlen (végtelen) 
eredményt kapunk integrálok kiszámításakor. A to
vábbiakban erre mutatunk klasszikus fizikai példát.
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1. ábra. Az ábra az (1) egyenlet x(0) = 1, ifO) = 0 kezdeti feltétellel történő pontos (numerikus) x(t) megoldását, illetve a perturbációszámí
tással kapott Xfí t) = xf0>(t) vezető rendű, és az első korrekciót tartalmazó jc:(1) = 3f0>(t) + gxf’Xt) megoldását szemlélteti. A paraméterek értékeit 
m  = 1, to0 = n/2  és g = 1-nek választottuk. A bal oldali ábrán a perturbációszámítás naiv alkalmazásával kapott (6-7) megoldást, míg a jobb 
oldali ábrán a renormált (8—9) megoldást ábrázoltuk. Mindkét esetben feltüntettük az pontos és a perturbatív megoldások 8,(í) = I x(t)-xfA) I 
különbségét is.

Határozzuk meg egy végtelen hosszú vonal menti 
egyenletes p lineáris sűrűségű töltéseloszlás körül kiala
kuló elektromos mezőt! A szokásos megoldás a Gauss- 
tételt, továbbá „szimmetriamegfontolásokat” használ. Az 
utóbbiakat nem szokás részletezni, és bár valóban telje
sül, hogy az elektromos mező hengerszimmetrikus és a 
töltésvonaltól sugárirányban kifelé mutat a vonalra me
rőleges síkban, a levezetés pontos végiggondolása nem 
egyszerű, továbbá megköveteli az elektrosztatikus tér 
örvénymentességének felhasználását is. Mindezek he
lyett lehet a „nyers erőt” használni: határozzuk meg 
előbb egy vonal menti integrálással az elektrosztatikus 
potenciált, majd ebből deriválással a mezőt.

Legyen a koordinátarendszerünk z-tengelye a töl
tésvonal mentén, és keressük a potenciált az r = 
(r, (|) =0,z=0) hengerkoordinátákkal jellemzett pont
ban. Ez a választás a hengerszimmetria és a vonal 
menti eltolási szimmetria miatt nem jelent megszorí
tást. A (0,0,z) helyen található dQ = p dz infinitezimá- 
lis töltés potenciálja r -ben

dV = —------ -d£ -  .
4 k £o v'r2 + z 2

A teljes töltéseloszlás potenciálja

V(r) = — p  -  ?  d z  = oo. (10)
4 71 e 0 í  y/r2 + z 2

A potenciálnak közvetlen fizikai jelentése nincs, csu
pán a feszültségnek, azaz két pont közötti potenciál

különbségnek. Az utóbbit megszorozva a töltés nagy
ságával megkapjuk azt a munkát, amelyet ez elekt
rosztatikus mező végezne a töltésen a két pont kö
zött. Elvileg tehát nem baj, hogy végtelent kaptunk 
eredményül. Gyakorlatilag azonban igen, ugyanis 
végtelenek különbségét, [P (r,)- V(r2)\-t nem értel
mezzük, hiszen bármennyi lehet. Nem nehéz ellen
őrizni, hogy a (10) integrál skálainvariáns, Vikr) = 
V(r), ami végképp zavarbaejtő, hiszen arra a követ
keztetésre juthatunk, hogy a potenciál mindenütt 
ugyanakkora, ezért az elektromos mező nulla.

Mi a kiút? A végtelen integrált előbb regularizálni 
kell. Ennek egyszerű módja, hogy végtelen töltésvo
nal helyett ±Z távolságra elnyúló, véges 2Z hosszúságú 
töltésvonalat tekintünk. Ekkor az integrál értéke

p
L
C dz

4 n e 0 í  Jr2 + .r2
(11)

P \j L2 + r2 + L
4 n Eo slL2 + r2 - L

Ez az eredmény (i) véges, (ii) a fizikai r távolságon 
kívül az Z regulátortól is függ (iii) és végtelenné válik, 
ha eltávolítjuk a regularizációt, Z —»°°. Ha a regularizált 
V(r,L) függvényből a szokásos módon kiszámítjuk az 
elektromos mezőt, nagyságára

E(r, Z) (EV ____ p  _  Z
dr 2 n e 0r (12)
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adódik, és sugárirányban kifelé mutat a 2r-tengelyre 
merőlegesen. A (12) egyenletben már nyugodtan eltá
volíthatjuk a regularizációt, a végeredmény véges,

E(r) = lim ----2--------- ----- = ----P----. nA)
l 2 n e0 r + ^ 2 n e0 r

Kiszámítható a feszültség is:

Wr2) -  K r.) = lim ÍV(r2, Z) - V(rv Lj] 
í ->~L J

(14)

A (11) egyenletnek van még egy tulajdonsága: (iv) 
elveszett az eredeti z-menti eltolással szembeni szim
metria. Természetesen a fizikai tartalommal bíró 
mennyiségek már újra rendelkeznek az eredeti szim
metriával. Bár a vizsgált egyszerű problémában nincs 
nagy jelentősége, hogy a részeredmény nem volt elto
lás-szimmetrikus, a részecskék kölcsönhatásait leíró 
mértékelméletek esetén a mértékszimmetria elveszté
se még a részletszámolásokban is igen kellemetlen. 
Bonyolult számítások esetén ugyanis lényeges, hogy 
minél több ellenőrzési lehetőségünk legyen a közben
ső lépések esetén. A mértékszimmetria ellenőrzése 
igen erős kapaszkodót nyújt. Vajon létezik-e olyan 
regularizáció, amely megőrzi a szimmetriát?

A múlt század utolsó fizikai Nobel-díját Gerard ’t 
Hooft és Martinas Veltman kapta a „részecskefizikai 
elektrogyenge folyamatok kvantumfizikai alapjainak 
tisztázásáért”. Munkájukban döntő jelentőségű volt a 
dimenzionális regularizáció (DR) használata, ugyanis 
ez a fajta regularizáció -  más fajtákkal ellentétben -  
meghagyja a szimmetriákat (részecskefizikai elmélet 
esetén például a Lorentz- és mértékszimmetriát). A 
DR lényege, hogy a téridő dimenziószámát szabadon 
választható paraméterként kezeljük, azaz négy (há
rom tér és egy idő) dimenzió helyett a számolásokat 
tetszőleges d dimenzióban végezzük. Lássuk, hogyan 
alkalmazható a DR az elektrosztatikai példánkban!

A (10) integrál egydimenziós; d  dimenzióra történő 
általánosításához az integrálási mértéket d  dimenzió
ban kell felírni,

dz  ->ddz  = z d~1 dzdQ.d.

Itt az egyenlőség jobb oldalán polárkoordinátákban 
írtuk fel a mértéket (tehát itt 0 < 2r< °°), és dQ,d a szög
integrálok mértéke d dimenzióban. Például dQ2 = d(j>, 
dQ3 = sin0d0d<)>. Elvégezve az integrálást a teljes tér
szög felett megkapjuk a ^-dimenziós hiperfelület 
nagyságát,

2 n “
( d> 

\ 2 J

(15)

Az Euler-féle gamma-függvény értékét táblázatból 
kiolvasva (például r ( l )  = T(2) = 1, T(3/2) = \/jt/2), Q2

= 2tt az egységsugarú kör kerülete, Q3 = 4?t az egy
ségsugarú gömb felülete, Í24 = 2n2 az egységsugarú 
négy-dimenziós gömb felülete, és így tovább. A (15) 
képlet azonban akár valós tört dimenzióban is ér
vényes.

Visszatérve a potenciált meghatározó (10) integrál
hoz, ennek d dimenziós általánosítása:

V(r, d) P
4 n e dü

(  V -1  z
V

d z
'Jr2 + z 2

(16)

Itt felfigyelhetünk a DR egy sajátosságára: az integran- 
dusba beírtunk egy hosszúságdimenziójú |i tényezőt 
(megfelelő hatványon), hogy az integrál fizikai di
menziója változatlan maradjon. Az integrál kiszámí
tásához felhasználva a szögintegrálra vonatkozó (15) 
eredményt (az integrandus nem függ a polárszögek- 
től), a maradék egydimenziós integrál könnyen elvé
gezhető. A dimenziószámot célszerűen (és szokáso
san) d= 1 -  2e-ként paraméterezzük, így a regularizá
ció megszüntetését az e —> 0 határátmenet jelenti. Az 
eredmény,

V(r, d) = ' \  - d ^ r
4tt e„

^-p— Jt-£r(e)4 7C E„
V Y

r2v /

(17)

a következő tulajdonságokkal rendelkezik: (i) véges, 
(ii) függ a dimenzió nélküli regularizációs paraméter
től, e-tól, (iii) függ a hosszúságdimenziójú segédpara
métertől, p-től, (iv) értelmetlenné válik akár az e —> 0, 
akár a p —> 0 határesetben (a gamma-függvény a nullá
ban nincs értelmezve), (v) a levágásos regularizáció- 
val ellentétben, a DR megőrzi az eltolási szimmetriát, 
hiszen a (16) integrál értékét a z —> z+ c változótransz
formáció nem változtatja meg.

A potenciál ismeretében a szokásos módon ki tud
juk számolni az elektromos mezőt,

D ( m2YE(r,d) = —-P— 2e jr er(e) ü - ,
4 7t en r r20 V

és a feszültséget e-szerinti sorfejtés alakjában. Ehhez 
felhasználjuk a gamma-függvény sorfejtését:

T(e) = -  -  y + O(e),
e E

tehát limÊ 0er(e) = 1. Az elektromos mező négydi
menziós értékére a (13) egyenletben kapott véges 
eredmény, míg a feszültségre a (14) egyenletben ka
pott eredmény adódik. Megnyugtató, hogy a fizikai 
mennyiségek függetlenek az alkalmazott regularizá- 
ciótól. Továbbá az is látszik, hogy a bevezetett (1 se
gédskálától sem függnek, amit egyenlet nyelvén is 
megfogalmazhatunk:

B
dE(rj

dg = 0, 3A K rj 
^ dg

= 0.
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E két egyenletet renormálási csoport egyenleteknek 
nevezik. Nagy jelentőségük van, de ennek bemutatá
sa már túlmutat e cikk keretein.

A potenciál köztudott módon csak egy additív ál
landó erejéig van meghatározva. A ^-dimenziós (17) 
eredmény

Kr, e) = — — - y + Inti + ln-^- + O(e)
4 n e0 L e r2

sorfejtéséhez szabadon hozzáadhatunk r-től függet
len mennyiséget. E szabadságot kihasználva a poten
ciál végessé tehető bármely dimenzióban, amihez a 
minimális levonás

P 1
4 ti e0 e ’

de levonhatjuk akár a

— - Y „ + InJt 
E E

mennyiséget is (módosított minimális levonás).

_ P_ 
4 71 eo

A maradékból nyugodtan eltávolíthatjuk a regulari- 
zációt az eredmény véges marad:

V(r) = —P— In— .
4 Jt £0 r2

A renormálható kvantumtérelméletekben az ilyen levo
nás megfogalmazható az elmélet paramétereinek az an
harmonikus oszcillátor példáján megmutatott renormá- 
lásával. A különbség mindössze annyi, hogy a Z(g, e) 
renormálási állandó függ e-tól is, mégpedig 1/e pólust 
is tartalmaz. Azonban a renormált Lagrange-függvény- 
ből számolt fizikai eredmények már végesek az e —> 0 
határesetben (a perturbációszámítás adott rendjében).

Éppen negyedszázada hallottam (T.Z.) először a 
perturbatív renormálásról az egyetemi kvantum-elekt
rodinamika előadáson. Az érthetetlennek tűnő gondo
latsor késztetett arra, hogy hosszú és kemény erőfe
szítéssel megpróbáljam alaposabban megismerni a 
kvantumtérelméletet. Úgy gondoljuk, hogy az itt mu
tatott példák tankönyvekbe illenek, és a mai egyetemi 
hallgatók számára könnyen érthetővé teszik a valójá
ban egyszerű alapgondolatot.

Kutatásunkat az OTKA (K-60432) támogatta.

SZÖVEVÉNYES RAJZOLATOK... Laczik Bálint
BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék

A megismerés módszere a megfigyelés -  alaposan 
pedig csak az ismétlődő jelenségek figyelhetők meg. 
Az egymást követő világos és sötét napszakok, a 
holdfázisok, az évszakok, a csillagvilág éjszakánként 
újra és újra felsejlő csodái ösztönözhették régvolt em
berőseinket a világról alkotott első elképzeléseik ki
alakítására.

A tudomány immár az atomfizika elenyészően rö
vid idejű részecske élettartamaitól a Világegyetem 
tízmilliárd években mért időparamétereiig a legkülön
bözőbb ismétlődési idejű jelenségeket vizsgálja.

A 19- század kutatói különösen sokat foglalkoztak 
a mechanikus és villamos rendszerekben fellépő, pe
riodikus mozgásokkal, lengésekkel, rezgésekkel. A 
műszaki alkalmazásokban már jóval korábban megje
lentek az úgynevezett alternáló szerkezetek. Az Or
szágos Műszaki Múzeum könyvtárának értékes relik
viái Jacob Leupold (1674-1727) Theatrum Machina- 
rium című, 1720-39 között kiadott könyvsorozatának 
kötetei. A korabeli műszaki ismereteket összefoglaló, 
hatalmas, gazdagon illusztrált fóliánsok megannyi 
ötletes szerkezetet mutatnak be. Például az 1. ábra
csoport hiányos fogazatú pálcás fogaskerekeit folya
matosan egy irányba forgatva, a velük kapcsolódó 
fogaslécek vagy pörgőpárok szakaszosan egyik, majd 
az ellentétes értelemben mozognak attól függően, 
hogy a meghajtó kerék fogai melyik oldalon lévő

elem fogaival kapcsolódnak. A későbbi századok so
rán a periodikus működésű szerkezetek megannyi, 
érdekes változata készült el.

A legegyszerűbb harmonikus mozgás elemi trigo
nometrikus függvényekkel írható le. Az egységnyi 
sugarú kör polárvektorát egységnyi fordulatszámmal 
forgatva a sugár függőleges és vízszintes vetületei a 
közismert szinusz és koszinusz függvényt állítják elő 
(lásd 2. ábra).

A csillapítatlan, ideális fonálinga kis <|) szögkitérésű 
lengései jól közelíthetők a T periódusidejű harmoni
kus lengő mozgással (lásd 3.a ábra).

Az S jelű súlypontján kívül rögzített, a felfüggeszté
si pont körül lengő merev test a fizikai inga (3-b áb
ra). Kis <j) határkitérésekhez tartozó 7 lengésidejének 
közelítő formulája a fonálingáéhoz hasonló, egyszerű 
összefüggés.

Lényegesen bonyolultabb a kettős fonálinga (3-C 
ábra), még inkább a kettős fizikai inga, például a 
meghúzott harang és a benne lévő harangnyelv visel
kedése. A kölni dóm legendás nagyharangjánál egy 
egészen különös jelenség lépett fel: a mozgásba ho
zott harang néma maradt -  a véletlenül adódott, rop
pant különleges méret- és tömegviszonyok okán 
ugyanis a harangtest és a nyelv lengéseinek periódus
ideje megegyezett, a haranggal együtt mozgó nyelv 
tehát nem verődött a harangtesthez (lásd 3-d ábra).
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1. ábra. Jacob Leupold Theatrum Machinarium  című könyvsoroza
tának egyik lapja

Az -  elvileg végtelenül vékony és hajlékony — foná
lon függő m tömeggel modellezett, csillapítatlan fo
nálinga és az m tömegű, a forgástengelyére számított 
0  tehetetlenségi nyomatékú fizikai inga periódusidői 
csak közelítőleg egyeznek meg az elemi fizika tanítot
ta összefüggésekkel. Alaposabban vizsgálva a problé
mát kiderül, hogy az ingák lengésidői függenek a 
maximális kitérés szögétől. A kitérések növekedésé
vel a valós és az egyszerűsített modellhez tartozó len
gésidők egyre inkább eltérnek.

Az időmérés fejlődésének korszaknyitó mozzanata 
volt az elvileg pontos ingaóra 17. század végi megal
kotása. Christiaan Huygens (1629-1695) órájában az 
ingarúd egy hajlékony lemezzel kapcsolódott a felfüg
gesztéshez. A lemezt két oldalról egy-egy, ciklois alakra

3. ábra. Különböző ingák

2. ábra. A szinusz és koszinusz függvény előállítása

kiképzett terelő elem fogta közre. Az ingával együtt 
mozgó rugalmas lemez a terelő elemeknek ütközve 
azokra rásimult. A továbblendülő inga tömegközép
pontja így már nem az / sugarú köríven, hanem a terelő 
lemez alakjával megegyező ciklois pályán mozgott. Az 
ilyen kialakítású inga lengésideje elvileg állandó, füg
getlenül a maximális kitérés szögétől. A Huygens zseni
ális felfedezése után évszázadokkal később készített 
precíziós ingaórákban is ezt a megoldást alkalmazták. 
A ciklois ingaóra eredeti vázlatát és az első ingás szer
kezetet a 4. ábra szemlélteti.

A 17-18. század matematikusai igen behatóan foglal
koztak a cikloisgörbékkel. A megannyi fizikai vonatko
zásban is fontos görbecsalád elemei egy csúszás nélkül, 
tiszta gördüléssel mozgó körhöz rögzített pont pályái. 
Egyenesen gördítve a származtató kört, csúcsos, hurkolt 
és nyújtott közönséges ciklois görbéket nyerünk. A szár
maztató kört egy másik kör kerületén gördítve, hasonló
an csúcsos, hurkolt és nyújtott, úgynevezett epi-, hipo-, 
illetve periciklois-görbék adódnak. A cikloisok alapalak
zatait az 5. ábracsoport mutatja be.

Az epi-, hipo-, illetve pericikloisok az álló kör kö
zéppontjához rögzített komplex koordináta-rendszer
ben a

Ka - fa><|> , .
r = (a + b) e** + t e b

4. ábra. Ciklois ingaóra eredeti vázlata és a megvalósított szerkezet
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6. ábra. Bonyolult cikloisgörbék

egyenlettel írhatók le, ahol a az álló, b a mozgó kör su
gara, t a leképező pont távolsága a mozgó kör közép
pontjától, <|) a mozgó kör elfordulását jellemző szögpara
méter és i a képzetes egység. A cikloisgörbék különösen 
bonyolulttá tehetők az álló és a gördülő kör sugarainak 
alkalmas változtatásával (lásd 6. ábra).

A cikloidális származtatási elvet más görbékhez is 
alkalmazhatjuk. A mozgó kört például ellipszisen gör
dítve, a kör középpont és a leképező pont távolságát 
periodikusan változtatva a 6.b ábra alakzata adódik.

A Lissajous-görbék

Jules Antoine Lissajous (1822-1880) francia fizikus 
1855-ben ismertette vibrációs mikroszkópját ( 7. ábra). 
A készülék egyidejűleg két, egymásra merőleges irány
ban, különböző frekvenciával rezgetett tálcája egy igen 
különös jelenséget tett láthatóvá: a tálcában lévő ho
mokréteg felületén sajátos görbék jelentek meg.

Az egymásra merőleges (pl. az y  és az x  tengely 
irányú) rezgések eredője az

y  = Asin(&co t), x  = Bcos(mti) t + \|/) (2)

Lissajous-görbe. A görbék néhány egyszerűbb alakja a 
8. ábrasoron látható.

A Lissajous-görbék számos fizikai jelenség magya
rázatát adják. A korabeli oktatásban hamar megjelen
tek a Lissajous-alakzatok kísérleti előállításának 
szemléltető eszközei. A Blackburne-inga két, egymás
ra merőleges síkban lengő, kettős felfüggesztésű fo
nálinga (9 a ábra). Az egyes ingák lengésidőit felfüg
gesztő fonalaik hosszának változtatása biztosítja. Az 
alsó ingán lévő kis edényből kipergő homok vagy vé
kony tintasugár az alul elhelyezett lapon hoz létre 
Lissajous-görbéket.

7. ábra. Lissajous vibrációs mikroszkópja

y=sin(2í) y=9sin(4Ö y=9sin(15í)
x=2cos(Ő x=3cos(3Ö x=3cos(13Ö

8. ábra. Egyszerű Lissajous-görbék

A tinta kiömlésével, avagy a homok eltömődésével a 
korabeli fizikatanároknak megannyi bosszúságot okozó, 
nehézkes szerkezet további, komoly, elvi hibája volt a 
lengések gyors csillapodása, a bizonytalanul megjelenő 
rajzolat vonalainak torzulása és összemosódása.

Látványosabb és szabatosabb eredményt adott a 
Pfaundler-féle optikai készülék (9 b ábra). E szerke
zet fő eleme két, a fényt át nem eresztő festékkel be
vont, egymástól függetlenül forgatható üvegtárcsa. A 
tárcsákon egy-egy vékony, átlátszó, a forgástenge
lyekhez képest excentrikus, körgyűrű alakú csíkot 
alakítottak ki. A tárcsapárt forgatva és megvilágítva a 
fény csak a csíkok kereszteződésében tudott tovább
haladni. Elsötétített helyiségben kivetítve, vagy fény- 
érzékeny fotóanyagot használva a Lissajous-görbék 
jobb megjelenítésére nyílott lehetőség. A fényképezés 
felfedezése után (a Pfaundler-készülék mozgó fény
pontját hosszú expozíciós idővel rögzítve) készültek a 
19- századi fizikakönyvek Lissajous-ábrái.

A mechanikai és villamos lengések analógiája

A kis kitérésű fonálinga mozgását harmonikusnak te
kintve, a nagyon hosszú fonalakra függesztett Black- 
burne-szerkezet rajzolta alakzatok általános egyenlete 
elfogadható közelítéssel a (2) kifejezés. A Pfaundler-ké-

9. ábra. A Blackburne-inga és a Pfaundler-készülék
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10. ábra. A mechanikai rezgések analógiái

szülék rajzolta fénycsíkok középvonalait elvileg ponto
san jellemzi a Lissajous-görbék paraméteres formulája.

Az m tömegből, a k mértékű, sebességarányos csil
lapításból és az s állandójú, lineáris rugóból álló, Fit) 
erővel gerjesztett mechanikai lengő rendszer vázlata a 
10.a ábrán látható. Az L induktivitású tekercs, a C 
kapacitású kondenzátor és az R értékű ellenállásból 
összeállított, soros villamos kört a lO.b, ugyanezen 
elemek párhuzamos kapcsolását a lO.c ábra szemlél
teti.

A 10.a ábrán látható szerkezetben a tömeg közép
pontjának időben változó elmozdulását yit)-ve  1 jelöl
ve, a mozgás differenciálegyenlete:

m d2
dí2

( , T
sy it)  = F{t).

A lO.b ábrán szereplő villamos körben az U(t) fe
szültség hatására mozgó Qit) töltésmennyiség válto
zását az

(  A  2

át2 Qit) + R
i Q(t>y

+ ~ Ö ( 0  = Uit),

míg a lO.c ábra párhuzamos kapcsolásában az 7(í) 
áramerősség hatására kialakuló 5>(í) mágneses fluxus 
változását

C {—
át2\

®(Ö
>

( , ^4 ®(odív y
+ -  <i>it) = lit)

differenciálegyenlet jellemzi. A három rendszer jel
lemzői között egyértelmű megfeleltetés létesíthető; a 
paraméterek alkalmas átalakításával a rendszerek 
differenciálegyenletei a közös

—- xit)  
át2

B át xit) + C xit) = Bit) (3)

alakra írhatók át. A fizikailag eltérő összeállítások 
tehát az elemi harmonikus oszcillátor különböző for
mái.

A (3) differenciálegyenletet például a

12. ábra. Gőzmozdonyok f á 2 x io
át2

+  0,2
dí

xit) + 3 xit) = 10 sin(40 í)

alakban felírva, továbbá ha a í = 0 időpillanatban xit)  
= 0, xit)  = 2, a megoldást -  a 0-hoz közelítő (csilla
podó) lengés képét -  a 11. ábra szemlélteti.

Jedlik rezgési készüléke

Jedlik Ányos (1800-1895) hosszú, alkotó élete során 
élénken érdeklődött a fizika új eredményei iránt. Ta
nári és kutató munkája mellett sokirányú más tevé
kenységet is folytatott. Kevéssé ismert tény, hogy az 
első magyar vasút indításának műszaki előkészítésé
ből is részt vállalt.

Az első, a Pest és Vác közötti vonalon üzembeállított 
gőzmozdonyok1 kazánjainak vizsgálatában közremű
ködését több dokumentum tanúsítja. Az 1845. szeptem
ber 2-án az egyetemnek írott felkérő levél szerint:

„A központi Vasút Igazgatóságának esedezésére 
megengedtetvén, hogy azon pálya használatára Se- 
raingbul Cockerill és Társai (Belgium) erőműgyárából

1 A korabeli szóhasználat egyaránt említett mozdonyt és moz- 
gonyt. Ballagi Mórnak az 1860-as végén megjelent nagy szótára 
már különbséget tesz a két szerkezet között: a mozdony az önjáró, 
míg a mozgony a helyhez kötött gőzgépet jelentette. Az 1840-es 
években azonban a két szót vegyesen használták.

LACZIK BÁLINT: SZÖVEVÉNYES RAJZOLATOK... 95



13■ ábra. Jedlik-féle „rezgési készülék”

érkezett 4 mozgonyok úgymint Pest Buda Debrecen 
és Poson kazánjai nyilvános vizsgálat alá vételéhez a 
közigazgatás részéről is szakértők hozzájáruljanak és 
evégből a klyi [királyi] Egyetem részéről a Természet 
és erőműtan rendes tanítója Jedlik Antal [elírás!] ke
belbeli építési Igazgatóság részéről pedig Igazgató 
Segéd Keczkés [nevét Kecskésként írja alá] Károly a 
tapasztalatandókról közös Jelentést teendők, rendel
tetvén ki ettűl.”

Az elvégzett mozdonyvizsgálatok fennmaradt hiva
talos jegyzőkönyvei mellett Jedlik Ányos pénztár- 
könyvének bejegyzései is tanúskodnak az esemé
nyekről. Jedlik tehát igen közelről, behatóan ismerte a 
korabeli csúcstechnikának számító gőzmozdony szer
kezeteket. A mozdony gépezete a gőzhenger du
gattyújának mozgását közvetíti a sínen futó, hajtó 
kerekekre. Jedlik nagyszerű műszaki érzékének és e 
tárgybeli tájékozottságának eredménye egyértelműen 
felfedezhető azokban a szerkezetekben, amelyeket a 
periodikus mozgások sajátosságainak demonstrálásá
ra készített.

A 12. ábra felső képe az első magyar gőzmozdo
nyok egyikét, míg az alsó a 20. században épített le
gendás 424-es gőzmozdony gépezetét szemlélteti.

A jellegzetes, csuklókkal, kulisszákkal és excente- 
rekkel kialakított karos mechanizmus és az Országos 
Műszaki Múzeumban őrzött, Jedlik-féle „rezgési ké
szülék” konstrukciós hasonlóságai szembeszökők. A 
13. ábrán bemutatott készüléket a Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók 1876-os, Máramarosszigeten 
rendezett nagygyűlésén ismertette. (A szép, pontos 
ábrák az előadás 1878-ban megjelent nyomtatott 
anyagából származnak.)

Az Ottmár János budapesti mechanikus műhelyé
ben gyártott szerkezetet a jobb oldali, kézi forgattyú- 
kar hozza mozgásba. A karral összekapcsolt K tenge
lyen az O jelű excenter és az a kúpfogaskerék találha

tó. A forgattyú tengelyén lévő, M jelű kúpfogaskerék 
az A'kúpfogaskerékkel kapcsolódva működteti a hát
só L tengelyt, illetve a tengelyen lévő Q (középső) és 
P (bal oldali) excentereket.

Az O excenter a K kar, a P excenter a W kar közve
títésével mozgatja az Ujelű függőleges rudat. A rúd a 
készülék felső keretéhez a T gömbcsuklóval kapcso
lódik, alsó végén a V jelű kardáncsukló található. Az 
excenterek működése során az R és a W karok kar
dáncsuklóhoz kapcsolódó végpontjai jó közelítéssel 
egymásra merőleges, harmonikus mozgásokat végez
nek. A kardáncsukló által mozgatott U rúdhoz kap
csolt rajzoló elem közelítőleg két, egymásra merőle
ges tiszta mozgás eredőjét végzi. A rajzoló elem az F 
asztalon lévő / jelű szalagra tehát egy szabatos Lissa- 
jous-görbét rajzol.

A keletkező görbe A, B amplitúdói az excenterek 
sugarainak állításával szabályozhatók. A (2) egyenlet 
k, m paramétereit az M, A fogaskerekek fogszámvi- 
szonyai, míg a \\i fázishelyzetet az excenterek — az M. 
A fogaskerekek összekapcsolási helyzetétől függő -  
viszonylagos állása valósítja meg.

A K tengely a fogaskereke a függőleges tengelyű b 
kúpkereket hajtja; ennek forgását egy további (a D 
jelű, alsó keret által takart) kúpfogaskerék pár közve
títi (a D keret nyílásában látható) c tengelyre. A c ten
gely végén lévő (a készülék bal oldali, elülső lába 
mögött látható) kúpkerék a vele kapcsolódó, függőle
ges tengelyű kúpfogaskereket forgatja. Az utóbbi haj
tás a bal oldali, elülső láb fölött elhelyezett szalagto
vábbító szerkezetet működteti.

Az O excenter a X  jelű kart közelítő harmonikus 
mozgásba hozza. Az Akar az T.szögemelőn keresztül 
az /szalag haladási irányára merőleges irányú, perio
dikus mozgást biztosít.

A készülék valamennyi eleme szabatos kapcsolat
ban áll a forgattyúkarral. A készülék hajtókarját tehát 
tetszőlegesen hajtva a haladó és a haladási irányára 
merőleges rezgéseket végző szalag, valamint a Lissa- 
jous-görbét leíró rajzelem között egyértelmű, pontos 
kinematikai kapcsolat van.

A készülék különféle beállításaival felvett, eredeti 
rezgési sávminták a 14.a ábrasoron láthatók.

14. ábra. A Jedlik-készülék által rajzolt és a matematikai program
mal előállított alakzatok
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Az egymásra merőleges rezgő mozgás kettős, a 
folyamatos haladó mozgás, valamint a harmadik, a 
haladás irányával ismert szöget bezáró mozgás együt
tesének komplex egyenlete:

y. = [Msinfwr t + <)>) + iB  sin(&d]e'a + vt. Óö

A Jedlik-féle beállítási paramétereket alkalmazva, a (4) 
egyenlet szerinti, s a Maple V. R 10 szimbolikus matema
tikai programmal előállított alakzatok igen jól egyeznek a 
Jedlik-készülék által rajzoltakkal (14.b ábra).

Guilloche-minták a bankjegyeken

A cikloidális és Lissajous-görbék látványos, bonyolult 
szövevényességű alakzatai érdekes gyakorlati alkalma
zást nyernek a Guilloche-technikában. A Guilloche- 
mintákhoz hasonló díszítő alakzatok már némely, az 
ókorban készült tárgyakon is felfedezhetők.

A 17. századtól kezdődően mind finomabb kidol
gozású, gépi minták eleinte ékszerek, drága fegyve
rek, dísztárgyak felületeit ékesítették, majd a bankje
gyeknél és más, hamisítás ellen védeni szándékozott 
nyomtatványoknál (bélyegek, részvények, kötvények) 
is jól használhatónak bizonyultak.

A Magyar Nemzeti Bank 1922-ben alapította a hazai 
Pénzjegynyomda Rt. jogelőd vállalatát; 1923-25 között 
épült a vállalatnak ma is otthont adó Markó utcai üzem. 
Az első világháború végére tökéletesen elértéktelenedő 
koronát felváltó pengő bankjegyeinek megtervezésé
ben és gyártásában a vállalat szakemberei 1926-29 kö
zött igen komoly fejlesztést végeztek. A második világ
háború után bekövetkezett -  a történelemben a legna
gyobb -  infláció a nyomdától minden korábbinál inten
zívebb munkát követelt. A napról napra megjelenő, ir
reális címletű bankjegyek tömeggyártása után a forint 
megtervezése és előállítása 1946-ban kezdődött meg.

A Pénzjegynyomdában őrzött, védett műszaki emlék 
az egykori német Natherny cég gyártmánya, vélhetőleg 
az 1900-as évek elején készült, és sok évtizeden keresz
tül állította elő pengő, majd forint bankjegyeink, a bé
kekölcsön jegyek, postabélyegek stb. nyomólemezein 
a biztonsági és díszítő mintázatokat. A tengelyek, hen
geres és kúpos fogaskerekek, fogasléc, csiga- és csavar
kerék hajtások, menetes orsók rendkívül bonyolult 
rendszere több, forgó és haladó mozgás alkalmasan 
egybehangolt összetételével állította elő a rézlemez vé
kony viaszrétegét karcoló tű pályáját (15. ábra).

A matematikailag szabatos, periodikus függvény
minták alakját és méreteit a gép megannyi beállítási 
lehetősége biztosította. A cserélhető fogaskerékkész
let különféle darabjait a megfelelő tengelyekre szerel
ve, a szabályozó csavarorsókat más-más értékekre 
beállítva az összetevő mozgások pályasugarai, haladó 
és forgási szögsebességei változtak. Ezzel a sáv- és 
rozettaminták formái és vonalsűrűségei módosultak. 
A mai kulcsmásoló gépekhez hasonló módon, egy 
mesterdarab letapintásával feliratokat is lehetett a 
rézlemezre vinni.

15. ábra. A Pénzjegynyomdában használt biztonsági és díszítő min
tázatokat előállító rajzgép és a vele készült pénzjegyek részletei.

A gépen több hónapos munkával készült el egy nyo
mólemez: a „gilosminták” pontos alakját ugyanis nem 
lehet szabatosan előre megtervezni. A beállítási para
méterek igen kis módosításával a rajz alakja és méretei 
nagymértékben változnak. A sok évtizeden keresztül 
használt gépet két-három szakember ismerte és kezel
te: ők szakmai titkaikat egy-egy tehetséges utód betaní
tásával, nemzedékről nemzedékre adták tovább. Ma a 
Pénzjegynyomda régi gépén hajdan még dolgozó utol
só „gilosőr” (a gépet kezelő szakember) sem él már.

Rezgések egy másik világból...

1848-ban az amerikai Hydesville-ben a F o x  nővérek 
felfedezték, hogy a ráhelyezett, összeérő kezükkel 
könnyedén érintett kis asztal -  külső hatás nélkül -  
mozgásba jöhet. Az asztaltáncoltatás divatja mihamar 
elterjedt az egész civilizált világban; sőt a szellemvilág 
kopogó üzeneteinek megfejtésére különféle ravasz 
(pl. a táblajátékokhoz hasonló) segédeszközök is mi
hamar forgalomba kerültek.

LACZIK BÁLINT: SZÖVEVÉNYES RAJZOLATOK... 97



Az „asztaljártatás” tudományos vizsgálata -  talán 
elsőként -  a magyar fővárosban történt meg. A Pesti 
Napló 1853- április 14-i és május 1-jei számában Jedlik 
Ányos, az egyetem természettani tanára színes ismer
tetést ad ilyen tárgyú kísérleteiről.

Tapasztalata szerint: „egy asztal, melyre a körülötte 
ülő személyek kezeiket akkép helyezik, miként mind
egyik személy hüvelykjei egymással, balkezi kis ujja a 
bal felül, a jobb kézi kis ujja pedig a jobb felül ülő 
személy kis ujjával jól érintkezvén a kezek által körül
belül 1-2 óráig zárt lánczolat képeztessék, önkénytes 
mozgásba jő, mintha bűvös erők izgattatnék. Ezen 
csodálatra méltó tünemény előttem annál inkább hi
hetetlennek látszott, minél kevésbé lehete azt az ed
dig ismert természeti erők hatásából következtetni; de 
nemsokára alkalmam lön e meglepő tünemény való
diságáról teljesen meggyőződnöm.”

Ugyanis: „.. .az angol kisasszonyok nevelő intézeté
ben tartott delejes kísérleteim közben a n. fejedelem 
asszony által az említett tünemény mibenlétéről kér- 
deztetvén ... javasiám, hogy a számos növendék kis
asszonyok idősbjei közül néhányan vállalkoznának az 
említett meglepő tünemények előidézésére”.

Az első kísérlet oly jól sikerült, hogy „Az örvendő 
kisasszonyok mindaddig hagyták az asztalt kezeik 
alatt nyugtalankodni, míg annak (...) gyönge lábai 
össze nem törtek”.

Másnap a vizsgálatot új asztallal és egy székkel 
megismételték. „Egy óra lefolyta után a kis asztal lassú 
mozgással önkényt oly helyzetet vön, melyben hossza 
éjszaknyugot felé vala irányozva. Ebben a helyzetben 
azonban nem sokáig maradott; mert majd az egyik,

majd a másik oldalra düledezett, majd egyik majd a 
másik végével ágaskodott, többnyire két lábon, de 
némelykor egy lábon is állott, mindenkor mintegy 
feldúlni törekedvén, s valóban többször fel is dűlt 
volna, ha a körülállók által fel nem tartatik vala; utóbb 
meglehetős sebességű forgási mozgásba is jött. Mind
ezen mozgásokat egymás után váltogatván a terem
ben minden irányban kalandozott, értetődvén nem 
magára hagyatva, hanem a felső felületét gyöngéden 
érintő kezek által képzett lánczolat hatása alatt.”

A bizarr jelenségre hamarosan frappáns magyarázat 
is született: „...az emberek tagjai idegrendszerének 
izgékonyságához képest előbb vagy utóbb reszkető 
mozgást vesznek fel, ha folytonosan valamely kényel
metlen helyzetben tartatnak. Midőn a kezek reszketé- 
se már valamennyire növekedett, a lánczolatot alakító 
kezeknek különirányú reszketősei a rezgő testek rez
géseinek egymáshoz alkalmazkodási szabálya szerint 
lassanként összehangzókká, az az egyidősekké (és 
egyenirányuakká) lesznek, s mint ilyenek egy eredő 
erőt (vis resultans) állítanak elő, mely az asztal meg- 
mozdítására már elégséges... Ha a kezek reszketései 
aképp egyezkednek egymással, hogy mindannyian 
egy eredő erő létesítésére öszmunkálkodjanak, akkor 
az asztalnak ezen eredő irányában haladnia kell.”

Az okfejtést lakonikus szerkesztői kommentár zár
ja: „S e sorokkal bezárjuk ezúttal az asztaltáncz kérdé
sét, arra kérvén tisztelt levelezőink s dolgozó társain
kat, miszerint mindaddig, míg valamely felette fontos 
tapasztalás a jelen nézeteket megczáfolni nem ké- 
pes-e tekintetben magukat további tudósításokkal 
fárasztani ne méltóztassanak.”

A FIZIKA TANÍTÁSA

HERTZ-KÍSÉRLETEK VIDEOMAGNÓVAL? S S

A rádiófrekvenciás tartományba eső elektromágneses 
hullámok terjedésének kísérleti tanulmányozása isko
lai szituációban nagy kihívást jelent. A kísérleti bemu
tatáshoz szükségünk van egy adókészülékre, anten
nákra és egy vevőre. Az adókészülék hagyományosan 
erre a célra gyártott nagyfrekvenciás oszcillátor, a 
vevőkészülék hangolt rezgőkör. A kísérlet sikeréhez 
fontos a megbízható adókészülék, rendkívül kritikus 
tényező az antennák megválasztása és a vevő rezgő
kör jó hangolása. Ezek az eszközök, különösen egy 
megbízható adókészülék sajnos kevés iskolában áll
nak rendelkezésre, így a kísérleti szemléltetés rend
szerint elmarad, és az amúgy sem könnyű anyagrészt 
gyakran kísérlet nélkül, elméleti úton tárgyalják.

Vannak azonban környezetünkben olyan eszkö
zök, amelyek segíthetnek a tananyagrész szemlélteté

séhez. Például hétköznapi szórakoztatóelektronikai 
berendezésekkel könnyen készíthetünk megbízható
an működő és látványos demonstrációs eszközt, meg
oldást jelenthet egy videomagnó és egy televízióké
szülék alkalmazása.

Miért alkalmas a videomagnó adókészüléknek?
(technikai feltételek)

Amikor egy televíziót és egy képmagnót csatlakozta
tunk, az alábbi egyszerű elvárásaink vannak:

• Akármilyen televíziónk is van, a képmagnót ösz- 
sze lehessen vele kapcsolni.

• A képmagnó rendelkezzen önálló tunerrel (itt 
rögzítésre is alkalmas videomagnóról beszélünk, ezt a
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nemzetközi gyakorlat VCR rövidítéssel jelöli), így bár
mely beprogramozott adást képes legyen rögzíteni 
függetlenül attól, hogy mi a televízión milyen csator
nát nézünk.

Ennek megfelelően a tv hátlapján található egy 
koaxiális antenna bemenet, a videomagnó hátlapján 
egy koaxiális bemenet és kimenet. Az antennát koa
xiális kábelen keresztül a videomagnó koaxiális be
menetéhez kapcsoljuk, így a magnó tetszőleges be
programozott adást képes rögzíteni, a kimeneten 
pedig minden bemenő jel megjelenik. így tv-antenna 
bemenetét a videomagnó koaxiális kimenetéhez csat
lakoztatva, a tv-n tetszőleges csatorna műsorát néz
hetjük, függetlenül attól, hogy a videomagnóval ké
szül-e és mely csatornáról készül felvétel. Ha egy 
kazettát szeretnénk lejátszani videomagnóval, akkor 
a videomagnó koaxiális kimenetén egy, a magnóra 
jellemző csatornán megjelenik az adás tulajdonkép
pen tv-adás formájában, ezt a tv-készülék úgy érzé
keli, mint egy önálló televízióadót (adóként megke
reshető a képmagnó jele és beprogramozható, mint 
akármelyik másik csatorna). Tehát kazetta lejátszása
kor a videomagnó egy önálló tv-adóként működik, 
és ezt érzékeli a tv a koaxiális összekötő kábel segít
ségével, így teljesül az is, hogy bármilyen (pl. régi) 
tv-készüléken lejátszható a műsor. A képmagnó az 
UHF (Ultra High Frekvency) sávban sugároz ki jele
ket. (A kisugárzott videojel vivőfrekvenciáját az aláb
bi formulával kaphatjuk/,, = 471,25 + 8 (^ -1 )  MHz, 
ahol TV a csatorna számát jelöli, ami 21-től 69-ig vál
tozhat. A kisugárzott hangjel vivőfrekvenciája: f A = 
f v* 5,5 MHz.)

Megjegyzés: általában másfajta kábellel is összeköt
jük a tv-t és a videomagnót, a SCART-kábel\e\, ez ka
zetta lejátszásakor közvetlen összeköttetést és jobb 
minőséget biztosít. Ezt a kísérlet során nem használ
juk, ha csatlakoztatva van, akkor azt ki kell húzni!

Hogyan járjunk el?

Játsszunk le egy videofelvételt, a koaxiális kábelt 
használva (1. ábra) a jel átviteléhez. Ha ezt a koaxiá
lis kábelt elvágjuk, akkor megszűnik a galvanikus 
kapcsolat a videomagnó és a tv-készülék között, a 
lejátszott műsort természetesen nem láthatjuk a kép
ernyőn.

Ha azonban az elvágott kábelekből adó- és vevő
antennákat alakítunk ki, akkor az „adó” (videomagnó 
mint műsorforrás, oszcillátor és modulátor és az adó
antenna) által kisugárzott elektromágneses hullámo
kat újra foghatjuk a tv-készülék segítségével. Az így

adó vevő

videomagnó hátoldala

árnyékoló harisnya
_ \ _______

melegpont----- ► ----------------------

koaxiális kábel
2. ábra. Antennák kialakítása

megvalósított összeköttetés a képmagnó kicsiny telje
sítménye miatt csak néhány méteres távolságok áthi
dalására alkalmas.

Az antennák kialakításához egyszerű dipólanten
nákat használunk, az adó- és vevőantennák teljesen 
egyformák. Magából a kábelből is könnyen kialakít
hatók közvetlenül, ha a koaxiális kábel külső köpe
nyét és az árnyékolását, valamint a belső szigetelő 
réteget kibontva szabaddá válik a melegpont (a kö
zépső vezető). Az így kibontott középső vezetőt de
rékszögben meghajlítva körülbelül 20-30 cm hosszú
ságú antennát alakítunk ki (2. és 3■ ábra). Ideális 
érték a hullámhossz -  lásd a frekvenciafeltételt: f v = 
471,25+ 8 (TV-1) MHz, ahol TVa csatorna számát jelöli, 
ami 21-től 69-ig változhat -  negyede. A gyakorlatban 
azt tapasztaltuk, hogy az antenna hossza nem kriti
kus paraméter!

A kábel külső, árnyékoló vezetőharisnyájából eset
leg kialakítható az antenna másik elektródája, de ez 
tapasztalataink szerint nem befolyásolja az átvitel mi
nőségét. Ennek magyarázata az, hogy mindkét külső 
vezetőharisnya közelítőleg azonos potenciálon van.

Az elektromágneses hullámok felfogása 
a vevőantennával

Az így kialakított adó- és vevőantennákkal megvaló
sítható a rádiófrekvenciás összeköttetés; körülbelül fél 
méteres távolságon belül az antennákat párhuzamo
san beállítva újra látható a képmagnón lejátszott mű
sor a tv-készüléken. (Az így átvitt műsor minősége -  a 
tv képe és hangja -  csak kicsit rosszabb, mint a köz
vetlen kábeles összeköttetés esetében.)

3. ábra. Gyakorlati megvalósítás
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5. ábra. Az alkalmazott szűrő

Az elektromágneses hullámok áthaladása 
közegen

Az előbbi bekezdésben tárgyalt elrendezésben a két 
antenna közé szigetelő lapot (pl. kartonlapot) helyezve 
bemutatható, hogy az elektromágneses hullámok képe
sek áthatolni a szigetelő falon (4. ábra). A két antenna 
közé fémlapot helyezve már megszűnik az átvitel.

Az elektromágneses hullámok gyengülése

A kibocsátott sugárzás intenzitása a divergencia miatt 
a távolság négyzetével csökken. Azt, hogy a távolság
gal csökken a sugárzás erőssége, jól mutatja, ha az 
antennákat egymástól távolítjuk, erősen romlik a vétel 
minősége. Fontos, hogy közben az antennák párhuza
mosak legyenek.

A kibocsátott sugárzás polarizáltsága

A dipólantenna által kibocsátott sugárzás polarizált, az 
elektromos térerősségvektorok az antenna síkjába, a 
mágneses indukcióvektorok erre merőleges síkba 
esnek (ez kis távolságokban teljesül jó közelítéssel). Ha 
az adóval eredetileg párhuzamos vevőantennát lassan 
elfordítjuk, a vétel minősége folyamatosan romlik, és 
90 fokos szögnél gyakorlatilag megszűnik a vétel, to
vább forgatva folyamatos javulás tapasztalható 180 
fokig (ekkor megint párhuzamosak az antennák), majd 
újra romlás és így tovább. Megállapítható tehát, hogy 
párhuzamos antennák esetén legjobb, merőleges an
tennaállás esetén pedig gyakorlatilag teljesen leromlik

6. ábra. Polarizáció

a vétel. A vétel annál jobb (a vevő irányába eső térerős
ség vetülete annál nagyobb), minél kisebb az adó- és 
vevőantenna által bezárt hegyesszög.

Polarizációs szűrő készítése

Az 5. ábrán látható elrendezésű vezetőkeret (d  « 9 
cm) aránylag jó hatásfokú polarizációs szűrőként 
használható, egy ilyen rácsot az antennákkal párhuza
mosan tartva (5. ábra) erősen leromlik a vétel minő
sége, továbbá két egymásra merőleges rácson már 
jelentős gyengülést szenvednek a kisugárzott elektro
mágneses hullámok.

További, a „hagyományos” URH-adóval bemutatható 
kísérletek (pl. interferencia, irányfüggés vizsgálata) 
elvégzésével is próbálkozhatunk, de a detektálást, 
ami esetünkben a tv-képernyőjén látható adás minő
sége, megnehezíti a helyiségben a falakról történő 
visszaverődés következtében eleve kialakuló állóhul
lámok jelenléte.

A kísérleteket több és jelentősen különböző korú 
videomagnóval is elvégeztük és azt tapasztaltuk, hogy 
a magnó típusától és korától gyakorlatilag alig függ a 
tapasztalható jelenségek sorozata. Egyéb tényezők 
szerepe nagyobb lehet a videomagnó megválasztásá
nál, például a helyiségben levő nagy méretű fémtár
gyak, fémből készült berendezések, korlátok stb. be
folyásolhatják -  némiképpen -  a vételt.

Az elektromágneses hullámok tulajdonságainak tanul
mányozása a fényhullámokkal megszokott, látványos kí
sérlet a fizika tanításában. A fentiekben ismertetett egy
szerű módszerrel bővül a lehetőség: a látható fénytől 
eltérő hullámhosszúságú, a tanulók környezetében meg
található mindennapos eszközökkel. Ez motiváció és 
szemléletformálás szempontjából is fontos lehet.

Irodalom
1. A. Iscra, M. T. Quaglini, G. Rossi: Introducing radio transmission 

with a simple experiment. Science in School, issue 3, winter 2006.
2. A. Iscra, G. Rossi, L. Bove: How to make a simple radiotransmis

sion by using a videorecorder and  a 7V-recewerwww.iscra.net/ 
radio_educational/english/englishvcr.ppt
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SCIENCE ON STAGE 2008

Az Európai Unió által támogatott oktatási fesztiválok 
sorozata 2000 novemberében kezdődött az első Phy
sics on Stage (Fizika a színpadon) fesztivál megren
dezésével, amelynek akkor a CERN (Genf) adott ott
hont. Három Physics on Stage fesztivál megrende
zése után 2004 októberében már nemcsak a fizika 
oktatásával kapcsolatos tapasztalatcserére hívták a 
lelkes tanárokat, hanem a többi természettudomány 
képviselőit is bevonva szervezték meg az első Sci
ence on Stage (Természettudomány a színpadon) 
című nemzetközi természettudományos oktatási 
fesztivált.

2007 áprilisában Grenoble-ban Janez Potocnik, a 
tudományért és kutatásért felelős EU-biztos lehűtötte 
a lelkes résztvevők hangulatát, amikor bejelentette, 
hogy az EU a továbbiakban megszünteti a Science on 
Stage fesztiválok közvetlen támogatását. Ezért egy 
ideig úgy tűnt, hogy a sorozatnak vége szakad. A né
metek azonban fölvették a kesztyűt, és elhatározták, 
hogy a saját nemzeti „válogatóversenyüket” -  a Sci
ence on Stage DeutschlandoX. -  próbaképpen kiter
jesztik, és korlátozott számban meghívnak rá európai 
tanárokat is. Sikerült német ipari cégektől szponzoro
kat is szerezniük, és így -  bár a korábbi évekénél 
jóval szerényebb költségvetés mellett -  2008-ban is 
megrendezésre került a Science on Stage Berlinben, 
október 23. és 26. között. A jóval szerényebb költség- 
vetés azt is jelentette, hogy sem a nemzeti válogató- 
versenyek nem kaptak külön finanszírozást, sem a 
résztvevők útiköltségét nem fizették. Azoknak a taná
roknak azonban, akik a nemzeti válogatóversenye
ken, és az azt követő nemzetközi zsűrizésen bejutot
tak a fesztiválra, a szállás- és étkezési költségeit most 
is állták a szervezők.

Magyarországi válogatóverseny

A magyarországi válogatóversenyt -  a költségek mini
malizálása érdekében -  az Országos Középiskolai Fi
zikatanári Ankéttal párhuzamosan, Békéscsabán ren
deztük meg 2008 tavaszán. A németek legfeljebb négy 
fő részvételét engedték meg országonként, így a je
lentkezett hat kolléga közül a következő négyet vá
lasztotta ki a magyar zsűri:

Márki-Zay János (fizika, Hódmezővásárhely)
Fodor Erika (kémia, Budapest)
Varga István (fizika, Ajak, általános iskola)
Szoboszlai Zoltán (fizika, Debrecen).
Ezek a kollégák vállalták azt is, hogy a nemzetközi 

zsűri pozitív döntése esetén saját költségen kiutaznak 
Berlinbe. A kiválasztott kollégák anyagát -  angolra 
fordítva -  elküldtük Berlinbe, ahol a fesztivál nemzet
közi zsűrije is értékelte őket. A benyújtott pályázatok 
magas színvonalát mutatja, hogy a nemzetközi zsűri 
mind a négyüket meghívta a fesztiválra!

Sükösd Csaba
BME Nukleáris Technikai Intézet

Előkészületek

Az ősz folyamán a Kutató Tanárok Szövetségének 
elnöke -  Fodor Erika -  közbenjárt az MTA elnökénél, 
és ennek köszönhetően az MTA anyagi támogatást 
nyújtott a magyar részvételhez. Ezzel egyrészt pro
fesszionális minőségű posztereket és szórólapokat 
lehetett készíteni a kiállítási standok feldíszítéséhez, 
másrészt valamennyire mérsékelni lehetett a kiutazó 
tanárokra háruló anyagi terheket. Ezúton is szeret
nénk köszönetét mondani az MTA-nak ezért a támo
gatásért.

A Science on Stage fesztivál

A fesztivált az Urania nevű kultúrközpontban rendez
ték meg, amelynek a funkciója talán leginkább a ma
gyar TIT-hez hasonlítható. A fesztiválon több, mint 
300 tanár és oktatási szakember vett részt 27 európai 
országból. Újdonság, hogy az európai országok mel
lett az idén Kanada is képviseltette magát.

A szervezők hat fő témát adtak meg:
• Gyakorlati kísérletek a jobb motiváció és megis

merés érdekében.
• Természettudomány az óvodában és az általános 

iskolában.
• Interdiszciplináris oktatás.
• Önismeret szerepe az oktatási folyamatban.
• Vajon a nem-formális oktatási kezdeményezések 

mindig kedvező hatásúak?
• Magányos szórakoztató, vagy moderátor? Termé

szettudományt oktató tanár a jövőben.
A hat témakör köré csoportosultak a bemutatott 

kísérletek és a fesztivál alatt tartott műhelyek is. A 
magyar delegáció az első tematikai csoporthoz tarto
zó gyakorlati eszközökkel, kísérletekkel szerepelt.

Márki-Zay János sok témát átfogó eszközökkel je
lentkezett. Bemutatta az általa kifejlesztett szívószálas 
elektrosztatikai modellt, nagy sikert aratott papírral 
kapcsolatos kísérleteivel, megcsodálták a szilárdtestek 
(kristályos és amorf anyagok) azonos méretű bubo
rékokkal megvalósított Bragg-Nye-féle szerkezeti 
modelljét, amellyel vakanciák, diszlokációk, szemcse
határok is jól modellezhetők, valamint láthattunk 
olyan hullámkádat is, amelyben két, egymással nem 
keveredő, kissé különböző sűrűségű folyadék határ
felületének viselkedését lehetett szépen demonstrálni.

Fodor Erika a többször díjat nyert kémiai kísérlete
ző készletét hozta el, amellyel minimális anyagfel
használás mellett, veszély nélkül, tanulókísérleti szin
ten végezhetők el látványos, tanulságos és meglepő 
kémiai kísérletek.

Varga István nyomásváltozásokkal kapcsolatos kí
sérleteket hozott és mutatott be; időnként hangos 
robbanások hívták fel kísérleteire a figyelmet.
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Szoboszlai Zoltán megmutatta, hogy egy olcsó 
webkamera hogyan használható fel alfa-részecskék 
detektálására. Csak egy apró, mindenki által könnyen 
elvégezhető átalakítás szükséges hozzá, és máris a 
számítógép képernyőjén látjuk az alfa-részecskék ál
tal okozott felvillanásokat. Valamennyi kísérlet jelleg
zetessége, hogy olcsó, egyszerű eszközökből meg
építhető, és könnyen használható.

Az eredmények

A fesztivál október 26-án délelőtt a díjak odaítélésével 
ért véget. Mind a hat kategóriában adtak ki díjakat. 
Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ismét született 
magyar siker: Márki-Zay János megnyerte a legnépe
sebb kategória versenyét, és elhozta a Gyakorlati kísér
letek a jobb motiváció és megismerés érdekében című 
kategória díját, maga mögé utasítva a nálunk sokkal 
gazdagabb nemzetek sok-sok résztvevőjét (15 ország 
72 kiállítóját). Márki-Zay János már 2002-ben is díjazott 
volt a Physics on Stage fesztiválon, akkor a három fődíj 
egyikét nyerte meg. Gratulálunk! Igazán jó érzés volt 
magyarnak lenni Berlinben! A fesztivál során nagy ér
deklődés övezte a magyar standokat, s biztosak lehe
tünk benne, hogy a magyar kiállítók ötleteit a külföldi 
kollégák közül sokan át fogják venni, és használni fog
ják a mindennapi munkájuk során. Jó lenne, ha ezek az 
ötletek nemcsak külföldön, hanem itthon is elterjedné
nek, és ezekre felfigyelnének az oktatási kormányzat 
illetékes szervei. Megfontolandónak tartanánk, ha 
egyes eszközöket felvennének a hivatalos taneszközlis
tára, hogy minél több iskola használhassa őket. Ekkor 
lenne igazán nagy hatása a kiváló magyar tanárok esz
közfejlesztő és innovatív tevékenységének az ország 
természettudományos oktatására!

Álljon itt néhány gondolat a fesztiválon részt vett ma
gyar fizikatanárok beszámolóiból is!

Márki-Zay János: Első részvételem alkalmával, 2002- 
ben mindössze három fődíjat osztottak ki a 23 ország
ból érkező 450 fizikatanár közönségszavazata alapján, s 
akkor én kaptam meg a második díjat 5000 euró pénz
jutalommal. (Tudomásom szerint ennél nagyobb össze
get magyar fizikatanár az utóbbi években nem kapott.) 
A 2003-as konferencián pedig mint előző díjnyertes 
vettem részt, ahol demonstrálnom kellett, hogy a ko
rábbi jutalmat megfelelően használtam fel.

Tapasztalataim szerint a DVD-knek kisebb a jelentő
sége (azt a látogatók inkább szeretik magukkal vinni), 
az élőben bemutatott kísérletek népszerűek. Kiállítá
som sok érdeklődőt vonzott, ezért időm javarésze az 
előkészülettel és a bemutatással ment el. Ennek hát
ránya, hogy mások kiállításából nem sokat láttam.

A díj átadásakor a kiállításommal kapcsolatban azt 
emelték ki, hogy sikeresen hidaltam át szívószálas 
kísérleteimmel a fizika és kémiai kísérletezés közötti 
nehéz akadályokat, illetve papírkísérleteimmel meg
mutattam a geometriai és a fizikai tulajdonságok kö
zötti szoros összefüggéseket.

Márki-Zay János átveszi a díjat

Felhívnám a figyelmet arra, hogy Európa fejlettebb 
régióiban a természettudomány nemcsak az általános 
iskolákban, hanem már az óvodákban (Kindergarten) 
is szerepet kap, miközben mi itt Magyarországon 
mind az általános, mind a középfokú oktatásban je
lentősen leszűkítettük a természettudományos tár
gyak oktatását. Ha vissza akarunk kapaszkodni az 
európai élbolyba, akkor nagyobb figyelmet kell fordí
tanunk a természettudományokra!

Fodor Erika: Jó volt látni, hogy PISA-felmérés ide 
vagy oda, a természettudományt oktató magyar taná
rok egy részének (én kb. az oktatók ötödét sorolom 
ide) módszertani kultúrája egyáltalán nem marad el a 
külföldi kollégáéktól, míg a tizedük ilyen jellegű telje
sítménye talán meg is haladhatja azt. A megszokott, 
napi rutinból kitekintve rengeteg hasznos, a saját taní
tásomon belül megvalósítható, illetve továbbfejleszt
hető ötletet, módszert láttam.

Kanadától Németországig számos sikeres és nálunk 
is követendő megoldást láttunk arra, hogy a Siemens, 
a Bayer és egyéb multicégek komoly pénzeket, még 
komolyabb -  szakmai és pedagógiai szempontból is 
átgondolt -  terveket dolgoznak, dolgoztatnak ki, és 
ezeket támogatják a gyakorlatban, hogy a fiatalok 
érdeklődését a természettudományos kutatás irányába 
tereljék.

Megkeresik az általuk legjobbnak ítélt tanárokat, és 
maguk kezdeményezik a több iskolát, évfolyamot is 
érintő projektek részletes kidolgozását Ezeket a prog
ramokat azután az ötlettől az óravázlatokig, taneszköz 
készletig, könyvig, munkafüzetig, DVD-ig, versenye
kig, értékelésig támogatják.

Rájöttek, hogyha gyors és hatékony munkát, taní
tást akarnak, akkor közvetlenül a tanárokhoz és a 
diákokhoz kell fordulniuk, és nem az oktatási kor
mányzathoz.
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Egy másik megvalósult lehetőség (pl. Kanadában), 
hogy a multik saját üzemükön belül a közoktatási 
gyakorlattal is rendelkező, saját alkalmazásukban lévő 
kiváló tanárokkal kutató tanlaborokat hoznak létre, 
ahová évente rendszeresen érkeznek tanulócsopor
tok, hogy iskolai előkészítés után életkoruknak meg
felelő témákban és mélységben, komoly műszerekkel 
méréseket, kutatásokat végezzenek. Szigorúan véve 
nem önálló kutatásról van szó, a különböző egymás
után érkező csoportok többnyire ugyanazokból a 
feladatokból válogathatnak. A 16-18 évesek az inté
zetben folyó valódi kutatásokban is kaphatnak kisebb 
részfeladatokat.

A szponzoráló cégek saját érdeküknek megfelelően 
(mérnök, kutató utánpótlás) nagyon sok pénzt adnak, 
de pontosan és részleteiben nyomon követik, hogy a 
támogatás hogyan hasznosul. Ez nekem nagyon tet
szik, hogy nem az iskolához, a taneszköz-forgalmazó
hoz vagy valami ilyen alapítványhoz kerül a pénz, 
hanem egy általuk kezdeményezett és ellenőrzött 
programhoz. Nem múltbeli teljesítményekért adott 
díjakat szponzorálnak a bevételükhöz képest elenyé
sző összeggel, hanem a „jövőnek” adnak meghatáro
zott célra horribilis összegeket. Ezt a szemléletet nem 
ártana itthon is terjeszteni.

Sz o b o szla i Z o l tá n : Meghatározó élményem volt a 
konferenciával kapcsolatban, hogy az itt megjelent 
résztvevők láthatóan nem sajnálták idejüket, hogy a 
természet törvényeit még inkább érthető formában 
vagy a korábbiakhoz képest váratlan nézőpontból 
mutassák be. Az eredményes munka nem maradt 
észrevétlen, kijártak az elismerő szavak a látogatók
tól, külföldi kollégáiktól vagy más tudományok szak
embereitől. Persze a célja nem ez volt a Science on

Stage-nek, de úgy vélem, ez is fontos része: egymás 
munkájának elismerése. Az igazi cél valójában a pár
beszéd volt, egymás ismereteinek, ötleteinek a bővíté
se. Aki szemfüles volt akár egy egész félévre való új 
kísérlet ötleteivel térhetett haza. Egyszerű, könnyen 
elsajátítható kísérletek tucatjaival találkozhattunk ké
miából, elektrosztatikából, hidrosztatikából, a légnyo
más, valamint az energiamegmaradás témaköréből. 
Mindemellett a szervezők különös gondot fordítottak 
arra, hogy a résztvevők új ötleteit, oktatási módsze
reit, illetve azt az új szellemi potenciált, amely Európa 
természettudományos oktatásában az elmúlt években 
felhalmozódott, szervezett workshopokban is megtár
gyalják. Ezeknek a workshopoknak a hasznosságát 
bizonyítja, hogy az azonos hullámhosszon lévők utá
na kis csoportokban önszervező módon gyűltek ösz- 
sze, hogy folytassák eszmecseréjüket.

A Science on Stage jövője

A fesztiválon történt beszélgetések során nyilvánvaló
vá vált, hogy központilag szervezett, az EU által ismét 
támogatott Science on Stage-re sajnos nem lehet szá
mítani. A Science on Stage fesztiválok megszűnnek, 
hacsak egy-egy nemzeti szervezet fel nem karolja ezt 
a kezdeményezést -  ahogy azt az idén a németek tet
ték. A fesztivál ideje alatt erre senki sem vállalkozott. 
A fő kérdés természetesen a megfelelő finanszírozás 
és a szponzorok felkutatása. Ez a mai nehéz gazdasá
gi körülmények között még kilátástalanabbnak lát
szik. A résztvevők nehéz szívvel úgy búcsúztak el 
egymástól, hogy nem mondhatták el: jövőre biztosan 
megint találkozunk!

A 2008. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES 
EREDMÉNYHIRDETÉSE

A Mathematikai és Physikai Társulat 1916 őszén ren
dezte meg először a fizikai tanulóversenyét. 1949-től 
kezdve nevezik ezt az évente megrendezett fizikaver
senyt Eötvös-versenynek. A 2008. évi tehát éppen a 
hatvanadik Eötvös Loránd Fizikaverseny volt.

A 2008-as Eötvös-verseny október 17-én zajlott le, 
az ünnepélyes eredményhirdetésre november 21-én 
délután 3 órakor került sor az ELTE TTK Északi épület 
alagsori Harmónia termében.

Az ünneplőbe öltözött versenyzők általában felké
szítő tanáraik kíséretében érkeztek Budapestről és 
különböző vidéki városokból. Erre az ünnepi alka
lomra régebbi versenyek díjazottjait is meghívták. 
Jelen volt több szakkört vezető tanár, KöMaL-munka- 
társ, az ELFT elnöke, a középiskolai szakcsoport ve
zetője és más érdeklődő.

Az ünnepi ülés első felében Radnai Gyula, a ver
senybizottság elnöke, a több éves hagyománynak 
megfelelően, kivetítette az 30, illetve 25 évvel előtti 
Eötvös-verseny feladatait, és bemutatta ezeknek a 
versenyeknek jelenlevő díjazottjait.

Az 50 évvel ezelőtti díjazottak közül Kovács Béla 
tudott eljönni, aki a sárospataki Rákóczi Gimnázium
ban érettségizett, és a KLTE fizikus hallgatójaként 
1958-ban III. díjat nyert. Kovács Béla elmondta, hogy 
a fizika szakról átment a mérnökire, és számítástech
nika-informatikus mérnök lett. így a fizika háttértudo
mányként segítette munkáját (1., 5. és 9. kép).

A 25 évvel ezelőtti verseny nyertesei közül hárman 
voltak jelen az ünnepségen.

Az Esztergomban érettségizett Árkossy Ottó SOTE- 
hallgatóként nyert megosztott első díjat.
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1. kép. Kovács Béla, aki az 1958. évi Eötvös- 
versenyen III. díjat nyert, majd számítástech
nika-informatikus mérnök lett, emlékezik.

2. kép. A 25 évvel ezelőtti Eötvös-verseny 3 díjazottja: Fodor Gyula, Frei Zsolt és Árkossy 
Ottó, valamint Árkossy édesanyja. Fodor és Frei azóta is a fizikát műveli, Árkossy az orvos- 
tudományt, ami kissé szokatlan egy Eötvös-verseny nyertesétől.

Egyetemi éveinek elején néha idegennek érezte 
magát az orvosin, ma nefrológus (vese-szakorvos).

Fodor Gyula a budapesti Móricz Zsigmond Gimná
zium végzős diákjaként lett az 1983-as Eötvös-verseny
II. díjazottja. A jó helyezés elérésében tanárán kívül 
édesapja is segítette. Elmondása szerint az Eötvös- 
verseny indította el fizikusi pályáján. Jelenleg a KFKI- 
ban dolgozik.

Frei Zsolt a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érett
ségizett, az ELTE hallgatójaként nyerte el az 1983-as 
Eötvös-verseny megosztott III. díját. Azóta is a fizika 
elkötelezettje, Princentonban volt doktorandus 4 éven 
át, jelenleg docens az Atomfizikai Tanszéken. A fiata
loknak üzeni, hogy itthon, Magyarországon is érde
mes kutatómunkával foglalkozni, és bízik benne, 
hogy ez egyre inkább így lesz.

Erdős László a budapesti Berzsenyi Gimnázium 
végzős diákjaként 1983-ban szintén első díjat nyert az 
Eötvös-versenyen. Jelenleg Münchenben él, matema
tikai fizikával foglalkozik, matematikusnak tartja ma
gát. Erdős László levelét FLonyek Gyula olvasta fel. A 
következőkben ebből a levélből idézünk:

„... Az Eötvös-verseny a magyar fizikaoktatás 
egyik legeredményesebb tradíciója, szinte unikum a 
világban. Hálás köszönet illeti a tanárokat és szerve
zőket, akik önzetlenül áldozzák idejüket és energiá
jukat a verseny, és persze a jövő fizikusgenerációja 
érdekében. ...

Radnai tanár úr megkért, mondjam el, szerintem mi 
a titka a sikeres kutatóvá válásnak.

... Hinni kell a fizika és matematika nagyszerűségé
ben és fontosságában. Lehet, hogy nem nekünk sike
rül felfedeznünk a Newton-törvényekhez vagy a 
kvantummechanikához hasonló fundamentális előre
lépést, de a saját, esetleg erősen specializált területün

kön újat alkothatunk. ... S eredményünk megmarad, 
nevünk alatt a közös tudáskincs része lesz. Még az 
Akropolisz is romokban áll már, nemhogy a számta
lan kiváló görög mérnök, iparos, kereskedő stb. erő
feszítéseinek bármiféle látható nyoma maradt volna, 
de Eukleidész és Arkhimédész tételei, törvényei uni
verzális érvényűek, kortalanok. Hinni kell abban, 
hogy ehhez az épülethez akár csak egy kis téglával is 
hozzájárulni többet ér, mint minden más tevékenység, 
amelynek hatása időben korlátozott. ...

Talán sejtitek; az Eötvös-problémák és a valódi 
kutatási feladatok között nem bonyolultságban van az 
alapvető különbség, hanem abban, hogy az Eötvös- 
problémákról tudjátok, hogy megoldhatóak. ... Az 
igazi kihívást jelentő valódi kutatási feladatoknál a 
legnehezebb az, hogy nem tudjátok előre, kijöhet-e. 
... Néhány probléma talán ki fog jönni, a sokadik 
próbálkozás után; a többség azonban soha. ... Az 
egyetlen vigasz, hogy a legnagyszerűbb kutatóknak 
sem szokott sokszor kijönni. Esetleg többször mint 
másoknak, de az tuti, hogy elsőre nekik sem. ...

A meghatározó matematikai problémáknak leg
alább a fele így vagy úgy a fizikához kapcsolódik, és a 
legtöbbjüket valamilyen formában először fizikusok 
vetették fel.

A fizika azonban nem tagadhatja, hogy mindennapi 
munkaeszköze a matematika. Ezért, utolsó tanácsként 
azt mondanám még azoknak is, akik vérbeli fizikus
nak készülnek, hogy a fizika mellett tanuljatok lehető
leg minél több matematikát. Jól fog jönni.”

Az ünnepség résztvevői érdeklődéssel hallgatták a 
régebbi díjazottak visszaemlékezéseit és a fiatalabb 
fizikusgenerációhoz szóló tanácsait. Ezután követke
zett a 2008-as verseny feladatainak bemutatása és 
megoldásuk ismertetése.
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3. kép. Iván Dávid és tanára Németh László Fonyódról

A 2008. évi Eötvös-verseny feladatai

21

1. feladat
Egy cirkuszi egyensúlyozó mű

vész egy hosszú függőleges rúdra 
akar felmászni. A rúd hossza l, tö
mege m. A produkció kezdetekor 
a rudat az egyik végéhez erősített, 
elhanyagolható súlyú rugalmas kö
télen engedik le a cirkusz kupolá
jától. Amikor a rúd alja éppen a 
talajhoz ér, a kötél 21 hosszú ( 1. 
ábra}.

A kötél nyújtatlan hossza l, meg
nyúlása közben jól követi a Hooke- 
törvényt.

a. Milyen magasra mászhat fel a rúdra az ugyan
csak m tömegű artista anélkül, hogy a rúd függőleges 
egyensúlyi helyzete instabillá válna? (Az egyszerűség 
kedvéért tételezzük fel, hogy az artista mérete /-hez 
képest elhanyagolható.)

b. A rúd fele magasságánál az artista kicsit kibillen, 
és a rúddal együtt oldalirányú lengésekbe kezd. Mek

\\\\\\N\\\\\
1. ábra

4. kép. Balogh Máté megjegyzést fűz a hőtani feladat megoldásá
hoz, mellette Karsa Anita.

kora a lengés T periódusideje? (A rúd alsó vége nem 
tud elmozdulni, de a rúd szabadon elfordulhat az alsó 
végpontja körül.)

2. feladat
Ugyanabból az anyagból készült, állandó fajhőjű 

három test hőmérséklete 13 °C, 27 °C és 90 °C. A két 
melegebb test tömege egyenként fele a 13 °C-os test 
tömegének. Megfelelő hőgépek és energiatároló esz
közök közbeiktatásával, külső energia befektetése nél
kül szeretnénk a 13 °C-os testet minél jobban lehűteni.

a. Hogyan kell eljárnunk? (A testek csak hőfelvétel 
vagy hőleadás során változtathatják meg hőmérsékle
tüket, halmazállapot-változás nem történik, hőtágulá
suk elhanyagolható.)

b. Mennyire hűlhet le az eredetileg 13 °C-os test?

3- feladat
Egy fizikaszakkörön valaki demonstrálni szeretné, 

hogy ellentétes irányú elektromos térerősségvektorok 
leronthatják egymást. Elképzelése a következő. Szige
telő lábakon két egyforma fémgömböt állít egymás 
mellé és pontosan ugyanakkora potenciálra tölti fel 
őket. Ezután a kettejük közé középre belógatott pró
batöltésre nem fog elektromos erő hatni.

A gyakorlati kivite
lezéshez a kísérletező 
egy néhány száz V fe
szültségű telep egyik 
sarkát leföldeli, vagyis 
az asztallapra tett nagy 
fémtálcához csatlakoz
tatja -  ezt tekinthetjük zérus potenciálú helynek -, a 
másik pólushoz csatlakozó banándugóval pedig először 
a bal oldali, utána a jobb oldali gömböt, majd végül a 
szigetelő szálon közéjük lógatott alufóliacsíkot érinti 
meg (2. ábra). Meglepődve tapasztalja, hogy az alufólia 
igenis kitér a függőleges irányból, elmozdul az egyik 
gömb felé.

• Mi lehet a kudarc magyarázata? (A levegő száraz, 
a lábak jól szigetelnek, a gömbök sokáig megtartják a 
rájuk vitt töltést.)

• Melyik gömb felé tér ki az alufólia?
• Hogyan lehetne a kudarcot elkerülni?

5. kép. Sólyom Jenő, Tichy Géza, Holies László és Kovács Béla
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7. kép. Sólyom Jenő az ELFT elnöke Balogh Máténak átadja az okle
velet. A háttérben az elektrosztatikai kísérlet kellékei: fémgömbök 
szigetelő állványon, voltmérők stb.

I. díjasok
1-2. Almási Gábor, az ELTE fizika szakos BSc hall

gatója (Pécsett a Leöwey Klára Gimnáziumban vég
zett, tanárai: Simon Péter, Kotek László)

1-2. Szolnoki Lénárd, a BME fizika szakos BSc hall
gatója (Debreceni Református Kollégium Dóczy Gim
náziuma, Tófalusi Péter)

II. díjasok
3-4. Balogh Máté, 12. osztályos tanuló, Fazekas Mi

hály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Horváth Gábor) 
3-4. Lovas Lia Lzabella 12. osztályos tanuló, Leö

wey Klára Gimnázium, Pécs (Simon Péter)

III. díjas:
5. Farkas Márton, 12. osztályos tanuló, Fazekas Mi

hály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Horváth Gábor)

Dicséretet kaptak:
6. Aczél Gergely 12. osztályos tanuló, Református 

Kollégium Gimnáziuma, Pápa (Somosi István)
7. Lván Dávid, 12. osztályos tanuló, Mátyás Király 

Gimnázium, Fonyód (Németh László)
8. Karsa Anita, 12. osztályos tanuló, Fazekas Mi

hály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Horváth Gábor)
9. Szilágyi Zsombor, ELTE fizika szakos BSc. hall

gatója (Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest, Szilá
gyi László)

10. Wang Daqian, 11. osztályos tanuló, Fazekas Mi
hály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Horváth Gábor)

Az első díjasok jutalma az Eötvös-verseny érem és a 
Fizikai Szemle egy éves előfizetése az ELFT részéről, 
valamint 20 ezer forint. A második díjasok 15, a har
madik díjas 10, a megdicsértek pedig 5 ezer forint 
pénzjutalomban részesültek. Minden jutalmazott aján
dékba kapta még Staar Gyula: Fizikusok az arany
korból című könyvét.

A jutalmazottak felkészítő tanárai a Vincze és a 
Typotex kiadók standjain kiállított könyvek közül 
válogathattak.

6. kép. A nyertesek: Almási Gábor Pécsről, Szolnoki Lénárd Debre
cenből, mindketten első éves fizikushallgatók Budapesten. Szolnoki 
Lénárd 10. osztályos korától minden évben díjazott volt, először a 
negyedik alkalommal, idén lett első díjas.

Radnai Gyula kivetítette és részletesen elmagyaráz
ta a mechanika, a hőtani majd az elektromosságtani 
feladat részletes megoldását, amit -  különösen a ver
senyzők -  feszült figyelemmel követtek. Kérdések és 
megjegyzések is elhangzottak (3-5. kép).

Kísérleti bemutató, a feladatok jellegéből adódóan, 
ebben az évben csak az elektrosztatikai feladathoz 
kapcsolódott. A fémgömbök potenciáljainak leolvasá
sa meggyőzően szemléltette a feladatban leírt jelensé
get és segítette annak magyarázatát. (A megoldás a 
KöMaL 2009- márciusi számában olvasható.)

Végül következett a verseny eredményének kihir
detése, a legizgalmasabb percek. Radnai Gyula fordított 
sorrendben szólította a legjobb tíz versenyzőt: előbb 
azokat, akik dicséretet kaptak, legvégül az I. díjasokat. 
Az okleveleket Sólyom Jenő, az ELFT elnöke adta át, 
Radnai Gyula terveikről kérdezte a jutalmazottakat.
8. kép. Radnai Gyula szóra bírja a II. díjas Lovas Liát. (Ritkán van 
lány az Eötvös-nyertesek között!)
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9. kép. A 2008. évi Eötvös-verseny jutalmazottjai (a két dicséretet nyert diák kivételével) az 50 évvel 
korábban díjazott Kovács Bélával. Első sor: Almási Gábor, Kovács Béla, Szolnoki Lénárd, Lovas Lia; 
második sor: Iván Dávid, Szilágyi Zsombor, Farkas Márton, Aczél Gergely és Balogh Máté.

A versenybizottság elnöke 
zárszavában értékelte az idei 
versenyt, majd megemlítette, 
hogy több éve csökken a ver
senyen résztvevők száma és 
szűkösek a verseny megrende
zéséhez szükséges anyagiak.

A verseny helyezettjeinek 
jutalmazását és az eredmény- 
hirdetés lebonyolítását nagy
ban segítette a Matfund Ala
pítvány (Gutái László volt 
Eötvös-verseny nyertes és az 
Indotek Zrt. felajánlásából), 
valamint a Ramasoft Zrt.

A díjkiosztást állófogadás 
követte kötetlen beszélgeté
sekkel. Csoportkép készült a 
2008. évi Eötvös-verseny győz
teseivel.

Gündischné Gajzágó Mária 
Hatvan

A FIZIKATANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A KÖZOKTATÁSBAN
A 2008 szeptemberében a fizika BSc szakokra és a műszaki felsőoktatásba 
lépő hallgatók által írt fizika felmérés eredményeiről

Radnóti Katalin, ELTE, Anyagfizikai Tanszék 
Pipek János, BME, Elméleti Fizika Tanszék

A felsőoktatás műszaki és természettudományos kép
zési területein dolgozó oktatók között az utóbbi évek
ben olyan benyomás kezdett kialakulni, amely szerint a 
középiskolából érkező, frissen beiratkozott hallgatók 
tudása lényegesen elmarad a korábban megszokott 
szinttől a választott szakok alaptudományainak minő
síthető fizika és matematika területén. A jelenség „ma
gyarázataként” elterjedt az a vélekedés, hogy demográ
fiai okok és bizonyos kiábrándultság következtében a 
felsőoktatásba jelentkezők száma folyamatosan csök
ken, ezzel növekszik a gyengébb tudású hallgatók be
jutásának esélye. Megvizsgáltuk, mennyire megalapo
zott ez a vélemény. Az 1. ábrán több évre visszamenő
leg láthatjuk a felsőoktatásba jelentkezők és az oda 
felvett hallgatók számának alakulását az Országos Fel
sőoktatási Információs Központ adatai alapján [1], vala
mint a 18 éves korosztály [2], illetve az adott évben 
érettségizők demográfiai adatait is [31.

2004-től kezdve megfigyelhetjük az összes jelent
kező, illetve azon belül a nappali alapképzésekre 
jelentkezők számának drámai visszaesését, valamint 
azt is, hogy ez a jelenség demográfiai indokokkal 
aligha magyarázható. A 18 éves korosztály és az érett
ségizettek számának ingadozási mértéke nem mérhe

tő össze a jelentkezések csökkenésének nagyságával. 
Tagadhatatlan tehát, hogy a felsőoktatás merítési, 
válogatási lehetőségei valóban korlátozottá váltak, 
hiszen a nappali alapképzésre jelentkezők és az oda 
felvett hallgatók száma erősen közelít egymáshoz. 
Sokakban felmerült továbbá az is, hogy a felsőoktatási

1. ábra. A felvételi jelentkezések és a felvett hallgatók számának 
alakulása az elmúlt években. Párhuzamosan az érettségizettek és a 
18 éves korosztály (pontosabban az adott év előtt 18 évvel élve 
születettek) demográfiai adatait is ábrázoltuk.
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intézményekbe érkező hallgatók tudásszintjének álta
lánosan tapasztalt visszaesését a szubjektív benyomá
sokon felül valamilyen objektiven mérhető formában 
is dokumentálni kellene.

A Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok 
Bizottsága 2008. júniusi ülésén döntést fogadott el a 
műszaki felsőoktatásba beiratkozó hallgatók felkészült
ségének felméréséről. Egy ilyen jellegű, több felsőokta
tási intézményben is elvégzett, széleskörű vizsgálat 
alkalmas lehet arra, hogy az oktatási kormányzat figyel
mét felhívja a közoktatásban lezajlott negatív jelensé
gek kezelésének elodázhatatlanságára. Különösen fon
tos ez az aktuális körülmények között, amikor az okta
táspolitika deklarált céljai között szerepel a műszaki
természettudományos végzettségű szakemberek kép
zésének kiemelt támogatása, mivel az ezen a területen 
jelentkező piaci kereslet jóval meghaladja a jelenlegi 
diplomás kibocsátást. Ezen túl, az intézmények maguk 
is sokat nyerhetnek egy ilyen tájékozódó felmérésből, 
hiszen saját oktatási tevékenységük hatékonysága is 
nagyban múlik azon, hogy vajon egy feltételezett, de a 
valóságban hiányzó ismeretanyagra alapoznak-e, vagy 
pedig a realitásokat figyelembe véve próbálják a hallga
tók tudásszintjét az elvárt felsőfokú szintre emelni.

Az elképzelés arra a tapasztalatra épített, amelyet az 
ELTE Természettudományi Karán a belépő hallgatókkal 
már harmadik éve megíratott úgynevezett kritériumdol
gozatok kiértékelésével szereztek. A dolgozatok elké
szítésének célja kettős volt. Részben kiválogatták azo
kat a hallgatókat, akik segítségre szorultak, másrészt 
kiválasztották azokat is, akik emelt szintű képzést igé
nyeltek. A kritériumdolgozatok mintájára készült el az a 
fizika  témakörű tesztláp, amelyet a 2008. őszi beiratko
zások alkalmával több felsőoktatási intézmény első 
éves hallgatóival is megírattunk. A kérdések összeállítá
sánál azt tartottuk szem előtt, hogy a felsőoktatás szá
mára fontos, a sikeres előrehaladáshoz szükséges tu
dásanyag meglétét vizsgáljuk meg. Ebben ez a felmérés 
különbözik a más szempontrendszerek alapján összeál
lított (pl. PISA) felmérések módszereitől. A dolgozat 
kifejezetten a középiskolából hozott, ott elsajátított 
ismereteket térképezte fel. A dolgozatokat a hallgatók a 
regisztrációs hét folyamán írták, tehát abban az idő
szakban, amikor a felsőoktatási intézmény még nem 
„avatkozott bele” a képzésükbe.

Mivel a felmérést országos szinten, több intézményre 
kiterjedően kívántuk elvégezni, ezért a logisztikai ta
pasztalatok hiánya miatt úgy döntöttünk, hogy a 2008- 
as beiratkozások során, kísérleti jelleggel, a fizika tárgy
ra szorítkozva íratunk tesztet, tekintve, hogy ennek bi
zonyos részleteit az ELTE TTK kritériumdolgozataiból 
már ismertük. A körülményeket különösen alkalmasak
nak ítéltük erre, hiszen az Országos Köznevelési Ta
nács (OKNT) számára éppen ebben az időszakban 
folyt a természettudományos tantárgyak helyzetelemzé
se (fizika, kémia, biológia). így az itt közölt vizsgálat 
ehhez a munkához is kapcsolódik. Jelenleg folyik a 
matematika és a kémia tantárgyak tudásanyagának 
méréséhez szükséges tesztek kidolgozása, és a széles
körű felmérések szervezése is.

A dolgozat felépítése

A dolgozatban feltett kérdésekkel, feladatokkal na
gyon sok adatot szerettünk volna kapni a fizikai jelle
gű előzetes tudást feltételező szakokra jelentkező 
diákok tudásszintjéről. Természetesen voltak előzetes 
elképzeléseink, ezeknek megfelelően fogalmaztuk 
meg kérdéseinket.

A bevezető részben kérdéseket tettünk fel arra vo
natkozóan, hogy a hallgató érettségizett-e, és milyen 
szinten fizikából, részt vett-e fizikaversenyeken, és mi
lyen eredménnyel. Az ezekre adott válaszokból olyan 
következtetéseket szerettünk volna levonni, hogy a 
középiskolában elért eredmények milyen összefüggés
ben vannak a felsőoktatás szempontjai szerint mért tu
dásanyag szintjével.

Fel akartuk mérni a diákok tájékozottságát a legfon
tosabb fizikai mennyiségek mértékegységeiről és a lé
nyeges összefüggésekről. Ezért nem engedtük a Függ
vénytáblázat használatát. Zsebszámológépet használ
hattak a diákok. Amennyiben valamilyen állandóra volt 
szükség a feladat megoldásához, azt megadtuk.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire vannak 
tisztában a hallgatók a fizika legfontosabb alaptörvé
nyeivel, a newtoni gondolkodásmód jellegzetességei
vel. Ezért három, kifejezetten a félreértelmezések 
vizsgálatára használatos tesztes jellegű kérdést is sze
repeltettünk. Ezekben az erő és a feszültség fogalmak 
megfelelő értelmezését vizsgáltuk. Fontos a munka 
fogalmának helyes értelmezése is. Három további 
kérdés erre vonatkozott. Mindkét kérdéscsoport ese
tében indoklást is kértünk a diákoktól.

Érdeklődtünk az iránt is, hogy a diákok mennyire 
képesek alkalmazni megszerzett tudásukat. Ezt a célt 
szolgálta a vizsgálati feladat, ahol egy egyszerű mé
rést kellett megtervezniük a diákoknak. Ezt nevezhet
jük PISA-jellegű feladatnak is. Valójában egy nagyon 
egyszerű számításos feladatot fogalmaztunk át olyan 
formára, ahol a meglévő elemi tudásanyag aktív alkal
mazására volt szükség.

Végül három, számításos feladat következett. Ezek 
közül az első viszonylag egyszerű, Arkhimédész tör
vényét és Newton törvényeit kellett felismerniük és 
alkalmazniuk a diákoknak. A második már kissé igé
nyesebb volt, mivel változó erő munkáját kellett kiszá
mítani. A harmadik feladat pedig egy Nobel-díjas felfe
dezés alapelemeit mutatta be. Ez a feladat elsősorban

1. táblázat

A dolgozatfeladatok  é s  a m egszerezh ető  p on tszám ok  
m egoszlása

1 mértékegységes táblázat 5 pont

5 tesztkérdés 8 pont

3 kérdés + indoklások 6 pont

1 vizsgálati módszer 4 pont

3 feladat (7+10+10) 27 pont

Összesen 50 pont
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összpontszám
'2. ábra. A hallgatók által elért összpontszám eredmények eloszlása

az emelt szintű oktatást igénylő diákok kiválasztását 
célozta, amely témája talán kis mértékben túlmutat az 
emelt szintű érettségi követelményeken. Fogalmilag 
azonban ez sem volt nehéz. Számítást nem igénylő ré
sze egyszerűen megválaszolható volt kis gondolkodás, 
a jelenség elképzelése után. A dolgozat részletes felépí
tését, és a megszerezhető maximális pontszámokat az 
1. táblázatban foglaltuk össze.

A mintában 142 fő a BME TTK és az ELTE TTK fizi
ka BSc szakjaira jelentkezett hallgató volt, míg a töb
biek mérnökhallgatók, akik különféle szakokra jelent
keztek. A hallgatók jelentős része első helyen jelölte 
meg választott szakját. Fizikával kapcsolatos tanulmá
nyi versenyen elsősorban a fizika BSc-re jelentkezett 
hallgatók voltak eredményesek.

Mindössze 102 lány szerepel a mintában, arányuk 
kevesebb, mint 10%.

Az adatok feldolgozása Excel táblázatkezelő prog
ram segítségével történt. A dolgozatok megoldásait a 
demográfiai adatokkal együtt egy 30 oszlopot és 1324 
sort tartalmazó táblázatban numerikusán kódoltuk, a 
kiértékeléshez szükséges válogatásokat, összesítése
ket, átlagokat az előre programozott makrók segítsé
gével végeztük el. A továbbiakban a kapott eredmé
nyek ismertetése során gyakran jellemezzük az egyes 
feladatok, dolgozatrészek megoldási szintjét a

pontszámok átlaga 
elérhető összes pontszám

formula alapján számolt százalékos értékekkel.

Az eredmények

A mintavétel és az adatfeldolgozás módszerei

A dolgozatot 1324 beiratkozó diák írta meg a külön
böző felsőoktatási intézmények olyan karairól, ahol a 
teszt lebonyolítására önkéntesen vállalkoztak. A részt
vevők tekintélyes száma miatt azt gondoljuk, hogy az 
eredmények komoly jelzésértékűnek mondhatók. Az 
előkészítés során a feladatlap központilag készült el, 
valamint ehhez részletes megoldási, javítási útmutatót 
is mellékeltünk, hogy a pontozás, amennyire lehetsé
ges, egyforma szempontok szerint történjen. Minden 
intézmény saját maga szervezte a dolgozatok megíra- 
tását és javítását az egységes útmutató alapján. Az 
eredményeket egy központilag előkészített Excel táb
lázatban rögzítették, amelyet már a feldolgozásra al
kalmas makrókkal együtt küldtünk szét az intézmé
nyek számára. Az adatok feldolgozásához, az eredmé
nyek összesítéséhez az intézmények a kitöltött táblá
zatoknak olyan változatát küldték vissza, amely a 
hallgatók egyéni azonosítására alkalmas adatokat 
(név, elektronikus kód stb.) már nem tartalmazta.

A felmérésben a következő karok elsőéves diákjai 
vettek részt:

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem Természettudományi Kar,

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem Villamosmérnöki és Informatikai Kar,

• Debreceni Egyetem Műszaki Kar,
• Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettu

dományi Kar,
• Kecskeméti Főiskola GAMF Kar,
• Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági 

Főiskolai Kar.

A teljes dolgozatra vonatkozó, a hallgatók által elért 
pontszámok eloszlását a 2. ábra mutatja. Az ábra 
alapján könnyen megítélhetjük, hogy a dolgozat kife
jezetten gyengén sikerült. A teljesítési átlag 30%. Ezt 
az értéket a mintában szereplő 142 fő fizika BSc-re 
jelentkezett hallgatóval együtt kell érteni, akik (érthe
tő okokból) az átlagnál sokkal jobban teljesítettek. A 
magas pontszámot elért hallgatók elsősorban közülük 
kerültek ki. Az eloszlás képe ezeknél a hallgatóknál 
egészen más jellegű.

Ha megnézzük, hogy a hallgatók mekkora arány
ban nem érik el az 50%-os szintet, megdöbbentő adat
hoz jutunk, mivel ez az összes hallgatók 83%-a! Vagy
is a hallgatók jelentős részénél az várható, hogy nem 
tudják teljesíteni az első félévet sem. Ez a tény sajnos 
egybevág az utóbbi évek oktatói tapasztalataival.

További borúlátó következtetések levonására sar
kall a 2. ábrán látható eloszlás alakja is. A pontszá
mok megoszlása nagyjából a Poisson-eloszlást követi, 
ami arra utal, hogy a válaszok kitöltésében komoly 
mértékben szerepet játszhatott a véletlen. így a leg
gyakrabban elért 6-10 pont is valószínűleg csak a 
szerencsének köszönhető!

3. ábra. A fizikából érettségizett diákok aránya
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nem érettségizett középszinten emelt szinten 
fizikából

4. ábra. Az érettségi és a dolgozatok teljesítési szintje közötti össze
függés

Elemeztük a fizikából érettségizettek arányát is, 
amely, mint az a 3■ ábrából látható, nem éri el az 
50%-ot, holott mérnöki szakokon alapvető követel
mény a fizika alkalmazás szintű, jó ismerete. Egyértel
műen elmondható azonban, hogy azok a hallgatók, 
akik érettségiztek fizikából, lényegesen jobb eredmé
nyeket értek el. Ez természetes is, hiszen ők az utolsó,
12. évfolyamon is foglalkoztak fizikával, míg a többi
ek esetében egy év kimaradt.

Az érettségi vizsgákról készült statisztikák szerint 
[4], mind a közép-, mind az emelt szintű érettségiken 
jól teljesítenek a diákok. A mi eredményeink azonban 
nem egészen ezt mutatják. Az érettségi és a felmérő 
dolgozatok teljesítési százaléka közötti összefüggést 
szemlélteti a 4. ábra. Egészen nyilvánvaló az érettsé
gire való felkészülés ténye és intenzitása, valamint a 
felmérőn elért teljesítmény közötti kapcsolat.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a felsőoktatásban 
általában 50% feletti teljesítményért jár elégséges (2) 
osztályzat, akkor azt mondhatjuk, hogy erre csak 
azoknak a hallgatóknak van esélyük, akik emelt szin
ten érettségiztek. Ellentétben az érettségi vizsgák érté
kelésével, ahol emelt szinten a 60% feletti teljesítmé
nyért már jeles (5) osztályzat jár, a felsőoktatásban ez 
még nem jelent igazán jó eredményt.

A középiskolában összesen 352 hallgató szerzett 
fizikából jeles osztályzatot. Az ő átlagteljesítményük a 
felmérőn 52,5%. Közülük 169 fő érettségizett emelt 
szinten, átlagos teljesítményük éppen 60%. Közülük 
37 fő szerepelt országos verseny döntőjében. Átlagos 
teljesítményüket az ilyen típusú felkészülés alaposan 
megnövelte 78,2%-ra. További részleteket találhatunk 
a 2. táblázatban.

Igen tanulságos megvizsgálni a középiskolai telje
sítmény alapján „hozott” felvételi pontszámok, és a 
felmérő dolgozat alapján mért teljesítmények közötti 
„összefüggést”. Az 5. ábra a felmérésben részt vett 
összes hallgató összetartozó pontpárértékeit mutat
ja. Első pillantásra azt mondhatnánk, hogy semmifé
le kapcsolat nincs a felvételi pontszám és a dolgo
zatban elért eredmények között! Ez azonban csak a 
magas felvételi pontszámok esetében van így. Való
ban, azt találtuk, hogy a magas felvételi pontszá
mokkal érkező hallgatók nagyon jó, de nagyon rossz 
teljesítményt is tudnak a felmérésben nyújtani. Mivel

2. táblázat

A fizikából tett érettség i szintje, valam int 
a fizika versen yered m én yek  össze fü g g ése  a dolgozatok  

te ljesítési arányával

érettségi/versenyeredmény diákok 
száma (fő)

teljesítés
(%)

nem érettségizett fizikából 785 19,6

középszinten érettségizett 383 38,1

középszintű jeles 218 46,8

középszintű érettségi és 
fizikaversenyen döntős 54 63,2

emelt szinten érettségizett 183 57,7

emelt szintű jeles 169 59,9

emelt szintű érettségi és 
fizikaverseny 116 66,5

emeltszintű érettségi és 
fizikaversenyen döntős (ELTE TTK, 
BME TTK és BME VIK hallgatói)

71 72,9

azonban az ábrának csak a felső háromszöge van 
pontokkal betöltve, ezért az alacsony felvételi pont
számú hallgatóknak láthatóan nincs esélye elfogad
ható szintű dolgozatot írni. Ez a tapasztalat egyálta
lán nem meglepő, ha tekintetbe vesszük a felvételi 
pontszámok kiszámítási módszerét, amely szerint a 
160-as minimális felvételi pontot az elégségest (2) 
alig meghaladó középiskolai tanulmányi eredmény
nyel el lehet érni! A felmérő során kapott eredmé
nyek rámutatnak a felvételi rendszer visszásságaira. 
Erősen kérdéses, hogy a magas felvételi pontszám 
vajon mér-e egyáltalán valamit (hiszen a pontszá
mok kialakításának minden résztvevője egy irány
ban érdekelt), továbbá megmutatkozik a minimális 
ponthatár ennyire alacsony szinten való megállapítá
sának tarthatatlansága.

Végül elemeztük a dolgozat egyes feladatainak 
megoldási sikerét is. Amint arra számítani lehetett, a 
számításos feladatok okozták a nagyobb problémát a

5. ábra. A dolgozat eredményei a felvételi pontszámok tükrében. 
Az ábra az összes hallgató adatait tartalmazza (egybeeső pontok 
előfordulhatnak).
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6. ábra. A dolgozat egyes részelemeinek teljesítése

diákoknak (6. ábra). Az elméleti jellegű kérdések (az 
első négy oszlophoz tartozó feladatok) megoldási 
aránya 40% volt, míg a számításos feladatoké csak 
20% körüli érték.

A felmérő néhány kérdésére érkezett 
válaszok elemzése

írásunk következő részében három olyan kérdés 
megoldottságát elemezzük, amelyek nagyon egysze
rűnek tűnnek, de valójában mégis komoly nehézséget 
jelentettek a hallgatóknak. Az első két kérdés a nem
zetközi szakirodalomban is szereplő, jellegzetes tanu
lói tévképzeteket, félreértelmezéseket vizsgáló kér
dés, míg a harmadikat mi találtuk ki.

Elvi jellegű, a newtoni fizika alapelemeinek megér
tését vizsgáló, a nemzetközi szakirodalomból ismert 
feladat:

Egy testet az ábrán látható módon, ferdén elhají
tottunk. A közegellenállástól eltekintünk. Rajzolja be, 
hogy milyen irányú erő hat a testre a pálya A, B és C 
pontjaiban! Indokoljon!

B

Az egyedül elfogadható válasz az volt, ha függőle
ges irányú és azonos nagyságú erőket rajzolt a hallga
tó, továbbá leírta, hogy végig csak a nehézségi (vagy 
a gravitációs) erő hat. A feladat látszólagos egyszerű
sége ellenére nem könnyű, megoldottsága 28,4%-os 
volt. A következő jellegzetes hibák jelentek meg:

• Sok diák a labda felszálló ágában a gravitációs 
erőn kívül még egy vízszintes irányú F ^iv0) erőt is 
berajzolt, amely esetleg a v 0 kezdősebesség függvé
nye. Volt, aki összeadta a sebességvektort és az erő
vektort, ami elég abszurd gondolat.

• Függőlegesen fölfelé irányuló Fd erőket is talál
tunk a hallgatói megoldásokban a föl- és leszálló 
ágaknál, amelyet többen „dobóerő”-nek neveznek.

• Többen a lefelé mutató G gravitációs erő függő
legesen felfelé mutató ellenpárjaként az Fneh nehézsé
gi erőnek tulajdonították a pálya görbülését.

• A  G gravitációs erőt csak az Fe érintő irányú ere
dő erő egyik komponensének tartja a diákok egy ré
sze. A legjellemzőbbek a különböző érintő irányú 
erők voltak.

A következő feladat is a nemzetközi szakirodalomból 
ismert, az áram és a feszültség fogalmak helyes értel
mezését firtató kérdés:

Mekkora feszültség mérhető az AB pontok között 
ideálisnak tekinthető feszültségmérővel a vázolt két 
esetben? Válassza ki, hogy melyik állítás helyes a fel
soroltak közül! Indokoljon!

1,5 v 1,5 V

a) 1,5 Vés 1,5 V
b) 0 V és 0 V
c) 1,5 Vés 0 V
d ) 0 Vés 1,5 V
e) Nem dönthető el, mert nem tudjuk az izzó ellen

állását.
Csak a c) válasz jó, hiszen nyitott kapcsoló eseté

ben nincs sehol potenciálesés, tehát a telep feszült
ségét mérhetjük. A zárt kapcsoló esetében pedig 
magának a kapcsolónak alig van ellenállása, így alig 
van rajta potenciálesés, így 0 V mérhető. Látszólagos 
egyszerűsége ellenére sokaknak gondot szokott 
okozni a döntés. A szakirodalomban leírt jellegzetes 
félreértelmezések a magyar diákok körében is meg
jelentek, amint azt az eredmények mutatják. Ez még 
azok körében is okozott nehézséget, akik emelt 
szinten érettségiztek és országos döntősök voltak. 
Az összes hallgatót figyelembe véve 17,9%-os volt a 
megoldottság, míg a legjobb 37 hallgató megoldása 
is csak 52,7%-os.

Sokan írtak olyan téves megjegyzéseket, hogy ha 
nem zárt az áramkör, akkor nem is lehet feszültséget 
mérni. Ehhez hasonló gondolatmenet alapján jutottak 
arra a következtetésre is, hogy csak a d) válasz lehet 
a jó.

Mivel ötféle válaszlehetőség volt megadva, ezért 
véletlenszerű választás esetében is 20%-os teljesítési 
átlagnak kellett volna adódnia. A kapott érték ez 
alatt van, tehát „tudatos” volt a helytelen válaszadás. 
Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a fizi
ka BSc-re jelentkezett hallgatók megoldásai közt ki
fejezetten szép, teljes mértékben korrekt válaszok is 
voltak.
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A feladatkitűzők fontosnak tartják a természettudo
mányos problémák felismerésének képességét, méré
sek, vizsgálatok eredményeinek elemző értékelését, 
vizsgálatok megtervezését. A következő feladat egy 
egyszerű mérés megtervezését várta el a diákoktól, 
tanult ismereteik felhasználásával:

Egy karácsonyfaizzó foglalatán a következő adatok 
találhatók: 14 V és 3 W. Hogyan határozná meg, hogy 
helyes teljesítményt írtak-e fel az izzóra? A válaszhoz 
készítsen ábrát!

A feladatra 4 pontot lehetett kapni. A válaszhoz 
tudni kellett az elektromos teljesítmény kiszámításá
hoz szükséges P= U-Iösszefüggést. Fel kellett ismer
ni, hogy az izzót 14 Y feszültségre kell kapcsolni, 
majd az áramerősséget mérni. Ki kellett tudni számol
ni, hogy az áramerősségre

I  = — = 0,21 A 
U

körüli értéket kell kapni a mérésnél. Fel kellett tudni 
rajzolni az áramkört a sorosan bekötött áramerősség
mérővel. Ha ennyit leírtak, akkor 4 pontot kaptak a 
diákok a válaszra. Jó volt, ha a hallgató esetleg vala
milyen módon jelezte, hogy az áramerősség-mérőnek 
kicsi az ellenállása, vagy pedig jó a feszültséget is 
mérni, amelynek 14 V-nak kell lennie. Ezt azonban 
már nem kértük a maximális pontszámhoz.

A feladat valójában nagyon egyszerű volt, csak 
nem példaként, hanem mérési módszer megalkotása
ként tettük fel a kérdést, vagyis a tanultak alkalmazá
sát kértük számon. A nehézséget ez okozta, így végül 
29,2% lett a feladat megoldottsága.

Amint az a 7. ábrából látható, sajnos sokan semmit 
sem tudtak kezdeni a feladattal. Ez a tapasztalat némi
leg összefüggésbe hozható a PISA-vizsgálatok során 
kapott magyar eredményekkel. A PISA-feladatokban 
nemcsak egyszerűen bizonyos tudáselemek meglétét, 
hanem elsősorban az alkalmazható tudást mérik a min
dennapi élet kontextusában, vagy olyan kérdéskör ese
tében, amelyről sokat lehet hallani (savas eső stb.).

Néhány összefoglaló gondolat

Térjünk most vissza a bevezetőben említett kérdéshez, 
azaz értelmezhetjük-e a színvonal esését az ilyen vagy 
olyan okokból bekövetkezett jelentkezési szám csök
kenéssel? Az 1. ábrából kitűnik, hogy ma a jelentkezők 
74%-a bejut a nappali alapképzésekbe, míg 2004-ben a 
felvételi során kiválasztott hallgatók aránya 57% volt. 
Önmagában már ez a változás is indokolja a nehezebb 
válogatási körülményeket, következésképpen a felső- 
oktatásba belépő hallgatók rosszabb felkészültségét is. 
A felmérés eredményei azonban arra is rámutatnak, 
hogy más okokat is kell keresnünk a háttérben.

Erről az 5. ábra árulkodik. Amennyiben csak arról 
lenne szó, hogy a kisebb „kínálat” miatt alacsonyab
ban kell meghatározni a felvételi ponthatárokat, ab
ban az esetben a magas pontszámú, jó képességű 
hallgatók mellett megjelennének az alacsony pontszá-

8001

0 1 2  3 4

a feladatra kapott pontszám
7. ábra. A vizsgálati feladat megoldásaira kapott pontok eloszlása

mű, gyengébb felkészültségű diákok is, és az ábra 
pontjainak nagyjából egy növekvő egyenes mentén 
kellene elhelyezkedniük. Ez azonban nem így alakult, 
hiszen az ábra felső háromszöge sűrűn ki van töltve! 
A közoktatás „jó” és „kiváló” mércéje tehát nem felel 
meg a felsőoktatás elvárásainak. Az eredmények alap
ján sajnos elmondható, hogy a közoktatás során a 
diákok nem kapnak kellő felkészítést arra, hogy felső- 
oktatási tanulmányaikat eredményesen elkezdhessék. 
Az érettségi és felvételi pontok kiszámítása, mely egy
ben belépő a felsőoktatásba is, nem tükrözi megfele
lően a hallgatók olyan jellegű tudását, amely szüksé
ges lenne a választott szak eredményes tanulásához, 
így hiába emeljük meg a felvételi ponthatárokat, vál
tozatlanul nagyon sok gyengén felkészült hallgatóval 
fogunk találkozni!

A gyenge teljesítés egyik oka valószínűleg az, hogy 
a modernizációs folyamatok során a természettudo
mányos tantárgyak, többek közt a fizika is jelentős 
óraszámbeli veszteségeket szenvedett el. Ez a folya
mat a diákok felé azt is sugallta, hogy a természettu
dományos ismeretek napjaink technikai eszközökkel 
felszerelt környezetében, a mai társadalomban nem 
fontosak. Ennek következtében a természettudomá
nyi, illetve műszaki pályák nem vonzóak a fiatalok 
számára, emellett egyéb, például gazdasági pályák 
anyagilag jóval gyorsabb előrehaladást ígérnek.

Amint az sok szakmai szervezet utóbbi időben ki
fejtett állásfoglalásából is kitűnik, a közoktatás el
odázhatatlan feladatok megoldása előtt áll a termé
szettudományos képzés átalakításában. Az ilyen fo
lyamatok hatása azonban csak lassan érik be, addig 
pedig a felsőoktatás a jelenlegihez hasonló helyzet 
előtt fog állni, amelyet valamilyen formában kezelnie 
kell, hogy a felvételt nyert hallgatók jelentős része 
számára megfelelő oktatást tudjon nyújtani.

A felsőoktatási intézmények lényegében kétféle 
stratégia között választhatnak. Az első, „pragmatikus” 
megközelítés természetesnek fogadja el a jelenlegi 
állapotot, és a középiskolából kimaradt ismereteket 
egyetemi anyagként fogja fel, aminek az oktatását a 
BSc képzésekbe be kell építeni. Ezt az álláspontot 
azonban csak kevés oktató támogatja, mivel ez a ha
gyományaira és magas minőségű képzésére joggal1 1 2 FIZIKAI SZEMLE 2009/3
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büszke felsőoktatás színvonalát látványosan degradál
ja. A másik stratégia szerint a tudásbeli hiányosságok 
pótlása nem tekinthető „egyetemi” oktatásnak, ezt a 
BSc tananyagoktól független, felzárkóztató kurzuso
kon kell elvégezni. Ezt a megoldást az nehezíti, hogy 
a külön kurzusok finanszírozására megfelelő forráso
kat kell találni, erre pedig a legtöbb esetben nem szü
letett még valóban elfogadható elképzelés. A fent 
említett két megközelítés közti átmenetként értékel
hetjük az ELTE TTK több éve bevezetett kísérletét. Az 
ELTE BSc-s alaptanterveiben szerepel matematikából, 
fizikából és kémiából egy felzárkóztató kritérium- 
tárgy. Ezt minden hallgatónak fel kell vennie, de ha a 
regisztrációs héten jól megírja a felmérő dolgozatot 
(ez 40% feletti teljesítményt jelent), akkor automatiku
san megkapja ebből a tantárgyból a „megfelelt” minő

sítést. Költségtérítéses matematika felzárkóztató tan
folyamra pedig a BME-n láthatunk példát.

A dolgozatról, annak eredményeiről, illetve a fizika 
kritériumtárgyról további részletek olvashatók az [51 
honlapon.
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A HATODIK BUDAPESTI SZKEPTIKUS KONFERENCIA
Hagyományos télbúcsúztatóként hatodik alkalommal 
került sor a Műegyetem fizikai előadójában a Buda
pesti Szkeptikus Konferenciára. Idén a szelídség és 
közérthetőség jegyében zajlott a konferencia, véde
kezésül a belterjesség és harsányság vádja ellen. A 
tudományfilozófia határterületi munkásainak igényeit 
ugyan nem remélhette kielégíteni, de beköszöntőjé
ben legalább megfogalmazta, hogy mivel szemben 
kíván fellépni: áltudomány = antiszkeptikus marke
tingtevékenység, amely csalárd módon a tudományra 
hivatkozva használja ki az emberi hiszékenységet.

A helyszínnek megfelelően ezúttal is a fizika jelen
tette a pajzsot az áltudományos támadásokkal szem
ben, ám a programból kiderült, hogy szövetségesekre 
olyan távoli tartományokból is szükség van, mint az 
újságírás vagy a szabadalmi jog.

Az első három délelőtti előadás az elektromágneses 
hullámok némely tartományának orvosi alkalmazásá
ról szólt. Szabó Gábor szegedi fizikus professzor 
Fényterápia fizikus szemmel cím alatt a látható fény
től nem túl távoli tartományban található sugarak em
beri szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálati szem
pontjairól beszélt. A hangsúlyt a tudományos vizsgá
lat összetettségére helyezte, példaként említve a szé
nanátha fényterápiáját, ami hangzásra egyszerűnek 
tűnik, de a számtalan paraméter kölcsönhatásából 
adódó nehézségek az egészségügyi előírások követel
ményeivel együtt valóban embert próbáló feladattá 
teszik a tudományos vizsgálatot. Az előadó jelképe
sen a kétatomos molekulák spektroszkópiai vizsgála
tát említette, ahol közmondásosan a második atom 
jelenléte okozza az elképesztő bonyodalmakat.

Bonyolult rendszerek alakultak ki az elektromág
neses sugárzások rövidebb hullámhosszai, a röntgen- 
sugarak felől indulva. A kézfejről készült első rönt
genfelvételtől száz év alatt a digitális kiértékelésű 
képalkotó diagnosztikai eljárásokig jutottunk. Ehhez 
kapcsolódott az ugyancsak szegedi professzor Palkó 
András előadása: Képalkotó diagnosztikai eljárások 
az ötlettől a klinikai alkalmazásig: zsákutcák, tév- 
utak és csalafintaságok. Hallottunk ígéretes módsze
rekről, amelyek végül zsákutcának bizonyultak. Ma az 
az alapvető kérdés a tudomány oldaláról, hogy van-e 
új fizikai elv, amely hatásosabb diagnosztikához ve
zet. Sokan állítják, hogy egyszerű, széleskörű vizsgá
latokra alkalmas és olcsó eljárás birtokában vannak. A 
bizonyítással azonban adósok maradnak. Az előadó 
nagyvonalú jóindulatában ezt tekinti csalafintaságnak. 
Ám egy valóban értékes felvetésnek hosszadalmas 
publikációs és engedélyeztetési folyamaton kell vé
gigmennie, amíg elismert és alkalmazott eljárás lesz.

Hraskó Gábor, a Szkeptikus Társaság ügyvezető el
nöke az elektromágneses spektrum egy bizonytalan 
szegmensét választotta, amikor MI REZEG OTT? Kritikus 
összefoglaló a biorezonancia jelenségéről címen egy 
közelebbről nem definiált jelenségen, a biorezonancián 
alapuló eszközökről és eljárásokról beszélt. Drága esz
közökről van szó, amelyek bizonyítottan nem ártanak, 
ám hatásosságuk nem terjed tovább a páciensek bizal
mából eredő költségarányos placebohatáson.

Egyre több jel mutat arra, hogy a tudományosan 
nem alátámasztható gyógyító eszközök és eljárások 
végső menedéke a placebohatás. Bárdos György, az 
ELTE Élettani és neurobiológiai tanszékének docense
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Placebo -  nocebo című előadásában ennek a kérdés
körnek a körüljárására vállalkozott. Egy gyógyszer vagy 
gyógykezelés hatékonyságán sokat javíthat vagy ront
hat a hírverés, a körülmények, a „tálalás”. Egy szimulált 
elektromágneses kezelés is csodákat művelhet, és be
vált tablettákhoz mellékelt félelmet keltő figyelmezteté
sek nem kívánt tüneteket idézhetnek elő.

Bodrogi Andrea pszichiáter, addiktológus szakorvos 
felkért hozzászólásában a tudomány korlátáit, a hitké
pességet vizsgálta, az optimizmus és a depreszszió hatá
sait. A hagyományos orvoslás rossz szerepbe kénysze
rül, míg az áltudomány ígér, biztat, megnyugtat, és akár 
a nem létező biorezonanciával is érhet el eredményt.

A délutáni előadások előtt a Tiltott Találmányok 
Tárlata egyetlen beküldött eszközét lehetett működés 
közben megfigyelni. Egy elektromos Segner-kerékhez 
hasonló, de annak működési mechanizmusával nem 
magyarázható, nagy sztatikus villamos tér hatására 
forgó rendszer, amit Borbás Miklós villamosmérnök 
küldött be, hogy működésére próbáljon a tudomány 
magyarázatot adni. A Konferencia résztvevői egy év 
gondolkodási időt kaptak.

A délutáni program a mindennapi áltudományok né
hány örökzöld témáját járta körül. Az egészen vagy rész
ben vízzel közlekedő autók meséjéhez szükséges tudni
valókkal látott el Ernőd István, a Műegyetem Gépjármű
vek Tanszékének docense Járműmotorok fogyasztás
csökkentése -  vízbejuttatás ... mágnes ... adalék című 
előadásával. A műszaki ismeretek megszerzése persze 
fárasztóbb, mint egy izgalmas összeesküvés-elmélet.

Miután a tudomány meglehetősen kevés figyelmet 
és energiát fordít a saját bemutatására, megmagyará
zására, a tudományos újságírás minőségén sok múlik. 
Tudomány kommunikációja a médiában címmel 
Stöckert Gábor, az Index tudományos újságírója vá
zolta ennek a szakmának a nehézségeit. Egyik oldal

ról az idő sürget, hiszen a megjelent hír már nem hír, 
ugyanakkor a hiteles tájékoztatáshoz-tájékozódáshoz 
ugyancsak időre, (megfelelő forrásokra és még sok 
mindenre) van szükség. Miközben a bulvár egyetlen 
szempontja a nézettség, a rákattintások száma.

Tények és tévhitek a szabadalmakról címmel Gács 
János, a Magyar Szabadalmi Hivatal osztályvezetője 
először is leszögezte: „a szabadalom egy találmány 
hasznosítására vonatkozó kizárólagos vagyoni értékű 
jog”. Tehát nem egy igazolás arról, hogy a szabadal
maztatott eljárás jelentős, tudományosan nem vitatha
tó, vagy hogy egyáltalán működni fog. A szabadal
mukkal házaló sarlatánok kedvenc állításával szem
ben az a helyzet, hogy világszabadalom nincs.

Balthazár Zsolt vegyészmérnök, aki évek óta áltu
dományokról ad elő a felsőoktatásban, az asztrológia 
szerepének elemzésével arra a következtetésre jutott, 
hogy a mai bulvársajtóban ugyan rendszeresen jelennek 
meg horoszkópok, de azoknak nincs közük a csillagos 
éghez, hiszen a három hónapja bekövetkezett évszáza
dos ritkaságú együttállást még csak észre sem vették.

A szkeptikus konferenciák hagyományának megfe
lelően befejezésül bűvészmutatványok, elsősorban 
kártyatrükkök voltak láthatók. Jupiternek (Molnár 
Gergelynél) ezúttal is sikerült elkápráztatnia a közön
séget, és semmilyen tudományos fokozat nem segített 
megfejteni a trükköket.

Szemben a sarlatánnal, a bűvész emelt fővel, beval
lottan csal. Ezért tartanak a sarlatánok a bűvészektől, 
mert azok nemcsak bevallják a csalást, hanem a trükk- 
jeik is sikerülnek. Az örökmozgók, vízautók, rákszéru
mok feltalálói csak állítják, hogy igazat mondanak, mi
közben találmányaik nem működnek.

A Konferencia archívuma http://szkeptikus.bme.hu 
címen elérhető.

Füstöss László

VÉLEMÉNYEK

GONDOLATOK A FIZIKA MIBENLÉTÉRŐL villamosmérnök, amatőr fizikus

A Fizikai Szemle 2008/12 számában Bíró Tamás Sándor 
elmélkedett a tudományról, annak evolúciójáról, a tudo
mányosságról, ez utóbbi mérhetőségéről, valamint arról, 
hogy ki is lehet tudós, és ki az, aki mindig kontár marad

A Fizikai Szemle szerkesztő bizottsága az 1972-ben meghirdetett 
v é le m é n y e k  sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben 
is. A szerkesztő bizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle fel
adatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika oktatá
sára vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartal
maznak és építő szándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e a 
lap szerkesztőinek nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében várjuk 
továbbra is olvasóink, várjuk a magyar fizikusok leveleit.

[1]. A szerző a tudományosság egyik ismérvének tekinti 
a szimbolizálhatóságot, ami egy leíró nyelv, alkalmasint 
a matematika alkalmazását jelenti, illetve annak alkal
mazásával lenne mérhető. A fizikát ilyen szempontból a 
tudományosság legmagasabb szintjére helyezi, közvet
lenül a matematika után. Ez érthető is, hiszen a mai fizi
ka hihetetlen mértékben elmatematizálódott. A matema
tikai fizika például a fizikának (vagy inkább a matemati
kának!) olyan ága, amely kimondottan a matematika 
fizikai problémákra való alkalmazásáról szól, illetve 
olyan matematikai módszerek kidolgozásáról, amelyek 
fizikai elméletek megfogalmazására szolgálnak [2],
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De mi is a fizika valójában? Középiskolában annak 
idején a fizikai feladatok megoldásával kapcsolatban 
többféle hozzáállást tapasztaltam. Nekem az a módszer 
vált be (és volt magától értetődő), hogy próbáltam 
megérteni a fizikai folyamatok működését és ennek 
alapján felírni, alkalmazni a tanult matematikát. Értet
tem azt, amit csinálok és sosem okozott problémát se 
versenyeken, se később az egyetemi felvételin, vagy 
vizsgákon. Sokan viszont azt a módszert használták, 
hogy a feladatban szereplő adatok alapján kiválasztot
ták a megfelelő képletet és azt alkalmazták az adott 
helyzetben. A matematika ugyanaz, de lássuk be, ez 
utóbbi módszernek nem sok köze van a fizikához.

A fizika művelésének — véleményem szerint -  meg
határozó része a megértés, az absztrakció, amely során 
a világ komplex folyamataira olyan egyszerűbb modellt 
alkalmazunk, amelynek működése már matematikailag 
leírható. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a matema
tika önmagában nem fizika, éppen a megfelelő model
lek révén lesz az. Ugyanis modell teremt kapcsolatot a 
fizikai valóság és a matematika között. A modell jósága, 
határai alapján dönthető el, hogy az adott matematikai 
leírás alkalmazásának hol vannak a határai. Ez a képle
tekből nem látszik: a papír mindent elbír. Egy példa 
erre az a kérdés, hogy mi van a fekete lyuk esemény- 
horizontjánál, illetve azon belül? Aki erről az általános

relativitáselméletre hivatkozva bármilyen egzakt számí
tást elvégez, az vélhetően elfelejti, hogy az elmélet mo
dellszinten csak olyan tartományon érvényes, ahol a 
gravitációs tér homogénnek tekinthető.

Vajon nem éppen a megfelelő és megérthető fizikai 
modell hiánya, vagy mellőzése miatt tűnnek fel ezen 
a téren jelentős számban kontárok, akik saját korlátá
ikból fakadóan matematikai eszköztár nélküli tudo
mánytalan portékájukat árulják? Ki lelkesedne azért a 
lehetőségért, hogy vagy nem kap semmit, vagy éppen 
a matematikai fizika halandók számára emészthetet
len darabjait próbálják lenyomni a torkán?

Én csak a magam véleményét mondhatom, de sze
rintem a labda a tudomány oldalán van. Szerintem a 
tudós nem teheti meg, hogy sértetten a kintrekedtek 
orrára csapja az ajtót, mondván: „kívül tágasabb”. E 
helyett körbe kell vezetni a nagyközönséget a tudo
mány múzeumában és a hálás közönség szívesen ve
szi majd a tudomány portékáját, még ha drága is, mert 
tudja, látja, hogy az az igazi. Vannak jó példák erre 
nálunk is, érdemes csatlakozni hozzájuk!

Irodalom
1. Bíró T. S.: Gondolatok a tudomány határairól. Fizikai Szemle 58

(2008) 437-441.
2. Wikipédika, Mathematical physics http://en.wikipedia.org/wiki/

Mathematical_physics

KÖNYVESPOLC

Révai Gábor: BESZÉLGETÉSEK NEM CSAK TUDOMÁNYRÓL
-  Csányi Vilmos etológussal és Lukács Béla fizikussal
Corvina Kiadó, Budapest, 2008. 267 oldal

A szerző két természettudóssal készített interjúsoroza
tot és ezt tartalmazza a kötet. A két természettudós -  
hogy úgy mondjuk -  a természettudományok „két kü
lönböző végletét” képviseli, éspedig az egyik a társa
dalomtudományokkal legjobban érintkező végét (eto
lógia, humán etológia -  Csányi Vilmos), a másik a 
legegzaktabbnak tartott természettudomány művelője 
(fizika -  Lukács Béla). Az előszóban azt írja a könyv 
szerzője, hogy Csányi Vilmosnál attól „szorongott”, 
hogy az interjúalany annyi ismeretterjesztő művet 
publikált, hogy mi újat sikerül kihozni a beszélgeté
sek során, míg Lukács Bélának egy „népszerűnek 
szánt” könyve van és abból az interjú készítője nem 
sokat értett. Mindkét esetben különben az interjú bi
zonyos fő kérdéskörök körül fejezetekbe van csopor
tosítva. Például Csányi esetében ilyen fejezeteket talá
lunk: Hogy lesz valakiből etológus?, vagy Van ott va
laki? (összesen négy fejezet). Lukács esetében szintén

négy fejezet, például Hogyanok és miértek, vagy Az 
emberiség botlása -  az exponenciális fejlődés.

Amikor Csányi Vilmos 1957-ben végzett, még az 
etológia tudománya nem létezett (1973-tól számítják), 
persze léteztek bizonyos előzményei (állatpszicholó
gia) és az ő útja a biokémián, molekuláris biológián 
és a mikrobiológiai genetikán keresztül vezetett az 
etológiához, majd a humán etológiához. Az etológia 
kiindulópontja, „...hogy nem laboratóriumban kell 
nézni az állatokat...” „Ha a természeti környezetük
ben, beavatkozás nélkül nézegetjük az állatokat, ak
kor sokkal többet tudunk meg róluk, mint ... az állat
pszichológiai kísérletekkel.” Egyébként „Amerikában 
... az etológia szót nem nagyon használják, ott maga
tartástudomány, ’behavior biology’ ... néven fut...” 
Lorenz élete vége felé jött rá, hogy „...az etológiánk 
az alanya lehet az ember is... etológiái eszközökkel 
ugyanúgy lehet tanulmányozni, mint bármely más
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állatot, azzal a különbséggel, hogy az állatok többsé
génél a tanult viselkedési formák kisebb szerepet ját
szanak, az embernél meg ... ezek dominálják a visel
kedést.” Mivel pedig „...az ember rendszerszervező 
tulajdonsággal születik” és „...génjeiben van az, hogy 
közösségeket szeretne szervezni”, a hu
mán etológia foglalkozik az ember kö
zösségi viselkedésével, az emberi kö
zösségekkel, és akkor már „súroljuk” is 
a társadalomtudományok területét.

Az interjú Csányi Vilmossal optimista 
kicsengéssel végződik a „madáchi esz
me” alapján. „Egy biológus számára a 
legfontosabb dolog mindig a megmara
dás... "(Kiemelés tőlem B. D.) „Tehát a 
biológia számára ez az érték: megma
radni és a következő generációba lépni.
Ehhez az ember nagyon szép eszközö
ket talált fel, tehát optimista vagyok.”

Lukács Béla végzése óta (1970) a 
KFKI-ban dolgozik (nem számítva a 
hosszabb külföldi utakat), elméleti fizi
kus, aki eredetileg csillagász szeretett volna lenni, de 
hogy fizikus lett, az nem jelent problémát, mert ma 
már a fizika és a csillagászat nagyon közel van egy
máshoz, sőt jórészt átfedésben. „A megfigyelő csilla
gászok helyettesítik az általános relativisták számára a 
kísérleti területet.” A KFKI-ban jól érezte magát, a 
Kádár-rendszer butaságai és romlottsága csak nagyon 
áttételesen nyilvánultak meg itt. „...ahol már 1970-ben 
sem kellett hazudni, az a fizika volt. ... 1965-ben, ami
kor elkezdtem az egyetemet, eszembe se jutott, hogy 
olyan szakra menjek, amelynek közvetlen politikai, 
világnézeti, vagy efféle vonatkozásai vannak.” Min
denesetre „...két fizikus a szakmáról akkor is tud be

H ÍR EK-ESEM ÉNYEK

HÍREK ITTHONRÓL

Lang János (1927-2009)
Lang János, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat régi 
tagja, a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott 
adjunktusa 82 éves korában elhunyt.

Lang János -  feleségével, Zsuzsa nénivel együtt -  
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1950-ben megala
kult Csongrád Megyei Csoportjának alapító tagja volt. 
A társulat 402-es számú tagkönyvének tulajdonosa
ként vele az egyik legrégebbi tagtársunk távozott el 
közülünk. Lang János a kezdetektől fogva fáradhatat
lanul dolgozott, és vitte a vállán a fizika ügyét Szege
den és Csongrád megyében. így volt ez különösen

szélni, ha két ellentétes politikai irányzathoz tartozik, 
pedig egy csomó tudományban az ilyenek már nem is 
tudnak beszélni egymással. A fizikusban van bizo
nyos képesség arra, hogy elválassza azt, ami a szak
májához tartozik, és ami nem.”

Az interjú során azután szó esik kifeje
zetten szakmai kérdésekről is, Lukács 
kutatási témáiról, de más általánosabb 
tudományos, sőt történelmi-társadalmi 
kérdésekről is. „Természettudományo
sán a 20. század egy csodálatos század 
volt, amely azzal kezdte, hogy szétrúgta 
az előző két, vagy három század már 
megszokott eredményeit. A relativitásel
mélet és a kvantumelmélet is valami 
olyat hozott, amire senki se számított.” 

Érdekes, hogy mindkét tudós bizo
nyos kritikával, kételyekkel közelít ko
runkhoz, társadalmunkhoz. Csányi sze
rint elvesztek a jó közösségek, „...a mai 
ember ilyen szempontból teljesen elsze
gényedett, és fogalma nincs róla, hogy 

mit vesztett. Azt tudja, hogy kapott televíziót, rádiót, 
internetet, komputert, tömegközlekedést, öregkori rá
kot, minden egyebet, de hogy mit adott ezért, azt nem 
tudja, mert nem tapasztalta meg, vagy mert rosszul 
emlékszik, vagy mert fiatal korában nem volt olyan 
környezetben, ahol ez létrejött volna.” Lukács csak
nem hasonlóan fogalmaz: „...az emberiség valamikor 
megbotlott, különböző emberek különböző pontokra 
mutatnak, hogy ott botlottak meg, és most egyre gyor
sabban fut. ... Ha pedig valaki azt mondaná, hogy nem 
kapok semmit, ezzel szemben meg lesz valósítva a tel
jes lelki harmónia, akkor az illetőt elkergetnék.”

Berényi Dénes

akkor, amikor a megyei csoport titkáraként működött 
1967-1985 között.

1976-ban az MTESZ megyei emlékéremmel, 1983- 
ban MTESZ-díjjal tüntették ki. 1985-ben a Csongrád 
Megyei Csoport tiszteletbeli elnökévé választották.

Lang tanár úr fizika szakos hallgatók nemzedékei
nek tartott elektronika előadásokat és vezetett labora
tóriumi gyakorlatokat a Szegedi Egyetemen.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Benedict Mihály 

az ELFT Csongrád megyei csoport elnöke

R c v a i  G  á b o r

B e s z é l g e t é s e k
n e m  c s a k  

t u d o m á n y r ó l
C, s ./ n v i V / /  m os  e t o l ó  g  « ss a l 
é s  ' L u k á c s  B i' /  a f i  z  i k u s s .i I
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Lang János fizikust, a Szegedi, majd a József Attila 
Tudományegyetem Természettudományi Kara Kísér
leti Fizika Tanszékének oktatóját, nekem magamnak 
gyakorlatvezetőmet, majd iránymutató kollégámat 
vesztettük el. Vesztette el a hazai fizikus közösség.

írnom kell erről, hogy egy-két bennem élő kedves 
emlékkel színezzem a képet, amely a hazai közösség
ben minden bizonnyal megmarad róla.

Mikor két vásárhelyi tanári évem után, Budó profesz- 
szor hívására, 1956 decemberében bekerülhettem az 
intézetbe az akkor ’in statu nascendi’ állapotban lévő 
Lumineszcencia és Félvezető Tanszéki Kutató Csoport
nak Gombay Lajos által vezetett csoportjába, akkor ke
rültem közel Lang Jánoshoz, a csoport egyik erősségé
hez. János nagy szeretettel fogadott. Ő a témaválasztás 
„rés-stratégiájának” kiváló művelője volt: a mára újra 
fontossá vált vegyület-félvezetők vékonyrétegeinek fo- 
toelektromos tulajdonságaival foglalkozott. Lang János 
vákuumpárologtató rendszert épített. Vele együtt, egy
más mellett dolgoztunk a szegedi tizenöt évemben.

A tudományos munkásságáról azok a szegedi kol
légák tudnának részletesebben írni, akik végig mellette 
maradtak. Én azt szeretném most a hazai közösségünk
nek tudtára adni, hogy Lang János nem csak nagy tudá
sú kollégánk volt, hanem az egyik „ember” is ott. Igaz, 
Budó Ágoston mellett nem volt könnyű nem annak 
maradni. János nemcsak szakmailag járult hozzá a ku
tatóvá érésemhez, hanem -  és ez épp olyan fontos -  
emberségben is példát adott. Ő is egyik olyan tagja volt 
a Gombay-csapatnak, aki meghatározta nemcsak a 
szakmai, de a teljes későbbi életemet.

Már az is különlegességnek számított, amikor meg
tudtam: a szarvasi szülőházában tanár édesapjának 
egy valódi, méretes orgonája volt. Azon szeretett ő is 
játszani. Ilyenről akkoriban én még nem hallottam. 
Nekem csak a templomok kórusaiban adatott meg 
orgonát látni, de leggyakrabban csak fújtatni.

Kedves János! Egyetlen esetedről tudok, amikor 
„elkapott a játékszenvedély”...

Az úgy történt, hogy a fiad, Jancsika, megkapta az 
első nagy karácsonyi ajándékát, egy villanyvonatot. 
Azokban a nehéz években nem volt egyszerű feladat 
technikai játékokhoz jutni. Sokunknak volt vágya a 
Markiin építőszekrény, vagy netán az ugyancsak 
Márkiin gyártmányú villanyvonat. Nos, Lang Jancsiká
nak megadatott, hogy karácsonyra egy modell-vil- 
lanyvonatot hozzon az Ajándékhozó. Az apa-János 
sokat mesélt nekünk az ajándék nagy sikeréről. Telt 
az idő, ismét közeledett a karácsony. Ahogy az dukál, 
Langék is megkérdezték Jancsikát, hogy minek örülne 
legjobban, ha a fa alatt találná. A válasz máig léleksi- 
mogatóan kedves: „Egy olyan vonatnak, mint amilyen 
apunak van...”

Hát ilyennek maradt bennem a kedves báty-barát 
portréja, akit gyászolnunk kell.

A Lang-családban az édesanya is meghatározó volt: 
kiváló tanárnő, aki nemcsak remek fiatalokat nevelt, 
hanem tanár-leányában a folytonosságról is gondos
kodott. Folytonosságról a fizika szeretetében, a szak
ma becsülésében és az emberségben, amiről mi már 
korán megbizonyosodhattunk.

Gyulai József

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Megszűnik az alapkutatás a Bell Laboratóriumban?
A hírek szerint a Bell Laboratórium, amely ezideig az 
alap- és alkalmazott kutatások együttélésének ki
emelkedő példája volt, az alapkutatásokkal foglalko
zó részlegének bezárását tervezi vállalati okokból. A 
Bell Laboratóriumban az ipari fizikai kutatások 
„aranykorában” a kutatók szabadon kiélhették kíván
csiságukat és olyan problémák vizsgálatával is foglal

kozhattak, amelyeknek a gyakorlati alkalmazásait 
nem lehetett előre látni. A 70-es években a tulajdo
nos AT&T évente 2 milliárd dollárt fektetett be a ku
tatásba és fejlesztésbe. A Bell Laboratórium nevéhez 
számos kiemelkedő tudományos eredmény kapcso
lódik a fizika különböző területein.

(http:// physicsworld. com/)

Iránnak egy-két év múlva lesz atomfegyvere
Egy orosz stratégiai fegyverszakértő szerint egy-két 
éven belül Irán képes lesz atomfegyver előállítására. 
Vlagyimir Dvorkin nyugállományú tábornok, az 1970— 
80-as évek amerikai—szovjet lefegyverzési tárgyalásai
nak veterán szakértője szerint az atomfegyverrel ren
delkező Teherán „komoly fenyegetést jelent”.

„Technikai szempontból egyedül az hátráltatja őket, 
hogy nem rendelkeznek elegendő fegyver-minőségű

urániummal.” -  jelentette ki Dvorkin, aki az Orosz Tu
dományos Akadémia stratégiai fegyverkutatási köz
pontjának vezetője. „Az a veszély fenyeget, hogy Irán, 
amely gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának határozatait és szankcióit, mint 
atomhatalom érinthetetlenné válik, ez pedig lehetővé 
teszi, hogy növelje olyan terrorista szervezetek támoga
tását, mint a Hamasz és a Hezbollah.”
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Az orosz diplomaták hivatalos megnyilvánulásaik
ban mindig figyelmen kívül hagyták az amerikai és 
izraeli félelmeket, hogy Irán atomfegyvert készül lét
rehozni. Moszkva ellenzett minden keményebb 
szankciót Irán vitatott atomprogramja miatt. Oroszor
szág akkor is segítette Iránt egy atomerőmű építésé
ben, amikor a nyugati országok kifejezték aggodal
mukat, hogy Teherán urándúsító programja valójában 
atomfegyver létrehozására irányul.

Moszkva azonban azt is megjegyezte, hogy Irán 
közelebb van Oroszországhoz, mint bármely nyugati 
országhoz, és fenntartotta, hogy ellenez minden 
atomfegyver létrehozására irányuló erőfeszítést Tehe
rán részéről.

Irán természetesen tagadja, hogy atomfegyver elő
állítására készül, és fenntartja, hogy atomprogramja 
szigorúan békés jellegű.

(http ://www. afp. com)

ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG

A TISZTESSÉGES MAGATARTÁS KIALAKULÁSA: 
JÁTÉKELMÉLETI ELEMZÉS

A játék nem játék

Az emberek és az állatok jelentős része játékokon ke
resztül sajátítja el, hogyan kell viselkedni azokban az 
élethelyzetekben, amelyekkel felnőtt korukban talál
koznak. A legtöbb ilyen játék leegyszerűsített formában 
szembesíti a játékosokat a valóságban előforduló hely
zetekkel. A leegyszerűsítés lehet olyan mértékű, hogy 
már a matematika nyelvét és eszközeit is használhatjuk 
a legjobb megoldás megtalálásában. A játékelmélet 
egységes matematikai keretének kidolgozását és ezen 
belül a játékok gazdag választékának osztályozását 
Neumann János indította el. A Neumann nevével fém
jelzett klasszikus játékelméletben a játékosok önzőek 
(mindegyikük a saját nyereményének maximálására 
törekszik) és intelligensek, azaz mindegyikük ismeri az 
összes lehetséges döntést és az ahhoz tartozó számsze
rűsített nyereményeket. A játékosok intelligenciája arra 
is kiterjed, hogy ha létezik jó megoldás, akkor azt ké
pesek megtalálni, miközben játékostársuk hasonló ké
pességéről sem feledkeznek meg. Azt is tudják, hogy Ő 
tudja, hogy én tudom, hogy Ő .... A klasszikus játékel
mélet erősen kötődik a közgazdaságtanhoz, mert az 
„üzleti élet” szereplőiről a játékosokhoz hasonló visel
kedést lehetett feltételezni.

Az elmúlt évtizedekben a játékelmélet jelentős mér
tékben bővült és fejlődött. Kiderült, hogy az emberi 
viselkedés nem annyira racionális, amennyire azt a 
hagyományos játékelmélet feltételezi. Nagyon sok eset
ben a játék túl bonyolult -  sok szereplő, ismétléses 
játékok, hiányos ismeretek, tévedések lehetősége stb. 
-, és ilyenkor a racionális gondolkodás helyett a társa
dalom tagjai egyszerű sémákat követve -  például az 
eredményesebb szereplő viselkedésének utánzásával -  
próbálják maximalizálni saját nyereményüket. Ezt az 
utóbbi felismerést erősítette a biológiai evolúció mate

matikai megalapozása, ahol a játékelmélet alapfogal
mát, a nyereménymátrixot használjuk a különböző 
stratégiákat képviselő fajok közötti kölcsönhatás jel
lemzésére, ami a fajok utódlétrehozó képességét (a 
sikerességét) számszerűsíti. A darwini evolúció alkal
mazása a fajok egyedszámára azt jelenti, hogy a sikere
sebb faj egyedei szaporodnak a sikertelenek kárára. A 
biológiai élet-halál játék szelídebb formában jelenik 
meg az emberi társadalmakban, ahol nem a sikertelen 
játékos pusztul ki, hanem csak a stratégiája, amikor 
átveszi a sikeresebb viselkedésformát.

A következő fejezetben egy olyan sokszereplős 
evolúciós játékelméleti modellt vizsgálunk, ami bete
kintést nyújt a tisztességes magatartás kialakulására az 
önző játékosok között is.

Társadalmi dilemmák

A legegyszerűbb társadalmi dilemma helyzetben két 
játékosnak, egymástól függetlenül kell arról döntenie, 
hogy a közösség számára előnyös C(cooperation) vagy 
az egyéni önzést képviselő D (defection) stratégiát vá
lasztja. A döntésekhez tartózó számszerűsített nyeremé
nyeket egy bi-mátrix segítségével adhatjuk meg:

C D
C KR,R) (5, T) ' 
D [(7; 5) ÍP, P )/

(1)

ami szerint mindkét játékos nyereménye R (Reward), 
ha C-1 választottak, illetve P (Punishment), ha mind
ketten a D stratégiát követik. Ebben a szimmetrikus 
játékban a játékosok azonosak. Ez abban is megmu
tatkozik, hogy ellentétes választás esetén a D straté
giát választó játékos nyereménye T (Temptation to
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choose defection), míg ellenfelének nyereménye S 
(Sucker’s payoff) lesz. Az úgynevezett Fogolydilem
ma-helyzetekben a nyeremények sorrendje: T> R> P 
> S; a Szarvasvadászatnak megfelelő játékban: R> T> 
P> S; a Héja-Galamb játékban pedig: T> R> S> P.

Az említett játékok elnevezése is életből ellesett 
helyzetekre utal. A Fogolydilemmánál két játékosunk 
egymástól elkülönített cellában azon gondolkodik, 
hogy elárulja-e társát (D stratégia) vagy hallgasson (C 
stratégia). A rablási kísérlet után a tárgyi bizonyíték és 
szemtanúk hiánya miatt a rend őre azt ajánlotta nekik, 
hogy ők adjanak bizonyítékot társuk bűnösségére. Ha 
mindketten elárulják a másikat, akkor három hónapos 
börtönbüntetés szabható ki rájuk. Ha mindketten hall
gatnak, akkor bizonyíték hiányában egy hét múlva 
kiszabadulnak. Azonnal szabadulhat az a játékos, aki 
egyoldalúan árulja el társát, aki viszont öthónapos 
büntetésre számíthat. Ebben az esetben nyeremény
nek tekinthetjük a maximális büntetéshez képest sza
badlábon eltöltött időt. A Szarvasvadászat példája 
Rousseau-tói származik. Játékosaink a szarvas elejté
sében csak akkor lehetnek sikeresek, ha mindketten 
kizárólag a vad elejtésére koncentrálnak (kölcsönös 
C), és a bekerítés közben egyikük sem próbálkozik 
az útjába eső kisvad (pl. nyúl) elejtésével (D straté
gia), amit ugyan el lehet rejteni a társ elől, de ez a 
tevékenység biztosan elriasztja a nagyvadat. A nyere
ményt ekkor mérhetjük a várható zsákmány súlyával. 
Héja-Galamb játékkal osztozkodáskor találkozha
tunk. A jutalom -  ami lehet terület, vagy zsákmány, 
vagy pénz -  elosztásánál játékosaink választhatják a 
békeszerető (C) vagy az agresszív (D) magatartást. 
Ha mindketten, a C stratégiát választják, akkor felezik 
a jutalmat. Az agresszív játékossal szemben a béke
szerető a teljes jutalmat átengedi. Két agresszív játé
kos azonban megverekszik a jutalomért és az egymás
nak okozott sérülések mértéke meghaladja a jutalom 
értékének felét.

Mindhárom esetben a C kölcsönös választása na
gyobb nyereményt biztosít a játékosok számára, mint 
a kölcsönös D (R > P), illetve, mint a C egyoldalú 
választása (R > S). A játékosok mégis szívesebben 
választják a D-1, ha a D egyoldalú választása előnyö
sebb a kölcsönös C-nél (T> R), illetve, ha a kölcsö
nös D nagyobb jövedelmet biztosít, mint a D egyolda
lú választása (P> S'). Az előbbi feltétel teljesül a Héja- 
Galamb játékban, az utóbbi a Szarvasvadászatnál, és 
mindkét hajtóerő érvényesül a Fogolydilemmánál. A 
Fogolydilemma különlegessége, hogy a racionális 
(önző) játékosoknak D-1 célszerű választani annak 
ellenére, hogy ezzel az össznyereményük értéke a 
lehető legkisebb lesz, amit a játékelméletben a Közös
ség Tragédiájának is hívnak. Más szavakkal, ez a játék 
mutatja meg legtisztábban, hogy az egyéni és közös
ségi érdekek között feloldhatatlannak tűnő ellent
mondás alakulhat ki. Fogolydilemma-helyzet valósul 
meg akkor is, ha játékosainknak arról kell dönteni 
egymástól függetlenül, hogy befizetnek-e c költséget 
azért, hogy társuk b > c jövedelemhez jusson. A min
dennapi életünkben ezen utóbbi helyzettel szembesü

lünk leggyakrabban, amikor például arról döntünk, 
hogy a munkamegosztásban számunkra kiosztott fel
adatot tisztességesen (C) vagy tisztességtelenül (D) 
végezzük el; a szakmánkat alaposan elsajátítjuk vagy 
sem; a közlekedésben betartjuk a szabályokat vagy 
tolakodunk, vigyázunk az egészségünkre vagy gyógy
kezelésünk költségeit másokkal fizettetjük meg stb. A 
felsorolt példák arra is utalnak, hogy egy társadalom
ban az erkölcsi válságnak, a szakértelem és közleke
dési morál hiányának közös oka van: az egyéni önzés 
érvényesül a közösségi érdekkel szemben.

Felfedezése idején a Fogolydilemma létezése leg
alább akkora kételyeket okozott a kapitalizmus elmé
leti megalapozhatóságában, mint amit a püthagoraszi 
iskola hívei élhettek át akkor, amikor bebizonyították, 
hogy a \[2 nem racionális szám (a Fogolydilemma
helyzet felfedezőit nem végezték ki). Mára azonban 
számos magyarázatot és okot sikerült találni arra, 
hogy a tisztességes magatartás az önző egyének kö
zött is fenntartható a Fogolydilemma-helyzetekben. 
Az egyik fontos magyarázat a játék ismétlésére épül, 
ami kibővíti a játékosok lehetőségeit azáltal, hogy 
aktuális választásuknál figyelembe vehetik társaik 
korábbi döntéseit is. Robert Axelrod számítógépes 
versenye azt igazolta, hogy az ismétléses Fogolydi
lemma-játékoknál a Szemet-Szemért (vagy más néven 
Kölcsönkenyér visszajár, angolul Tit-for-Tat, röviden 
TJF stratégia használatával a közösség elkerülheti a 
tragikus végállapotot. A versenyben nyertes TJT stra
tégia az első lépésben C-1 választ, majd pedig megis
métli a játékostárs előző döntését, azaz D-ve 1 bünteti 
a potyázást (vagy élősködést) és C-vel jutalmazza a 
tisztességes magatartást. Azóta is ez a javallott straté
gia az egyén számára az ismételt Fogolydilemma
helyzetekben, ha játékostársainkról semmit sem tu
dunk. A következő fejezetben ugyanezt az eredményt 
egy olyan stratégiahalmaz segítségével elemezzük, 
ami további érdekességekre hívta fel a figyelmet.

Stochasztikus reaktív stratégiák versengése

A stochasztikus reaktív stratégiákat Martin Nowak és 
Karl Sigmund javasolta a sokszereplős ismételt Fo
golydilemma elemzésére 1982-ben. A TfThasonlatos
ságára a stratégiahalmaz stratégiái csak a partner elő
ző döntését veszik figyelembe és a választott sto
chasztikus döntést két paraméter (0 < p, q < 1) jellem
zi. A (p, q) stratégia p  (illetve q) valószínűséggel vá
laszt C-t, ha a partner előzőleg C-t (illetve D-1) vá
lasztott. Természetesen itt is meg kell mondani, hogy 
mi történjen az első lépésben, de hosszú távon ez a 
döntés elveszti a jelentőségét, ha 0< p, q < 1. Könnyű 
kiszámolni, hogy egy átmeneti időszak után a (p, q) és 
(p ',q ') stratégiák milyen valószínűséggel választa
nak C-t, illetve D-1 egymás ellen és ugyanakkor a 
nyereményeik átlagos értékét is meghatározhatjuk.

A (p, q) stratégiák közül néhányat érdemes kiemel
ni. Az egyik legegyszerűbb stratégia (továbbiakban 
mD) feltétel nélkül választja a D-1, míg ellentétes pár-
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ja, az mC mindig a tisztességes magatartást követi. Ha 
p= q, akkor a játékosaink döntése független a partner 
előző választásától. Külön érdemes kiemelni a barát
ságos stratégiákat (p = 1), akik nem hajlandók első
ként élősködni partnereiken. A barátságos stratégiák 
együttműködnek, azaz egymás ellen mindig tisztessé
gesek és közösségük számára a maximális össznyere- 
ményt biztosítják. Ezzel ellentétesen működnek azok 
a stratégiák, ahol q = 0, vagyis ők élősködni próbál
nak egymáson és ennek hatására közösségük a társa
dalmi tragédia állapotába kerül. A korábban ajánlott 
TJT stratégia is része a stratégiahalmaznak. Az (1,0) 
determinisztikus reaktív stratégia többféle TJT straté
giát képvisel, attól függően, hogy mit választ az első 
lépésben. Az Axelrod versenyében nyertes stratégiák 
is barátságosak, vagyis segítik egymást. Ennek ellené
re van egy hátrányos tulajdonságuk: szigorú magatar
tásuk következtében megbomolhat a közöttük kiala
kult együttműködés, ha bármiféle zavart követően 
egyikük tévedésből D -1 választ. A hibás döntés után 
ellentétesen váltakozva választják a C és D döntése
ket, aminek következtében átlagos nyereményük 
( T+ S)/2 lesz, amiről feltételezzük, hogy kisebb, mint 
R. Már Axelrod felismerte, hogy ebből a zavarból ki
kerülhetnek a játékosok, ha az úgynevezett megbo
csátó TJT-t (röviden mTJT) stratégiát, azaz az (1, q) 
stochasztikus reaktív stratégiát követik, ahol q a meg
bocsátás mértékét jellemzi, q = 1-nél az mTJT azonos
sá válik az mC stratégiával.

Nowak és Sigmund numerikusán vizsgálták, hogy 
mi történik egy olyan közösségben, ahol a végtelenül 
nagyszámú játékos p, hányada követi az st = (pt, q,J 
stratégiát, ahol a 100 különböző stratégiát véletlenül 
választották ki a lehetséges stratégiák közül. A t = 0 
időpillanatban mindegyik stratégiát azonos számú 
játékos választotta [pí(í=0) = 1/100], Ezt követően a t 
= 1, 2, ... időpontokban a játékosok a replikátor- 
egyenlet szellemében módosíthatták stratégiájukat, és 
a következő lépésben már a játékosok

P f  t) E  u(sv s j p j t )
P J t  + 1) = — ---- L------------------  (2)

E  P*CÖ u (sk’ s?  Pj ( 0
j< k

hányada választja az s, stratégiát, ahol U(sit sj) az s, 
stratégiát követő játékos nyereményét fejezi ki az 
y-vel szemben. A jelenségek világosabb megjeleníté
se érdekében az 1. ábrán egy olyan időfejlődést mu
tatunk be, ahol a lehetséges 225 s, stratégiát a kétdi
menziós paramétertéren egyenletesen osztottuk el.

Az 1. ábra világosan mutatja, hogy kezdetben az 
mD stratégia jut a legmagasabb nyereményhez és 
emiatt követői elszaporodnak más, kevésbé élősködő 
(p,q = 0) stratégiákkal együtt. Ezzel párhuzamosan 
éltetőik, a jóhiszemű stratégiák zöme szinte teljesen 
kipusztul. A folyamat végén a játékosok nagy része a 
D döntést választja, vagyis a közösség eljut egy tragi
kus állapotba, ahol a közösség össznyereménye mini
mális. Ugyanakkor, a túlélő TJT stratégiák végig segí
tik egymást, nyereményük meghaladja az élősködő

1. ábra. A stochasztikus reaktív stratégiák populációjának változá
sa t lépést követően. A lehetséges (p , q ) stratégiák elhelyezkedését 
a bal felső ábra mutatja. Az oszlopok magassága csak azoknál a 
stratégiáknál jelzi a populáció nagyságát, ahol p értéke meghaladja 
annak kezdeti értékét. Az oszlopok láthatósága érdekében a ^-ten
gely irányát megfordítottuk. A nyereménymátrix elemei: T= 5, R = 3, 
P= 1, 5=0.

társakét, és emiatt a követők száma lassan növekedés
nek indul, majd egy idő múlva ők uralják az egész 
rendszert. A rendszerben jelen levő zaj miatt azonban 
a TJT stratégiák gyakran büntetik egymást, és ekkor 
kezdenek elszaporodni az egyre megbocsátóbb mTJT 
stratégiát követő játékosok. Végül a stratégiapopulá
ció fejlődése leáll egy olyan állapotban, ahol a meg
bocsátás (q) elér egy optimális szintet.

A stochasztikus reaktív stratégiák lehetővé teszik, 
hogy a fent leírt jelenség okait analitikusan is értelmez
hessük tetszőleges nyereménymátrix esetén. Meghatá
rozhatjuk például azon stratégiák halmazát, amelyek a 
fenti folyamatban segítik az mD stratégiák szaporodá
sát. Ezt jelöli a szürke tartomány a 2. ábrán olyan nye
reménymátrix esetén, amit az 1. ábrán vázolt dinami
kai folyamatban is használtunk. Kicsit több számolást 
igényel a vonalkázott terület meghatározása, ami azon 
stratégiákat jelöli, ahol kis mutációkon keresztül a ho
mogén (p, q) stratégiapopuláció jobbra, illetve felfelé 
fejlődik. Más szavakkal, a rendszer számára előnyö
sebb, ha egy közeli homogén (p+ 8, q) vagy a (p, q+ 8) 
állapotba kerül. Az 1. ábrán vázolt fejlődési folyamat
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p
2. ábra. A (p, q) stochasztikus reaktív stratégiák terében a szürke 
tartomány táplálja a leginkább élősködő (0,0) stratégiát. A vonalká- 
zott tartományban két közeli (p , q) stratégia versengéséből a jobb 
oldali (illetve a felül levő) kerül ki győztesen, azaz kis mutációkon 
keresztül a rendszer egy olyan homogén (/*, q*) stratégiaeloszlás 
felé fejlődik, ami a tartomány jobb-felső sarkához legközelebb he
lyezkedik el.

akkor áll le, amikor a vonalkázott tartomány felső hatá
rának jobb szélén egy-egy alatta és felette elhelyezkedő 
stratégia dinamikai egyensúlyba kerül.

1985-ben Molander meghatározta a megbocsátás 
optimális mértékét egy olyan rendszerben, ahol a zaj 
(tévedés) gyakorisága tart a nullához. Eredményét a 
következő formula fejezi ki:

ôpt
(

min 1
V

T -R  R - P
1Ú-~S ’ ~T- P ’ /

(3)

ahol a két feltétel egybeesik azokkal a q értékekkel, ahol 
a 2. ábrán vázolt határvonalak elérik a tartomány jobb 
szélét (/? —> 1 határeset). Az eredmény függése a nyere
ménymátrix értékeitől arra is magyarázatot ad, hogy 
miért volt nehéz feladat őseink számára a büntetés-meg
bocsátás optimális mértékének megállapítása egy olyan 
korban, ahol nem foglalkoztak döntéseik következmé
nyeinek számszerűsítésével. Itt érdemes felidézni, hogy a 
Biblia Ószövetség része a szigorú szemet-szemért fogat
fogért elvet hirdeti (q = 0), ezzel szemben az Újszövetség 
a jézusi megbocsátás (q = 1) mellett szól.

A (3)-as képlet azt is jelzi, hogy a két feltétel közül 
a szigorúbbat kell figyelembe venni. Ez azért fontos, 
mert a két feltétel (határvonal a 2. ábrán) helyet cse
rél egymással, ha megfelelően változtatjuk a nyere
ménymátrix értékeit. Ebben az esetben a darwini evo
lúciós folyamat nem áll le egy homogén végállapot
ban. Amikor az egyre megbocsátóbb magatartásfor
mák egymást követő uralmánál a megbocsátás mérté
ke eléri a szürke tartományt, akkor újra az mD straté
gia élősködése lesz a legkifizetődőbb magatartásfor
ma, és emiatt a közösség megint eléri a közösségi

tragédia állapotát. Ezt az állapotot követi a szigorú 
TfTstratégiák uralma, majd a közösség az egyre meg
bocsátóbb magatartásformák felé fejlődik, aminek 
ismételten az mD uralom vet véget, és ez a körfolya
mat ismétlődik a végtelenségig. Ezt a forgatókönyvet 
ismerhetjük fel a konfuciusi filozófia jin-jang szimbó
lumában, ami a sötétség és világosság -  átvitt értelem
ben a Jó és a Rossz -  örök körforgását képviseli.

Zárszó helyett

A játékelmélettel foglalkozó szakértők körében köz
helynek számít, hogy a Fogolydilemma-helyzetekben 
az emberi társadalomban a büntetés vagy a büntetéstől 
való félelem tartja fent a tisztességes (közösségi érde
ket előnyben részesítő) magatartást. A stochasztikus 
reaktív stratégiák körében a TJT stratégia képviseli a 
büntetést a játék ismétlődése esetén. A büntetésnek 
azonban számtalan egyéb módja is lehetséges a sok- 
szereplős evolúciós játékoknál. Például, ha a közösség 
olyan törvényeket hoz, ami az egyéni nyeremény 
csökkentésével bünteti a közösségellenes magatartást, 
akkor ez a változtatás úgy módosíthatja nyeremény
mátrix értékeit, hogy az önző játékos számára is kike
rülhető a dilemma. Egy másik lehetőséget képvisel a 
biológiában közismert csoportszelekció. Ebben az 
esetben a játékosok csoportokat alkotnak, és a sikerte
len csoport kihalásán keresztül juthat előnyhöz a kö
zösségi érdeket képviselő tisztességes magatartás. A 
csoportosulás (és ezen keresztül a büntetés) gyengébb 
formája jelenik meg térbeli evolúciós játékoknál, ahol 
a valóságos térben elhelyezkedő játékosok csak a köz
vetlen közelükben elhelyezkedő játékosokkal játsza
nak és a követendő viselkedést is lehetőleg ugyaneb
ből a körből választják. Az elmúlt évek vizsgálatai arra 
világítottak rá, hogy a játékosok közötti különbözőség 
is segítheti a tisztességes magatartás kialakulását, ha 
felerősítjük annak hatását, hogy a C stratégiát követő 
mester-tanítvány párosok előnyt élveznek. Erről a tör
ténetről írunk majd a folytatásban.
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BOLYGÓÁRADAT ÉS ASZTROSZEIZMOLÓGIA
Elindult a Kepler-űrtávcső

Szabó Róbert

A Csillagászat Nemzetközi Évében,
2009. március 7-én hajnalban indult 
útjára a Kepler-űrtávcső a floridai 
Cape Canaveralból. Kézenfekvő volt, 
hogy a NASA bolygókereső műszerét 
éppen a „prágai” csillagászról nevez
zék el, hiszen a bolygók mozgására 
vonatkozó, általa felfedezett törvé
nyek közül az első kettőt éppen 400 
éve, 1609-ben tette közzé Astronomia 
Nova című munkájában. Akkoriban még csak a sza
bad szemmel is látható öt bolygót ismerték. Az elmúlt 
évtizedek rohamos technikai fejlődésének köszönhe
tően ma már a távoli naprendszerekben talált 342 
exobolygóra is alkalmazhatóak a Kepler-törvények. 
Ráadásul Kepler alapvető jelentőségű munkát végzett 
az optika és a távcső működésének magyarázata terén 
is. Éppen ezért az űrtávcső startja méltó tisztelgés a 
híres tudós emlékének. írásunkban áttekintjük a boly
gókereső misszió és a hozzá kapcsolódó csillagszeiz
mológiai program céljait, jellegzetességeit és a várha
tó tudományos eredményeket.

Exobolygók a földfelszínről és az űrből

A 2001-ben zöld utat kapott misszió célja extraszoláris 
bolygók felfedezése fősorozati csillagok körül, tranzit 
módszerrel. Ennek lényege, hogy a bolygó áthaladása 
központi csillaga előtt periodikus csökkenést okoz a 
csillag fényességében, amely pontos fotometriával 
kimutatható ( 1. ábra'). Bár a technika űrbéli alkalma
zását William Borucki (NASA Ames Research Center)

MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézete

-  a projekt tudományos vezetője -  már 1984-ben java
solta [2], a megvalósításra éppen negyed századot 
kellett várni. A földfelszínről már korábban elkezdő
dött a módszer alkalmazása (lásd pl. a magyar vonat
kozású, rendkívül sikeres HATNet-programot 11 beje
lentett exobolygóval), míg a hasonló tudományos 
programmal tervezett francia vezetésű COROT (Con
vection, Rotation and planetary Transits) műholdat 
2006 decemberében bocsátották fel, s eddig 7 szub- 
sztelláris tömegű objektumot talált.

A bolygónk felszínéről végzett tranzitkeresések 
(HATNet, WASP, TrES stb.) közös jellemzője, hogy 
leginkább a nagy és központi csillagukhoz közel ke
ringő bolygókra, az úgynevezett forró Jupiterekre 
érzékenyek (2. ábra). Ezek létezéséről a ’90-es évek 
közepéig -  az első néhány exobolygó felfedezéséig -  
nem is volt tudomásunk, ma pedig (legalábbis a Kep
ler indításáig) ez a leggyakrabban felfedezett bolygó
típus. Az elhalványodás mértéke a csillag és a bolygó

1. ábra. Egy bolygótranzit és a csillag fényességében bekövetkező 
csökkenés
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idő (napokban, önkényes kezdőponttól)
2. ábra. Felül a HAT-P-lb jelű exobolygó öt tranzitja a felfedező 
fénygörbén (11 cm-es távcsövekkel), fázis szerint összetekerve, alul 
egy megerősítő mérés a piszkéstetői 60/90 cm-es Schmidt-telesz- 
kóppal [1].

méretéből kapható meg. Míg egy Nap típusú csillag 
esetén egy Jupiter méretű égitest 10‘2, addig Föld-sze
rű társa 1(T ' nagyságrendű fényességcsökkenést pro
dukál tranzit esetén. Az előző könnyen detektálható a 
földfelszínről; a Földhöz hasonló bolygók nagyszámú, 
biztos megfigyeléséhez már űreszközre van szükség a 
légkör zavaró hatásai miatt (3. ábra). A módszer hát
ránya, hogy csak kedvező geometriai elrendezés ese
tén figyelhetünk meg tranzitot. így a forró Jupiterek 
körülbelül 10%-a fedi el központi égitestjét; egy 1 
csillagászati egységre (átlagos Nap-Föld-távolság) 
keringő Föld-szerű bolygó viszont csak 0,47% eséllyel 
fog látóirányunkba kerülni. Utolérhetetlen előny vi
szont, hogy a metódus szolgáltatja a bolygó méretét 
is, ami a tömeget ismerve már a sűrűségre, ezáltal a 
bolygó összetételére utalhat.

A másik nagyon fontos módszer, amely idáig a leg
több exobolygó-felfedezést szolgáltatta, a radiális 
(látóirányú) sebesség mérésén alapszik. Ez szintén a 
nagyobb tömegű és rövid keringési idejű exobolygó- 
kat preferálja, bár a közeli jövőben itt is várhatók a 
kisebb és a csillaguktól távolabb keringő bolygótró
feák. Ilyenkor a bolygó hatására a csillag színképében 
az abszorpciós vonalak periodikus eltolódását figyel
hetjük meg a Doppler-effektus miatt. A kisebb boly
gók esetén akár 1 m/s (!) pontosságú spektroszkópiai 
megfigyelésekre is szükség lehet, ezeket a legna
gyobb földi teleszkópok szolgáltatják. A radiális se
besség módszerével Kepler harmadik törvényét fel
használva a planéta tömegére következtethetünk:

K3 P m3 sin3 i
2 n G (M + m)2 ’

ahol K a bolygó radiálissebesség-változásának ampli
túdója, P a keringési periódus, M a csillag, m a bolygó 
tömege, G  a gravitációs állandó, i pedig a látóirány és 
a pályasík normálisa által bezárt szög, ami jó közelí
téssel 90°, és a tranzit modellezésével pontosan szá
molható. Minthogy tranzithoz hasonló fényességcsök-

periódus (év)
0,01 0,1 1 10 100

pálya fél nagytengelye (cs. e.)
3. ábra. Néhány bolygókereső módszer érzékenysége. A Naprend
szer bolygóit nagy kezdőbetűjükkel, néhány exobolygót pedig kis 
korongokkal jelöltünk. A kísérő tömegét Jupiter- (bal), illetve Föld
tömeg (jobb) egységben is feltüntettük. A bal alsó sarokban jól lát
ható, hogy a Kepler milyen mértékben fogja kiterjeszteni a Föld 
típusú bolygók megtalálásának esélyeit. A függőleges satírozás a 
tervezett TPF misszió vizsgálati tartományát mutatja. (A NASA/JPL- 
Caltech engedélyével.)

kenést sokféle egzotikus konfiguráció okozhat (ket
tőscsillag kis tömegű másodkomponenssel, fedési 
kettőscsillag egy fényes előtér- vagy háttércsillagra 
vetülve, súroló fedés normál fedési kettőscsillag ese
tén stb.), a spektroszkópiai megerősítésre a tranzit
módszer esetén is szükség van az égitest mibenlété
nek pontos megállapításához.

Az 591 millió dolláros űreszköz azokat a Föld-szerű 
bolygókat fogja keresni, amelyek a lakhatósági zó
nákban -  vagyis ahol a hőmérsékleti viszonyok meg
engedik a folyékony víz jelenlétét -  helyezkednek el. 
Az ilyen objektumokat az asztronómusok Szent Grál
ként keresik, és napjainkban fő hajtóerejét adják a 
csillagászati kutatásoknak, fejlesztéseknek. Ezen égi
testek megtalálása és későbbi behatóbb vizsgálata (pl. 
atmoszférájuk spektroszkópiai elemzése) révén re
mélhetjük, hogy esetleg bioszférára utaló nyomokra 
bukkanhatunk a távoli planéták légkörében. A bio- 
markerek (metán, vízgőz, ózon stb.) kimutatására 
mind az ESA (Darwin), mind a NASA (TPF: Terrestrial 
Planet Finder) űrinterferometriai eszközök tervezésé
vel készül.
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4. ábra. A Kepler-űrtávcső szerkezete

95 m illió  p ix e l 
-  „ö ssze te tt s z e m ” az ű rb e n

A Kepler főműszere nem más, mint egy hatalmas foto
méter (4. ábra). Érdekes, hogy optikai elrendezését 
tekintve megegyezik az MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézete által üzemeltetett piszkés- 
tetői Schmidt-teleszkóppal. Az egyszerűen elkészíthe
tő gömbfelület alakú főtükör leképezési hibáit a tubus 
elején elhelyezett korrekciós lemez mérsékli elfogad
ható mértékűre. Ezeket a műszereket eredetileg nagy
látómezejű fotografikus égboltfelmérésekhez tervez
ték. Azóta természetesen digitális képérzékelők 
(CCD-k) váltották fel az emulziókat.

így a Kepler-műszer tubusának közepén, a görbült 
fókuszfelületen is 42 darab, 2200x1024 pixeles CCD- 
chip helyezkedik el (5. ábra). A műszer egyetlen, szé
les hullámhossztartományban (400-850 nm) érzékeli a 
beérkező fényt. A csillagok képeit enyhén defókuszál- 
ják, hogy a több begyűjtött foton révén minél maga
sabb jel/zaj viszonyt érhessenek el. A teljes látómező 
mintegy 105 négyzetfok lesz. Ezt folyamatosan, 3,5 évig

5. ábra. A Kepler-űrtávcső görbült fókuszfelületére illeszkedő de- 
tektorrendszer a laboratóriumban

fogja figyelni a berendezés (sikeres működés esetén a 
kutatók további 2 év hosszabbítással kalkulálnak). A 
-85 °C-ra hűtött kamera a folyamatosan gyűjtött foto
nokat alapesetben 30 perces időintervallumokban in
tegrálja (közben 6 másodpercenként kiolvassa a jelet, a 
túlcsordulás elkerülésére), és így továbbítódik a földi 
fogadóállomások felé havonta. Ismert, vagy újonnan 
talált tranzit és egyéb rövid periódusú jelenségek, így 
csillagszeizmológiai célpontok esetén azonban lehető
ség van 1 perces integrációra is.

Az elvárt pontosság érzékeltetésére álljon itt egy 
példa. Egy 12 magnitúdós, Nap típusú csillag esetén
6,5 óra integrációs idővel a fotometriai pontosság 20 
ppm (part per million) lesz, a csillagból eredő 10 ppm 
zaj mellett. Egy földszerű bolygó tranzitja 84 ppm 
fényességváltozást okoz, s ez az esemény 13 óráig 
tart, ha a planéta a csillagkorong középpontján halad 
keresztül.

A tranzitok kimutatásához a műszer kezdetben 
mintegy 170 000 csillagot fog folyamatosan megfigyel
ni a 9-15 magnitúdó fényességtartományban: főként a 
Naphoz hasonló, illetve kisebb tömegű fősorozati 
csillagokat. Itt ugyanis a méretarányokból követke
zően nagyobb mértékű fényességcsökkenés várható a 
tranzit során, mint a fősorozatról elfejlődött csillagok 
esetén. Ezt később 100 000 objektumra csökkentik, 
elhagyva a túl zajos fénygörbéjű (aktív, változó stb.) 
csillagokat. A távcső a Tejút sávjához közel, az Orion- 
spirálkar mentén, a Cygnus-Lyra irányba fog nézni, és 
zömében 600-3000 fényév távolságú csillagok lesz
nek a célpontjai. A megfigyelendő objektumoknak 
csupán 1%-a 600 fényévnél közelebbi.

Az „űrfotométert” egy Delta-II hordozórakéta állí
totta heliocentrikus (a Földéhez hasonló) pályára, 
amelyen a keringési periódus 371 nap. Az űreszköz 
így évről évre mind jobban eltávolodik bolygónktól, 
ami korlátozza az adatkommunikációra fordítható 
sávszélességet. Ez a másik ok, amiért majd csökken
teni kell a folyamatosan megfigyelt objektumok szá
mát. A Nap körüli pálya és az ekliptikától távol vá
lasztott égterület biztosítja a Kepler-mező folyamatos 
megfigyelését.

Milyen gyakoriak a Föld típusú, 
lakható bolygók?

A tranzitmódszer alkalmas a kis és közepes méretű 
bolygók tömeges felfedezésére, de ennek feltétele 
sok (~105) csillag fényességének nagy pontosságú 
fotometriája. A Kepler stratégiája is ezen alapszik, hisz 
küldetésének fő célja a Földhöz hasonló méretű és 
bolygónk pályájához hasonló keringési periódusú 
bolygók kimutatása. A nagy fénygyűjtőképességű (1,4 
méteres főtükrű) távcső a fényességmérés rendkívüli 
pontosságát biztosítja, így minden eddiginél kisebb 
bolygók tömeges felfedezése várható. A hosszú kerin
gési periódusú bolygók kimutatásának lehetősége 
pedig a Kepler-fotométer folyamatos, több év hosszú
ságú adatsoraiban rejlik. Összehasonlításképpen: a
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COROT -  Föld körüli pályája miatt -  legfeljebb 150 
napig tud folyamatosan figyelni egy bizonyos terüle
tet, és teleszkópja csak 27 cm-es átmérőjű.

A Föld típusú és nagyobb exobolygók gyakoriságá
nak meghatározása a lakhatósági zónához közel, kü
lönféle típusú csillagok körül, nemcsak tudományos, 
hanem filozófiai jelentőséggel is bír. Ez az eredmény 
annak a kérdésnek a megválaszolásához visz minket 
közelebb, hogy hány potenciálisan lakható bolygó 
létezik Galaxisunkban. Ha az ilyen bolygók gyako
riak, akkor a most indított NASA-eszköz több százat is 
találhat belőlük. A megfigyelt csillagok nagy számát 
tekintve statisztikailag az is megalapozott állításra 
vezetne, ha a felfedezett bolygók száma elmaradna a 
várakozásoktól. Ennek a forgatókönyvnek azonban a 
legtöbb kutató jelenleg kevés esélyt ad.

A fenti bolygóminta méret- és pályasugár-eloszlásá- 
nak meghatározása a következő feladat. A bolygók mé
rete a fényességcsökkenés mértékéből adódik, de eh
hez a szülőcsillagok méretét is ismerni kell. A tranzitok 
között eltelt idő és a csillag tömege Kepler harmadik 
törvényének felhasználásával adja a pályaméretet:

3 G P2a = ---------------- .
\| 4jt (M + m)2

Fontos a stabil bolygópályák lehetőségének vizsgálata 
a többszörös csillagrendszerekben is. Ezen kívül to
vábbi űreszközökkel és földi spektroszkópiával a 
kisméretű, tranzitot mutató bolygók nagyobb méretű 
testvéreit is sikerülhet kimutatni ugyanazon bolygó- 
rendszerben.

A már említett rövid periódusú, forró óriásbolygók
ból is remek mintát fognak kapni a kutatók, ráadásul 
már a küldetés első néhány hónapja után. Ezen boly
gók fizikai paramétereinek (pályaméret, albedó, mé
ret, tömeg) meghatározása is a projekt célja. A kőzet- 
és óriásbolygókat is beleszámítva a Kepler összesen 
több ezer bolygót találhat, persze a pontos szám 
egyelőre bizonytalan, de nagyban befolyásolja majd a 
bolygókeletkezési és -fejlődési elméleteket. A boly
gók szülőcsillagainak tulajdonságai meghatározóak az 
eredmények értelmezésében. Egyetlen példát említve 
megjegyezzük, hogy az eddig talált forró Jupiterek 
szülőcsillagainak többsége nehéz elemekben (csilla
gászati zsargonnal fémekben) gazdagnak mutatko
zott. Jelenleg úgy tűnik, hogy ezek a rendszerek eleve 
nagyobb fémtartalmúak, és ez a tulajdonság növeli a 
bolygóképződési hajlandóságot, tehát nem arról van 
szó, hogy a csillag utólag „szennyeződött be” a boly
gókeletkezés során megmaradt, gázban szegény, por
ban és ezáltal nehéz elemekben feldúsult anyaggal. 
Mostanra az is valószínűsíthető, hogy a kisebb töme
gű bolygók nem követik ezt a trendet, és hasonló 
valószínűséggel megtalálhatók a kisebb fémtartalmú 
csillagok körül is [4],

A talált bolygók csillagainak spektráltípusa és fém
tartalma a Földről is mérhető. A Kepler-adatokból a 
csillag forgási sebessége, aktivitása, folttevékenysége
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6. ábra. Az ismert fedési exobolygók tömeg-sugár diagramja (mind
kettő Jupiter-egységben kifejezve). A szaggatott vonalak állandó 
sűrűségnek megfelelő görbék, a kis számok a sűrűséget jelzik, a 
Jupiterhez sűrűségéhez (1,326 g/cm3) mint egységhez viszonyítva. 
A Naprendszerbeli négy óriásbolygót nagy korong jelöli. Forrás: 
http://exoplanet.eu [51

is megállapítható lesz. A csillagparamétereket az aszt- 
roszeizmológia segítségével kapott pontos kor- és 
tömegmeghatározás fogja kiegészíteni, ezáltal nyújtva 
teljes képet a bolygórendszerek tulajdonságairól.

Az eddig megismert exobolygók olyan elképesztő 
változatosságot mutatnak, amilyenre addig nem szá
míthattunk, ameddig csak a Naprendszert ismertük. A 
listán képviseltetik magukat a nagyon kis átlagsűrűsé
gű, felfúvódott, forró Jupiterek, az elméleti számítá
sok által megjósolt, nagy sűrűségű szubsztelláris égi
testek, a Szaturnusz és a Neptunusz távoli ikertestvé
rei, és egy, a COROT által talált kétszeres földátmérő
jű, de forró (talán kőzet-) bolygó, a Corot-7b (6. áb
ra). Semmi kétség, a Föld távoli megfelelői között is 
akadnak majd a képzelőerőt megmozgató, sci-fibe illő 
világok: vastag óceán, jég, sűrű légkör vagy éppen 
láva borította földek, lemeztektonikát mutató plané
ták, holdakkal, gyűrűkkel körülvett, lakható bolygók. 
Az átmenet valószínűleg folytonos a kis tömegű csilla
goktól az óriás gázbolygókon keresztül a kőzetboly
gókig.

A Kepler tehát az „exobolygó-kirakó” fontos darab
jainak megtalálására vállalkozik. Közvetlen utódai az 
amerikai TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) 
és az európai PLATO (Planetary Transits and Oscilla
tions of stars) lesznek. A TESS 2012-ben indulna, és az 
egész égboltot figyelné tranzitok után kutatva a közeli 
és fényes csillagok körül keringő Neptunuszok és 
szuper-Földek felfedezésének reményében. A PLATO 
is a Kepler koncepciójának továbbfejlesztése, azzal a 
különbséggel, hogy szintén nagyobb területet (több 
mint 900 négyzetfokot) tervez megfigyelni, 28 kisebb 
távcsővel a fedélzetén. Hasonlóan a most induló 
NASA-űrtávcsőhöz, a tranzitmérések mellé asztro- 
szeizmológiai vizsgálatok is csatlakoznak a tervek 
szerint 2018-ban startoló ESA-programban.

A szóban forgó tudományos program eredményei 
fontos szerepet játszanak a távolabbi jövő bolygóku
tató misszióiban is. így az extraszoláris bolygók köz
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vetlen kimutatására és légkörük spektroszkópiai vizs
gálatára tervezett eszközök is profitálni fognak a Kep- 
ler-örökségből. Nemcsak a már felfedezett bolygók 
közvetlen megfigyelése révén, de a szülőcsillagok 
fizikai paramétereiben talált törvényszerűségek és 
trendek is befolyásolni fogják a jövő űreszközeit ter
vező kutatók munkáját.

Asztroszeizmológia

A Föld típusú bolygók tranzitjainak detektálásához 
szükséges fotometriai pontosság lehetővé teszi a csil
lagok Nap típusú oszcillációinak kimutatását is. Ezt a 
szerencsés körülményt kihasználva asztroszeizmoló- 
giai vizsgálatokra létrehozott tudományos csoport is 
kapcsolódik a Keplerhez (KASC -  Kepler Asteroseis- 
mic Science Consortium). A tranzitkutatás és az aszt
roszeizmológia házasítása bevált módszer a COROT 
hold működtetésénél is. A csoportnak kettős feladata 
van. Egyrészt a csillagszeizmológia révén pontos in
formációkhoz jutunk a bolygók szülőcsillagainak fizi
kai tulajdonságairól, koráról; ez pedig a bolygórend
szerek kialakulásának megértését fogja segíteni. Más
részt, a pulzáló változócsillagok (és persze egyéb 
változócsillagok is, pl. a fedési kettőscsillagok, foltos 
aktív csillagok) olyan pontosságú és hosszúságú fo
lyamatos megfigyelését fogja szolgáltatni a Kepler, 
amilyenről az asztrofizikusok idáig csak álmodhattak.

A csillagszeizmológia a 70-es években született és 
azóta páratlan sikereket elért napszeizmológia logikus 
kiterjesztése a távolabbi csillagokra. A Napban a fel
színhez közeli konvektiv réteg sztochasztikusan ger
jeszti az 5 perchez közeli periódusú oszcillációkat. 
Központi csillagunk esetén az egyedi rezgési módu- 
sok száma hatalmas, tízmilliós nagyságrendű. Az 
egyes módusok hatását a luminozitás változásában 
(néhány ppm) vagy a felszín radiális sebességének 
mérésével (20 cm/s) érhetjük tetten. A rezgési módu
sok különböző mélységig hatolnak a Nap belsejébe, 
ezáltal megteremtve annak lehetőségét, hogy valódi 
szeizmológiát műveljünk, azaz letapogassuk életadó 
csillagunk belső szerkezetét. Ehhez elegendő a frek
venciákat mérni, és azonosítani őket a megfelelő mó- 
dusokkal. A frekvenciák összehasonlíthatatlanul pon
tosabban mérhetők, mint bármely más fizikai jellem
ző. A megfigyelt módusok nagy száma arra is lehető
séget ad, hogy közvetlen módon, inverz módszerek
kel rekonstruáljuk a hangsebesség és a sűrűség radiá
lis lefutását, teszteljük a különféle állapotegyenleteket 
a Nap magjában, a forgási sebesség változását a mély
séggel, a héliumtartalmat a konvekciós zónában, vala
mint a konvekciós zóna mélységét.

Az (r, 0, tp) koordinátákkal jellemzett háromdimen
ziós gázgömb sajátmódusai három egész számmal 
jellemezhetők: n a radiális sajátfüggvényt jellemzi, l és 
m pedig a felszíni struktúrát jellemző szférikus har
monikus Q-y"(0,(p)) leírására szolgálnak. A kitérés 
radiális komponense ezen módusok szuperpozíciói
ként írható:

7. ábra. Részlet a Nap frekvenciaspektrumából, mely a SOHO (So
lar and Heliospheric Observatory) VIRGO műszerével kapott ada
tokból készült. A számok az / értékeket mutatják. Leolvashatók a 
nagy és kis szeparációk, b) Különböző tömegű csillagok fejlődését 
mutatja a jobb oldali diagram. A nagy (Av) és kis frekvenciaszepará
ció (8v) a korral, illetve a tömeggel korrelál. A csillagok tömegét 
naptömegben tüntettük fel (vastag vonalak), a szaggatott vonalak 
konstans centrális hidrogéntartalmat jelölnek, ami a csillag korával 
csökken.

\ r = E  *7(0 .9) exp(27t
n, l, m

Megmutatható, hogy az n »  / esetben a közeli módu- 
sokra jellemző frekvenciákból az alábbi módon kép
zett különbségek, vagyis az úgynevezett nagy szepa
ráció Av = v„, -  vn_u  és a kis szeparáció: 8v = v„ , -  
v„_i /+2 jó közelítéssel állandóak, és fontos diagnoszti
kus szerepet töltenek be. Míg az előbbi a csillag sűrű
ségére jellemző, addig az utóbbi a magban mérhető 
átlagos molekulatömeggel van szoros kapcsolatban, 
ez pedig a kort jellemzi egyértelmű módon ( 7. ábra).

A csillagok legtöbbje tömegétől és fejlődési állapo
tától függetlenül mutat a Naphoz hasonló oszcilláció
kat. A megfigyelhető frekvencia a csillagbelsőre jel
lemző hangsebesség és sűrűségstruktúra függvénye, 
ezt módosíthatja a csillag forgása és mágneses tere. 
Az amplitúdókat és a fázisokat a felszínhez közeli 
rétegek befolyásolják, ideértve a turbulens konvek- 
ciót is. A csillagaktivitás is hatással van a módusok 
jellemzőire (amplitúdó, frekvencia, élettartam), egye
dülálló lehetőséget biztosítva a Napéhoz hasonló akti
vitási ciklusok kimutatására. Az utóbbi egy-másfél 
évtizedben földfelszíni fotometriával és spektroszkó
piai idősorokból távoli csillagoknál is sikerült kimu
tatni a Nap típusú oszcillációt.

A „precíziós űrfotometria” minden bizonnyal új 
fejezetet nyit a csillagszeizmológia területén is. A 
Kepler által kínált pontosság és a vizsgált objektumok 
száma nagyságrendi ugrást jelent. A küldetés első
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kilenc hónapja folyamán a szeizmológiai program 
keretében több mint 5000 csillag fényét rögzítik a 
detektorok. Az előzetes eredmények alapján az űrtáv
cső mintegy 1100 csillagot fog a misszió teljes időtar
tama alatt figyelni. A Kepler-idősorok asztroszeizmo- 
lógiai alkalmazásával a csillagok sugara 2-3% pontos
sággal, koruk 5-10 százalékos hibával kapható meg. 
A több éves megfigyelés végére ezekről a csillagokról 
jó parallaxis (távolság) is rendelkezésre fog állni; ez 
pedig a luminozitásuk bizonytalanságát 2%-ra csök
kenti, ami a csillagmodellekkel való összevetésből 
1%-nál pontosabb sugarat eredményez [31.

A Kepler-adatok hatalmas előrelépést jelenthetnek 
a csillagfejlődés megértése terén is. A szóban forgó 
teleszkóp a csillagok oszcillációit olyan fantasztikus 
pontossággal képes detektálni, hogy közvetlenül lát
hatjuk majd a csillagok szerkezetében a csillagfejlő
dés miatt bekövetkező változásokat. Tovább növeli 
az asztroszeizmológia alkalmazhatóságát, ha csillag
halmazbeli objektumok a célpontok. A Kepler látó
mezőjében 5 fényesebb nyílthalmaz van, s az egyes 
halmazok tagjai egyenlő távolságra vannak tőlünk, 
kémiai összetételük és koruk első közelítésben azo
nos. Ezek a megkötések fontos segítséget adnak az 
elméleti vizsgálatoknak, és leszűkítik a lehetséges 
modellek körét.

Egy sor olyan kérdés megválaszolásához is köze
lebb kerülhetünk, amelyek vizsgálatát eddig a kellő 
pontosság hiánya sok szempontból hátráltatta. Ilyen 
problémák a száz éve ismert, de máig nem értett amp
litúdó- és fázismoduláció az RR Lyrae csillagokban 
(Blazsko-effektus), a nemradiális és strange módusok 
jelenléte a klasszikusan radiális módusokban pulzáló 
változócsillagokban (ilyenek a cefeidák és az RR Ly
rae csillagok), a hosszú periódusú változások oka 
félszabályos változóknál. Hasonlóan fontos kérdések 
a gerjesztési és módusszelekciós hatások fősorozat
hoz közeli, nemradiális pulzációt végző (delta Scuti és 
gamma Doradus típusú) csillagoknál, a mag konvek
tiv túllövése és a forgási sebesség a nagy tömegű fő
sorozati (pl. béta Cephei típusú) csillagok belsejében, 
a konvektiv granulációs szerkezet a vörös óriás csilla
gokban, a pulzáció, rotáció és a mágneses tér köl
csönhatása (ami jól vizsgálható pl. a gyorsan oszcillá
ló Ap csillagokban), relativisztikus és mikrolencse- 
hatások kettőscsillagokban. Itt csak néhány példát 
említettünk, de a pontosságnak ezen a szintjén szám
talan új jelenség okozhat meglepetést a kutatóknak.

Az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kuta
tóintézet munkatársai is aktívan részt vesznek a KASC 
munkájában: az adatok elemzésével, modellszámítá
sokkal és földi megfigyelésekkel járulnak hozzá a 
projekt sikeréhez. A magyar tudósok főként a pulzáló 
változócsillagokra fognak koncentrálni. Az előkészítő 
munka során mintegy 100 ilyen csillagot javasoltak, 
amelyek bekerültek a Kepler programjába. A KASC 
tudományos programja 14 munkacsoportban folyik. 
Ezek közül a cefeida változócsillag-típushoz kapcso
lódó munkacsoport vezetésével jelen cikk szerzőjét 
bízták meg.

A Kepler várható hatása

A tudományban -  így a csillagászatban is -  a mérési 
pontosság kiterjesztése, az új mérési eszközök, tech
nikák alkalmazásai is inspirálják az új gondolatokat, 
eredményeket. Gondolhatunk Eötvös precíziós ingá
jára, de éppúgy Tycho Brahe távcső nélkül végzett 
rendkívül pontos csillagászati pozícióméréseire, 
amelyek lehetővé tették Johannes Keplernek, hogy 
felismerje a bolygómozgás törvényeit. Forradalmi 
volt Galilei 400 évvel ezelőtti mozdulata is, amellyel 
távcsövét az égbolt felé fordította: az eszköz fény
gyűjtőképessége kitágította tudásunkat az Univer
zumról. Ehhez hasonló momentum talán csak a 
Hubble-űrtávcső felbocsátása volt. Legutóbb pedig a 
COROT-műholddal indult el egy „mikromagnitúdós 
forradalom” a csillagászati űrfotometriában. A Kep
ler a méltó folytatás záloga: a pontosságban még egy 
nagyságrenddel továbblépve, új típusú objektumok 
felfedezésével és vizsgálatával vívhat ki elismerést 
az exobolygó-kutatásban, ugyanakkor a napszeiz
mológia kiterjesztése a távoli csillagokra szintén 
mérföldkőnek bizonyulhat.

A küldetés vezetői ügyelnek arra, hogy a „Kepler- 
hatás” a szakmai körökön kívül is minél nagyobb le
gyen: az űrprogram költségvetésének jelentős hánya
da jut a tudományos munka mellett ismeretterjesztő, 
népszerűsítő tevékenységre. Szinte minden korosz
tálynak kínálnak programokat, előadásokat, oktató
anyagokat a csillagászat és az exobolygók témaköré
ben. Továbbá bárki elküldhette nevét és 500 szavas 
üzenetét, ezeket összegyűjtve egy DVD-lemezen a 
Kepler fedélzetére erősítették, ezáltal is szoros kap
csolatot alakítottak ki a nagyközönséggel. Ennek is 
köszönhető, hogy az első eredményeket a kutatók 
mellett az érdeklődő közönség is türelmetlenül várja 
itthon és külföldön egyaránt.

Köszönetnyilvánítás
Az MTA KTM CSKI munkatársainak a Kepler asztro- 
szeizmológiai programjában való részvételét és az 
Intézetben folyó előkészítő munkákat a Környezetvé
delmi és Vízügyi Minisztérium a magyar űrkutatás 
fejlesztésének támogatására kiírt, K-36-08-00031K 
számú pályázata támogatja.

Linkgyűjtemény
Kepler: http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html 
COROT: http:// smsc.cnes.fr/COROT/
HATNet: http://www.cfa.harvard.edu/~gbakos/HAT/
Exobolygó enciklopédia: http://exoplanet.eu/
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AZ ELEKTROMOS KÖLCSÖNHATÁS A SPECIÁLIS 
RELATIVITÁSELMÉLET SZEMSZÖGÉBŐL

Vető Balázs
ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék

Ha eltekintünk a mozgó töltések mágneses kölcsönha
tásától és a mozgó töltések Coulomb-kölcsönhatását a 
speciális relativitáselmélet keretében írjuk le, akkor arra 
a megállapításra jutunk, hogy a Coulomb-kölcsönhatás 
nem Lorentz-invariáns jelenség. Ez azt jelenti, hogy két 
különböző inerciarendszerben elhelyezett megfigyelő 
más eredménnyel írja le ugyanazt a természeti jelensé
get. A Coulomb-kölcsönhatás csak a Lorentz-erővel 
együtt tesz eleget a speciális relativitáselmélet „előírá
sainak”. A Coulomb- és a Lorentz-erőnek itt bemutatott 
tulajdonsága azoknak, a speciális relativitáselméletben 
gyökerező, mélyebb kapcsolatára utal. A speciális rela
tivitáselmélet szerint az elektromos és a mágneses köl
csönhatás egyazon jelenség két eleme; a mágnesség a 
Coulomb-kölcsönhatás elválaszthatatlan része, mintegy 
„relativisztikus járuléka”.

Bevezető gondolatok

Vajon hogyan ismerte volna meg a tudomány a mág
neses kölcsönhatást, ha a természet nem alkotott vol
na ferromágneses anyagokat? A ferromágneses fém
kristályok speciális anyagszerkezeti tulajdonságuknak 
köszönhetően olyan intenzív mágnességet mutatnak, 
hogy már az ókori görögök is felfedezték a magnetit 
nevű vasérc mágneses tulajdonságát. Ez a vasércfajta 
magához vonzza a kisebb vasból készült testeket, 
illetve vonzza, vagy taszítja a másik magnetitdarabot -  
innen a jelenség elnevezése.

Ha nem léteznének a természetben ferromágneses 
anyagok, akkor nem készült volna iránytű a 15. század 
hajósai számára, és Oersted mágnestűje sem fordult 
volna el az áramjárta vezető közelében 1820-ban. Ha -  
Oersted a mágnesség és elektromosság kapcsolatát 
bizonyító kísérlete hiányában -  a természettudomány 
nem vette volna észre két áramjárta vezető közti mág
neses kölcsönhatást, valószínűleg Faraday sem fedezi 
fel az elektromágneses indukció jelenségét, és az 1860- 
as években nem készült volna dinamó és elektromos 
motor. Nehéz elképzelni, hogyan alakult volna az 
elektromosság tudománya, például az elektromágneses 
hullámok felfedezése, a mágnesség ismerete és a Max- 
well-egyenletek nélkül. A tudomány -  minden bizony
nyal -  a mágnesség ismerete nélkül is felfedezte volna 
a relativitás elvét. A Maxwell-féle elmélet hiányában, 
például a negatív eredménnyel zárult Michelson-Mor- 
ley interferenciakísérlet is lehetőséget kínált volna a 
speciális relativitáselmélet felismerésére. A speciális 
relativitáselmélet pedig natív módon kapcsolja a mág
nességet a Coulomb-kölcsönhatáshoz, esélyt adva a 
mágneses kölcsönhatás elméleti felfedezésére.

L. Page 1912-ben, hét évvel a speciális relativitásel
mélet megjelenése után, megállapította, hogy az elekt
rodinamika alapvető egyenletei levezethetők az elekt
rosztatika törvényei és a relativitáselmélet alapján. Ez a 
felismerés akkoriban jelentősen megerősítette a táma
dások kereszttüzében álló relativitáselmélet hitelét.

Az alábbiakban egyszerű példán ismertetem, hogy 
a Gauss-tétel és a speciális relativitáselmélet érvé
nyességéből levezethető a mágneses kölcsönhatás 
léte, mint a Coulomb-kölcsönhatás „relativisztikus 
járuléka”. A mágneses kölcsönhatás tehát, mint a rela
tivitáselmélet következménye, elméleti módon is ki
mutatható.

A példa bemutatása előtt szükséges áttekinteni az 
elektromos kölcsönhatás relativisztikus leírásának 
alapjait, mert ezeket fel kell használni a mágneses 
kölcsönhatás kimutatása során.

A Coulomb-kölcsönhatás relativisztikus 
leírásának módszere

A jelenség leírását az alábbi posztulátumokra építjük:
• Elfogadjuk a speciális relativitáselmélet érvényét, 

amely kimondja az inerciarendszerek egyenértékűsé
gét; az egymáshoz képest egyenletes sebességgel moz
gó (inercia) vonatkoztatási rendszerekben a fizikai je
lenségek azonos törvények szerint játszódnak le.

• Érvényes a két pontszerű töltés kölcsönhatását 
leíró Coulomb-törvény és az elektrosztatikából ismert 
szuperpozíció elve.

• A mágnesség jelenségét nem ismerjük.
• Elfogadjuk a tapasztalati tényt, hogy a Gauss- 

tétel egy zárt felületen belül nem csak a nyugvó, ha
nem az ott egyenletesen mozgó töltésekre is igaz.

• A kölcsönhatás leírása során használni kell a 
relativisztikus dinamika törvényeit, a Lorentz-transz- 
formációt.

Gauss-tétel mozgó töltések esetén

A 20. században mérések sora egyre nagyobb pontos
sággal igazolta, hogy az elektromos töltés Lorentz- 
invariáns, vagyis a mozgó elektromos töltés mérőszá
ma megegyezik annak nyugalmi mérőszámával.

A töltésinvarianciát alkalmazva az 1. ábrán látható 
elrendezésen, az A zárt felületre vonatkozó Gauss- 
tétel a zárt felületen belül egyenletes, vi sebességgel 
mozgó qt töltésekre is igaz, mivel a „töltésekből kiin
duló erővonalak száma” nem függ a töltések sebessé
gétől.
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A Gauss-tétel mozgó töltésekre vonatkozó érvé
nyessége azt is jelenti, hogy egy vonatkoztatási rend
szerben akár nyugvó, akár egyenletesen mozgó, azo
nos töltéseket magában foglaló zárt felületre felírt 
felületi integrál ugyanazt az eredményt adja.

A 2. ábrán S, illetve S' a A inerciarendszerben fel
vett zárt felületek, S nyugvó és S' állandó v sebesség
gel mozog 5-hez képest, a rájuk felírt Gauss-tétel azo
nos eredményt ad.

Az elektromos töltések Lorentz-invarianciájából kö
vetkezik, hogy ha A' az S' felület saját rendszere, 
akkor az S és S' felületekre a A' rendszerben felírt 
integrálok is azonos eredményt adnak. Az azonosság 
annak ellenére fennáll, hogy ha A'-ben nyugvó meg
figyelő ábrázolná az S és S' felülteteket, akkor a 2. áb
rához képest -  amely A-hoz rögzített fényképezőgép
pel készült -  S' kicsit megnyúlna, S pedig összehúzód
na a sebességvektor egyenese mentén. A két zárt felület 
felszínének mérőszáma eltérő a Kés K' rendszerekben, 
de az integrálok értékét ez nem befolyásolja! Ennek 
alapján a Gauss-tételt tetszőleges inerciarendszerben 
használhatjuk az elektromos tér meghatározására, azaz

&E-dA = $ E ' ■dA'
s s en Z * r

Mozgó töltés elektromos tere

Vizsgáljuk meg egy töltött síkkondenzátor homogén 
elektromos terét két különböző inerciarendszerből 
nézve. Tekintsük a 3■ ábrát! A kondenzátorhoz ve
gyünk fel egy együttmozgó A vonatkoztatási rend
szert! A feltöltött kondenzátor téglalap alakú, a és b 
élhosszúságú fegyverzetein ellentétes előjelű, azonos, 
r| felületi töltéssűrűséggel helyezkedik el töltés. A 
kondenzátor töltése Q= a-b-r| .

A kondenzátorfegyverzetek oldalai az x, illetve az y  
tengellyel legyenek párhuzamosak, így a z  tengely 
merőleges a fegyverzetek síkjára!

Vegyünk fel továbbá egy A' vonatkoztatási rend
szert, amelynek tengelyei párhuzamosak a A rendszer 
tengelyeivel és a A', A-hoz képest v sebességgel mo
zog az x  tengely mentén pozitív irányban.

2. ábra. Két relatíve mozgó, zárt felület ugyanazt a Gauss-integrált 
eredményezi

A A laboratóriumi rendszerben a kondenzátoron 
kívül az elektromos térerősség zérus, a kondenzátor- 
lemezek között kialakult E elektromos tér 2r irányú és 
homogén. E mérőszámának meghatározásához alkal
mazzuk a Gauss-tételt! Zárt felületnek vegyünk fel 
egy S egyenes hasábot, amelynek alaplapjai párhuza
mosak a kondenzátor fegyverzeteivel és a hasáb tar
talmazza az alsó fegyverzetet. A Gauss-integrál eb
ben az esetben csak a fegyverzet felülete fölött ad 
járulékot:

E ■ a b =
e o

Ha bevezetjük az r| = Qlab felületi töltéssűrűséget, 
akkor E= rj/e0.

Nézzük meg, mit tapasztal az E térre merőleges 
irányban mozgó, A'-beli megfigyelő! A'-ből nézve 
az S hasáb mozog, de ettől még alkalmazhatjuk rá a 
Gauss-tételt. Mivel A'-ben rendszerben a kondenzá
tor az x ' tengely mentén -v  sebességgel mozog, az 
a, b oldalú téglalap x ' tengellyel párhuzamos, a ol
dala kontrakciót szenved, és A'-beli hossza

d  = a ■

3. ábra. Töltött síkkondenzátor elektromos tere a K  és K' vonat
koztatási rendszerekből
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1. ábra. Zárt felületen belül mozgó töltések Gauss-tétele



értéket vesz fel. Mivel a kondenzátorlemezeken lévő 
töltés mennyisége invariáns, és a kondenzátorleme
zek területe A'-ben kisebb, mint A-ban -  ezért a 
A'-ben ugyanaz a töltés kisebb felületen oszlik el. A 
A'-beli töltéssűrűség;

1 < - ’
<Jl -  V2 /  c2

tehát nagyobb, mint a A rendszerben mérhető. A to
vábbiakban alkalmazzuk a

\jl - v2 /  c2

jelölést. A A'-beli elektromos térerősség -  a Gauss- 
tétel alapján -  tehát;

A -L jel arra utal, hogy a vizsgált elektromos tér iránya 
merőleges a v  sebességre. Mivel y > 1, a A'-ben erő
sebb elektromos teret tapasztalunk, mint a A-ban,

E l > Ex.

Ha a K' rendszer a 2: tengely mentén mozog K 
rendszerhez képest, akkor az elektromos tér és a se
besség vektorai párhuzamosak. Ebben az esetben a 
kondenzátorfegyverzetek a és b oldalai merőlegesek 
a sebesség irányára. A sebességre merőleges oldalak 
nem szenvednek Lorentz-kontrakciót. Ennek követ
keztében mind a A és A'-beli töltéssűrűség, mind az 
elektromos térerősség megegyezik. Vagyis;

Általában elmondható, ha A egy q elektromos töltés, 
vagy töltésrendszer sajátrendszere, és a q töltés terét 
A-ban ZT0-val jelöljük, akkor egy A-hoz képest v sebes
séggel mozgó A' rendszerből nézve a q töltés E ' elekt
romos terének a v  sebességre merőleges, illetve párhu
zamos komponense az alábbi módon fejezhető ki U0-val:

K  = Y - V .
E ’ o i ■

(1)

A levezetett összefüggés nem más, mint az elektro
mos tér Lorentz-transzformációja. A A' rendszerben,

4. ábra Kondenzátor és ponttöltés kölcsönhatása a A- és a mozgó 
K' vonatkoztatási rendszerben

IC K

a mozgó töltés keltette mágneses teret most figyelmen 
kívül hagyjuk, hiszen annak létét szeretnénk a későb
biekben bizonyítani.

Az erő Lorentz-transzformációja

Az elektrosztatikából ismert, hogy egy E elektromos 
térben nyugalomban lévő q töltésre F = q-E Cou- 
lomb-erő hat. Mekkora ez az erő, ha a q töltés mozog 
az E térben? A kérdésre — helyettünk — választ ad a 
speciális relativitáselmélet. Az inerciarendszerek 
egyenértékűsége azt jelenti, mindegy, hogy akár a 
töltés saját rendszerében írjuk le a Coulomb-kölcsön- 
hatás jelenségét, akár egy olyan rendszerben, ahol a 
töltés v  sebességgel mozog; a leírás ugyanarra az 
eredményre vezet.

Vizsgáljuk meg a relativitáselmélet válaszát kicsit 
részletesebben! írjuk fel két különböző inerciarend
szerben a q töltésre ható Coulomb-erőt és hasonlítsuk 
össze a két erőt. Kisebb nehézséget jelent mindössze, 
hogy az erő nem Lorentz-invariáns mennyiség. Emiatt 
nem hasonlíthatjuk össze közvetlenül a q töltésre ha
tó, két különböző inerciarendszerben tapasztalt erő 
mérőszámát. Azokat előbb azonos rendszerbe kell 
transzformálni. Ez nem okoz gondot, mert a relativisz- 
tikus dinamika ismeri az erő Lorentz-transzformáció- 
ját, amely a következő szabályt követi:

Ha a A rendszer egy test saját rendszere, és A-ban 
F erő hat a testre, akkor egy A-hoz képest v sebesség
gel mozgó A' rendszerben a testre ható F ' erő a v 
sebességre merőleges, illetve párhuzamos kompo
nense az alábbi módon fejezhető kiF-fel:

(2)

Ha egy A és egy A' inerciarendszerben a (2) 
egyenletet kielégítő F és F ' erőket tapasztaljuk, ak
kor a kölcsönhatás a két rendszerben azonos.

Mozgó töltések Coulomb-kölcsönhatása

A Mozgó töltés elektromos tere fejezetben bemutatott 
példánál maradva, tekintsük ismét egy töltött sík- 
kondenzátor és a belsejében elhelyezkedő ponttöl
tés kölcsönhatását. Most egy olyan K' vonatkozta
tási rendszert választunk, amely egyik töltésnek sem 
saját rendszere. írjuk fel ebben a A' rendszerben a 
kondenzátor terében lévő q töltésre ható Coulomb- 
erőt!

A töltött kondenzátor, amelynek felületi töltéssűrű
sége saját rendszerében T|, illetve a q ponttöltés a A' 
vonatkoztatási rendszerben vx', illetve sebesség
gel az x ' tengely mentén mozognak (4. ábra). A A 
vonatkoztatási rendszerben a kondenzátor vx, a pont
töltés az egyszerűség kedvéért v2 = 0 sebességgel mo
zog az x  tengely mentén. A tehát a q töltés nyugalmi 
rendszere.
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A q töltésre a Á'-ban vx sebességgel mozgó konden
zátor elektromos tere hat

F = E-q

v, =
1 +

erővel, a K' rendszerben a q töltés mozog, az ott ható 
F' erőt pedig keressük

F’ = E' ■ q + F'rc

alakban. Itt F'RC egy esetleges „relativisztikus Cou- 
lomb-erőt” szimbolizál.

Az F' erőt nem ismerjük, de tudjuk, hogy F'-t a K 
rendszerbe transzformálva, annak meg kell egyeznie 
az ott tapasztalt A erővel. Ha a Coulomb-kölcsönhatás 
Lorentz-invariáns, akkor az F'RC tag zérus lesz és a 
Coulomb-erő minden rendszerben a rendszerben 
tapasztalt elektromos térerősség és a töltés szorzata; F 
= E -q alakú.

Hogy összehasonlíthassuk F, illetve F' mérőszá
mait, transzformáljuk F'-t a K rendszerbe, a q töltés 
nyugalmi rendszerébe! A transzformált erő a (2) 
egyenlet alapján

Y ■F' = q - y  -E' + y -F'rc.

A speciális relativitáselmélet értelmében a transzfor
máit erőnek egyenlőnek kell lenni F-fél, tehát:

F - q  = y  ■(£'  ■q  + F'RC).

Fejezzük ki ebből az önkényesen felvett FRC tagot: 

K c = ~ 1 -E '-q .

Állítsuk elő az E és E' térerősségeket a kondenzátor 
nyugalmi rendszerében vett töltéssűrűségével! Mivel 
a kondenzátor mind K, mind K' rendszerben a tér 
irányára merőlegesen mozog, az F és az F' erő kife
jezésében szereplő térerősségek a megfelelő rend
szerben:

E  = Yj - t i / E o,

E' = y\  ' Tj /  £0.

A különböző indexekkel jelzett y-k a bennük szerep
lő sebességek indexét viselik.

F'RC
q ’ h Yi

y;

A jobb oldalon E'-t kiemelve;
( \

Yr
F r c  - E ' - q

Y -Y,
- 1 (4)

Általában, y 2 ^ y -y' ,  ezért F'RC * 0. A kapott ered
mény azt jelzi, hogy a Coulomb-kölcsönhatás nem 
Lorentz-invariáns.

Felhasználva y definícióját és a sebesség Lorentz- 
transzformációját:

kiejtjük vx-et, majd további algebrai átalakítások után 
a (4) egyenlet jobb oldalán álló tényező új alakjára

v[ • v

eredményt kapjuk. Tehát,

F'RC

v .  • V
E '- q - V -

Használjuk ki, hogy az általunk vizsgált elrendezés
ben (4. ábra) v'2 = -v. Ezzel,

Ezzel Frc relativisztikus Coulomb-erőt vesszős meny- 
nyiségekkel fejeztük ki, azaz a K' rendszerhez defi
niáltuk. Mivel v[ és v \  a kölcsönható töltések A"-beli 
sebességét jelentik, látható, hogy FRC bármely köl
csönható töltés saját rendszerében zérus. Csak mozgó 
töltések között lép fel!

Mivel F'-t F' = E' • q + FRC alakban vettük fel, fel
írhatjuk a K' rendszerben a speciális relativitáselmé
let alapján, saját példánkban meghatározott értékét:

( \

F' = E' -q 1 -
vx -v2

Látható, hogy F'RC E' • ̂ -val ellentétes irányú, és hoz
zá képest relativisztikusan kis mennyiség. Laborató
riumi viszonyok között, ahol v' és v'2 «  c, az F'RC 
elhanyagolható az E'-q Coulomb-erő mellett.

Diszkusszió

Vizsgáljuk meg és elemezzük az F'RC relativisztikus 
Coulomb-erő jelentését a töltött kondenzátor és a 
ponttöltés példáján.

Ne feledjük, hogy a vizsgált K' rendszerben a v ' ésv ' 
sebességvektorok párhuzamosak egymással, és merő
legesek azJF' elektromos térerősségvektorra. Ebben az 
esetben a vektoriális szorzás szabályai szerint a

-E ' •<  -v'2 = v ’2 x (*;' x E '\ .

Ekkor az E ' erő vektori alakja

F r c  =  q

v 'x í v 'x E ' )

Vezessük be a
, v ’. x E ’ 

B  = — ---------
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jelölést! Ekkor a „Coulomb-erő relativisztikus járu
léka” a:

f ' rc = q - v ' 2 * B '

alakba írható. Mindenki felismeri, hogy ez nem más, 
mint a v'2 sebességgel, a B' indukciós térben mozgó, 
q ponttöltésre ható Lorentz-erő.

Eljutottunk a kitűzött célhoz. Beláttuk, hogy a Cou- 
lomb-kölcsönhatás akkor Lorentz-invariáns, ha a 
mozgó töltések Coulomb-kölcsönhatásakor fellép egy 
relativisztikus erő, ami nem más, mint a K'-bent»' 
sebességgel mozgó q ponttöltésre ható Lorentz-erő.

Az F’RCerő tehát a jól ismert valóság, a mozgó tölté
sek között fellépő, mágneses kölcsönhatás, vagy Lo
rentz-erő. A speciális relativitáselmélet szintézist te
remt az elektromos és mágneses kölcsönhatás között. 
Eszerint a mágneses kölcsönhatás a Coulomb-köl- 
csönhatás része, a mozgó töltések között fellépő, rela

tivisztikus erő, amely biztosítja az elektromos töltések 
együttes (Coulomb-Lorentz-) kölcsönhatásának vo
natkoztatási rendszertől való függetlenségét!

Másképp fogalmazva, a Coulomb-törvényből és a 
speciális relativitáselméletből levezethető a mozgó 
töltések mágneses kölcsönhatása.

Az itt bemutatott speciális töltéskonfigurációt meg
valósító példával azonos eredményre vezetnek az 
általánosan, két ponttöltés Coulomb-kölcsönhatására 
végzett számítások. A Landau-Lifsic Elméleti Fizika,
II. kötetben felírt, két ponttöltés Coulomb-kölcsönha
tására vonatkozó Lagrange-függvényből a Lorentz-erő 
a fenti példával hasonló módon adódik.

Irodalom:
E. M. Purcell: Electricity and Magnetism. Berkeley Physics Course, 

vol. 2. 1985. ISBN 0-07-004908-4 
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BIZTOS-E, HOGY AZ ENERGIA MEGMARAD?
Hraskó Péter

PTE Elméleti Fizika Tanszék

Mielőtt megpróbálnánk válaszolni, pontosítsuk a kér
dést: elegendőek-e az empirikus tények (megfigyelé
sek) ahhoz, hogy teljes bizonyossággal levonhassuk 
belőlük az energia megmaradását. Ha ebben a szel
lemben értjük valaminek a bizonyosságát (nevezzük 
ezt empirikus bizonyosságnak), a kérdésünkre csak 
tagadó választ adhatunk, mert elszigetelt, egyedi té
nyekből sohasem lehet általános érvényű következte
tést levonni. A bizonyosságnak ilyen szigorúan aszké- 
tikus értelmezéséhez tartva magunkat csak megtör
tént egyedi tényeket tekinthetnénk biztosnak. Elen
gedtem ezt a krétadarabot és leesett a földre. Biztos, 
hogy leesett? Erre válaszolhatjuk, hogy biztos, mert 
mindannyian láttuk, tapasztaltuk. De most nézzük ezt 
a kijelentést: Ha a földön állva elengedek egy kréta
darabot, biztos, hogy le fog esni. A mindennapok 
gyakorlatában és a tudományos praxisban is ezt ter
mészetesen szintén igaz állításnak tekintjük, de ezzel 
túllépünk az empirikus bizonyosság szabta korláto
kon, hiszen abból, hogy egy elengedett tárgy eddig 
mindig leesett, logikai alapon nem következtethető 
ki, hogy ezentúl is mindig le fog esni.

Ez az egyszerű példa mutatja, hogy ítéleteinket, 
viselkedésünket, elvárásainkat a bizonyosságnak va
lójában tágabb fogalmára alapozzuk, mint az empiri
kus bizonyosság, mert bizonyosnak tekintjük, hogy 
ami eddig már nagyon sokszor kivétel nélkül mindig 
bekövetkezett, ezután is be fog következni. Ha tehát 
tekintettel akarunk lenni az emberi gyakorlat követel
ményeire is, a bizonyosságnak az empirikusnál általá
nosabb fogalmával kell operálnunk.

Nevezzük ezt a tágabb jelentésű bizonyosságot in
duktív bizonyosságnak, mert azt a fajta érvelést, amely 
az egyedi esetekből az általános törvényszerűségre 
következtet, induktívnak szokás hívni, és térjünk újra 
vissza a címben feltett kérdésünköz: biztos-e, hogy az 
energia megmarad. Az induktív bizonyosságot tartva 
szem előtt azt kell mondanunk, ha igaz az, hogy nagy
számú eddigi tapasztalatunk szerint az energia kivétel 
nélkül mindig megmaradt, akkor az energiamegmara
dást biztosnak tekinthetjük. De amikor az energiameg
maradást a szabadesés előbb tárgyalt példájával össze
hasonlítjuk, tárgyilagosan el kell ismernünk, hogy a két 
eset között óriási fokozatbeli különbség van: az elejtett 
tárgyak zuhanását nap mint nap folyamatosan megfi
gyeljük, míg az energiamegmaradás nagypontosságú 
ellenőrzése speciálisan megtervezett kísérletet igényel.1 
Magának az energiának a fogalmával is csak az iskolá
ban ismerkedünk meg, nem tapad hozzá olyan érzékle
tes tapasztalatunk, mind a szabadeséshez. Az energia
megmaradást igazoló kísérleteknél továbbá elkerülhe
tetlenül előjön a mérési pontosság kérdése is, és olyan 
megfigyelés biztosan nem létezik, amely az energia
megmaradást abszolút pontossággal (mérési hiba nél
kül) igazolta volna.

Arra a következtetésre jutunk tehát, hogy amikor a 
fizikusok azt állítják, hogy az energiamegmaradás az 
egyik legjobban megalapozott természeti törvény, ezen 
nem az induktív bizonyosságot értik. A természettudo

1 A legismertebb /. P. Joule kísérletsorozata, amelyben a hő me
chanikai egyenértékét határozta meg.
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mánynak abból az életszerű gyakorlatából indulnak ki, 
amely a természettörvényekre vonatkozóan a bizo
nyosság helyett a plauzibilitás lhihetőség, elfogadható
ság) fogalmával operál, és felismeri, hogy a plauzibili- 
tásnak fokozatai vannak: egy fizikai törvény lehet rend
kívül plauzibilis, közepesen vagy kevéssé plauzibilis. A 
beszédmódot világosabbá tehetjük, ha a plauzibilitás 
mértékét a (0,1) intervallumba eső számmal fejezzük ki 
úgy, hogy az 1-et a biztos érvényességhez, a 0-t a biztos 
érvénytelenséghez rendeljük. A feladatunk tehát az, 
hogy megvizsgáljuk, milyen alapon minősítik a fiziku
sok az energiamegmaradást egészen különlegesen pla
uzibilis törvénynek, vagyis miért rendelnek hozzá az 
1-től alig különböző plauzibilitás értéket.

Az energiamegmaradás mellett szóló érveket öt 
csoportra lehet osztani:
• Minden eddig tervezett és elkészített örökmozgó 
működésképtelen volt;
• A tétel előre nem látott kritikus szituációkban is a 
megoldás kulcsának bizonyult;
• Egy sor atomfizikai kísérlet alapul az energiameg
maradás nagyon pontos teljesülésén;
• Az elvnek kulcsszerepe van fontos technikai alkal
mazásokban;
• Az energiamegmaradás a mechanikában és az 
elektrodinamikában levezethető a Newton-egyenlet
ből és a Maxwell-egyenletekből, sőt elméletileg sike
rült megmutatni, hogy ez a törvény mindig érvényes, 
amikor a körülmények időben nem változnak.

A továbbiakban ezeket az érveket vizsgáljuk meg. A 
negyedikre azonban nem térünk ki külön, mert a pél
dák (hőerőgépek, robbanó motorok, elektromos háló
zatok és berendezések stb.) közismertek. Ezek a pél
dák külön-külön talán nem tekinthetők az energiameg
maradás nagypontosságú igazolásának (mert a pontat
lanul kontrollált veszteségek miatt csak azt bizonyítják, 
hogy az energia magától nem nő), összességükben 
mégis nagyon erős érvet szolgáltatnak mellette.

Tudomásom szerint perpetuum mobiléról először 
egy i. sz. 5. századi szanszkrit kéziratban történik em
lítés. A kézirat leírja, hogy ha egy nagy kerék pere
mén megfelelően kialakított zárt kamrákat higannyal 
töltünk meg és a kereket forgásba hozzuk, akkor örök 
időkig forogni fog (a kéziratban nincs rajz). Az örök
mozgók fénykora azonban ezer évvel később, a rene
szánszban jött el. Rengeteg terv maradt ránk, a legis
mertebb talán Robert Fludd szerkezete 1618-ból (Z. 
ábra), amely az archimedesi csavar vízfelemelő ké
pességén alapul. De az éleselméjű szerkezetekkel 
párhuzamosan erősödik az a meggyőződés is, hogy 
ezek „csak papíron” működnek, a valóságban nem. 
John Wilkins püspök (1614-1672), aki a Royal Society 
egyik alapítója volt, meg is konstruált néhányat a java
solt örökmozgó szerkezetek közül. Megállapította, 
hogy egyik sem működik és arra a határozott követ
keztetésre jutott, hogy örökmozgó nem létezhet. Száz 
év múlva a tudományos világ ezt már annyira biztos
nak tekintette, hogy a Francia Tudományos Akadémia 
1775-ben elhatározta, többet nem foglalkozik perpe
tuum mobilét tartalmazó beadványokkal. Az USA Sza-

1. ábra. Robert Fludd örökmozgó malma (1618)

badalmi Hivatala a 20. század elején ennél valamivel 
engedékenyebb volt: hajlandó volt foglalkozni örök
mozgóra vonatkozó tervekkel, de csak azzal a feltétel
lel, ha azok zárt helyiségben legalább egy éven ke
resztül működtek. Mindeddig egyetlen ilyen talál
mányt sem nyújtottak be.

A sok sikertelen próbálkozás hatására a természet
kutatókban és a feltalálókban fokozatosan kialakult az 
az intuíció, hogy ha a szerkezetet külső forrás (szél, 
vízáram, tűz) nem táplálja, akkor hamarosan leáll, mint
ha valami „elfogyna” belőle. Ez a valami, ami „elfogy”, 
az energia első homályos, kvalitatív fogalma.

Elsőként a mechanikában sikerült tisztázni az ener
gia pontos mibenlétét. De ehhez először precízen 
meg kellett fogalmazni, hogy mit értünk „munkán”. Ez 
a 19- század elejére tisztázódott: Az útx erő szorzatra a 
„munka” nevet először /. V. Poncelet használta 1826- 
ban. Az is kiderült, hogyan lehet egy mechanikai 
rendszerről „ránézésre”, a paramétereinek pillanatnyi 
értéke (vagyis a rendszer állapota) alapján megmon
dani, mennyi energia van benne. A rendszer energiája 
az egyes elemek mozgási és helyzeti energiájának az 
összegével egyenlő, és ezek kiszámítására konkrét 
képletek állnak rendelkezésünkre. Kiderült tehát, 
hogy az energia (E) a rendszer állapotának meghatá
rozott függvénye,2 és a rendszeren végzett munka (A) 
arányában nő, a rendszer által végzett munka arányá
ban pedig csökken. Ha a rendszeren végzett munkát 
pozitívnak, a rendszer által végzett munkát pedig 
negatívnak tekintjük, ez a két állítás a következő kép
letben foglalható össze:

A E = A. (1)

A munkagép csak akkor működhet folyamatosan, ha 
valamilyen külső ágens a rendszer állapotát3 (és ezzel 
az energiáját) állandóan fenntartja.

2 Az energia tehát nem valamiféle láthatatlan, súlytalan „fluidum”, 
hanem a rendszert jellemző mennyiségekből egy meghatározott 
képlettel kiszámítható szám. A köztudatban azonban sokkal inkább 
fluidumként él. Sokan például úgy képzelik, hogy az élőlényeket a 
„bioenergia” úgy veszi körül, mint valami finom közeg.
3 A munkagépek többnyire periodikus mozgást végeznek, ezért a 
külső ágensnek periodikusan kell visszaállítania ugyanazt az álla
potot.
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Első látásra ez a képlet nem azt fejezi ki, hogy az 
energia megmarad, hanem azt, hogy vagy lecsökken 
(A < 0, ha egy munkagép energiájáról van szó), vagy 
megnő (A > 0, ha a munka tárgyára vonatkoztatjuk). 
Azonban a munkavégzésben mindkét résztvevő egy
aránt jelen van, és ha mindkettőt figyelembe vesszük, 
a képletből leolvashatjuk, hogy az energia megmarad, 
csak éppen átkerül a munkagépről a munka tárgyára. 
A munkagépből és a munka tárgyából álló teljes rend
szer & energiája tehát megmarad:

W = konstans. (2)

Az energiamegmaradásnak ez a teljesen explicit for
mája kevésbé részletező, mint (1), de sok esetben 
éppen emiatt hatékonyabb: akkor is alkalmazható, 
amikor nem ismerjük azt a mechanizmust, amelynek 
révén az energia a rendszer egyik részéből átadódik a 
másikba.

Szigorúan véve a perpetuum mobile lehetetlensé
géből is csak annyi következik, hogy az energia „ma
gától” sohase nő, de azzal még összeférhetne, hogy 
folyamatosan csökken. A mechanika newtoni axiómái 
alapján azonban bebizonyítható, hogy a mechanikai 
jelenségek körében megmarad. Hosszú tévelygések 
után csak a 20. század elején vált általánosan elfoga
dottá, hogy az atomisztika alapján ez a kép a gázokra, 
folyadékokra és a szilárd közegekre is alkalmazható és 
ezek energiája szintén kiszámítható az állapotuk alap
ján, amelyet most a hőmérsékletük is jellemez. Egy 
mólnyi egyatomos ideális gáz energiáját például az

E = — k T  
2

képlet határozza meg. Világossá vált, hogy a rendszer 
állapotát nemcsak a munka, hanem a hőátadás (Q) is 
megváltoztatja.4 Ha a rendszer által felvett hőt tekint
jük pozitívnak, az (1) képletet így általánosíthatjuk:

A E = Q + A. (3)

A 20. század elejére általánosan elfogadottá vált, 
hogy a fizika akkor ismert ágaiban (a mechanikában, 
a termodinamikában, az elektrodinamikában, sőt az 
élő szervezet anyagcseréjében is5) az energia megma
rad. Ennek ellenére, a század első harmadában mégis

4 Ez a kép megmagyarázza, hogy a hőveszteség csak a hasznos 
munkavégzés szempontjából jelent tényleg veszteséget, az energia 
szempontjából nem. Ez a felismerés vezetett el a hatásfok fogalmá
hoz. De az, hogy a hőátadás egyben energiaátadás is, megcsillantot
ta a másodfajúnak nevezett perpetuum mobile lehetőségét is, 
amely úgy működhetne, hogy közben az energia megmarad. Ha 
sikerülne mondjuk a tenger belső energiájának egy részét arra 
felhasználni, hogy hőátadással fenn lehessen belőle tartani egy 
munkagép állapotát, praktikusan korlátlan mennyiségű munkát 
lehetne a géppel végeztetni. Ma már tudjuk, hogy az entrópianöve
kedés törvénye következtében másodfajú perpetuum mobilét sem 
lehet készíteni.
5 R. Mayer éppen  ezen a példán ismerte fel, hogy az energiameg
maradás törvénye nem korlátozódik a mechanikára, hanem általá
nos érvényű.

bekövetkezett három olyan kritikus pillanat, amely
ben ez a hit megingott, mert úgy tűnt, hogy bizonyos 
tapasztalati tényeket lehetetlen összhangba hozni az 
energiamegmaradással.

A radioaktív hő eredete -  az E = mc2 képlet

1903-ban Pierre Curie kimutatta, hogy egy rádium 
minta minden grammja óránként annyi hőenergiát ad 
le, amennyi 140 gramm víz hőfokát 1 fokkal tudja 
megemelni. Ez kereken 600 J, amely 60 kg tömeg 1 
méter magasra történő felemeléséhez elég. Akkoriban 
már sejtették, hogy a radioaktivitás az atomok átala
kulásával jár együtt, és néhány évvel később már tud
ták, hogy bomlás sémája g8Ra226 —>H6Rn222 + a. A minta 
állapota tehát változik, de a probléma az volt, hogy az 
energia akkor ismert képletei között nem akadt olyan, 
amely ehhez az állapotváltozáshoz tartozott volna. 
Komolyan latolgatták azt a lehetőséget, hogy a radio
aktivitás akkor még szinte teljesen ismeretlen világá
ban az energia nem marad meg.

1905 szeptemberében publikált cikkében Einstein 
a relativitáselméletből kiindulva levezette az E = mc2 
képletet és ezzel megmutatta, hogy a tömeg az ener
gia egy formája. A cikke legvégén pedig megjegyezte, 
hogy a radioaktív bomlásban keletkező hő ezzel ma
gyarázatot nyer, mert az E-be bele kell érteni a tö
megben rejlő energiát is.6

Ebben az esetben célszerű az energiamegmaradás
(2) formájából kiindulni. Az adott esetben ez azt fejezi 
ki, hogy a nyugvó rádium atom mRa& energiája 
egyenlő a bomlástermékek tömegében rejlő energiá
nak és mozgási energiájuknak az összegével:

mRac2 = mozgási energia + (mRn + m \  c2. (4)

A bomlástermékek tehát (mRa-  mRn-  ma) c2 nagyságú 
mozgási energiával rendelkeznek, és ennek jelentős 
része hővé alakul, miközben lefékeződnek. A radio
aktív bomlás során kiváló hő tehát nem azt bizonyítja, 
hogy az energiamegmaradás sérül, hanem -  éppen 
ellenkezőleg -  annak következménye, hogy az energia 
még ebben a vadonatúj jelenségkörben is megmarad.

Az atomok és a fény kölcsönhatása

A fotonhipotézis története különös élességgel világít 
rá az energiamegmaradás univerzalitására és jelentő
ségére.

Einstein 1905-ben posztulálta a fénykvantumok 
létezését. Észrevette, hogy a fotoeffektus paradoxáé
nak látszó törvényei könnyen megmagyarázhatók az 
energiamegmaradás alapján, ha feltételezi, hogy a

6 A fosszilis tüzelőanyagokból is az E = m d  képlettel összhangban 
termelődik energia, mert az égéstermékek tömege kisebb a tüzelő
anyag és a felhasznált oxigén össztömegénél. A tömegváltozás 
azonban a d  tényező nagysága miatt megfigyelhetetlenül kicsi.
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fénysugárban az energia hv nagyságú kvantumokban 
terjed. Ekkor a kilépő elektron E energiáját az

E = hv + A

képlet határozza meg, amelyben A a kilépési munka, 
ez a képlet pedig számot ad arról a váratlan empiri
kus tényről, hogy a kilépő elektronok energiája nem 
a beeső fény intenzitásával, hanem frekvenciájával 
arányos.

Ezt az elképzelést azonban az elkövetkező húsz 
évben rajta kívül senki se fogadta el. Ha ugyanis a 
fény részecskékből állna, nem lehetne érteni az inter
ferencia jelenségét. Einstein maga se tudta össze
egyeztetni a fénykvantumokat az interferenciával, de 
azon az állásponton volt, hogy az energiamegmaradás 
a fontosabb, és majd ezen az alapon is sikerülni fog 
az interferenciát megérteni. Ebben igaza is lett, mert a 
kvantum-elektrodinamikában megszűnik az ellentét a 
fényenergia kvantáltsága és a fény interferenciaképes
sége között.

De a kvantum-elektrodinamikára még negyed szá
zadot kellett várni. Közben megszületett az atom 
Bohr-modellje, amely szerint az atom kvantumokban 
bocsátja ki vagy nyeli el a fényt, miközben egyik 
kvantumállapotból a másikba ugrik át. Ez tökéletesen 
összefér Einstein elgondolásával, hogy a fény is kvan
tumokból áll, de akkor ezt senki, még maga Bohr sem 
tartotta elképzelhetőnek.

A Bohr-modellt azonban valahogy mégis össze kel
lett egyeztetni az elektromágneses sugárzás elméletével 
(Maxwell elektrodinamikájával), és -  mivel a fénykvan
tumokat sehogy se akarták elfogadni, -  Bohr, Kramers 
és Slater (a kvantumelmélet hőskorának három nagy 
alakja) 1924-ben arra a következtetésre kényszerült, 
hogy az energiamegmaradás (az impulzus és a perdület 
megmaradásával együtt) csak átlagban teljesül, az 
egyedi atomi folyamatokban nem.

Ezt az elképzelést azonban már néhány hónap 
múlva megcáfolták, mert sikerült kísérletileg meg
győzően kimutatni, hogy az energia és az impulzus 
minden egyes elemi atomi folyamatban külön meg
marad -  az ilyen típusú megfigyelések azóta is az 
energiamegmaradás egyre pontosabb bizonyítékául 
szolgálnak.

A béta-bomlás spektruma

A múlt század húszas éveiben már jól tudták, hogy a 
béta-bomlásban a bomló atom elektronkibocsátással 
alakul át. Úgy gondolták, hogy például a 210-es biz- 
mut-izotóp (régi nevén rádium-E) bomlását a követ
kező képlet fejezi ki:

83Bi210 —» 84Po210 + e~. (5)
Az E = mc2 képlet alapján a felszabaduló energia 
(mBt-  mPo-  m^c2-tel egyenlő. Ez az impulzusmegma
radásnak megfelelően megoszlik a két bomlástermék 
között, de -  mivel mPo »  me -  gyakorlatilag az elekt
ron energiájával egyenlő.

A kilépő elektronnak tehát meghatározott energiá
val kellene rendelkeznie, de a tapasztalat szerint az 
energiája bizonyos valószínűséggel minden lehetsé
ges értéket felvesz a nulla és a (mBi-  mPo-  me)c2 kö
zött (vagyis a spektrum ebben az intervallumban 
folytonos).

A béta-bomlás elmélete abban az időben még nem 
létezett, és sokan gondolták azt, hogy ebben a folya
matban az energiamegmaradás tétele nem teljesül és 
az energia egy része elvész. Ebbe azonban nem min
denki törődött bele. 1930-ban W. Pauli azzal a hipo
tézissel állt elő, hogy az energia a béta-bomlásban is 
megmarad, és a látszólag hiányzó energiát egy még 
ismeretlen részecske, a neutrínó viszi el, amelyet na
gyon nehéz észrevenni, mert elektromosan semle
ges.* 7 A bomlás helyes képlete tehát (5) helyett a kö
vetkező:

83Bi210 —> 84Po210 + e~ + v (6)
Néhány évvel később E. Fermi ennek a feltevésnek az 
alapján részletesen kidolgozta a béta-bomlás (mai 
nevén gyenge kölcsönhatás) elméletét, amely egye
bek között az elektronspektrum pontos alakját is 
megmagyarázza. Az elemi részek ma elfogadott 
klasszifikációja szerint az elektront kísérő részecskét a 
neutrínó antirészecskéjének tekintik és antineutrínó- 
nak hívják, ezért jelöltük v helyett v-vel.

A 20. század első harmadának ezek az eseményei 
végképp meggyőzték a fizikusokat arról, hogy az 
energiamegmaradást tapasztalatilag nagyon jól meg
alapozott természeti törvénynek tartsák. De ugyaneb
ben a periódusban tisztán elméleti oldalról is fontos 
áttörés történt: E. Noether 1917-ben bebizonyította, 
hogy egy tetszőleges fizikai rendszer paramétereiből 
mindig képezhető egy olyan mennyiség, amely meg
marad, ha a rendszert érő külső hatások időben válto
zatlanok, és az ismert esetekben ez a mennyiség a 
rendszer energiájával egyenlő.8 Egy zárt (izolált) rend
szer energiája tehát mindig megmarad, mert ez a 
rendszer a zártság fogalmából következően időben 
változatlan körülmények között van.9 * *

Ezzel befejeztük azoknak az érveknek a vázlatos 
ismertetését, amelyek alapján a fizikusok az energia
megmaradás tételét különlegesen jól megalapozott
nak tekintik. A fizika újkori története arra tanít, hogy

A neutrínót csak évtizedekkel később sikerült közvetlenül meg
figyelni.
8 Egy matematikai bizonyítás természetesen mindig valamilyen 
keretek között érvényes. Noether tétele azokra a klasszikus rend
szerekre vonatkozott, amelyeknek a dinamikája megfogalmazható 
Lagrange-függvény segítségével. A tétel a kvantumelméletben is 
igaz marad, és minden eddig ismert fizikai rendszerre alkalmazható.
9 Nagyon egyszerű példa a következő. Az asztalon meglökünk 
egy tárgyat, amely egy ideig csúszik, azután megáll. Ha az asztal
lapja vízszintes, a potenciális energiája állandó, de a mozgási ener
giája lassan elfogy. A körülmények azonban nem tekinthetők állan
dónak, mert az asztal is, a tárgy is felmelegszik, tehát figyelembe 
kell venni a hőenergiát is, és — hogy a rendszert zárttá tegyük — az 
asztalt is a rendszer részének kell tekinteni. Ebben a kiegészített 
rendszerben a mechanikai és a hőenergia összege állandó, vagyis a 
tárgy kezdeti mozgási energiája egyenlő a hő formájában megjelenő 
súrlódási energiával.
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2. ábra. A körök az egyre nagyobb Világegyetemet szimbolizálják. A 
fényhullám hullámhossza, valamint a pontokkal jelzett két galaxis egy
mástól való távolsága a Világegyetem sugarával arányosan változik.

az ilyen jól megalapozott fizikai törvényekről nem 
szokott kiderülni, hogy mégis tévesek. De az rendsze
resen bekövetkezik, hogy ha kilépünk a jelenségek
nek abból a köréből, amelyben a tételt igaznak talál
tuk, számíthatunk rá, hogy módosításra szorul. Mint 
láttuk, az energiamegmaradás tétele túlélt legalább 
három ilyen kritikus periódust: azt, amelyben a klasz- 
szikus mechanikáról a termodinamikára, majd pedig a 
kvantumfizikára és a részecskefizikára terjesztették ki. 
Mindhárom esetben diadalmasan került ki a megpró
báltatásokból. De kozmológiai méretekben — úgy lát
szik -  megkérdőjelezhető az érvényessége.

Ezt a következtetést a kozmológiai vöröseltolódás
ból lehet levonni, amely annak következménye, hogy 
minél hosszabb ideig utazik hozzánk a fénysugár 
(minél távolabbi galaxisból jön), annál nagyobbra nő 
a hullámhossza (annál inkább eltolódik a színe a 
vörös felé). Ha figyelembe vesszük, hogy a fény foto
nokból áll, amelyeknek az energiáját az E = hv = 
hc/k  képlet határozza meg,10 akkor nyilvánvaló, 
hogy a fénysugár energiája a terjedés közben fokoza
tosan csökken.

Az általános relativitáselmélet egyértelmű magyará
zatot ad erre a jelenségre: az energiacsökkenés (hul
lámhossz-növekedés) oka a Világegyetem tágulása (2. 
ábra). Matematika nélkül ezt így lehet szemléltetni: 
ha a geometriai teret háromdimenziós helyett kétdi
menziósnak tekintjük, akkor a táguló Világegyetemet 
egy felfúvódó léggömbhöz hasonlíthatjuk.11 A lég
gömbre rajzolt pontok a galaxisok, közülük az egyik a 
mi Tejútunk, amelyben kétdimenziós laposlényekként 
éldegélünk. A többi galaxisról a fénysugár a gömb

10 A v a frekvencia, a X pedig a hullámhossz. A két mennyiség és a 
fénysebesség között a \X  = c képlet létesít kapcsolatot.
11 Mai tudásunk szerint a Világegyetem valószínűleg nem zárt 
gömbhöz, hanem végtelen síkhoz hasonlít. De ez is tágul, ezért a 
léggömbhasonlatból levont következtetések rá is ugyanúgy érvé
nyesek.

felületén haladva12 érkezik el hozzánk, és ahogy a 
gömb lassan felfúvódik, a sugarával arányosan nő a 
hullámhossza. Ugyanilyen arányban távolodnak a 
galaxisok is egymástól.

Ez a jelenség teljesen összefér a Noether-tétellel: a 
fény nyilvánvalóan időben változó körülmények kö
zött terjed, és ezért nem is kell, hogy az energiája 
megmaradjon. A tér-léggömb analógia alapján logi
kus arra gondolni, hogy a felfúvódásnál magának a 
geometriai térnek (a léggömbnek) az energiája is vál
tozhat és esetleg pont annyival nő, amennyi a fény
sugár energiájából elvész. De gondoljuk meg jobban, 
tényleg indokolt-e ez a várakozás. A Noether-tételből 
következik, hogy egy zárt (izolált) rendszer energiája 
megmarad, mert -  mint mondottuk -  ez a rendszer a 
zártság fogalmából következően időben változatlan 
külső körülmények között van. De a Világegyetem
nek, mint egésznek, nyilván nincsenek „külső körül
ményei”, a Noether-tételnek ez a következménye te
hát aligha alkalmazható rá. Ezért arra a kérdésre, 
hogy a fénysugárban és a geometriai tér görbületé
ben tárolt teljes energia valóban megmarad-e, csak 
az általános relativitáselmélet konkrét egyenleteinek 
alapján lehet válaszolni. Az derül ki, hogy a geomet
riai teret (pontosabban téridőt) jellemző paraméte
rekből valóban képezhető egy olyan mennyiség, 
amely nagyon emlékeztet az energiára, és nagysága 
éppen annyival nő, amennyi energiát a fénysugár el
veszít. Azonban ennek a mennyiségnek a tulajdonsá
gai nem minden szempontból olyanok, mint amit az 
energiától elvárhatunk, ezért nem is energiának, 
hanem pszeudoenergiának hívják. Indokolt tehát az 
az óvatos megfogalmazás, hogy valóban kozmikus 
méretekben az energiamegmaradás érvényessége 
megkérdőjelezhető.

De baj ez? Csak akkor okozna gondot, ha ez a kö
rülmény kétségessé tenné, amit az energiamegmara
dásról korábban megállapítottunk, hogy ez a legjob
ban megalapozott természeti törvények egyike. Erről 
azonban szó sincs. Tegyük fel ugyanis, hogy földi 
viszonyok között az energiamegmaradás ugyanolyan 
mértékben sérül, mint a kozmológiai vöröseltolódás
ban. Ebben a jelenségben a hullámhossz időegységre 
jutó relatív csökkenését a Hubble-konstans határozza 
meg, amelynek hozzávetőleges tapasztalati értéke H 
~ 1CT10 év '-nel egyenlő,13 vagyis a kozmológiai vö
röseltolódásban a hullámhossz egy év alatt körülbe
lül 10 milliárdod részével csökken. Ilyen arányban 
sérülhetne az energiamegmaradás törvénye, ha mér
téke a kozmológiai vöröseltolódásnak felelne meg. 
Ez rendkívül kismértékű sérülés, de az elméleti meg
fontolások abba az irányba mutatnak, hogy a Világ- 
egyetem tágulása a lokális jelenségeket még ennyire 
se befolyásolja, sőt az is lehet, hogy egyáltalán nincs 
rájuk hatással.

12 A gömb belseje ugyanis valójában nem létezik, a gömb felszíne 
az egész geometriai terünk kétdimenziós analogonja.
13 A Hubble-állandót többnyire vegyes dimenzióban írják fel, ek
kor H ~  71 km/s megaparsecenként.
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Az érvelésünk végére értünk, a címben feltett kér
désre válaszoltunk. Azt találtuk, hogy az energiameg
maradás törvénye se empirikus, se induktív értelem
ben sem tekinthető bizonyosnak, de rendkívül jól 
megalapozott törvény, amelynek plauzibilitását az 
1-hez nagyon közeli értékkel fejezhetjük ki. De azért 
marad egy praktikus probléma. Mit válaszoljunk an
nak, aki felteszi nekünk a címbeli kérdést, azonban 
nincs módunk arra, hogy olyan viszonylag részletes 
választ adjunk rá, mint ebben a cikkben. Ez gyakran 
megtörténhet a legkülönbözőbb okokból: nincs elég 
időnk, a kérdezőt nem érdekli a kérdés annyira, hogy 
türelmesen végighallgasson egy hosszú fejtegetést, 
vagy ehhez nincsenek még meg a szükséges előisme
retei. Ez utóbbi vonatkozik a középiskolára, még ab

ban az esetben is, amikor a kérdést egy kifejezetten 
érdeklődő tanuló teszi fel a tanárának. Szerintem ilyen 
szituációban, amikor csak rövid választ adhatunk, 
amely elkerülhetetlenül leegyszerűsítő, azt kell vála
szolnunk, hogy igen, az energia biztosan megmarad. 
Ezzel csak egészen minimális mértékben vezetjük félre 
a kérdezőt, míg ha azt válaszolnánk, hogy az energia 
nem marad meg biztosan, tökéletesen helytelen irány
ba indíthatnánk el a gondolkodását. A cél azonban 
tagadhatatlanul az, hogy már az iskolában olyan felfo
gásban tanítsuk az energiamegmaradást, amely a lehető 
legjobban megfelel a plauzibilitáson alapuló történeti 
értékelésnek. A képletekkel való számolás gyakorlása 
az általános oktatásban csak akkor indokolt, ha ennek 
a célnak a szolgálatában áll.

UNIVERZALITASI OSZTÁLYOK ES FAZISATALAKULASOK 
KOMPLEX, NEMEGYENSÚLYI RENDSZEREKBEN

Skálainvariancia és univerzalitások

Skálainvariancia a világ jelenségei között gyakran 
megfigyelhető, nemcsak a fizikában, hanem más 
természettudományokban, sőt a társadalmi jelensé
geknél is. Erre egyszerű példa az emlős állatok fajla
gos teljesítményleadásának testtömegtől való 1/4 
hatványkitevős függése, amely 5 nagyságrenden 
keresztül teljesül ( 1. ábra). Ezt egyszerű geometriai 
átskálázással nem lehet megmagyarázni. Feltéve 
ugyanis, hogy a testfelszín (amely a disszipált energiá-

1. ábra. Az emlős állatok megfigyelt teljesítménykibocsátása a test
tömeg függvényében nemtriviális, „egynedegyedes” skálatörvény- 
nyel írható le.

Odor Géza
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

val arányos) a mérettel Z2-esen, a tömeg pedig M~ É 
módon növekszik, a fajlagos disszipált teljesítmény
nek MVi/M  = M -Vi, egyharmados kitevőjű skálázást 
kellene követnie. Azonban az élőlények nem struktú
ra nélküli szabályos geometriai alakzatok, így az 
MV4-es skálafüggvényt az önhasonló, elágazó, fraktál 
jellegű belső keringési rendszerekkel lehet megma
gyarázni. Megjegyezzük, hogy önhasonló (skálamen
tes) hálózatokat sok más helyen fedeztek fel az utób
bi években és ezáltal nemtriviális hatványfüggvény
viselkedések leírása valósulhatott meg (például az 
internetes adatforgalomban).

Az átskálázási invariancia természetes módon jele
nik meg másodrendű fázisátalakulásoknál, mert 
ilyenkor a korrelációs hossz divergenciája miatt a 
mikroszkopikus részletek (kölcsönhatások) nem tud
ják befolyásolni a globális viselkedést. Ilyenkor a 
vizsgált anyag ugyanazt a tulajdonságot mutatja kü
lönböző skálákon (nagyításokon).1 Ezért a skálainva
rianciát először az egyensúlyi rendszerek kritikus 
pontjai környékén sikerült jól leírni a statisztikus fizi
ka módszereivel, elsősorban a renormalizációs cso
port elmélettel. Az átskálázási invariancia esetén a 
sok szabadságfokú egyensúlyi rendszerek (illetve az 
ezeket leíró modellek) pusztán a kollektív viselkedés 
alapján univerzalitási osztályokba sorolhatóak. Az 
osztályok jellemezhetőek (vagy definiálhatóak) pél
dául a skálafüggvények exponensei által, amelyek 
között a szimmetriák bizonyos skálatörvényeket rög-

1 Legalábis egy bizonyos skálatartományban, a mikroszkopikus 
egység (pl. rácsállandó) és a rendszerméret között.
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2. ábra Az egydimenziós ASEP-modell. Bal szélről részecskéket 
injektálunk ä valószínűséggel, amelyek p  valószínűséggel ugrálnak 
jobbra, ha üres szomszédot találnak. Ezek ß valószínűséggel hagy
hatják el a rendszert, ha elérik az Z-edik helyet.

zítenek. Ezáltal a skálázó mennyiségek exponensei
nek egy jelentős része nem független.2

Mitöbb, a kétdimenziós átskálázható modellek egy 
része még általánosabb, lokális skálainvarianciát is 
mutat; a komplex analitikus függvények konformális 
leképzése szerint. Ez annyira erős szimmetria, hogy a 
konform invariáns modellek összes n-pont korrelá
ciós függvényét rögzíti. A sikereken felbuzdulva re
mény volt ezen elvek nemegyensúlyra való kiterjesz
tésére, azonban hamar kiderült, hogy itt más ténye
zők is fontos szerephez jutnak. Ennek illusztrálására 
néhány olyan példát említek, amelynek kutatásában 
személyesen is részt vettem.

Nemegyensúlyi rendszerek

Az egyensúlyi rendszerek statisztikus fizikájában meg
tanultuk, hogy az univerzalitási osztályokat olyan glo
bális tulajdonságok határozzák meg, mint a térbeli di
menziók vagy a szimmetriák. A való élet jelenségei 
azonban többnyire nemegyensúlyiak, ugyanakkor ská
laviselkedést gyakran mutatnak. Ezért felmerült a re- 
normalizációs csoport és univerzalitások elméletének 
kiterjesztése. Kezdetben egyensúlyból kibillentett egy
szerű modellek dinamikáit vizsgálták. Ilyen például az 
egyensúlyi Ising-modell, amelyben a fel (T) vagy le (1) 
állapotot felvevő klasszikus „spin”-változók legközeleb
bi szomszéd vonzó kölcsönhatással bírnak. Ez egy erő
sen anizotrop mágnest ír le, amelyben a hőmérsékletet 
változtatva folytonos fázisátmenet jön létre egy rende
zetlen (paramágneses) és egy rendezett (ferromágne- 
ses) állapot között. A modell különböző dinamikákkal 
való kiterjesztései a kinetikus Ising-modellek. Ez alatt 
azt értjük, hogy nemcsak az egyensúlyi állapotban levő 
rendszerrel foglalkozunk, hanem annak időfejlődését is 
vizsgáljuk azáltal, hogy előírjuk, hogy milyen módon 
történjen a spinek változtatása. Például ha a mágnese- 
zettség megmaradását nem várjuk el, akkor lehet egy
szerű spin-flipp (T<-»sL) Glauber-dinamikánk, vagy a 
megmaradó esetben spincserés (T lc->slT) Kawasaki-di- 
namikánk. A különböző dinamikák különböző relaxá
ciós időket okoznak, amellyel a rendszerek valamilyen 
egyensúlyi vagy stacionárius állapot felé fejlődnek.

Később külső terekkel hajtott, teljesen nemegyen
súlyi modelleket kezdtek el kutatni. Ilyen rendszerek-

2 Egyszerű egyensúlyi modellek esetében 2 független kritikus 
exponens rendelhető egy univerzalitási osztályhoz. A nemegyensú
lyi modelleknél az időtükrözési szimmetria sértése miatt ennél 
többre van szükség.

1,0 -
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3■ ábra. Az ASEP-modell fázisdiagramja. A szaggatott vonal elsőren
dű, a folytonos vonal folytonos fázisátalakulást jelöl.

ben áramlások jönnek létre, és még egy stacionárius 
állapot sem biztosított. Az egydimenziós modellek, 
mint például az anizotrop kizárási folyamat (ASEP), 
amelyben részecskék (A) anizotrop diffúziós mozgást 
végeznek úgy, hogy egy helyen legfeljebb egy lehet 
04 0 -A 0/1) gyakran analitikusan is kezelhetőek (lásd
2. ábra). Ilyen típusú modellekben a határfeltételek 
változtatásával különböző skálaviselkedéseket mutató 
fázisok jönnek létre, amelynek generikus fázisdiag
ramját a 3 ábra mutatja.

Ezzel szemben több térbeli dimenzió esetén, mint 
például az úgynevezett hajtott rácsgázokban, napjain
kig sem tisztázott problémák merültek fel. Ezek a 
modellek a spin-cserés ( t i  i t )  kinetikus Ising-mo
dell olyan anizotrop változatai, amelyekben egy kül
ső, például elektromos tér (spin) áramokat és nem
egyensúlyi viselkedést generál. Az alapvető probléma 
abból ered, hogy a tér-idő anizotrópiája mellett a tér 
különböző irányai is másként skálázódnak (anizotro
pok) ilyen modellekben.

Valamivel egyszerűbb és jobban megértett az „ab
szorbeáló” rendezett állapottal rendelkező nemegyen
súlyi rendszerek viselkedése. Ilyen például a kontakt 
folyamat, amely az immunizáció nélküli betegségter
jedés legegyszerűbb modellje. Kémiai jelöléssel leírva 
ez a következő. Egy beteg egyed (A) a valószínűség
gel meg tudja fertőzni a szomszédját: A A  2A, aki vi
szont spontán meg tud gyógyulni: A -b 0. Ha a nagy, 
akkor a beteg egyedek koncentrációja f p 4) véges 
(„aktív” állapot). Ellenkező esetben pA = 0 és az 
összes beteg el tud tűnni a rendszerből („abszorbeá
ló” állapot). Az aktív és abszorbeáló állapotok fázisát
meneti határán G-t csökkentve p , folytonosan tűnik el 
(lásd 4. ábra), a korrelációs hossz divergál, és kriti
kus, úgynevezett irányított perkolációs univerzalitású 
skálaviselkedést tapasztalhatunk.

Egyszeres maximális helybetöltöttség esetén a ré
szecskesűrűségre felírhatjuk a dinamikus átlagtér 
egyenletet

= a p a  -p )  - i p .  (í)
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a
4. ábra. Aktív-abszorbeáló folytonos fázisátalakulás 

amelynek stacionárius megoldása

0 ha: a < X.

Oc = X esetén folytonos fázisátalakulást mutat és a 
kritikus pont környékén p(a) lineáris vezető rendű 
szingularitással tűnik el. Tehát a rendparaméter expo
nense átlagtér közelítésben

ß*, = 1- (3)

A kritikus ponthoz közel az O(p) tag domináns, így a 
sűrűség exponenciálisan közelíti az állandósult álla
potot. Azonban a kritikus pontban a, = X, így a meg
maradó 0(p2) tag p oc r 1 hatványfüggvényszerű bom
lást okoz, ami

°W  = 1- (4)

kritikus átlagtér rendparaméter bomlási exponenst 
jelent. Az átmenet további kritikus exponensei is ha
sonlóan egyszerűen meghatározhatóak (lásd [1]).

Fázisátalakuláskor a hosszútávú korrelációk miatt a 
fluktuációk is fel tudnak erősödni és alacsonyabb di
menziókban relevánssá tudnak válni. Ez azt jelenti, 
hogy egy átlagtér jellegű, hagyományos differenciál
egyenlet nem tudja leírni az ilyen rendszer viselkedé
sét. A kontakt folyamatnál ez már egydimenzióban is 
nemtriviális viselkedést okoz, amelynek kritikus ex
ponensei például sorfejtési technikákkal közelítve 
ismertek: ß = 0,276486(8), illetve a = 0,159464(6). A 
fluktuációk leírására térelméletet és renormalizációs 
csoport módszereket vetnek be, amelynek további 
részleteit a cikk kiterjesztett változatában,3 illetve az 
[1] könyvben tekinthetjük meg.

Azt a küszöbdimenziót, ami felett a fluktuációk már 
nem tudják befolyásolni a skálaviselkedést, felső kriti
kus dimenziónak (dc) nevezzük. Kontakt folyamatnál 
ez például dc = 4. Míg az átlagtér megoldás általában 
egzaktul megadható, a dc alatti rendszerek skálavisel
kedése dimenziófüggő és sokkal változatosabb. 
Ugyanakkor a dc alatti rendszerek analitikus megol
dása sokkal nehezebb, gyakran csak valamilyen nu
merikus közelítés, vagy szimulációs eredmény ismert.

3 http://www.mfa.kfki.hu/odor/pub/fizszemcikk.pdf

Az ilyen numerikus problémák a számítógépeknek is 
kihívást jelentenek, mert a relaxációs idő (a korrelá
ciós hosszhoz hasonlóan) hatványfüggvényszerűen 
divergál a kritikus pont környékén. Ezekhez a problé
mákhoz kiterjedt processzorklasztereket, illetve nem
zeteken átnyúló GRID-hálózatokat is igénybe vesznek 
a kutatók.4

Új univerzalitási elvek

Tekintsük az úgynevezett diffúzív pár kontakt folya
mat (PCPD) problémáját. Ez egy olyan modell, amely
ben a reakciókhoz legalább 2 részecske találkozása 
szükséges. Ilyenkor ezek vagy új részecskét hoznak 
létre (2A A  3A), vagy részecskék tűnhetnek el (2A —> 
0). A reakcióvalószínűségeket változtatva a rendszer
ben vagy (aktív) véges cA koncentrációjú állapot ala
kul ki, vagy teljesen el is tűnhet az összes részecske 
(abszorbeáló állapot). Egy diszkrét, véges rácspont 
betöltöttségű modellben ezen állapotok között olyan 
fázisátalakulás van, amelynél a cA koncentráció folyto
nosan tűnik el, ha o-t csökkentjük. Ha a részecskék 
önmagukban még mocorogni (diffundálni) sem tud
nak, akkor tekinthetjük a párokat mint önálló entitá
sokat (B = 2A) és ezek: B —> 2B, B —> 0 (pár)kontakt 
folyamatot (PCP) valósítanak meg. Ha azonban a ma
gányos részecskék spontán diffúziós mozgása megen
gedett (A0 <r-> 0A), akkor egy másfajta folytonos fázis- 
átalakulást figyeltek meg. Miután a diffúzív és a nem 
diffúzív rendszer között semmilyen szimmetriabeli 
különbséget nem találunk, ez a modell évek óta sok 
fejtörést és számos egymásnak ellentmondó publiká
ciós eredményt generált.

A PCPD-modell tér-idő fejlődési képe is más, mint 
a PCP-é. A magányos részecskék vándorlása mellett 
időnként kompakt klaszterek tűnnek fel, vagy semmi
sülnek meg (5. ábra). A (pár)kontakt folyamatnál az 
ilyen (tetszőleges nagyra nőhető) spontán kialakuló 
kompakt klaszterek nem fordulnak elő. Ráadásul a 
PCPD univerzalitási osztály a részecske paritás szim
metriára is érzéktelen, ellentétben a kontakt folyamat
tal, valamint itt dc= 2.

Topologikus effektusok

Létezik egy másik küszöb, az alsó kritikus dimenzió 
(d~) is, ami alatt már nem tud fázisátalakulás (és kriti
kus jelenség) létrejönni, a rendszer a paraméterek 
minden értéke mellett rendezetlen állapotban van. 
Egyensúlyi, rövid kölcsönhatáshosszú rendszerekben 
ez: d~ = 2 diszkrét, illetve d~ = 3 folytonos szimmet
riájú modellek esetén. Nemegyensúlyi rendszerekben 
a részletes egyensúly hiányában a p (a) eloszlás ke
vésbé van megszorítva és már 2-nél alacsonyabb tér
beli dimenzióban is lehetséges a fázisátalakulás.

4 Lásd például Klasztergrid (http://www.clustergrid.niif.hu), 
Hungrid (http://www.grid.kfki.hu/hungrid), Desktopgrid (http:// 
szdg.lpds. sztaki. hu/szdg/).
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5. ábra. Részecskék tér-idő fejlődése az 1+1 dimenziós pár kontakt 
folyamat és a diffúziós pár kontakt folyamat (PCPD) esetén. Függő
leges tengely: idő, vízszintes tengely: az egydimenziós rendszer pil
lanatnyi állapota (fekete pötty: részecske, fehér pötty: lyuk).

Ilyen alacsony dimenziók esetén azonban a tér topo
lógiája további befolyásoló tényező lehet. Kiderült pél
dául, hogy a többkomponensű, keménymag kölcsön
hatások esetén a skálaviselkedéseket (és a fázisátmenet 
tulajdonságát) nem azok a szimmetriák határozzák meg, 
amelyeket a folytonos, bozonikus térelméleti leírás alap
ján várnánk, hanem a részecske kizárási, blokkolási 
effektusok válnak releváns tényezőkké. Ennek legegy
szerűbb példája az egydimenziós AB -> 0 modell, amely
nek a (bozonikus) térelméleti leírása teljes kudarcot 
vallott. Ebben a modellben a megegyező típusú részecs
kék felhalmozódása akadályozza a reakciót (amely csak 
különbözőek között lehetséges) és így a koncentráció 
sokkal lassabb hatványfüggvény szerint csökken, mint 
amit a bozonikus térelmélet jósol.

Ha a többkomponensű rendszerben keltési reak
ciók is lehetnek, akkor ezek valószínűségét növelve 
véges koncentrációjú, állandósult állapotok is létrejö
hetnek folytonos fázisátalakulással. Az ilyen átalaku
lás körüli skálaviselkedések arra lesznek érzékenyek, 
hogy reakció által keltett részecskék tudnak-e újra 
reagálni, vagy elválasztódnak egymástól (pl.: A —> AB A 
vagy A -A AAB). Ez az érzékenység felülírja a globális 
megmaradásokat is. Más szóval ezen rendszerek kriti
kus univerzalitási osztályait a mikroszkopikus köl
csönhatások szimmetriái és nem a globális szimmet- 
riák/megmaradások határozzák meg.

Alkalmazások

Mint a bevezetőben említettem a nemegyensúlyi rend
szerek igen gyakoriak a természetben, így a fent emlí
tett egyszerű modelleken alapuló bonyolultabb rend
szerek feltűnése és az ezekhez kapcsolódó univerzális 
skálaviselkedések megfigyelése várható lenne. Valójá
ban kiderült, hogy a legrobusztusabbnak vélt irányított 
perkolációs skálázást eddig csak hellyel-közzel sikerült 
kísérletileg kimutatni. Helyette mindenféle más skálavi
selkedéseket találtak. Ennek alapvető oka, hogy ezek a 
rendszerek rendezetlenségre igen érzékenyek lehet
nek. A rendezetlenséget teljesen eltüntetni pedig igen 
nehéz, még laboratóriumi körülmények között is. Kivé
tel talán a 2-részecske annihiláló típusú egyszerű rend
szerek osztálya (2A —> 0), amelyet kémiai reakciókban

meg lehetett figyelni. Hasonlóan esélyes lehet még a 
részecske paritásőrző modellek (2A —> 0, A —> 3Ä) fázis
átalakulási univerzalitása, amelyre a szimulációk (idő
ben rögzített) rendezetlenség érzéktelenséget mutattak 
ki [2], Ez a viselkedés T= 0 hőmérsékletű Glauber- és 
véges hőmérsékletű Kawasaki-dinamikák keverésével 
jöhet létre Ising-típusú rendszerekben.

Mindazonáltal egyáltalán nem haszontalan az alap
vető modellek tulajdonságainak felderítése még akkor 
sem, ha közvetlen alkalmazást egyenlőre nem lehet 
látni. Ha lemondanánk ezek megértéséről, az olyasmi 
lenne, mintha a múlt századokban lemondtunk volna 
az atomok kutatásáról és a hétköznapi életben előfor
duló anyagok viselkedését anélkül próbálnánk meg
érteni, hogy ismernénk ezek nehezen megfigyelhető 
alkotórészeit. Az ilyen modellek szinte áttekinthetetle
nül elszaporodtak az irodalomban, ezért róluk, illetve 
az alapvető, nemegyensúlyi univerzalitási osztályok
ról egy hosszú cikkben és egy könyvben [1, 31 foglal
tam össze ismereteinket.

Az alapmodellek univerzalitási osztályainak megfi
gyelésével kapcsolatos negatív tapasztalatok ellenére 
az utóbbi évtizedekben hódított a skálaviselkedések 
kísérleti, fenomenologikus leírása. A földrengéserős
ség statisztikáktól kezdődően, a biológiai rendszere
ken át a közgazdaságtanban, vagy a pénzügyi statisz
tikákban is megfigyelték ezeket. A 80-as években 
megszületett az önszerveződő kritikus rendszerek 
elmélete. Ennek célja azt volt, hogy megmagyarázzák, 
hogy miért fordulnak elő a természetben olyan gyak
ran hatványfüggvény eloszlású mennyiségek, statiszti
kák, szemben a fázisátalakulási kritikussághoz szük
séges finomhangolásokkal. Ezek generikus leírására a 
homokdomb modelleket [4] vezették be, amelyekben 
a hatványfüggvény eloszlású lavinajelenségek auto
matikusan jelennek meg. Később kiderült, hogy ezek 
a modellek nem függetlenek a hagyományos abszor
beáló fázisátalakulási jelenségektől, csak egy önhan
goló mechanizmus mindig a kritikus pont körül tartja 
őket (pl. a homokdomb esetén a lassú homokcsepeg- 
tetés és a gyors aktivitás redisztribúció). Ezért aztán 
az önszerveződő kritikus rendszerek skálaviselkedé
sei is leírhatóak az alapmodellek kritikus univerzalitá
si osztályaival.

Az új évezred a hálózati kutatások felvirágzásával 
indult a statisztikus fizikában. A hálózatkutatási ered
mények egy része hamar a köztudatba került, és újab
ban skálamentes hálózatokon definiált skálamentes 
viselkedést generáló modellek sokaságát kutatják. 
Ezeknél azonban az univerzalitási osztályok nem any- 
nyira tipikusak, a hosszú kölcsönhatási hosszat ered
ményező kapcsolatok topológiái alapvetően befolyá
solják a skálatulajdonságokat.

Szociofizika
A nemegyensúlyi rendszerek a skálaviselkedések mel
lett más érdekes tulajdonságokat is mutatnak. Ezek 
interdiszciplináris alkalmazásokban merültek fel, mint 
például a szociofizikában, amely a statisztikus fizikai
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6. ábra. Klaszterhatárok egy két-hőmérsékletű önszerveződő Ising— 
Schelling-modellben. A fekete pöttyök az egyik, fehér a másik cso
port egyedeit reprezentálják egy 400 x 400-as rácson. A szimuláció
ban a klaszterek túlélik a második kis külső hőmérsékletű „zajt” t = 
10 000 időlépés után [6],

módszerek újszerű alkalmazása a társadalomtudomá
nyokban (lásd pl. Szabó György Fizikai Szemle cikkét 
[51). Ennek demonstrálására az alábbi, napjainkban 
igen aktuális példát említem. Az emberi szegregáció 
földrajzi eloszlásait figyelve megállapították, hogy az 
etnikai összecsapásoknak ott van nagyobb valószínű
sége, ahol a különböző régiókat elválasztó határfelü
let elmosódott, fraktál jellegű. Ezt figyelembe véve 
meg lehet jósolni, hogy hol várható a legnagyobb 
valószínűséggel konfliktus kirobbanás. A volt Jugosz
lávia, illetve India/Pakisztán területén ez egybe is esik 
a tapasztalatokkal.5 Ezek alapján például egy határo
zott fallal való elválasztás konfliktusmegelőzőnek tűn
het, de ez nem mindig járható út (pl. egy országon 
belül), és a probléma konzerválásához is vezet. Nem
egyensúlyi modellek fázishatárait vizsgálva azonban 
más megoldások is eszünkbe juthatnak. Az emberi 
szegregáció Ising-Schelling-modelljében (amelyben a 
két különböző csoport egyedeit spin fel/le állapotok
kal egyszerűsítjük) hasonló fraktálszerű fázishatárok 
jelennek meg, ha az emberi toleranciát lokális, válto
zó hőmérséklettel modellezzük. Egy második, erős 
külső hőmérsékleti tér hozzáadásával -  amely mond
juk az emberek lakásváltoztatási szokásait írja le -, 
vagy áramlások bevezetésével a fraktális határvona
lak, amelyek az erős fluktuációk miatt vannak jelen az 
ilyen modellekben, elmoshatóak (lásd [6] és az ottani 
hivatkozásokat).

5 http://www.sciencenews.org/view/generic/id/8930

7. ábra. Szimulált felületi hullámok magasságkontúrjai versengő 
durvító anizotrop felületi diffúzió és simító depozíciós reakciók ese
tén. a) Ezt a mintázatot kinetikus Ising-szerű hajtott rácsgáz model
lel generáltuk [8], b) Kíséreti fodrozódási minta szilíciumban kripton 
ion-sugár bombázás hatására (£,„„ = 1200 eV, szög = 15°, fluxus = 
2,24 1018 cm“2).

Mintázatképződés

Egy másik fontos kérdés, hogy komplex rendszerekben 
miért alakulnak ki mintázatok. Egy viszonylag homo
gén légkörben mitől jelennek meg felhőfodrok, vagy a 
sivatagi homok mitől hullámos. Ezek elméleti megérté
se mellet a mikro/nano technológiákban a felületi min
tázatképződés egyszerű kontrollálása nagy gyakorlati 
jelentőséggel bírna. Ezt jelenleg több nagy projekt tűzte 
ki célul. Egyszerű felületnövekedési modelleknél a 
részletes egyensúlyt sértő reakcióknál találtak ilyen 
barázdált állapotokat legelőször [7]. Különböző erőssé
gű simító és durvító reakciók versengése esetén látha
tunk ilyen felületi pötty- vagy fodornövekedést ( 7. áb
ra). Ezek a felületi mintázatok metastabil, kvantum
pöttyök vagy nanovezetékek növesztésére nyitnak a 
litográfiához képest alternatív lehetőségeket. Miután 
bizonyos felületek rácsgáz modellekre is leképezhe- 
tőek, az ezeknél leírt rendeződési, fázisátalakulási kuta
tási eredmények is segítenek a fenti célok elérésében.
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A szerkesztőbizottság fizika 
tanításáért felelős tagjai kérik 

mindazokat, akik a fizika vonzóbbá 
tétele, a tanítás eredményességének 
fokozása érdekében új módszerekkel, 
elképzelésekkel próbálkoznak, hogy 

ezeket osszák meg a Szemle hasábjain 
az olvasókkal.
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HOGYAN MOZOGHATTAK A DINOSZAURUSZOK?
Ő sá lla to k  m o z g á sá n a k  p a le o -b io m e c h a n ik a i re k o n s tru k c ió ja

Horváth Gábor
ELTE, Biológiai Fizika Tanszék

Az elefántok köztudottan nem képesek gazellák mód
jára szökdécselni. Vajon miként mozogtak a sokszor 
még az elefántnál is jóval nehezebb szárazföldi ősálla
tok, mint például a nagytestű dinoszauruszok? Az egyik 
elképzelés szerint túl gyengék lehettek a lábaik ahhoz, 
hogy roppant súlyukat megtartsák, így a tavakban él
hettek, és a testüket a víz fölhajtóereje lebegtette. Mivel 
ezen ősállatok már réges-régen kihaltak, nem tehetünk 
mást, mint hogy a mozgásukat a csontmaradványaik és 
nyomfosszíliáik alapján próbáljuk meg rekonstruálni a
1. ábra. Néhány ismertebb dinoszauruszfaj a) Velociraptor, b) Spi- 
nosaurus, c) Stegosaurus, d) Bracbiosaurus, e) Tyrannosaurus 
csontváza, illetve makettje (http://www.l-800-fossils.com).

ma élő állatok csontjainak és mozgásának vizsgálatával, 
a biomechanika alkalmazásával [1-6]. A biomechanika 
által föltárt tényeket összevetve a fosszilis csontokból 
és lábnyomokból kiolvasható adatokkal, kirajzolódik a 
válasz az ősállatok mozgékonyságának kérdésére. 
Megbecsülhetjük például, hogy a négylábú növényevő 
Triceratops vágtázhatott-e, vagy csak cammoghatott, és 
hogy a kétlábú ragadozó Tyrannosaurus képes volt-e 
utolérni egy menekülő Triceratopsot.

A dinoszauruszok tömegének becslése

A dinoszauruszoknak többnyire csak a csontváza is
mert (7. ábra bal oldala), amiből a hajdani magassá
guk, hosszúságuk és megközelítő alakjuk határozható 
meg. A dinoszauruszok élőtömegének legnagyobb 
részét a bőrük, izmaik és belső szerveik tették ki, ame
lyek mára már régen elporladtak. Ezért a testtömegüket 
csak becsülni lehet, amihez arányosan kicsinyített dino
szaurusz-maketteket használnak a paleontológusok. E 
makettek olyanok, amilyennek a paleontológusok a 
kutatásaik eredményeiként a dinoszauruszokat elkép
zelik (7. ábra jobb oldala). A természettudományi mú
zeumokban és játékboltokban kapható dinoszaurusz- 
modellek is e rekonstruált alakok alapján készülnek.

A kicsinyített dinomakettek térfogatát az általuk ki
szorított víz térfogatából határozzák meg. Az így kapott 
értéket megszorozva a kicsinyítési tényező reciproká- 
nak köbével,1 * megkapják a vizsgált dinoszaurusz hajda
ni hozzávetőleges térfogatát. E térfogatot megszorozva a 
ma élő hüllők testének 1000 kg/m3 átlagsűrűségével, a 
dinoszauruszok testtömegének közelítő értékéhez jut
nak. Ilyen becslések arra vezettek [3, 4], hogy például a 
húsevő Tyrannosaurus kifejlett tömege 7 tonnánál is 
nagyobb lehetett (egy felnőtt jegesmedve tízszerese), 
egy felnőtt növényevő Bracbiosaurus pedig akár 30 
tonnát is nyomhatott (tízszer akkorát, mint egy afrikai 
elefántbika vagy közel akkorát, mint egy ámbráscet).

A testméret és a csontok terhelhetőségének 
skálázása

A nagytestű szárazföldi állatok mérete, testi ereje és 
vázszerkezete közti kapcsolat mechanikai problémáját 
elsőnek Galilei vetette föl az 1600-as évek elején. Ha

1 A kicsinyítési tényező a test lineáris, egydimenziós kiterjedésére
vonatkozik, a térfogat pedig e lineáris méret köbével arányos: ha
például a makett 1:20 arányú kicsinyítéssel készült, akkor a makett 
térfogatát 203 = 8000-rel kell megszorozni, hogy megkapjuk a valós 
térfogatot.
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két mértanilag hasonló, azaz egy megfelelő mértékű N  
kicsinyítéssel/nagyítással egymásba vihető alakú állat 
lineáris méretei különbözőek, és lineáris kiterjedésük 
(pl. lábhosszuk) aránya L'/L = N, akkor a csontjaik ke
resztmetszetének aránya N2 = A'/A, míg a súlyuké N3 
= G'/G. Ez azt jelenti, hogy az L' = N-L lineáris méret 
N  szorzótényezőjének növekedésével a csontokban 
ébredő o' = G'/A' = ( N5 ■G)/(N2 -A) = N-G/A = No 
feszültség Ar-nel lineárisan nő. Ha tehát egy állat pél
dául N = 2-szer magasabb, szélesebb és hosszabb egy 
hozzá mértanilag hasonló másiknál, akkor 4-szer erő
sebb (azaz 4-szer nagyobb keresztmetszetű) lábaknak 
kell 8-szor nagyobb testsúlyt hordozniuk. Galilei ebből 
arra következtetett, hogy ha egy állat alakhasonlóan 
növekedne, akkor egy kritikus lineáris méret meghala
dása után a saját súlyát már nem tudná megtartani, mert 
csontjai eltörnének, amikor a csontokban ébredő a' = 
No feszültség nagyobb a G* törési (összeroppanási) 
feszültségnél. E megfontoláshoz fontos tudni, hogy a 
G* értéke független a testmérettől, vagyis az N-szer 
nagyobb állat csontjai is ugyanakkora kritikus o* fe
szültségnél törnek el, mint a kisebb állatéi.

A dinamikai hasonlóság és a Froude-féle szám

Ha egy állat mozgási sebes
sége u, lábhossza L, a földi 
nehézségi gyorsulás pedig 
g, akkor az állat Froude- 
száma /  = u2/(gL), amit 
William Froude2 (2. ábra) 
angol hajómérnökről ne
veztek el. Mint ahogyan a 
mértani hasonlóság esetén 
a két test alakja a hossz, 
szélesség és magasság azo
nos léptékű (Af-szeres) 
megváltoztatásával egymás
ba képezhető le, úgy két 
különböző test mozgása 
akkor hasonló dinamikai- 
lag, ha a Froude-számuk 
azonos. Ekkor az egyik test 
lineáris méreteinek és az ál
tala megtett útnak azonos léptékű (A7-,szeres) megvál
tozása mellett létrejövő mozgás előidézéséhez 
szükséges erő a két mozgás Froude-számának meg
egyezéséből határozható meg, s az ilyen mozgások 
egymásba dinamikailag átvihetőek. Nézzünk erre egy

2. ábra. William Froude 
(1810-1879) angol hajómér
nök portréja (http://commons. 
w ikim edia.org/wiki/Im age: 
Williams_Froude.jpeg)

2 William Froude (1810-1879) angol hajómérnök hajómakettek 
használatával azt vizsgálta, hogy mekkora tolóerejű motor szükséges 
egy újonnan tervezett hajó meghajtásához. A víz hajóra kifejtett ellen
állása legnagyobbrészt a hajóorr előtt tolt vízhullámtól származik. 
Froude megmutatta, hogy a hajómaketteken és a valódi hajókon mért 
közegellenállási erők átszámításakor a később róla elnevezett Froude- 
szám játszik fontos szerepet: egy makettet úgy kell megépíteni, hogy 
Froude-száma megegyezzen a készítendő hajóéval, mert csak ekkor 
teljesül a dinamikai hasonlóság a makett és a fölépített hajó mozgása 
között. Ekkor persze L a hajó, illetve a makettjének a hossza.

egyszerű példát: a g nehézségi gyorsulású földi gravi
tációs térben gyorsítsunk függőlegesen fölfelé egy R 
sugarú, homogén p sűrűségű, m = 4npi?3/3 tömegű 
gömböt. Az ehhez szükséges erő

F = m -{g + a), (1)

ahol a a test fölfelé mutató gyorsulása. Ha a test kez
dősebessége nulla, akkor az általa megtett sút és az u 
sebesség közti összefüggés

U2s =  , (2)2a

a test Froude-száma pedig

/  = (3)

A (1), (2) és (3) fölhasználásával kapjuk:

F = mg R f
2 s

(4)

Ha ezek után egy ugyancsak p sűrűségű, de /V-szer 
nagyobb sugarú másik gömb dinamikailag hasonló 
mozgását tekintjük, akkor a gömb R' sugara, m' 
tömege és az általa megtett s' út a lineáris méretek 
A'-szeres skálázása miatt

R' = N-R,

m' = N3 • m, (5)
s' = N -s

lesz, az ehhez szükséges erő pedig

F' = m' g

N3 mg •

1 R f1 + — J 
2 s’

\  + *L2 s

N3 mg i + M L
2Ns (6)

= N3 F.

Mivel a dinamikai hasonlóság miatt a két mozgás 
Froude-száma egyenlő: f  = f. Tehát ha a szóban for
gó függőlegesen gyorsuló gömb és annak mozgása 
lineáris méreteit /V-szeresére növeljük, akkor a két 
mozgás akkor lesz egymáshoz dinamikailag hasonló, 
ha a gyorsításhoz szükséges, fölfelé irányuló erő 
A^-szeresére nő. Annak idején Froude hasonló, bár 
ennél bonyolultabb számítással határozta meg, hogy 
mennyivel kell szorozni a hajómakettjein mért toló
erőket, hogy megkapja a valódi méretű hajók valós 
mozgásaihoz szükséges tolóerőket.

Visszatérve az állatokhoz, két állat mozgása csak 
akkor lehet dinamikailag hasonló, ha az m tömegű, u 
átlagsebességű és L hosszúságú lábaik m u 2/ 2 mozgá
si és mgL/2 helyzeti energiájának u2/(gL) hányadosa 
azonos, ami nem más, mint éppen az/Froude-szám. 
Ennek megfelelően két eltérő méretű állat mozgása 
akkor hasonló dinamikailag, ha a Froude-számuk
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s lépéshossz
3  ábra. A tyúkméretű, kétlábon járó, ragadozó Compsognathus di
noszaurusz így járhatott a paleontológusok rekonstrukciói szerint 
([4] 68. o. ábrája alapján).

megegyezik. Alexander [2-4] vetette föl először, hogy 
a különböző méretű állatok járásmódja, mozgása di- 
namikailag közel hasonló, ha a mozgásuk Froude- 
számai azonosak. Teljes dinamikai hasonlóság azért 
nem teljesülhet, mert az eltérő méretű állatok általá
ban alakjukban is különböznek egymástól. Teljes 
dinamikai hasonlóság csak szigorú geometriai hason
lóság esetén állhat fönn.

Állati mozgások dinamikai hasonlósága 
a Froude-szám tükrében

Alexander [ 2 - 4 ]  elmélete szerint az egyforma Froude- 
számú, de különböző méretű állatok hasonló módon 
járnak vagy futnak. Például az Lmenyét = 9 cm csípőma
gasságú menyét umenyét =1,5 m/s sebességnél vált át 
ügetésből gyors futásba, mikor is a Froude-száma 
/menyét = 2 , 5 5 ,  míg az Z „ ü = 1 ,2  m csípőmagasságú 
orrszarvú uorrszarvü = 5 , 5  m/s sebességnél vált porosz- 
kálásból ügetésbe, mikor a Froude-száma f Qrrszarvú = 
2 , 5 7 .  LáthatO, hogy f menyét /orrszarvú*

Az elmélet a lépéshosszra, azaz egyazon láb két 
egymást követő nyomának s távolságára is érvényes 
(3* ábra). Minél gyorsabban halad egy állat, annál 
hosszabbakat lép. A különböző méretű, de azonos 
Froude-számú állatok s lépéshossza és L lábhossza a 
dinamikai hasonlóság folytán hasonlóképpen aránylik 
egymáshoz. Ebből következően, ha az r  = s/L relatív 
lépéshosszat az/Froude-szám függvényében ábrázol
juk különféle két- és négylábú állat esetén, akkor 
mindig ugyanazt a függvényt kapjuk. Ezt szemlélteti a

4. ábra. A házimacskánál nem kisebb méretű mozgó állatokon mért 
r = s/L relatív lépéshossz az /  = u/ligV) Froude-szám függvényé
ben, ahol s a lépéshossz, L a lábhossz, g pedig a földi gravitációs 
gyorsulás. A folytonos vonal a pontokra illesztett függvényt mutatja 
([4] 68. o. ábrája alapján).

4. ábra, ahol az (r, f )  paraméterpár számos állaton 
mért értékei vannak föltüntetve. Látható, hogy az 
(r, f )  koordinátájú pontok halmaza jó közelítéssel 
ugyanazt az r(f) függvényt követi.

Mindez azonban csak a házimacskánál nem kisebb 
méretű állatokra érvényes, mivel a kisebb állatok (pl. 
az egerek, pockok és patkányok) sajátosan a földhöz 
lapulva mozognak. Érdekes módon azonban az elmélet 
érvényes mind a kétlábú, mind a négylábú állatok moz
gására. Ez nem is olyan meglepő, ha meggondoljuk, 
hogy egy négylábú állat lényegében egy mellső és egy 
hátsó lábpárból és a kettőt összekötő vízszintes törzs
ből épül föl, amely végtagok megfelelően szinkronizál
va, bizonyos fáziskéséssel, de ugyanúgy mozognak, 
legalábbis a szimmetrikus járásmódok esetében.

Dinoszauruszok sebességének rekonstrukciója 
a Froude-számtól függő relatív lépéshossz 
és a megkövült lábnyomok alapján

Az Alexander [2-4] által a ma élő két- és négylábú 
állatokon tapasztalatilag megállapított r(f) függvény 
(4. ábra) lehetőséget ad arra, hogy megbecsülhető 
legyen a réges-régen kihalt dinoszauruszok mozgás
sebessége a megkövült lábnyomaik alapján. Igen sok 
dinoszaurusz-lábnyom maradt fönn fosszilizált iszap
lenyomatok formájában (5. ábra) [1, 5]. E lábnyomok

5. ábra. Megkövült lábnyomok, amelyeket dinoszauruszok hagytak 
puha és nedves iszapban (http://www.unb.br/ig/sigep/sitio026/ 
sitio026english.htm).
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szerint járás közben a dinoszauruszok lába a testüket 
folyamatosan a magasban tartotta a ma élő emlősök
höz és madarakhoz hasonlóan, s nem úgy, mint a mai 
hüllőknél, amelyek lába oldalra nyúlik ki, miáltal tör
zsük többnyire a földhöz ér. Föltételezve, hogy a mai 
emlősökre és madarakra megállapított r(f) függvény 
(4. ábra) érvényes a hozzájuk hasonlóan járó dino
szauruszokra, az utóbbiak mozgássebessége a követ
kező módon becsülhető meg: Alexander [2-4] ugyan
csak empirikus úton jutott arra az összefüggésre, 
hogy az állatok lábának L hossza a talplenyomatuk d 
átmérőjének közel 4-szerese: L ~ Ad. A dinoszauru
szok megkövült járásnyomaiból (5. ábra) egyértel
műen meghatározható a lábnyomuk d átmérője és 
lépésük s hossza (4. ábra), innen pedig az L = Ad 
összefüggésből az L lábhossz is. Az így adódó r = s/L 
~ s/(.4d) relatív lépéshossz ismeretében az r(f) függ
vény inverzéből megkapjuk az /Ir~ s/(.Ad)} = u2/(gL) 
~ u2/(Agd) Froude-számot, ahonnan végül az

7 \
A g - d - f

N
sr ~ —

4 dV /
becsült mozgássebességhez jutunk.

Alexander [2-4] ilyen rekonstrukciói szerint a nagy
testű dinoszauruszok meglehetősen lassan jártak, ami
kor lábnyomaikat az iszapban hagyták. A négy lábon já
ró hatalmas szauropodák összes ismert lábnyoma 1 m/s 
körüli mozgássebességre utal, ami az ember gyaloglás 
közbeni sebessége. A két lábon járó nagy dinoszauru
szok mozgássebessége sem lehetett nagyobb, mint 2,2 
m/s, ami az ember szaporázó járásának felel meg. A 
kistestű dinoszauruszok viszont gyorsabban közleked
tek: a legnagyobb sebességet, 12 m/s-ot egy kéüábon 
járó dinoszaurusz hagyta az iszapban. Ez már gyorsabb 
mozgás, mint amit a legjobb gyorsfutó emberek el tud
nak érni, akik 10 m/s maximális sebességre képesek.

A mozgássebesség megkövült iszaplábnyomok alap
ján rekonstruált értéke azonban alulbecsüli azt a legna
gyobb sebességet, amelynek elérésére a dinoszauru
szok képesek lehettek. Ennek az az oka, hogy a ned
ves, puha, csuszamlós iszapban nyilván csak kisebb 
sebességgel közlekedhetnek az állatok, mint a kemény, 
nem csúszós szárazföldön. Ezért a dinoszauruszok na
gyobb sebességű mozgásának vizsgálatához a Froude- 
számra és a fosszilizálódott lábnyomokra alapuló mód
szertől eltérő rekonstrukcióhoz kell folyamodni.

A dinoszauruszok mozgásának rekonstrukciója 
a fosszilis csontjaik erőindikátora alapján

Minél nagyobb sebességgel mozog egy állat, annál 
nagyobb erőt fejt ki lábával a talajra, ami annál na
gyobb erővel hat vissza a lábra. A nagyobb sebesség 
eléréséhez tehát erősebb lábak szükségesek. A sebes
ség növekedésével a lábak a teljes lépésidő egyre 
kisebb részében érintik a talajt. A lépés kiegyensúlyo
zottsága és a testsúly megtartása érdekében ezen rö
vid idő alatt a lábaknak nagy erőt kell kifejteniük. Azt

a legnagyobb erőhatást, amely a lábnak a talajjal való 
érintkezése közben föllép, csúcserőhatásnak nevezik. 
Az emberi lábon mérhető csúcserőhatás például lassú 
járás közben megközelítőleg a testsúllyal egyenlő, 
vágtázáskor azonban a testsúlynak akár 3,5-szerese is 
lehet. A gyors futás tehát erősebb csontozatot igényel.

Alexander [2-4] különféle állatok (pl. kutya, birka, 
ember, kenguru) eltérő mozgásformája (pl. gyaloglás, 
futás, szökellés) esetén laboratóriumi kísérletekben 
(miközben az állatok a padlóba ágyazott nyomásérzé
kelő lemezen mozogtak) meghatározta a lábcsontok
ban ébredő erőket. A csont két végén, az ízületeknél 
föllépő erők mechanikai feszültséget keltenek a 
csontban. Ezen erők két összetevőre bonthatók: a 
csont hossztengelyének irányában, a végektől a kö
zéppont felé mutató F, tengelyirányú erőre és az erre 
merőleges, Fk keresztirányú erőre a 6. ábra szerinti 
módon. Az Ft erőkomponens a csont A keresztmet
szetén a, = Ft/A  nyomófeszültséget hoz létre. Az Fk 
összetevő a csontvégtől x  távolságban ok = Fk-x/I  
keresztirányú feszültséget kelt, ahol I  a csont kereszt- 
metszetének másodrendű nyomatéka, más néven 
felületi tehetetlenségi nyomatéka.

Túlságosan nagy mechanikai feszültségek hatására 
a csont eltörik, megreped. Futó és ugró mozgás köz
ben a, «  ak. Tehát mozgás közben a keresztirányú 
erők a csontokra sokkal veszélyesebbek a tengelyirá
nyúaknái. Ezért a további becslések során csak a ok 
feszültséggel számolunk. A különböző méretű, de 
dinamikailag hasonló módon futó állatok esetében a 
csontokra ható erők a G testsúllyal arányosak, hiszen 
az állat testsúlyát mozgás közben a csontoknak kell 
megtartaniuk. A szóban forgó x  távolság nyilván nem 
lehet nagyobb, mint a csont L hossza. Tehát Ok< o* -  
a GL/I, ahol az a tényező azt fejezi ki, hogy a testsúly 
hányad része jut az adott lábpárra. Az

mennyiséget erőindikátornak nevezzük. Alexander 
[2-4] elmélete szerint, minél nagyobb egy állat csont-

6. ábra. A végétől x  távolságra A keresztmetszetű csont végén moz
gás közben ébredő erő F, tengelyirányú és Fk keresztirányú összete
vője ([4] 71. o. ábrája alapján)
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m  (tonna) e erőindikátor

testtömeg fem u r  tibia humerus
afrikai elefánt

7. ábra. Két ma élő nagytestű négylábú (afrikai elefánt és kafferbi- 
valy) és néhány kihalt nagytestű négy-, illetve kétlábú dinoszaurusz 
m testtömege, valamint a femur, tibia és humerus lábcsontjainak e 
erőindikátora. A rendelkezésre nem álló adatokat ? jelöli (Alexan
der, [4] 70. o. ábrája alapján).

jainak e erőindikátora, annál mozgékonyabb az állat, 
vagyis annál nagyobb sebességekre képes, röviden, 
annál „atlétikusabb” mozgású. Ez azzal magyarázható, 
hogy egy adott csont e erőindikátora akkor nagy, ha 
az /felületi tehetetlenségi nyomatéka nagy és/vagy az 
L hossza kicsi és/vagy a viselendő a G súly kicsi. Már
pedig egy csont annál jobban ellenáll a mozgás köz
beni erőhatásoknak, minél nagyobb az 7-je. Továbbá 
minél rövidebb egy csont és minél kisebb erőhatás éri 
(súly terheli), annál kevésbé hajlik meg. Az ilyen 
csontokkal rendelkező állatok ezért nagyobb sebes
séggel, dinamikusabban mozoghatnak, mert csontjaik 
még az ekkor föllépő nagyobb mechanikai terhelése
ket is törés nélkül tudják elviselni. Alexander [2-4] 
meghatározta számos ma élő állat hosszú lábcsontjai
nak e erőindikátorát és vizsgálta a különféle mozgás
formáikat is, és arra a következtetésre jutott, hogy a

hasonló erőindikátorú csontozattal bíró állatok hason
ló mozgásformákra képesek. Ezek után meghatározta 
a dinoszauruszok fő lábcsontjainak erőindikátorát is. 
Néhány eredményt a 7. ábra mutat.

Mindezek alapján -  föltéve, hogy a dinoszauruszok 
csontjai is ugyanakkora mechanikai feszültség elvise
lésére voltak képesek, mint a mai állatokéi -  biome- 
chanikailag alátámasztott becslések tehetők a dino
szauruszok mozgástípusairól. Ehhez persze még föl 
kell tételezni, hogy az evolúció során a különféle álla
tok csontjaiba ugyanakkora biztonsági faktor épült 
be. A biztonsági faktor a csont összeroppantásához 
szükséges erő és a csont rendeltetésszerű használata 
során föllépő maximális erő hányadosa. A mérnöki 
gyakorlatban 2-nél nem kisebb biztonsági faktort szo
kás használni.

Alexander [2-4] megbecsülte különféle dinoszau
ruszfajokra az a paraméter értékét is, vagyis a testsúly 
mellső és hátsó lábpárok közti megoszlásának mérté
két. Ehhez megint a korábban már említett műanyag 
dinomaketteket használta: a makettekből a ma élő 
állatok anatómiája alapján becsült térfogatú tüdő he
lyén eltávolította a műanyagot (miáltal a helyét levegő 
töltötte ki), majd cérnára való fölfüggesztésekkel3 
meghatározta az így preparált makettek tömegközép
pontjának helyét, aminek ismeretében arányos osztás
sal megkapta az a paraméter értékét.

Ilyen vizsgálatokkal derült fény például arra, hogy 
a hatalmas testű növényevő Apatosaurus lábcsontjai
nak eApatosaums = 6-14 erőindikátora közel esik a jóval 
kisebb afrikai elefánt lábcsontjainak eeleHnt = 7-11 
erőindikátorához. Következésképpen, a nagyobb 
testméret ellenére is az Apatosaurus mozgékonysága 
az elefántéhoz lehetett hasonló (8. ábra). Az elefánt 
lassú futásra még képes, de vágtázni vagy ugrani már 
nem tud. Valószínűleg ugyanez volt a helyzet az 
Apatosaurus esetében is. Ahhoz, hogy az elefánténál 
hosszabb lábú Apatosaurus mozgása egy 5 m/s se
bességgel haladó elefántéval azonos Froude-számú 
legyen, az Apatosaurusnak 7 m/s-mal kellett volna 
haladnia.

Az is kiderült, hogy habár a Diplodocus szauropoda 
nem lehetett túl mozgékony állat, mégsem szorult rá a 
víz fölhajtóerejére, és képes lehetett a szárazföldön is 
közlekedni, de futni valószínűleg már nem tudott. A 
Triceratops erőindikátor-értékei az elefántéi és a nála is 
mozgékonyabb kafferbivalyéi közé esnek, ezért a Tri

ceratops mozgékonyabb lehe
tett az elefántnál, valószínűleg 
képes volt vágtázni is, akár a 
kafferbivaly vagy az orrszarvú 
(.9. ábra). A két lábon járó Ty
rannosaurus combcsontjának

3 Ha egy makettet két különböző 
felületi pontjában (például az orránál 
és a hátánál fogva) cérnára függeszt
jük és lefényképezzük, akkor a földi 
nehézségi térben függőleges cérna
szálak egyenesének metszéspontja 
megadja a tömegközéppont helyét.

8. ábra. A növényevő Apatosaurus (a) és az afrikai elefánt (b) lábcsontjai közel egyforma nagysá
gú e erőindikátorral rendelkeznek, amely biomechanikai hasonlóság arra utal, hogy az Apato
saurus az elefánthoz hasonlóan mozoghatott (141 71. o. ábrája alapján).
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9. ábra. A Triceratops (b, d) hasonlóan mozoghatott a ma élő fehér 
orrszarvúhoz (a, c), mivel mindkét négylábú lábcsontjainak közel 
egyforma az e erőindikátora. Az ábrán az orrszarvú 7 m/s sebesség
gel üget. A Triceratopsnak 9 m/s sebességgel kellett volna ügetnie 
ahhoz, hogy a Froude-száma megegyezzen a 7 m/s-mal ügető orr- 
szarvúéval ([4] 72. o. ábrája alapján).

(femur) e erőindikátora kicsi volt, körülbelül az elefán
ténak felelt meg (7. ábra), következésképpen csak 
olyan lassan és úgy mozoghatott, mint az elefánt.

Habár a dinoszauruszok mozgásának és mozgé
konyságának fönt vázolt paleo-biomechanikai rekonst
rukciója becslés jellegű, azt mégis világossá teszi, hogy 
a dinoszauruszok általában lassan közlekedtek, de né- 
hányuk meglehetősen gyorsan is tudott futni, és egyi
küknek sem volt szüksége arra, hogy kihasználja a víz 
fölhajtóerejét. A dinoszauruszok megkövült lábnyomai
ból úgy tűnik, hogy ha mi emberek már éltünk volna a 
dinoszauruszok korában, és ha lett volna hozzá bátor
ságunk, akkor akár sétálgathattunk is volna a mozgó 
Apatosaurusok vagy Tyrannosaurus ok mellett, min
den nehézség nélkül lépést is tarthattunk volna velük, 
sőt futva könnyen el is tudtunk volna menekülni elő
lük, mivel e nagytestű őshüllők legföljebb csak olyan 
mozgékonyak lehettek, mint az afrikai elefántok.

A Jurassic park című, dinoszauruszokról szóló 
filmtrilógia paleo-biomechanikai elemzése

Steven Spielberg4 Jurassic park című híres tudományos 
fantasztikus film trilógiájában számos dinoszaurusz 
mozgásának számítógépes animációja és szimulációja 
is látható. E filmekben talán a legizgalmasabbak azok a 
jelenetek, mikor a főhősöket egy Tyrannosaurus rex 
üldözi. A film szerint a Tyrannosaurus még arra is ké
pes, hogy üldözzön és utolérjen egy gyorsuló terepjárót 
vagy egy viszonylag gyorsan haladó nagyvárosi buszt, 
arról nem is beszélve, hogy simán el tudja kapni az 
előle futva menekülő embereket (10.a ábra). Az 
ebben a fejezetben tárgyalt paleo-biomechanikai té
nyek és rekonstmkciók alapján azonban nyilvánvaló a 
mozgó Tyrannosaurus ilyen ábrázolásának pontatlan
sága: a Tyrannosaurus nemhogy egy nagy sebességű 
buszt vagy terepjárót nem lett volna képes utolérni, de 
még az ember is könnyen el tudott volna futni előle. Ha

4 Steven Spielberg (1946-) amerikai filmrendező. Ő volt a Jurassic 
park I, II, III című filmek rendezője, illetve producere 1993, 1997, 
illetve 2001-ben.

viszont a filmben így ábrázolták volna e nagytestű, vé
rengző ragadozó őshüllőket, nyilván nem lett volna a 
film olyan borzongató.

Hasonlóan hibás például a Jurassic park II. azon jele
nete is, mikor egy, a kölykét féltő feldühödött Apatosau
rus utolér egy előle futó embert, aki csak egy korhadt, 
kidőlt fatörzsbe bújva lel menedéket. Ugyancsak hibás 
például a Jurassic park III. film azon jelenete, amelyben 
egy Spinosaurus egy előle menekülő embercsoportot ül
döz (10.b ábra). Az Apatosauruses a Spinosaurus a Ty- 
rannosaurushoz hasonlóan nem volt képes még olyan 
gyorsan sem futni, mint egy rohanó ember.

Habár a Jurassic park filmekbeli dinoszauruszok 
mozgásának tudományos hűsége kívánnivalót hagy ma
ga után, ezt részben kompenzálhatja, hogy e dinoszau
ruszok számítógépes szimulátorai jónéhány tudomá
nyos, részben mozgásmechanikai tényt is fölhasználtak, 
amelyek zömét Alexander és kollégái tárták föl.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZÁS A NAP SEGÍTSÉGÉVEL
Baranyai Klára

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

Azon szerencsések közé tartoztam, akik 2008-ban 
részt vehettek a magyar fizikatanárok csoportjának 
szervezett egyhetes továbbképzésen a CERN-ben. A 
kutatóintézetben szerzett élményeken túl utazás köz
ben és a helyszínen is különböző méréseket végez
tünk. A mérési feladatokat Sükösd Csaba, az utazás 
szervezője találta ki. Ő alakította ki a csoportokat is, 
és munkájukat szakmai tanácsokkal segítette. E cikk 
megírásához is sok értékes tanácsot adott. A mi cso
portunk (tagjai: Holányiné Seres M Ildikó, Honyek 
Gyula, Illés Dániel és jómagam) feladata az volt, 
hogy földrajzi helyzetünket a Nap járásának segítsé
gével határozza meg. így ismerkedtem meg ezzel a 
méréssel.

Szinte automatikusan felvetődik a kérdés, hogy ma, 
a GPS (Globális Helymeghatározó Rendszer) korában, 
amikor kényelmesen, egy kis készülékkel bármikor 
egy gombnyomásra (ezred szögmásodperc pontos
sággal!) megtudhatjuk a helykoordinátáinkat, miért 
érdemes régi, bonyodalmasabb és pontatlanabb eljá
rással kísérletezni?

Ha tényleg csak a végeredmény érdekelne bennün
ket, nem lenne érdemes ezt a módszert választani. De 
ha a Föld mozgásáról, és ezzel összefüggésben a Nap 
járásáról szeretnénk többet megérteni, érdemes elmé
lyedni a módszerben, és megtapasztalni, hogy műhol
dak nélkül, egyetlen függőleges pálca árnyékát figyel
ve is egészen pontos eredményeket kaphatunk. Ezért 
érdemes ezt a mérést az iskolában is elvégezni a gye
rekekkel.

1. ábra. A gnomón, a Nap árnyéka deleléskor, észak-dél irányban a 
legrövidebb.

A mérés elve
A földrajzi szélességi és hosszúsági koordináták meg
határozásához egy órát, valamint egy függőleges pál
cát használunk, amely árnyékát egy vízszintes lapra 
veti. Ez az úgynevezett gnomón. Az árnyék iránya és 
hossza a Nap járásával együtt változik.

A gnomón árnyéka a Nap delelésekor lesz a legrö
videbb. Ilyenkor az árnyék éppen észak-déli irányú 
(1. ábrái.

A földrajzi szélesség meghatározása

A földrajzi szélesség az a szög (lásd a 2. ábrán lévő a  
szöget), amit az Egyenlítő síkja és a megfigyelőt a 
Föld középpontjával összekötő szakasz (a Föld suga
ra) bezár.

Először tekintsünk el a Föld tengelyének ferdesé- 
gétől, azaz tegyük fel, hogy a Nap az Egyenlítő irá
nyából süt. A földrajzi szélesség meghatározásához a 
Nap delelésekor keletkező (a torz méretarányú 2. áb
rán és az 1. ábrán is látható) ABC derékszögű há
romszög megfigyelése szükséges. Ennek AB oldala

2. ábra. a) A földrajzi szélesség meghatározása napéjegyenlőség 
idején, b) Azonban a Föld tengelyferdesége miatt általában nem az 
Egyenlítőre süt merőlegesen a Nap délben.
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3. ábra. A Nap delelési pályája a Földről nézve egy év során.

maga a pálca, BC oldala pedig az árnyék. Az oldalak 
hosszának ismeretében a háromszög szögei meghatá
rozhatóak. A háromszög megszerkesztése után mérés
sel, vagy szögfüggvények segítségével:

Ha tavaszi vagy őszi napéjegyenlőség idején végez
zük el a mérést (2 .a ábra), a Nap éppen az Egyenlítő 
fölött delel, tehát a Nap sugarai az Egyenlítő síkjával 
párhuzamosan érik a Földet. Ilyenkor az ABC három
szög ß szöge megegyezik a megfigyelő helyzetét jel
lemző a  szöggel, hiszen váltószögek.

így napéjegyenlőség idején az ABC háromszög ß 
szöge éppen a földrajzi szélesség értékét adja meg.

Ha nem napéjegyenlőség idején mérünk, a Föld 
tengelyferdeségéből adódóan a napsugarak nem az 
Egyenlítő síkjával párhuzamosan érik a Földet. A 2.b 
ábra jelöléseit használva ilyenkor a  = ß — 8, ahol a  a 
keresett földrajzi szélesség, ß az ABC háromszögből 
általunk meghatározott szög, 8 pedig az a szög, amit a 
napsugarak az egyenlítő síkjával bezárnak.

Ez a szög az úgynevezett deklináció, ami az év 
során napról napra változik (3. ábra). Legnagyobb a 
nyári és a téli napforduló idején, amikor 8 = ±23,5°.

A mérés napjára érvényes S-értéket táblázatból 
kereshetjük ki (például a Csillagászati Évkönyvből), 
vagy leolvashatjuk az úgynevezett analemmáról is 
(lásd később).

A földrajzi hosszúság meghatározása

Az egyszerűség kedvéért először tekintsük úgy, mint
ha a Föld a Nap körül körpályán, tehát állandó sebes
séggel haladna.

Megegyezés szerint Greenwichen megy át a 0. 
hosszúsági kör. A megfigyelő hosszúsági koordinátája 
az a cp szög, amit a megfigyelő helyén átmenő hosszú
sági kör és a greenwichi 0. hosszúsági kör síkja alkot 
(4. ábra). Ennek a szögnek a meghatározására meg 
kell mérnünk, hogy mikor delelt a nap (vagyis az ár
nyék mikor volt a legrövidebb, mikor volt éppen 
észak-déli irányú).

Greenwichben pontosan 12 óra 0 perckor delel a 
Nap. A megfigyelő helyén korábban vagy későbben 
delel, éppen annyi idővel, amennyi idő alatt a Föld cp 
szöggel fordul el.

A Földön deleléstől delelésig átlagosan egy nap, 
azaz 24 óra telik el. Ennyi idő alatt a Föld valamivel 
több, mint 360°-ot fordul, vagyis 1 óra alatt hozzáve
tőlegesen 15°-ot. Ezért a Földön kijelölt időzónák 
elvileg 15°-onként követnék egymást, ha az ország
határokra nem lennénk figyelemmel.

Az is kiszámítható, hogy a Földnek l°-os elfordu
láshoz lényegében 4 percre van szüksége. Az időzó
nákat úgy jelölték ki, hogy a nyugati határukon 12 óra 
0 perckor, a keleti határukon pedig 11 óra 0 perckor 
deleljen a Nap.

Ha mi a GMT+1 időzónában vagyunk, akkor föld
rajzi hosszúságunk a 15° és a 30° közé esik. A Nap 
pedig valamikor 11 óra x  perckor fog delelni (4. áb
ra). (A nyári időszámítás szerint ehhez még egy órát 
hozzá kell adnunk, vagyis nyáron a delelés 12 óra x  
percre várható!)

Ez azt jelenti, hogy a 30. hosszúsági körtől x/4  fok
kal vagyunk nyugatabbra, tehát a földrajzi hosszúsá
gunk fokban kifejezve:

a:
*  - 3 ° - t

Ha a delelés időpontját meghatároztuk, akkor a föld
rajzi hosszúságot is megkaphatjuk a fenti képlet segít
ségével. (Nyilván a GMT+2, +3, ... időzónák esetén a 
30° helyett 45°, 60°, ... írandó.)

Korrekció

A kapott eredmény azonban még nem pontos. Te
gyük föl, hogy a földrajzi helyzetünknél fogva nálunk 
a Napnak 11 óra a; perckor kellene delelnie. Ha egy 
éven át minden nap megfigyeljük a gnomón árnyékát 
11 óra x  perckor, azt látjuk, hogy az nem esik észak
déli irányba, vagyis a Nap 11 óra x  perckor még vagy 
már nem delel (5. ábra).

A delelés hol előbb, hol később következik be. 
Ennek oka az, hogy a Föld a Nap körüli pályáján az

4. ábra. A földrajzi hosszúság definíciója
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5. ábra. A gnomón árnyékának változása a középidő szerinti dél
ben egy év során.

6. ábra. A Nap delelési pontja a középidő szerinti délben egy év 
során (forrás: Wikipédia analemma oldala).

Gyakorlati tapasztalatok

év során hol gyorsabban, hol lassabban halad. így a 
Nap két delelése között nem pontosan 24 óra, hanem 
ennél egy kicsivel több vagy kevesebb telik el.

Az évnek csak négy olyan napja van, amikor a de
lelés éppen 11 óra x  perckor, az úgynevezett közép
idő szerinti délben következik be: április 16-án, június 
14-én, szeptember 1-jén és december 25-én. A többi 
napon korrekcióra van szükség, ez az időkiegyenlítés. 
A korrekció értékét táblázatból kereshetjük ki, vagy 
leolvashatjuk az úgynevezett analemmagörbéről.

A korrekció értéke maximálisan 16 perc sietés, 
vagy 14 perc késés. Ha a korrekciós táblázat szerint a 
mérés idején a Nap z  perccel a középidő szerinti dél 
előtt delel, és az óránk szerint 11 óra y  perckor volt a 
delelés, akkor a földrajzi hosszúságot fokokban a

cp = 3 0 - ^ .

képlet határozza meg.

Az analemma

Az analemmagörbe kirajzolódik, ha minden nap a 
középidő szerinti délben (11 óra x  perckor) megje
löljük a gnomón árnyékának végét (5. ábra). Ekkor 
egy elnyújtott nyolcas alakú görbét kapunk. Ugyan
így megkapjuk az analemmát, ha a középidő szerinti 
délben lefényképezzük a Napot úgy, hogy mindig 
ugyanarra a filmre exponálunk egy éven keresztül 
(6. ábra).

Az analemma grafikonjának (7. ábra) függőleges 
tengelyén a Nap deklinációja, vízszintes tengelyén az 
időkiegyenlítés értéke szerepel. A grafikonon így 
szintén az előzőekben megismert nyolcas alakú görbe 
látható. Minthogy ez az évek során alig-alig változik, 
még azt is fel lehet rajta tüntetni, hogy a grafikon 
egyes pontjai az évnek melyik napjához tartoznak. A 
grafikonnak ez a fajtája jól használható deklinációs 
táblázatként is.

A mérés során gnomónként jól használható bármilyen 
függőleges pálca, például egy vízszintezővel beállított 
Bunsen-állvány rúdja is. Nehézséget jelent az észak
déli irány pontos meghatározása. A mágneses iránytű
ket zavarhatják helyi tényezők (vagy a Bunsen-áll- 
ványban lévő vas), és sokszor több iránytűvel próbál
kozva eltérő irányokat kaphat a megfigyelő. A problé
ma kiküszöbölésére jó módszer, ha a pálca árnyékát 
hosszan figyeljük, a várható delelés előtt és után. A 
vízszintes lapon egy-két percenként megjelöljük a

7. ábra. Az analemma. A függőleges koordináta a Nap delelési szö
gének korrekciója (deklináció), a vízszintes koordináta pedig a Nap 
delelésének a középidőhöz képesti „sietése”, illetve „késése" (forrás 
http://www.ipgp.jussieu.fr/~tarantola/Icons/Analemma/index.html).

észak

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

dél 16141210 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14
időkiegyenlítés mértéke (perc)
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pálca végpontjának helyét, följegyezzük mellé az ész
lelés időpontját is. Tapasztalhatjuk, hogy ilyenkor az 
árnyék vége közelítőleg egyenes mentén mozog. A 
gnomón talppontjából merőlegest állítva az egyenesre 
megkaphatjuk a legrövidebb árnyékot. A feljegyzett 
adatok segítségével elég pontosan megbecsülhetjük, 
hogy mikor volt a delelés.

Egy másik, érdekesebb, ám egy egész napos megfi
gyelést igénylő módszer az úgynevezett indiai kör, 
amivel az észak-déli irány nagyon pontosan meghatá
rozható. Tapasztalataink szerint a mérés bizonytalan
sága mind a szélesség mind a hosszúság meghatáro
zásakor ±1°. Itt jó referencia egy GPS-készülék.

A mérés a középiskolában

A gyerekek a földrajzórákon megismerkednek a föld
rajzi koordinátákkal. Sok osztályban még a deklináció 
fogalmát is tanítják nekik. Természetesen tudják, hogy 
a Nap fölkel, delel, majd lenyugszik, és még azt is meg
tanulták, hogy nyáron magasabban jár, mint télen. De 
ezt, különösen egy nagyvárosban, sosem tapasztalják 
meg, ez a tudás a legjobb esetben is csak elméleti tudás 
marad. (Az általam megkérdezett gimnazista gyerekek

KÉTSZER 125 ÉV
Két jelentős magyar fizikus született 125 évvel ezelőtt. 
Noha mindketten a budapesti Királyi Magyar Tudo
mányegyetem Bölcsészeti Karának matematika-fizika 
szakán szereztek tanári oklevelet, majd mintegy fél
száz évvel később ugyanezen az egyetemen tanítot
tak, pályájuk mégis nagyon eltérő. Ami közös, az a 
magyar történelem azonos korszaka, ám ezen belül 
igen különböző módon alkottak jelentősét.

Novobátzky Károly
Temesvár, 1884. március 3- -  
Budapest, 1967. december 20.

Középiskolai tanári működését Máramarosszigeten 
kezdte meg. Az I. világháború után került Budapestre, 
a Kölcsey Gimnáziumban tanított 1919-től negyedszá
zadon át. Idővel szakfelügyelő lett.

1945-ben, amikor a Tudományegyetem elméleti fi
zikai tanszékén a tanszékvezetői állás Ortvay Rudolf 
halálával megüresedett, az akkor 61 éves Novobátzky 
Károlyt hívták meg erre a posztra. Ekkor lett a több 
tanszéket magába foglaló Fizikai Intézet vezetője is a 
Tudományegyetemen, amely 1950-től kezdve Eötvös 
Loránd nevét viseli.

Az egyetemen az elméleti fizika modern szemléletű 
oktatásának megvalósításában a döntő lépés az ő ne

egy része úgy tudta, hogy délben az árnyékunk teljesen 
eltűnik, mert a Nap a fejünk fölött delel, ha télen talán 
nem is, de nyáron mindenképpen.)

Tulajdonképpen ez a mérés a földrajzórára tartoz
na. Ám a földrajzórák száma, ahogyan a fizikáé is, 
csökken. Ezért a földrajztanárok időhiány és bátorta
lanság miatt efféle mérésre nemigen kaphatóak. Maga 
a mérés mégiscsak leginkább a fizikához áll közel, az 
elmélete pedig geometriai képzelőerőt igényel. A leg
jobb megoldás a fizika- és a földrajztanár összefogása 
(nem is említve itt a divatos trendeket...).

A mi iskolánkban a mérést először a matematika 
iránt fogékony gyerekek tehetséggondozó táborában 
végeztük el. Itt az elméleti előkészítés közösen zajlott, 
majd minden gyerek kézhez kapott egy rövid, szemlé
letes leírást a teendőkről. Ezután a gyerekek négyfős 
csoportokban mértek.

A mérés megszervezésének korlátja, hogy csak a ne
gyedik vagy ötödik órákban, (nyári időszámításkor az 
ötödik vagy hatodik órában) a delelés idején, és csak 
napsütéses (lehetőleg meleg) időben lehet mérni.

De mindenképpen különleges és emlékezetes, sőt 
remélhetőleg tanulságos és élvezetes is a gyerekeknek. 
Ajánlani tudom a kollégáknak, hogy akár fizikaórán, 
akár osztálykiránduláson iktassák be a programba.

véhez fűződik, akár saját előadásai, akár a maga köré 
gyűjtött munkatársak irányítása révén. Ortvay Rudolf
nak köszönhetően a kvantummechanika már szerepelt 
a tanárjelöltek tanrendjében, mégis Novobátzkyé az 
érdem, hogy a 20. század közepén az egyetemi tanrend 
tárgyait a kor szelleméhez igazította. Rendszeres, köte
lező tárgyként szerepeltette a kvantummechanikát, a 
relativitáselméletet és az atommagfizikát is.

Kristálytiszta logikájú egyetemi előadásait idős ko
rában is mindig fejből tartotta. Nagy ritkán vette elő a 
tárcájából apró papírra vetett „emlékeztetőjét”, hogy a 
számadatok pontosságát ellenőrizze. Előadásai egy
szerű, jól érthető magyar nyelven hangzottak el. Fizi
kus egyetemi hallgatók, matematika-fizika szakos ta
nárjelöltek nemzedékei nevelkedtek előadásain, jegy
zetein és tankönyvein. Amikor 1950 táján megindult a 
rendszeres magyar egyetemi tankönyvkiadás, az első 
kötetek között jelent meg az ő elektrodinamika, majd 
relativitáselmélet tankönyve.

A tanszék fiatal munkatársait az úgynevezett tanu
lószemináriumok rendszeres munkájába szervezte. 
Ám hamarosan ezek a szemináriumok olyan fórumok
ká váltak, amelyeken a friss kutatási eredmények első 
bemutatása és szakmai vitája zajlott. Csakhamar foga
lommá váltak ezek a szerdai ülések, a „Puskin utcai 
szemináriumok”, amelyeken gyakran szerepeltek kül
földi vendégek -  az Ortvay Rudolf rendezte tanszéki
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tudományos ülések mintájára -  és rendszeresen jelen 
voltak, előadásokat tartottak kollégák az ország más 
kutatóhelyeiről is.

Novobátzky Károly tudományos tevékenységét alap
vetően motiválta Planck termodinamikai és Maxwell 
elektrodinamikái szemlélete. Mély benyomást gyako
rolt rá az elektromágneses erőtérről összegyűjtött ta
pasztalati tények Maxwell, majd Hertz által elvégzett 
fogalmi rendszerezése. Ismeretes, hogy a modern fizika 
forradalmának egyik ága, a relativisztikus fizika, éppen 
az elektromágneses erőtér elméletének kiépítése során 
pattant ki. Az első világháború után, Eötvös Loránd és 
Zemplén Győző halálával a középiskolai fizikatanár 
Novobátzky volt az egyetlen szakember, aki alkotói 
szinten ismerte a relativitáselméletet. Nem csoda, hogy 
miután Budapestre került, a Kölcsey Gimnáziumba, 
felkérték az Eötvös Kollégium tanárának, ahol a relati
vitáselméletbe vezette be tanítványait.

Nevének nemzetközi elismerést a kvantum-elektro
dinamika -  vagyis az elektromágneses erőtér kvantum- 
elmélete -  kialakulásának folyamán 1938-ban publikált 
dolgozatával vívott ki, amelynek eredményére a mai 
napig hivatkoznak.

Kutatói hitvallásában csakúgy, mint a tanított tárgy 
szellemének átplántálására irányuló oktatói felfogásában, 
a tapasztalati és fogalmi megismerés egyenjogú egymás
ra utaltságába vetett hit vezérelte. Ritkán előforduló ön
megtartóztató álláspont egy elméleti fizikus részéről, aki 
olyan irányban vizsgálódik, mint például az egységes 
térelméletek az általános relativitáselméletben.

Az elméleti fizika számára módszertani eszközül a 
tenzorkalkulust és a variációszámítást becsülte legtöbbre, 
az előbbit azért, mert automatikusan kifejezi a természet- 
törvények vonatkoztatási rendszertől független voltát, e 
tekintetben tehát a fizikus számára „objektív” tartalmát, 
az utóbbit azért, mert „páratlan összefoglaló képességű 
kalkulus”, amely a kutatásban is igen hatékony eszköz.

Elismerésben nem szenvedett hiányt. A Magyar Tu
dományos Akadémia 1947-ben levelező, 1949-ben 
rendes tagjává választotta, 1958 és 1967 között az alel
nöki tisztet is betöltötte. Két alkalommal kapta meg a 
Kossuth-díj arany fokozatát. Politikai szerepet is vál
lalt az akkoriban ideológiai szempontból gyanús el
méleti fizikai témák zavartalan kutathatósága érdeké
ben. Ennek a szerepnek a hatásosságát a Novobátzky- 
iskola eredményei mutatják napjainkig.

Novobátzky Károly a fizikusok és fizikatanárok to
vábbképzését fontos feladatként támogatta. Jelentős 
szerepet játszott az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
(ELFT) II. világháború utáni újjászervezésében. Az 
ELFT-nek előbb elnöke volt, majd tiszteletbeli elnök
ké választották. Halála után, 1969-ben az ELFT az em
lékének ápolására Novobátzky-díjzt alapított, amely- 
lyel évente azokat a kutatókat jutalmazza, akik az el
méleti fizika terén jelentős eredményt értek el.

Magánéletében puritán egyszerűség jellemezte. 
Objektív történelemszemlélete, hajlíthatatlan követ- 
kezetességű becsületessége példamutató volt tanítvá
nyai és munkatársai számára. Úgyszólván élete utolsó 
pillanatáig tanított és részt vett a kutatómunkában.

Selényi Pál
Dunaadony, 1884. november 17. -  
Budapest, 1954. március 21.

1902-ben beiratkozott a budapesti Királyi Magyar Tu
dományegyetem Bölcsészeti Karának matematika-fizi
ka szakára. Tanári gyakorló évét a Trefort utcai Minta
gimnáziumban töltötte. 1907-től 1918-ig a II. számú fi
zikai intézetben dolgozott, mint Klupathy Jenő tanár
segéde. 1909-ben publikálta alapvető fontosságúnak 
bizonyult nagyszögű interferenciakísérletéről beszá
moló dolgozatát. 1910-ben summa cum laude minősí
téssel doktorált, az 1912-13-as tanévet Berlinben és 
Göttingenben töltötte. 1915 és 1918 között a harctéren 
szolgált, a tüzérségnél hangfigyelés volt a feladata.

A Tanácsköztársaság idején vállalt tisztségei miatt 
elbocsátották az egyetemről. Rövid ideig a Posta Kí
sérleti Állomáson dolgozott, majd magánvállalathoz, 
az Erdélyi és Szabó laboratóriumi felszerelés és precí
ziós mérleget gyártó céghez került.

Amikor Pfeifer Ignác 1921-ben megszervezte az 
Egyesült Izzó Kutatólaboratóriumát, Selényit az elsők 
között vette oda. Selényi a tudományos és az ipari cé
lú kutatás között soha nem látott ellentétet. Ő maga is 
mind az alapkutatás, mind az alkalmazott kutatás te
rületén kiválót alkotott. Nagyszögű interferenciakí
sérlete egy olyan kérdésre adott választ, amiről akko
riban igen sok vita folyt.

A Tungsram kutatólaboratóriumában igen sok ötleté
vel és szabadalmával segítette az izzólámpa-fejlesztést. 
Az üveg hőtágulásának mérésére Patai Imrével együtt 
szerkesztett egyszerű berendezést. Módszert dolgozott 
ki a lezárt lámpában maradt gáz nyomásának meghatá
rozására, másik módszert a lámpa izzószálában lévő tó
rium kimutatására. Sokat foglalkozott a fotocellákkal és 
a fényelemekkel. A maga idejében sem volt ismert a 
közvélemény előtt, hogy ő dolgozta ki azokat a fényele
meket, amelyek széles körű alkalmazásra találtak a 
fényképezőgépek megvilágításmérőjében. A fényele
mek több alkalmazását is kidolgozta, így készüléket 
szerkesztett a megvilágítás erősségének mérésére, to
vábbá a paprika színének meghatározására.

Ma már látjuk, hogy Selényi legjelentősebb ipari fizi
kai felfedezése a fénymásolás, a xerográfia volt. Ennek 
jelentőségét ő felismerte, sokat írt róla, itthon és külföl
dön is szabadalmaztatta, azonban sem a gyár, sem kol
légái nem álltak ki mellette. Kézzel forgatott hengerre 
feszített viaszos papírlapon jó minőségű képeket állított 
elő, sőt kidolgozta a módszernek televíziós kép megje
lenítésére alkalmas változatát is -  a támogatás hiánya 
miatt ezzel azonban nem kísérletezhetett. Ugyanezen 
az elven oszcillográfot is szerkesztett, aminek az volt az 
előnye, hogy a képet rögzítette.

A zsidókat korlátozó 1939- IV. törvénycikk nyomán 
1940. január elsejével nyugdíjazták. Ezután, kilenc 
éven át egy magáncégnél, Székely Miklós villamossági 
vállalatánál dolgozott. Feladata a szelén egyenirányító 
tökéletesítése volt.

1945-ben nagy lelkesedéssel kapcsolódott be az új
jáéledő tudományos életbe. Előadásokat tartott a Magyar
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Természettudományi Társulatban, az Elektrotechnikai 
Egyesületben, és beszámolóinak rendszeresen fóruma 
volt a Magyar Kémikusok Egyesülete. 1948-ban ugyan az 
MTA levelező tagjává választotta, azonban 1949-ig Szé
kely Miklós magáncégénél dolgozott tovább. Végre 
1950-ben magántanári címet kapott és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem kísérleti fizikai tanszékére került. 
„Egyetemi tanári címet kapott, kutatócsoportot vezetett” 
olvashattuk több róla szóló írásban. Ez, sajnos nem így 
volt. 1950-ben egy negyedéves hallgató, majd egy frissen 
végzett tanár mint tanársegéd volt a segítsége.

Kiváló előadónak ismerték, részt vett a tanárok to
vábbképzésében, az ő kezdeményezésére újította fel 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a középiskolai fizi
kai tanulmányi versenyt és nevezte el Eötvös-verseny- 
nek. Arra, hogy tanszéket kapjon akkor, amikor szó 
szerint elfogytak az oktatók a tanszékekről -  ki tudja 
miért -  nem kerülhetett sor. Halálának tízéves évfor
dulóján alapított róla elnevezett díjat az Eötvös Lo
ránd Fizikai Társulat.

Fontosabb eredményei a következőkben összegez
hetők: a fizikai alapkutatás körébe tartozik nagyszögű 
interferenciakísérlete. Erről így ír életrajzában: „...má
ig is legkülönb munkám, melyet a szakirodalom 
számtalanszor idézett, és melynek eredménye, hogy a 
fényforrások elemi sugárzása pontosan úgy viselke
dik, mint egy Herz-féle dipólusból kiinduló, minden 
irányban koherens gömbhullám.”

Képrögzítési kísérletei (amelyeknek a jelentőségét 
senki sem ismerte fel) azt bizonyították, hogy egy al
kalmas szigetelőn (láthatatlan) töltéskép hozható lét
re, és ez a kép beporzással megjeleníthető. E munká
nak három alkalmazására is rámutatott: katódsugárcső 
ernyőjén kialakult kép rögzítése; képmásolás; képát
vitel, ami a xerográfia őse, az előbbi alkalmazása tele
víziós kép kivetítésére.

Ő dolgozta ki azt a fényelemet, amely alapját ké
pezte a fényképezőgépek megvilágításmérőjének. A 
szelén egyenirányító működésére vonatkozó vizsgála
tai nyomán sikerült jó minőségű egyenirányítókat 
gyártani, amik azután évtizednél hosszabb ideig igen 
széles körű alkalmazást találtak.

Halála alkalmából a Fizikai Szemle 95 írásáról kö
zölt jegyzéket, amit felesége 13 évvel később további 
8 tétellel egészített ki. Nincsenek feldolgozva a 
Tungsram laboratóriumában írt belső jelentések, vala
mint szabadalmai sem. Több tucat ismeretterjesztő 
publikációt készített.

Sajátságosán alakult az elektrográfia tárgyú publi
kációinak és szabadalmainak sorsa. Az oszcilloszkóp 
ernyőn való képrögzítési eljárásra 1929. január 18-án 
jelentett be USA szabadalmat (US-Patent 1, 818, 760 
aug. 11., 1931.). Itt bukkan fel tehát először az elv, 
amit később az elektrográfia (mai szóval: xerográfia) 
technikánál is alkalmazott. Az elektrográfia elvét -  lé
nyegében egy időben -  német és angol nyelven is 
publikálta. Sem az Elektrotechnische Zeitschriftben 
1935-ben, sem az Electronicsban 1936-ban megjelent 
írása nem szerepel az Akadémia Kiadónál megjelent 
összes műveiben! A Wireless Engineerben 1938-ban 
napvilágot látott írása már nem maradt hatás nélkül — 
igaz, ebben nem volt köszönet. Egy C. Carlson nevű 
szabadalmi ügyvivő az USA-ban olvasta a cikket, ami
nek nyomán elkészítette a berendezést. így született 
meg a xerox eljárás 1938-ban, az USA-ban. C. Carlson: 
Electron Photography, US-Patent 2, 221, 776, a be
nyújtás dátuma: 1938. szeptember 8.

❖
Az ugyanazon évben született két jelentős fizikus élet
útjának összehasonlítása kevés általános tanulsággal 
szolgál. Az utókor 125 évvel a születés után mind fe
lületesebben hálás, noha még élnek az egykori mun
katársak, tanítványok közül néhányan. Már léteznek 
visszaemlékező, értékelő írások, még vannak élő ta
núk -  minden érdeklődő olvasó kialakíthatja a tanul
ságokat a maga számára.

Füstöss László

Irodalom
Nagy Károly: Novobátzky Károly, a tudós tanár. Magyar Tudo

mány. 1984/6. 458.
Nagy Károly: Novobátzky Károly. Fizikai Szemle 54  (2004) 200. 
Varga Péter: Selényi Pál nagyszögű interferenciakísérletéről. Fizikai

Szemle 35  (1985) 86.
Tar Domokos: Selényi Pál és a xerográfia. Fizikai Szemle 47(1997) 5.

DISZKUSSZIÓ

H raskó Péter: AZ ANTROPIKUS ELVRŐL
(58. évfolyam, 10. szám, 321-322. oldal)

Tisztelt Szerkesztőség!
Érdeklődéssel követem az antropikus elvekről foly

tatott vitát a Fizikai Szemlében. Ezzel kapcsolatban 
lenne két megjegyzésem, egy strukturális jellegű és 
egy kicsit csillagászatibb.

1. Rendkívül elegánsnak tartom a levezetést, amely 
szerint az ugyanolyan B-t okozó H0 és H, hipotézisek 
közül, B megfigyelése után, csak a szubjektív valószí
nűségnek megfelelő mértékben, lényegében a priori 
föltevésünk szerinti valószínűséggel választhatunk.
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Általában a fizika hipotézisei valamilyen mértékben 
különböző B j, B 2 stb. jóslatokkal élnek, amelyeket 
természetesen a megfigyelés hibáival terhelten, de 
lényegében el tudunk egymástól méréssel különíteni. 
(Persze csak optimális esetben létezik az említett el- 
különíthetőség; most nem beszéltem arról az esetről, 
amikor a helyes hipotézis sem nem H 0, sem nem H j, 
és úgy járunk, mint A risztarkhosztó 1 és Ptolemaiosz- 
tól kezdve Tycho Brachéig mindenki. Ekkor az elkü
lönítés nyilván további problémákhoz vezet...)

Mindenesetre, a fenti értelemben az antropikus 
elvek „nem fizikai elméletek”. Esetükben a szubjektív 
valószínűség „túléli” tehát a kísérletet, ami gyakorlati
lag azt jelenti, hogy a kísérletből nem tanultunk, feles
leges volt elvégezni.

Az intelligens tervezés elmélete nyilvánvalóan 
ugyanarra a B  hipotézisre vonatkozik, mégpedig defi
níciószerűen, mint a teljes fizikai arzenál maga is. A 
közölt levezetésből látható, ami egyébként is plauzi- 
bilisnak tűnik, hogy ilyen esetben B  megfigyelése 
nem szolgál tanulsággal, a világ megfigyelése alapján 
nem dönthetünk sem jobban, sem kevésbé az intelli
gens tervezés mellett, vagy ellene, mint a világ megfi
gyelése nélkül. Ilyen szempontból az intelligens ter
vezettséget besorolhatjuk azok közé az ideologikus, 
vallási jellegű természetfilozófiák közé, mint amilye
nekre nem egy példa adódik a tudománytörténetben, 
például az újplatonikus kozmogóniában vagy a késői 
skolasztikában.

2. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy elhatároljuk az 
intelligens tervezettséget az antropikus elvektől általá
ban. Antropikus elvből egy tucat különböző változat 
létezik, az intelligens tervezés a fundamentalista vál
tozatok közé sorolható. A gyenge és erős antropikus 
elvek, amelyeket általában ki szoktak mondani, ennél 
kevesebbet és tudományosabbat állítanak: ezek sze
rint a természeti állandók a priori nem egyformán 
valószínűek, hanem figyelembe kell venni, hogy A) 
nincsenek ellentétben az élet kialakulásával (gyenge 
változat), vagy, B) hogy létezésük az Univerzum tör
ténetének egy szakaszában megfigyelők létrejöttével 
jár (erős változat). Az erős változat sem annyira fun
damentalista, mint az intelligens tervezés, hiszen nem 
tételez fel semmilyen tervezőt. Én magam a gyenge 
antropikus elvet úgy tekintem, mint a kozmológiai 
hipotézisek lehetséges (és fontos) cenzorát: bizonyo
san rossz az a kozmológiai elmélet, amely ellentétben 
áll az élet kialakulásának lehetőségével.

A finomhangolás lehetséges magyarázataira talán 
Paul Davies hipotézisei a legátfogóbbak. Szerinte a 
finomhangolás miatt az alábbiak egyike áll fenn:

1. A Világegyetem finomhangolása tiszta véletlen.
2. Egy egyelőre ismeretlen, Nagy Általános Termé

szeti Törvényből levezethető az egész fizika, amely a 
finomhangoltságot is természetes módon tartalmazza.

3. Multiverzumok vannak, a miénk épp olyan, 
hogy kialakulhatott benne élet, de van egy csomó 
másmilyen is.

4. Intelligens tervezés.

5. Az élet kifejlődése a Világegyetemben természeti 
törvény.

6. A megfigyelők hozzák létre a Világegyetemet.
7. Egy virtuális szimulációban élünk.
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a gyönge, vagy 

erős antropikus elv, illetve Paul Davies szcenáriói 
megvizsgálhatóak-e valamilyen fizikai elmélet keretei 
közt. Tartok tőle, hogy nem, hiszen mindegyik ugyan
azt a B-t jósolja, és a matematika, láttuk, ilyen esetben 
nem engedi meg, hogy B megfigyeléséből tanuljunk. 
Mindenesetre én magam, tisztán „érzelmi” szinten, fel 
tudok állítani egy sorrendet ezekhez a lehetséges ma
gyarázatokhoz: a virtuális szimulációnál szubjektíve 
valószínűbbnek tartom a teljesen véletlenül bekövet
kező finomhangolást, de ezzel is kevésbé tudok 
„szimpatizálni”, mint a multiverzum hipotézissel, vagy 
a Nagy Elmélettel. Ezeknek az előfeltevéseknek a 
személyben való kialakulása ismét egy olyan téma 
lehet, amely megérné a részletes analízist, ám ezen a 
ponton valószínűleg inkább a filozófia, mint a mate
matika eszközeivel.

Tisztelettel,
SzabóM. Gyula 
csillagász, PhD

Tisztelt Szerkesztő úr!
Csupán egyetlen pontban lehet vitám Szabó Gyulá

val -  abban, hogy komolyan veszi az úgynevezett „fi
nomhangolást”, amelyen ebben az összefüggésben azt 
értik, hogy ha a természeti állandók értéke csak egy 
kicsit is más volna, mint ami, akkor már nem lenne 
lehetséges élet és nem létezhetnénk mi emberek sem. 
Ahhoz azonban, hogy valamennyire is megalapozottan 
levonhassuk ezt a következtetést, az összes alternatív 
lehetőség figyelembe vételére lenne szükség, ami szin
te természetfölötti képességeket igényelne. Paul Davies 
hét pontján ezért csak mosolyogni lehet.

A kozmológiában gyakran egy egészen más prob
lémát hívnak finomhangolásnak. A kozmológiai elv, 
amelyet ma általánosan elfogadnak, azt mondja ki, 
hogy a Világegyetemben nem vagyunk kitüntetett 
helyzetben, mert a térben minden pont (és minden 
irány) egyenértékű. Ha ebből az elvből indulunk ki, 
akkor az általános relativitáselmélet szerint a geomet
riai tér nagyléptékű szerkezete csupán háromféle le
het: vagy a gömbhöz, vagy a Bolyai-síkhoz, vagy az 
euklideszi síkhoz hasonlít. Nyomós érvek szólnak 
amellett, hogy történetének korai szakaszában az Uni
verzum az euklideszi síkhoz hasonlított legjobban, de 
az ettől való kis eltérések fölerősödése miatt a geo
metriája ma lehetne a három közül bármelyik. A meg
figyelések azonban egyre határozottabban mutatnak 
abba az irányba, hogy a Kozmosz nagyléptékű geo
metriája ma is euklideszi. A korai állapotnak ezért 
nagyon „finoman hangoknak” kellett lennie ahhoz, 
hogy az euklideszi jelleg máig fennmaradjon. Ez való
di fizikai probléma, a modern kozmológia sokat vita
tott fontos kérdése.

Hraskó Péter
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KÖNYVESPOLC

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÖTLETES ÚTJA
Lawrence M. Krauss: A STAR TREK FIZIKÁJA
Cartaphilus Könyvkiadó, Budapest, 2008, 244 oldal

A Star Trek kifejezés hat, összesen 726 részes tudomá
nyos-fantasztikus (sci-fi) filmsorozat, tíz egész estés 
mozifilm és több száz regény, videojáték stb. gyűjtő
neve. E történetek közös eleme, hogy mind a Gene 
Roddenberry által az 1960-as években kitalált világ
ban játszódnak. Az amerikai televíziós képernyőkön 
1966-ban jelent meg az első sorozat, a mozikban a 
legfrissebb változat idén májusra várható.

A már-már mítosszá emelkedett kitalált univerzum 
a távoli (néhány száz évvel későbbi) jövőben játszó
dik, és optimista, már-már utópisztikus képet fest a 
Föld jövőjéről: az emberiség kinőtte a betegségek, a 
szegénység és a különbözőség elfogadásának képte
lensége jelentette problémákat, és egy nagy föderá
cióban, a Bolygók Egyesült Föderációjában egyesítve 
él más intelligens fajokkal. A főszereplők e Föderáció 
haderejében, a Csillagflottánál teljesítenek szolgálatot, 
és céljuk új életformák, új civilizációk felkutatása, 
bemutatva útjuk során a főbb emberi értékeket (meg
értés, együttérzés stb.) az idegen fajoknak. (A Wikipé- 
dia nyomán)

A Star Trek az egyik legismertebb név a tudomá
nyos-fantasztikus televíziózás történetében.

Lawrence Krauss, aki a fizika, elsősorban a kozmo
lógia nagyhírű professzora, továbbá közéleti szemé
lyiség, legutóbb Obama kampányának tudománypoli
tikai bizottságában is tevékenykedett. Ezen kívül fo
lyamatosan szakított időt a Star Trek több mint negy
ven éves történetének követésére, aminek egyik bizo
nyítéka a Star Trek fizikájának megjelenése 1995-ben 
(ennek lefordítása 12 nyelvre már mások dolga volt). 
A most vizsgált könyv alapja a 2007-es második ki
adás, amely az észrevételek és a vizsgálat tárgyának 
továbbfejlődése miatt jelentősen bővült. Ennek az új 
kiadásnak az előszavában írja a szerző: „Leginkább 
abban reménykedtem, hogy a kiadás után nem lincsel 
meg a feldühödött rajongók hada, és fizikus kollé
gáim továbbra is szóba állnak majd velem.” Krauss 
mindkét reménye teljesült, ami nem meglepő, hiszen 
elfogadta a fantázia-szülte alapmotívumokat, azaz 
csatlakozott a rajongókhoz, ám alkalmanként használ
ta fizikusi felkészültségét, és például kiszámolta, hogy 
a filmben gyakori és néhány másodperc alatt megva
lósuló teleportáció mennyibe kerül és mik a valósá
gos esélyei.

A Star Trek űrhajói közel fénysebességgel haladó 
sokemeletes luxusszállodák, tehát nem érdemes a 
megvalósítás részleteiben elmerülni. A rajongók, de a 
kitartó nézők is, egy folytatásos történet egyes fejeze

teire kíváncsiak, miközben technikai nehézségek 
annyiban léteznek, amennyiben a szerzők ilyet felvet
nek. Krauss belemegy ebbe a játékba, és csak olyan 
problémákat vet fel, amelyek meggondolását fizikai 
szempontból tanulságosnak gondolja.

Az első példa a fénysebesség felét nagy gyorsulás
sal megközelítő űrhajóban eltorzuló arc elemzése: 
„Lassan elveszti eszméletét és meghal.... A Star Trek 
zseniális írói, akikben megbízik, még nem fedezték 
fel a tehetetlenségcsillapítókat, melyeket majd a so
rozat egy későbbi részében vezetnek be. Önt ezúttal 
egy fölöttébb hétköznapi dolog, Isaac Newton moz
gásra vonatkozó törvénye döntötte le a lábáról — azaz 
az első tétel, amit az ember a középiskolai fizikából 
elfelejt.” A következő három oldalon a szerző oko
san, egyszerűen elmagyarázza a tehetetlenséget, a 
reakcióerőket, hogy mit kell megoldania a tehetet
lenségcsillapítónak. Ám „...mint a Star Trek világá
ban létező technológiák nagy részénél, itt is sokkal 
egyszerűbb leírni azt a problémát, amit a lengéscsil
lapítók megoldanak, mint megmagyarázni, hogy ezt 
pontosan hogyan is teszik... Egy Star Trek-es megol
dásnak nemcsak egy bizonyos fizikai problémát kell 
megkerülnie, hanem a teljes, e problémával kapcso
latos fizikai tudást.”

A klasszikus mechanika után jön a speciális relati
vitáselmélet. A Galaxisban kószáló űrhajók számára a 
fénysebesség elviselhetetlen korlát, amin az anti- 
anyaggal fűtő térhajtómű segít. Az antianyag előállítás 
nehézségeinek megvitatását későbbre halasztva, a 
fénysebesség felének elérésére tervezett kémiai raké
tatípusú impulzushajtómű energiaszükségletét számít
ja ki a szerző egyetlen gyorsítás-lassítás ciklusra. Az 
űrhajó négymillió tonnás tömegét figyelembe véve az 
eredmény jelenlegi civilizációnk összteljesítményének 
milliárdszorosa.

A nehézségek elkerülésére az általános relativitás- 
elmélet szolgál, ott ugyanis a négydimenziós görbült 
téridőben bolyongani sok meglepetéssel kecsegtet és 
triviális hibák elkövetése sem fenyeget, hiszen ebben 
az elméletben semmi sem triviális. Csinos féregjárato
kat lehet építeni és bennük a múlt vagy a jövő felé 
kalandozni. A fekete lyukak pedig különösen jó lehe
tőséget adnak a bátorság bemutatására. Elsősorban a 
szerzők bátorságára, hiszen a fekete lyuk belsejében 
nem érvényesek a fizikai törvények. Krauss azonban 
tudja, hogy az eseményhorizonton „...nem létezhet 
repedés, amely szükséges volt a Voyager legénységé
nek ahhoz, hogy csodával határos módon megmene
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küljenek a fekete lyuk belsejéből. (Sőt, ez az ötlet 
olyan abszurd, hogy felkerült a tíz legdurvább Star 
Trek-bakit tartalmazó listámra...)”

A galaktikus távolságok áthidalása szubtérsebessé- 
gű eszközzel úgy érhető el a téridő görbítése révén, 
hogy az az űrhajó mögött táguljon, előtte összehúzód
jon. Az űrhajó nem fog gyorsabban haladni a fénynél, 
mivel a fényt magát is viszi a tér táguló hulláma. Ezzel 
az eljárással az Enterprise-D űrhajó számára normáli
san elérhető legnagyobb sebesség a fény sebességé
nek 1909-szerese.

Nos, ezek voltak a jó hírek... olvashatjuk a Kozmi
kus pókerjátszma című fejezet vége felé. -  „A Nap 
felszínén lévő gravitációs mező a fénysugarakat 
1/1000 fokkal képes hajlítani. Képzeljük el, hogy mi
lyen extrém gravitációs mezőt kéne egy űrhajó köze
lében generálni, hogy a közeledő fénysugarat 90°-kal 
hajlítsa el.” Mindeközben egy, a fénysugár útjának 
görbítésére szolgáló, űrhajó méretű fekete lyuk létre
hozása több energiát igényel, mint amennyit a Nap 
eddigi működése során összesen kibocsátott.

A második részben „...az olvasó közelebbről is 
megismerkedik a transzportersugarakkal, a térhajtó
művel, a dilíthiumkristályokkal, az anyag-antianyag 
meghajtóval és a holofedélzettel”, vagyis a Star Trek 
epizódok világának berendezésével. A hipp-hopp, ott 
legyek, ahol akarok népmeséi motívumát ebben a 
világban a transzporter valósítja meg. Elég a megfele
lő helyre állni, és annyit mondani: Sugározz fel! és 
már célba is értünk. Az Új nemzedék technikai leírása 
részletesen ismerteti a folyamatot: „Először is a transz
porter célba veszi az objektumot. Utána beszkenneli a 
transzportálni kívánt képet, dematerializálja, majd 
egy időre a mintázattárolóban tartja, utána egy gyű
rűs szigetelő sugár segítségével anyaghullámot küld 
a célállomás felé.” Persze a test és lélek problémája 
miatt néha neutrális energia bolyong a testek között, 
de a technika itt háttérbe szorítja a spiritualizmust.

Gond enélkül is akad bőven. Amennyiben csak 
információt továbbítunk, akkor másolni egyszerűbb, 
mint transzportálni, mert ekkor az eredeti példányt 
nem kell megsemmisíteni. Ez persze számos etikai 
gonddal jár. Ha atomokat akarunk közel fénysebes
séggel transzportálni, felhevíthetjük azokat arra a hő
mérsékletre, ahol a részecskék sugárzássá alakulnak, 
mintegy 1012 K hőmérsékletre, ami néhány száz egy 
megatonnás hidrogénbomba energiájának felel meg. 
Amennyiben megelégszünk a protonok és neutronok 
közel fénysebességgel történő transzportjával, akkor 
az mc2 energia az előbbi tízszeresére adódik -  cseré
be a test felépítése egyszerűbb feladat. Egyszerűbb, 
de nem egyszerű: 1028 atom állapotának leírásához 
legalább ennyi kilobyte információ tárolására, majd 
lehívására van szükség. A könyvben ennek a számí
tástechnikai feladatnak a részletezése is megtörténik. 
És megtörténik a kvantum-teleportáció lehetőségé
nek kizárása is olyan bonyolult rendszerekre, mint 
egy emberi test.

A következő fejezetben az anyag-antianyag meg
hajtás esetén elkerülhetetlen antianyag begyűjtési

nehézségekről esik szó. Minthogy az antirészecskék 
előállítására több energia kell, mint amennyi fotonná 
alakulásuk során felszabadul, valami radikálisan egy
szerű megoldásra lenne szükség. A Star Trekben al
kalmazott „kvantumtöltés fordító berendezések” egy
szerűen megváltoztatják az anyagi részecskék töltését, 
így a kiindulási protonok és neutronok helyett anti- 
protonokat és antineutronokat kapunk. Az eljárás 
vonzóan egyszerű, ám puszta blöff, semmi ilyesmire 
nincs lehetőség.

A holofedélzetről szóló fejezetben a hologramok
ból megalkotott világ veszélyéről, a holofüggőségről 
van szó, azaz a szerző közérthetően elmagyarázza a 
holográfia elvét és működését. A holografikus orvost 
azonban nem ajánlja gyógyításra.

A harmadik rész három fejezete közül az első a 
földön kívüli civilizációk lehetőségének és megtalálá
suk valószínűségének kérdésével foglalkozik. A kap
csolat a Star Trekkel nyilvánvaló, „hiszen az Enter
prise űrhajó folyamatos küldetése nem a fizika törvé
nyeinek vizsgálata, hanem a különös új világok, új 
életformák és új civilizációk felkutatása”.

A következő fejezet a Star Trek sorozat által fel
használt fizikai ötletek legemlékezetesebbjei ürügyén 
szó esik az Univerzum méretéről, a sötét anyagról, a 
neutroncsillagokról, húrelméletről, kvantummérések
ről, szolitonokról, kvazárokról. Ahány címszó, annyi 
érdekes eszmefuttatás.

Az utolsó fejezetben találhatók a kiemelkedő ba
kik, amikor a Star Trek írói „...áthágták az erős ködö
sítés, a nehezen elképzelhető valamint a teljesen lehe
tetlen határait”. Krausst a gondatlanság balesetei csak 
szórakoztatják, de a halandzsa kipukkadását törvény- 
szerűnek érzi: „Miközben a Voyager hazafelé igyek
szik, és egy helyiérdekű járat rendszerességével uta
zik az időben, a modern fizika tárgykörébe tartozó 
összes műszó előkerül. A fizikai kifejezések azonban 
többnyire jelentenek is valamit, így amennyiben csak 
a történet kedvéért használják őket, valószínű, hogy 
előbb-utóbb zátonyra futnak. Az eseményhorizonton 
jelentkező »repedés« a fizikusok számára különösen 
nagy őrültségnek hangzik. A »repedés« megjelenése az 
eseményhorizonton olyasmi, mintha eltávolítanánk 
egy kör egyik végét, vagy mintha csak egy kicsit vol
nánk terhesek.”

A halandzsa kívül esik Krauss jóhiszeműségének 
határain. De könyvében azt a stratégiát követi, hogy 
elfogadja a népszerű Star Trek naiv alapvetését, és a 
szereplők, a történetek közismertségére építve mond 
el sok mindent a fizikából, amire így talán oda is fi
gyelnek az olvasók. Azt írja könyve utolsó bekezdésé
ben: „A Star Trek azáltal, hogy hangsúlyozza, a tudo
mány milyen fontos szerepet játszhat az emberiség 
fejlődésében, szellemesen illusztrálja a tudomány és a 
kultúra közötti kapcsolat szoros voltát. Annak ellené
re, hogy néha azt állítottam, a huszonharmadik szá
zad tudománya talán nagyon kevéssé hasonlít majd 
arra, amit a Star Trek írói elképzeltek, úgy gondolom, 
hogy [az] a tudomány sokkal lenyűgözőbb lesz.”

Füstöss László
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H ÍR EK-ESEM ÉNYEK

HÍREK ITTHONRÓL
Kitüntetések március 15-e alkalmából
A Magyar Köztársaság elnöke -  a 
miniszterelnök előterjesztésére -  
2009- március 15-én, nemzeti ün
nepünkön Széchenyi-díjat ado
mányozott JÁNOSSY ANDRÁS-nak, 
az MTA rendes tagjának, a Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem Fizikai Intézete 
tanszékvezető egyetemi tanárának 
a kondenzált anyagok fizikája szá
mos területén végzett, határain
kon túl is elismert kutatásaiért, 
valamint a nemzetközi szintű mér
nökfizikus-képzés létrehozása ér
dekében végzett meghatározó te
vékenységéért.

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar 
Köztársaság elnöke megbízásából március 15-e alkal
mából, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztike
resztje kitüntetést adta át Szabó Gábor akadémikus
nak, a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvan
tumelektronikai Tanszék egyetemi tanárának eredmé
nyes kutatói és oktatói munkájáért, a fizikai ismeretek 
népszerűsítéséért, valamint az egyetemi és országos 
szintű tudományos testületekben végzett szakmai
közéleti tevékenysége elismeréseként.

Vadai Ágnes honvédelmi államtitkár a Magyar Köztár
saság elnöke megbízásából nemzeti ünnepünk, már
cius 15-e alkalmából beosztásában huzamos időn át 
végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként, a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszt ikereszt katonai 
tagozatát adományozta Solymosi József ny. mk. ezre
desnek, hadtudomány doktorának, a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Mű
szaki Kar, Katasztrófavédelmi Tanszék, egyetemi ta
nárának.

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar 
Köztársaság elnöke megbízásából március 15-e alkal
mából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést adta át Sükösd CsABÁ-nak, a fizikai tudo
mány kandidátusának, a Budapesti Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem Természettudományi Kar 
Nukleáris Technikai Intézet tanszékvezető egyetemi 
docensének a nukleáris fizika oktatása terén végzett 
eredményes és sokoldalú munkássága, szakmai-köz
életi tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének elő
terjesztésére, a Sólyom László köztársasági elnök által 
adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend és 
Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetések át
adására került sor 2008. március 13-án, az MTA Roo
sevelt téri székházának Kistermében.

A kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke 
adta át.

A március 15-e alkalmából tartott ünnepi megem
lékezésen, a kitüntetések átadását megelőzően Pálin
kás József köszöntőjében kiemelte, hogy az első fele
lős kormány tagjai között hat akadémikus is volt, 
Széchenyi István közmunka- és közlekedésügyi mi
niszter, Deák Ferenc igazságügy-miniszter, Eötvös Jó
zsef vaWás- és közoktatási miniszter, Mészáros Lázár 
hadügyminiszter, Szemere Bertalan belügyminiszter, 
Trefort Ágoston földművelési, ipari és kereskedelmi 
államtitkár. A Magyar Tudós Társaság első nemzedé
kei személyes felelősségvállalásukkal mutattak pél
dát abban, hogy legjobb tudásuk szerint cselekedtek 
és az áldozatoktól sem riadtak vissza a nemzet füg
getlensége és újjászületése érdekében. Ránk ma az a 
feladat vár -  hangsúlyozta az MTA elnöke, hogy hitet 
tegyünk egy jobb jövő lehetősége és realitása mellett, 
s az ehhez szükséges tudással álljunk a Haza rendel
kezésére.

A fizika területén az alábbiak részesültek kitünte
tésben:

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitün
tetést Somogyi Istvánné, az MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet gazdasági igazgatója 
és Vidovszky István, az MTA KFKI Atomenergia Ku
tatóintézet tudományos igazgatóhelyettese kaptak; 
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
kapott Tőzsér Sándor, az MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet Reaktor Üzem vezetője.

Somogyi Istvánné, az MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet gazdasági igazgatója a 
Kutatóintézet kutatási eredményeinek spin-off, illetve 
start-up cégek alapításában, licencátadással történő 
hasznosításában való közreműködéséért, továbbá 
gazdasági igazgatóként végzett kiemelkedő munkájá
ért kapta a kitüntetést.

Vidovszky István, az MTA KFKI Atomenergia Kuta
tóintézet tudományos igazgatóhelyettese és Tőzsér 
Sándor, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Re
aktor Üzemének vezetője a Budapesti Kutatóreaktor 
kiégett fűtőelemeinek elszállítása előkészítésében és 
végrehajtásában végzett kiemelkedő munkájáért ré
szesült elismerésben.
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A világháló születésének huszadik évfordulója
2009. március 13-án a genfi Európai Magkutató Köz
pont (CERN) Globe nevű épületében ünnepségre 
gyűltek össze mérnökök, fizikusok és újságírók. 20 
évvel ezelőtt, márciusban Tim Berners-Lee átadott a 
főnökének, Mike Sendallnak, egy Information Man
agement: a Proposal című dokumentumot, amelyre 
Sendall azzal a megjegyzéssel bólintott rá, hogy „kissé 
homályos, de izgalmas”. A következő évben megszü
letett a világháló, a World Wide Web, amely drámai 
változásokat eredményezett a tudományban és a tár
sadalom életében egyaránt. Berners-Lee egy böngé
sző-szerkesztő programot hozott létre azzal a céllal, 
hogy a Web olyan kreatív környezet legyen, amely 
megosztja és szerkeszti az információt, miközben egy 
közös hypertextet épít fel. A rendszer elnevezésére 
több javaslat is született, lehetett volna Információbá- 
nya, Információs Hálózat, végül 1990-ben megegyez
tek a World Wide Web névben.

„A Web még korántsem befejezett; csupán a jég
hegy csúcsa. Az új eredmények további változásokat 
eredményeznek. Amint új adatok kerülnek fel a háló
ra, olyan változásokhoz vezetnek, amelyek megvál-

Az első Webserver a CERN múzeumában

toztatják a világot, főleg ha az adatokat egyre na
gyobb teljesítményű számítógépekkel dolgozzuk fel” 
— mondta Berners-Lee ünnepi beszédében sok száz 
fős hallgatóság előtt.

(http://public.web.cern.ch/)

A Fermilab új kísérletei korlátot szabnak a Higgs-bozon tömegének
A Higgs-részecske kulcsszerepet tölt be a részecskék 
és kölcsönhatásaik úgynevezett Standard Modelljé
ben. A Standard Modell szerint a Higgs-bozon magya
rázza meg, hogy egyes részecskéknek miért van, má
soknak pedig miért nincs tömegük.

Ez ideig a Higgs-részecskét nem sikerült közvetle
nül megfigyelni. A genfi CERN LEP (Large Electron 
Positron Collider) gyorsítójával végzett kísérletekből 
azt sikerült megállapítani, hogy a Higgs-bozon töme
gének nagyobbnak kell lennie mint 114 GeV/c2. Az 
elméleti megfontolások alapján pedig a tömeg felső 
határa 185 GeV/c2.

Az amerikai Fermilabban végzett legújabb kísérle
tek a lehetséges tömegtartományt tovább szűkítik: a 
Laboratórium CDF és DZero gyorsítós kísérleteinek 
analízise szerint a tömegnek a lóO és 170 GeV/c2 köz
ti tartományban kell lennie.

„A Fermilab Tevatron gyorsítóberendezése másod
percenként körülbelül tízmillió ütközést produkál. A 
Standard Modell alapján kiszámítható, hogy a mi de
tektorunkban évente hány Higgs-bozont figyelhetünk 
meg. Az analízis technikájának finomításával, vala-

A Fermilab gyorsítói

mint több adat gyűjtésével a Higgs-bozonok jelenlétét 
előbb-utóbb észlelni fogjuk.” -  jelentette ki Darien 
Wood, a Northeastern University kutatója, a DZero 
kísérlet szóvivője.

A Higgs-részecske megfigyelése szintén egyike a 
CERN Nagy Hadronütköztetőjénél (Large Hadron Col
lider, LHC) végzett kísérletek fő céljainak. A tervek 
szerint még az év vége előtt meglesznek az első kísér
leti adatok.

(http: / /www. fnal. gov)
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A fragmensek tömegel
oszlása a 10 < A < 40 tarto
mányban jól leírható az K ~
A~% hatványfüggvénnyel, 
ahol Y a hozamot, A a frag- 
mens tömegszámát jelöli. A 
x kitevő a gerjesztési ener
gia függvénye, értéke 2-3 
között van, ha a termikus 
gerjesztési energia körülbe
lül 3-9 MeV/nukleon. A 
rendszám szerinti hozamel
oszlás (3-b ábra) is elég jól 
közelíthető a hatványfügg
vénnyel.

A közbeeső fragmensek 
( 3 < d <  20) töltéseloszlását 
a statisztikus modell jól le
írja. A részleteket illetően 
lásd Karnaukhov közlemé
nyét [61.

Erősen neutrontöbbletes 
atommagok előállítására ki
tűnően alkalmasak a frag- 
mentációs (és a bombázó 
részecske hasadási) reakci
ók. Ez jól látszik a 4.a és a
4.b ábrán, ahol a nátrium izotópokra vonatkozó ha
táskeresztmetszet-, illetve hozamarányok vannak fel
tüntetve különböző nagyenergiájú reakciókra [7]. A 
fragmentációs reakciók kiemelt szerepét a stabilitási

2. ábra. A 181Ta + 660 MeV-es proton spallációs reakció individuális 
hatáskeresztmetszet-görbéi a tömegszám (A ) és rendszám (Z ) függ
vényében. Az adatok a Rudstam-formula alapján lettek számolva. 
Rupp és Fényes [3] alapján.

E (MeV)

1. ábra. Az F(.At) , f2(E), P(E) és RÍÁ) paraméterek értékei a spallációs reakció hatáskeresztmetszetét 
leíró formulában. A a spallációs termék tömegszáma, a többi szimbólum jelentését lásd a szövegben. 
Rudstam [2] alapján.

sávtól távoleső atommagok előállításában egy korábbi 
közleményben részletesebben tárgyaltuk [1].

3. ábra. a) Nagyenergiájú proton ütközése nehéz atommaggal. A 
fragmentációs reakció vázlatos ábrázolása, b) A közbenső fragmen
sek (3 < Z<  20) hozameloszlása ( Y) a rendszám (Z) függvényében 
a 197Au + 197A, 197A u  + 40Ar, 197Au + 84Kr és 197Au + p  fragmentációs 
reakciókra. Karnaukhov [6] alapján.

a)
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4. ábra. a) Na izotópokhoz vezető fragmentációs reakciók hatáske
resztmetszetei. b) A fragmentációs reakciók K(3He)/F(p), illetve 
K(12C )/H p) hozamarányai nátrium izotópokra, ha urán céltárgyat 
86 MeV/A energiájú 3He, illetve 12C nyalábokkal és 600 MeV-es pro
tonokkal bombázunk. Bennett és mts. [7] alapján.

Spallációs neutronforrások

A spallációs, illetve fragmentációs reakciók alkalma
sak intenzív neutronnyalábok előállítására is. Ezért 
fontos szerepet játszanak a gyorsítóval üzemeltetett

6. ábra. 590 MeV energiájú protonok által Pb céltárgyban kiváltott 
spallációs reakció d a /(d 0 d £ „) neutronkibocsátási differenciális 
hatáskeresztmetszete az En neutronenergia függvényében, a bom
bázónyaláb irányához viszonyított 30°, 90° és 150° szögeknél [81.

5. ábra. Egy spallációs, valamint egy hasadási neutronforrás által 
kibocsátott neutronok hozamának eloszlása (spektruma) a neutron
energia függvényében. Mindkét spektrum azt adja meg, hogy az 
összes neutronok hányadrésze esik egy-egy energiatartományba.

energiasokszorozóban, továbbá a szilárdtestfizikai 
célokra épített spallációs neutronforrásokban.

A spallációs reakcióban keletkező neutronok hoza
mát a neutronenergia függvényében az 5. ábra mutat
ja. Az ábrán az is látható, hogy a spallációs reakció 
jóval szélesebb energiatartományban szolgáltat neut
ronokat, mint a hasadási reakció.

A spallációs reakció során a magból kilépő nagy- 
energiájú neutronok szög szerinti eloszlása jelentős 
anizotrópiát mutat a laboratóriumi rendszerben. Kis 
neutronenergiákon az anizotrópia jóval kevésbé 
szembetűnő. Erre utal 6. ábra, amely 590 MeV ener
giájú protonok által bombázott Pb céltárgy esetén 
adja meg a da/(d0d£n) neutronkibocsátási differen
ciális hatáskeresztmetszetet az En neutronenergia 
függvényében különböző szögeknél [8],

A 7. ábra azt mutatja be, hogy az egy proton által 
keltett spallációs neutronok száma ( Y) hogyan függ a 
bombázó proton energiájától (Eproton) különböző cél
tárgyanyagok esetén. A 8. ábra az egy protonra eső 
neutronhozamot (F) ábrázolja a céltárgy tömegszá
mának (A) függvényében különböző bombázóener
giáknál (Eproton). Fraser és munkatársai [91 az egy pro
ton által keltett spallációs neutronok számára, vagyis

7. ábra. Az egy proton által keltett spallációs neutronok hozama a 
bombázó proton energiájának függvényében különböző tömegszá
mok esetén. A protonokkal bombázott hengeres céltárgyak átmé
rője 10,2 cm, hosszúsága 6 l cm volt. Fraser és Bartholomew [12] 
alapján.
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8. ábra. Az egy proton által keltett spallációs neutronok hozama a 
céltárgymag tömegszámának függvényében különböző bombázó- 
energiáknál. A protonokkal bombázott hengeres céltárgyak átmé
rője 10,2 cm, hosszúsága 61 cm volt. Fraser és Bartholomew [12] 
alapján.

a neutronhozamra vonatkozóan a következő össze
függéseket állapították meg:

KE, A) =
0,1 ( £ - 0 ,12) 0 4 + 20)

hasadóanyagok
kivételével

50 (£ -  0,12) 238U esetén,

ahol £  GeV-ben értendő. A vizsgálatokat az 500 MeV 
< £ <  1,5 GeV tartományban végezték 10,2 cm átmé
rőjű és 61 cm hosszúságú hengeres céltárgyakat hasz
nálva. Amikor az átmérőt 10,2 cm-ről 20,3 cm-re nö
velték változatlan hossz mellett, mintegy 20%-kal meg
nőtt a neutronhozam.

A céltárgy optimális átmérője elvileg csak a bombá
zóenergia által meghatározott internukleáris kaszkád 
hossz- és sugárirányú kiterjedésétől, a neutronelnye
lődéstől és a neutronkiszökéstől függ. A gyakorlatban 
azonban figyelembe kell venni a céltárgyban disszipá- 
lódó hő elvezetésével járó mechanikai, hidraulikai és 
más technikai korlátokat is.

1. táblázat

N eutronok keltésére  alkalm as n éh á n y  m agreakció  
összeh a so n lítá sa  [12]

magreakció neutronhozam hőleadás 
a céltárgyban 

(MeV/neutron)

T{d,n) (,Ed = 0,2 MeV)
1oX00 -2500

W(e, n) (£„= 35 MeV) l,7 x l0 “2 rt/e -2000

9B e(4 n ) {Eä = 15 MeV) 1,2 xlCT2 n/d -1200

235Uín , f )  maghasadás ~1 «/hasadás* -200

CT,d) fúzió ~1 n/ fúzió ~3

Pb spalláció (Ep = 1 GeV) 20 n/fT -23

23SU spalláció (Ep = 1 GeV) 40 n/p* -50

* Hasadásonként átlagban 2,4 neutron keletkezik, de ebből -1,4 
neutron a láncreakció fenntartásához és a különböző vesztesé
gek (elnyelődés, kiszökés stb.) pótlásához szükséges.

"  10,2 cm átmérőjű és 61 cm hosszúságú hengeres céltárgy esetén.

Az 1. táblázat áttekintést ad arra vonatkozóan, 
hogy a különböző magreakciókkal milyen neutronho
zamok érhetők el. A táblázat jól mutatja, hogy a spal
lációs neutronforrások hozama kiemelkedően nagy, 
miközben az 1 neutron keltése során disszipálódó hő 
kicsi. Emiatt a neutronintenzitás növelésének lehető
sége terén jelentős tartalékok vannak más típusú 
neutronforrásokkal szemben. Az intenzitásnövelésnek 
természetesen vannak korlátái. A céltárgy hűtésének 
fentebb említett problémáján kívül számításba kell 
venni a céltárgy és környezete sugárkárosodását, a 
sugárvédelmi szempontokat, valamint a technikai 
megoldások és az üzemeltetés gazdaságossági szem
pontjait is.

A 2. táblázat a spallációs céltárgyként használt né
hány anyag jellemzőit mutatja. A táblázatból kitűnik, 
hogy az ólom és a bizmut, valamint ezek eutektikus 
(LBE) ötvözete igen kedvező a neutronabszorpció

2. táblázat

Spallációs céltárgyak céljára haszn ált n éh án y  szilárd anyag n éh án y  je llem zője

céltárgy anyaga tömegszám neutronelnyelési hővezetési állandó olvadáspont
(A) hatáskeresztmetszet

(barn)
(Wm-'K’1)* (K)

Ta 181 21 54 3270

W 184 19,2 180 3380

Hg 201 375 8,3 234

Pb 207 0,17 35 (16 -  623 K esetén) 600

Bi 209 0,034 8,5 (11,3-573 K esetén) 544

Pb-Bi eutektikus ötvözet 0,094" 9,3 (423 K esetén) 398

Th 232 7,4 41 1968

na‘U 238 7,59 25 1406

238U 238 2,7 25 1406

* 273 K esetén, ha nincs más megadva.
** Effektiv hatáskeresztmetszet.
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N éhány sp a llációs neutronforrás tech n ik a i je llem ző i

3■ táblázat

berendezés céltárgy
anyaga

bombázó nyaláb 
teljesítménye 

(kW)

céltárgy
mértékadó
hőterhelése

hűtőközeg 
a primer 
körben

moderátorok

NTOF (CERN, Genf, Svájc)
H* (E = 20 GeV,
/  = 7x 1012 proton/impulzus) 
t = 6 ns, v = 0,06-0,42 Hz

Pb 1 ,4 -10
(22,4 kj/impulzus)

10 kW h 2o H20  (300 K)

SINQ (PSI, Viliigen, Svájc)
H~ Ü? = 570 MeV, 7= 1,3 mA) 
folyamatos üzemmód

Pb 750 750 kW d 2o DzO (300 K) 
D2-folyadék (25 K)

MEGAPIE (PSI, Viliigen, Svájc) 
H“ (E= 570 MeV, 7= 1,3 mA) 
folyamatos üzemmód

LBE 1000 1000 kW LBE

ISIS (RAL, Didcot, Egyesült Királyság) 
H" (E = 800 MeV, 7 = 200 pA) 
t = 100 ns, v = 50 Hz

W 160 90 kW h 2o H20  (316 K) 
CH4-folyadék (100 K) 
H2-folyadék (20 K)

Mark-2 (Lujan Center, LANSCE, LANL, 
Los Alamos, NM, USA)

H‘ —> H* (7? = 800 MeV, 7= 135 pA) 
t= 125 ns, v = 20 Hz

W 108 108 kW h 2o H20  (283 K) 
H2-folyadék (20 K) 
szilárd D2 (5 K)

SNS (ORNL, Oak Ridge, TN, USA) 
H" (E= 1 GeV, 7= 1,4 mA) 
t = 695 ns, v = 60 Hz

Hg 1400 24 kj/impulzus Hg H20  (300 K) 
H2-folyadék (20 K)

JSNS (J-PARC, Tokaimura, Ibaraki, 
Japán)

H" (7? = 3 GeV, 7= 333 pA) 
t = 1 gs, v = 25 Hz

Hg 1000 40 kj/impulzus Hg H20  (300 K)
H2 (20 K, 1,5 MPa, 100% para 

állapot)

ESS (helyszínről 2009-ben várható 
döntés")

H* (£=  1 GeV, 7= 150 mA) 
t = 2 ms, v = 16 2/3 Hz

Hg* 5000 300 kj/impulzus Hg H20  (300 K) 
H2-folyadék (20 K)

Jelmagyarázat: E: nyalábenergia, I: nyalábáram, t: a nyaláb makroimpulzusainak hossza, V: a makroimpulzusok ismétlődési frekvenciája. 
* LBE és W céltárgyakra is készülnek elemzések.
** Jelöltek: Debrecen, Magyarország; Bilbao, Spanyolország; Lund, Svédország (legvalószínűbb helyszín).

szempontjából. Ezen anyagok szilárd és olvadék cél
tárgy használatát egyaránt lehetővé teszik. Az LBE ötvö
zet céltárgyként és/vagy hűtőközegként való használa
ta kedvező több, már jelenleg is létező, valamint a még 
fejlesztés szakaszában levő nukleáris technológia ese
tén is (gyorsreaktorok, spallációs céltárgyak hosszú 
felezési idejű radioaktív hulladékok transzmutációjá
hoz, radioizotópok termelése stb.). A bizmutból azon
ban polonium izotópok is keletkezhetnek, ezért rend
kívül biztonságos és igen költséges technológiák alkal
mazására van szükség. Az Európai Unióban nemzetkö
zi együttműködésben fejlesztették ki, és 2006 óta a Paul 
Scherrer Intézetben (Viliigen, Svájc) üzemeltetik az 
olvadt LBE ötvözetet tartalmazó MEGAPIE spallációs 
céltárgyat. Az 1 MW hőteljesítmény elviselésére terve
zett rendszerrel tanulmányozni lehet az LBE ötvözet 
használatával járó technológiai megoldásokat.

Ciklotronok, szinkrotronok és lineáris gyorsítók mel
lett egyaránt épültek spallációs neutronforrások. A gyor
sítók mellett szerzett tapasztalatok alapján az adódott, 
hogy a ET- és LT-ionok gyorsítására kifejlesztett nagy
áramú lineáris gyorsítók mellett érhetők el a legnagyobb 
neutronintenzitások legkisebb költségek mellett.

Néhány spallációs neutronforrás technikai jellem
zőit a 3■ táblázat mutatja.

A bombázórészecskék gyorsítása több lépésben 
történik más-más típusú gyorsítókkal. A részecskék a 
gyorsítók belsejében igen nagy frekvenciájú elektro
mágneses mezőktől nyerik az energiájukat. Az egyes 
fokozatok típusától függően a gyorsítófeszültség frek
venciája a MHz-GHz tartományba esik. A céltárgyat 
valójában a legelső gyorsító fokozat frekvenciájának 
megfelelő részecskecsomagok (mikropulzusok) soro
zatával bombázzák. A legtöbb spallációs neutronfor
rást azonban nem folyamatos üzemmódban használ
ják. Sokkal nagyobb neutronintenzitások érhetők el, 
ha egy rövid t időtartamban sokszorosára növelik a 
bombázórészecskék áramát, majd annyi ideig szüne
teltetik a besugárzást, ami elegendő a céltárgyban 
disszipált nyalábenergia elvezetésére. Csak azt köve
tően érkezik a következő mikroimpulzus-sorozat 
(makroimpulzus, röviden impulzus) a céltárgyra. A 
rövid impulzusú spallációs neutronforrások esetén t ~ 
1-2 ps, míg a hosszú impulzusú források esetén t ~ 
1-2 ms. A besugárzási periódusok v ismétlődési frek
venciájának tipikusan az elektromos hálózat frekven-
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9. ábra. Az Oak Ridge-ben működő SNS (Spallation Neutron Source) 
mintegy 300 méter hosszú lineáris gyorsítója, mely az eredendően 
2,5 MeV energiájú H'-ionokat 1 GeV energiára gyorsítja.

ciáját vagy annak felét-harmadát választják. Az impul
zus üzemmód különösen szigorú követelményeket 
támaszt a céltárggyal, a gyorsítórendszerrel és az 
elektromos energiaellátó hálózattal szemben. A besu
gárzási impulzus t ideje alatt a pillanatnyi nyalábtelje
sítmény a rövid impulzusú források esetén elérheti a 
több tíz GW nagyságrendet is, míg a hosszú impulzu
sú források esetén néhány MW nagyságrendű.

Az anyagszerkezeti kutatások céljára szolgáló rövid 
impulzusú spallációs neutronforrások esetén a szük
séges jis-os impulzusok elérése érdekében két mód
szert alkalmaztak eddig. Az egyik módszerben az utol
só fokozatként szolgáló lineáris gyorsítóból (linac, 9- 
ábra) kilépő protonok egy tárológyűrűbe kerülnek, 
ahol már nem nő tovább az energiájuk, hanem csak a 
protoncsomagok összenyomása történik meg. Ezt a 
technikai megoldást alkalmazzák az Oak Ridge-ben 
található SNS-nél (Spallation Neutron Source) is, ahol a 
tárológyűrűből kivont 1 GeV-es protoncsomagokkal 
bombázzák a spallációs céltárgyat (Hg). Más módszert 
alkalmaznak a Tokaimurában található J-PARC (/apa- 
nese Proton Accelerator Research Complex) mellett 
működő JSNS (/apanese Spallation Neutron Source) 
spallációs neutronforrás esetén. Ott egy lineáris gyor
sító által táplált nagyfrekvenciájú szinkrotronban 3 GeV 
energiát érnek el a protonok, miközben megtörténik a 
protoncsomagok összenyomása is. A JSNS higany cél
tárgyát bombázó 3 GeV energiájú protonokat a szink- 
rotronból vonják ki. (Megemlítendő, hogy ez a 3 GeV- 
es szinkrotron táplálja a J-PARC harmadik fokozatát, az 
50 GeV-es szinkrotront is, amelyet nagyenergiájú fizikai 
kísérletek céljára használnak.)

Az anyagszerkezeti vizsgálatok céljára használt 
spallációs neutronforrásokat különböző neutronlassí
tó (moderátor) és reflektáló közegek kombinációjával 
veszik körül. Legkívül a sugárvédelmi árnyékolás van, 
amely a forrás spektrumától és intenzitásától függően

akár több méter vastagságot is elérhet. A forrás és a 
besugárzóhelyek között csatornákat, neutronvezető
ket alakítanak ki. Ezekben jutnak el neutronok a de
tektorhoz vagy a vizsgálandó mintához. A forrás köz
vetlen közelében elhelyezett, megfelelően kialakított 
moderátorokból szóródnak a csatornákba a kívánt 
energiatartományba lelassult neutronok. Termikus 
neutronok (En ~ 0,025 eV) előállítása céljából rendsze
rint szobahőmérsékletű vizet vagy nehézvizet (D20) 
szokás használni. Hideg neutronok (300 neV < En < 
250 meV) előállításához 20—25 K hőmérsékletű gáz 
vagy folyadék halmazállapotú hidrogént, deutériumot 
vagy metánt használnak. Az úgynevezett ultrahideg 
neutronokat (En < 300 neV) 5 K hőmérsékletű fagyott 
D2 darabkákból álló moderátorban való termalizálás 
és szuperfolyékony 4He atomjaival való ütköztetés 
segítségével állítják elő. A termikus és hideg neutro
nok gyakorlati alkalmazásainak száma igen nagy. Az 
ultrahideg neutronok főleg alapvető részecskefizikai 
állandók meghatározásához szükségesek.

Akár a 10“6-109 eV energiatartományban is elő le
het állítani neutronokat spallációs források mellett. A 
15 nagyságrendet lefedő energiatartomány és az elér
hető neutronintenzitások számos új alapkutatást és 
alkalmazást tesznek lehetővé ugyanazon laborató
riumban. A spallációs neutronforrások létesítése iránti 
igények ezért világszerte növekednek, amit jól mutat 
az is, hogy nemrég helyezték üzembe Oak Ridge-ben 
az SNS-t és Tokaimurában a JSNS-t. Több, korábban 
meghatározó szerepet játszó forrás továbbfejlesztésén 
is dolgoznak jelenleg. A remények szerint néhány 
éven belül az Európai Unió területén is elkezdődhet 
az ESS (European Spallation Source) [10] építése, 
amely a jelenlegi elképzelések szerint a Mezei Ferenc 
alapötletét megvalósító hosszúimpulzusú spallációs 
neutronforrás lehet [11],
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A FERROMÁGNESES HISZTERÉZIS Kádár György
MTA Műszaki Fizikai és 

Anyagtudományi Kutatóintézet

A mágnesség titokzatos jelensége több mint 3000 éve 
izgatja a kíváncsi emberek fantáziáját. Plinius római 
történetíró idézett egy legendát, amely szerint egy Mag
nesz nevű görög pásztor tapasztalta először, hogy 
hegyi legelőjén egy kődarab magához ragadja vashe- 
gyű botja végét. Azt a mágnes-vasérc (magnetit) dara
bot bizonyára egy villám erős árama tudta olyan vonzó
vá, mágnesessé tenni. Szókratész megemlíti, hogy a 
mágnes-vasérccel mágnesezni lehet egy vaspálcát. Az 
ókori Egyiptomban úgy tartották, hogy a mágnes-vas
érc a Föld istennő unokájának csontja és Kolumbusz 
előtti maya legendák is szólnak a mágneses vasércről. 
Korábban más jelenségeknél nem volt tapasztalható 
mágnesekhez hasonló rejtélyes erő, amikor két test 
látható összeköttetés nélkül vonzhatja és közvetlen 
érintés nélkül taszíthatja egymást. Ez a kétféle (északi 
és déli) pólusra sarkított anyagdarabok között ható 
titokzatos erő aztán sok babonás hiedelemnek és tudo
mányoskodó téveszmének is forrása volt. Érdekesség
ként említhetjük, hogy mágneses elven működő „örök
mozgó” szerkezetek ötleteinek hosszú sorát írták le, sőt 
szabadalmaztatták az elmúlt évszázadokban.

Arról is tudunk, hogy mintegy kétezer esztendeje a 
kínaiak használtak egy „Délre mutató” eszközt, egy 
mágnes-vasércből készült kanalat. Az 1. ábrán látha
tó kanál -  súlyeloszlása miatt -  egyetlen ponton érint-

1. ábra. „Délre mutató” mágneses kanál

kezett a vízszintes asztallal, és bármilyen időjárás 
mellett a delelő Nap irányába tudott fordulni. Ma is 
úgy tudjuk, hogy az Északi Sarkcsillag irányát a vég
telen tengerek bármely pontján borús időben is biz
tonsággal kijelölő iránytű kínai találmány. Ez tette 
lehetővé Kolumbusz Kristóf vállalkozását a Föld kö
rülhajózására és így Amerika felfedezését 1492-ben, 
az újkor hajnalán.

A mágnesség jelenségének és a mágneses anyagok
nak a tudományos igényű megfigyelése és vizsgálata 
ezután, az újkorban, a 16. században kezdődött el. Sir 
William Gilbert angol tudós gömb alakú magnetit- 
golyók vizsgálata során arra a következtetésre jutott, 
hogy „Magnus mágnes ipse est globus terrestis”, vagy
is „Maga a Föld glóbusza egy hatalmas mágnes”. A 
Föld mágnességének, északi és déli mágneses pólu
sainak felismerése mellett azt is megállapította, hogy 
a mágneses anyagok elég magas hőmérsékleten elve
szítik a mágnességüket.

A mágneses pólusok (és az elektromos töltések) 
között ható erők törvényszerűségét a 18. század vé
gén Coulomb állapította meg gondos mérési eredmé
nyei alapján. Hans-Christian Oersted dán tudós érde
me az áram mágneses hatásának felismerése 1820- 
ban. André Marie Ampere még ugyanabban az évben 
a jelenség kísérleti vizsgálata nyomán leírta a termé
szetes mágnesség eredetére vonatkozó elméletét. 
Eszerint a mágneses anyagok parányi elektromágne
sekből épülnek fel, amelyeket az anyagban folyó kör
áramok, vagyis önmagába visszatérő pályán perdülő 
mozgású elektromos töltések hoznak létre. A ferro- 
mágneses (megmaradó állandó mágnesezettségű) 
anyagokban ezek a kicsiny mágnesek mind ugyan
abba az irányba állnak be, így az anyag teljes térfoga
ta mágneses lesz. Ez a kép lényegét tekintve -  mutatis 
mutandis -  ma is helytálló.

A 19- század második felében Michael Faraday 
kísérleti és James Clark Maxwell elméleti munkájával, 
a Maxwell-egyenletek felfedezésével alakult ki a mo
dern elektromágnesség klasszikus elmélete, amely 
megadja az elektromosság, a mágnesség és a fizikai 
fénytan jelenségeinek matematikai leírását. A 20. szá
zadban folytatódott a mágneses anyagok és jelensé
gek megismerésére irányuló, fontos új eredményeket 
hozó kísérleti és elméleti alapkutatás.

A kvantumelmélettel összefüggő meglepő megálla
pítás, a Bohr-deLeuwen-tétel szerint a klasszikus fizi
ka fogalmi kereteiben a mágneses térbe helyezett 
elektronok rendszerének összegzett mágnesezettsége 
mindig nulla, vagyis az ismert anyagi mágneses jelen
ségek (dia-, para-, ferro-, ferri-, antiferromágneses stb. 
anyagok) nem értelmezhetők a kvantummechanikai 
impulzusmomentum és mágneses momentum fogal
mai nélkül. A mágnesség témakörét sok kitűnő kézi
könyv tárgyalja, például [1, 2],
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2. ábra. A mágnesezési folyamat hiszterézisgörbéje

Mágnesezési folyamatok

Az utóbbi évtizedekben a mágneses anyagok műszaki 
alkalmazása terén elért kutatási eredményeknek is 
nagy jelentőséget tulajdoníthatunk. A ferromágneses 
anyagok mérnöki alkalmazásai szempontjából fontos 
szerepet kapott a mágnesezési, másképp hiszterézis- 
görbék, vagyis a kívülről alkalmazott H  mágneses tér 
függvényében változó M mágnesezettség tanulmá
nyozása.

Mágneses egységekből (egyedi spinekből, spin
csoportokból, finom részecskékből, szemcsékből, 
doménekből stb.) összetett rendszerek, a mágneses 
anyagok viselkedése sok tekintetben alkalmas arra, 
hogy modellje legyen kölcsönható elemi egységek 
rendszereiben lezajló kollektív jelenségek különböző 
típusainak. Egy ferromágneses anyag mágnesezési 
görbéje például meg tudja jeleníteni az irreverzibilis 
átalakulási folyamatok széles osztályának jellemző 
vonásait.

A mágneses hiszterézis sztatikus, vagyis a rever- 
zibilitástól való eltérést nem időbeli dinamikai fejlő
dés okozza. Az átmenetet jellemző makroszkopikus 
paraméterek közvetlenül nem érzékenyek a mik
roszkopikus részletekre. Az irreverzibilis viselkedés 
a mágneses paramétereknek egy véges átmeneti tar
tományára korlátozódik, ahol a két végállapot (fer- 
romágnesben a két ellentétes irányban telített álla
pot) közötti folytonos átmenet változási iránytól füg
gően két különböző értékű függvény mentén megy 
végbe, ezek határolják hurokszerűen a paraméterek 
értékeit.

A mágneses anyagokban mérhető M(H) hiszteré- 
zisfüggvény egy jellegzetes példáját a 2. ábra mutatja. 
A vízszintes tengelyen a változó H  külső mágneses 
teret árammal átjárt gerjesztő tekercsben hozhatjuk 
létre. Ennek hatására a tekercsben elhelyezett mágne
ses anyagnak változik az M mágnesezettsége, ami a 
mágneses hatást jellemző mágneses momentum 
összegzett értékének térfogati sűrűsége. A nulla mág- 
nesezettségű „szűz” állapotból indulva //növelésével 
M  is növekszik, majd elég nagy térben a mágnesezett
ség már nem növekszik tovább, telítésbe (Ms) megy.

Innen visszafelé csökkentve a külső tér nulla értéké
nél a mágnesezettség nem csökken nullára, megmara
dó értékét remanens mágnesezettségnek (Mr) nevez
zük. Negatív térérték, a koercitív erő (Z/c) értéke kell 
ahhoz, hogy a mágnesezettség nullára csökkenjen. A 
mágnesezési görbe szimmetrikus, negatív tereknél 
-Ms értéken telítődik, —Mr a remanens érték és -H c a 
koercitív erő. A kétféle irányban felvett görbék az 
Af(//) síkon egy hiszterézishurok területét zárják be, 
és ennek az energia dimenziójú területnek a nagysága 
a teljes mágnesezési ciklusban keletkezett hőveszte
séget jellemzi.

Ennek a legkülső nagy főhuroknak a belsejében az 
M mágnesezettség értékei a //mágneses tér változásá
nak az irányától és előtörténetétől is függenek. A 
rendszer aktuális állapotait egy elágazó, többértékű 
függvény írja le, amely nem-reverzibilis ugyan, de 
mégis egyértelműen meghatározott, ha az előtörténet 
minden részletét megfelelően figyelembe vesszük.

Néhány alkalmazási példa

Kemény mágnesek
Az elektromos motorokban általában állandó mág

nesek és szabályozott áramú elektromágnesek vonzó 
és taszító mechanikai kölcsönhatásának célszerű vál- 
takoztatásával érik el a forgó mozgást. Itt az állandó 
mágnesnek minél erősebbnek (nagy Ms és nagy Mr) 
és minél stabilabbnak (nagy Hc), tehát a hiszterézis- 
huroknak minél nagyobb területűnek kell lennie. A 3- 
ábrán a kemény mágnesek minőségének másfél év
százados javítási eredményeit ábrázoltuk. Manapság a 
legnagyobb energiatartalmú állandó mágnesek ritka
földfém-vas ötvözetek (pl. NdFeB).

3■ ábra. Az állandó mágnesek vagy kemény mágnesek tulajdonsá
gainak fejlődése

évek
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Digitális memóriák
A számítógépi háttérmemóriák ellentétes irányban 

mágnesezett kisterületű tartományokban (mágneses 
doménekben) tárolják a 0 és 1 bitekből álló informá
ciót. Itt a mágneses anyag kiválasztásánál a hiszteré- 
zishurkot négyzet alakúra célszerű választani, ami 
nulla térben a beírt információ határozott megtartását, 
és a koercitív erő értékénél a mágnesezettség határo
zott átfordulását biztosítja.

Analóg memóriák
A szórakoztatóiparban használt mágneses adathor

dozó audio- és videoszalagokon a beírt jelekkel ará
nyos, stabilan megmaradó, jól kiolvasható mágneses 
állapotokat kell előállítanunk. A hiszterézishurok li
neáris felmenő ágán a mágnesezettség a bemenő jel
lel arányos lesz a szalag beíró feje körüli kis tarto
mányban. A továbbfutó szalagon nulla mágneses tér
ben megmaradó mágnesezettség hordozza a később 
kiolvasható audio- vagy videojelet.

Transzformátor vasmagok
Az elektromos hálózati energiát nagy távolságokra 

célszerű nagy feszültséggel és kis árammal szállítani, 
viszont a háztartásokban érdemes alacsonyabb fe
szültségen nagyobb árammal működő, kevésbé ve
szélyes berendezéseket használni. A magyar mérnö
kök ([Déry-Bláthy-Zipernovszky) által kifejlesztett 
váltóáramú transzformátorral szokás a feszültséget 
transzformálni a villamosenergia-ellátó hálózatokban, 
valamint a mindennap használt számítógépeink ala
csony feszültségű egyenáramú tápegységeiben is. A 
transzformátorok primer és szekundér tekercsei egy 
mágnesre (vasmagra) vannak tekercselve és másod
percenként 50-szer váltakozik bennük az áram iránya 
és nagysága. Nyilvánvaló, hogy a vasmag átmágnese- 
zése a hiszterézishurok területével arányos energia- 
veszteséget okoz (vasveszteség). Célszerű tehát, ha a 
vasmag úgynevezett lágy mágneses anyagból készül, 
amelyben a telítési mágnesezettség ugyan elég nagy, 
de a koercitív erő, ezzel a hiszterézishurok területe a 
lehető legkisebb.

A Rayleigh-Preisach-modell

A mágnesezési folyamat hiszterézisgörbéjéről tehát 
megállapítottuk, hogy elágazó, többértékű függvény, 
amelynek menete ugyan nem-megfordíthatóan függ a 
változás irányától, de mégis egyértelműen meghatáro
zott függvény, ha az előtörténet minden részletét 
megfelelően figyelembe vesszük.

Hogyan lehet egy ilyen többértékű, előtörténettől 
függő, mégis determinisztikus függvényt leírni?

A függvénygörbék a fordulópontoknál ágaznak el 
egymástól, ahol a paraméterek változásának iránya 
ellenkezőre fordul. Tapasztalat szerint a mágnesezett
ség értékének változási sebessége (a differenciális 
szuszceptibilitás) a külső tér függvényében fokozato
san növekszik az egyik irányban haladva, majd a ha-

4. ábra. Hiszterézis alhurkok a főhurok belsejében

ladási irány megváltoztatásával alacsonyabb értékre 
csökken mindegyik fordulópontnál. így érthető, hogy 
az állapotfüggvény visszafelé nem követheti ugyanazt 
a pályát: elágazás következik. Ilyen módon a főhurok 
belsejében — a paraméterek ciklikus változtatásával — 
az előtörténettől is függő, kisebb zárt hurkok, úgyne
vezett alhurkok jönnek létre. Ez a változási iránytól 
függő elágazási tulajdonság sok más átalakulási folya
matnak is jellegzetes sajátossága, például elsőrendű 
fázisátalakulásokban az extenzív paraméterek hőmér
séklettől való függésének, piezoelektromos anyagok
ban a deformáció elektromos feszültségtől való függé
sének, ferroelektromos anyagokban a polarizáció 
elektromos tértől való függésének stb. Az átmeneti 
tartomány határain kívül a többértékű függvényhurok 
záródik, a folyamat reverzibilis, a mágnesezettség az 
átmeneti szakasz mindkét oldalán egyértékű függvé
nye a mágneses térnek.

A mágneses hiszterézishurkok részleteinek kiszá
mítására Preisach Ferenc, akkor Németországban dol
gozó [31 magyar mérnök javasolt 1935-ben számítási 
módszert [4]. Felismerésének előzménye Lord Rayleigh 
négyzetes törvénye [51, amely szerint a H-M sík origója 
közelében elegendően kicsiny H  és M  értékeknél a 
mágnesezettség a külső térrel parabolaszakaszok men
tén változik és irányváltásokkal váltakozó előjelű para
bolaszakaszok egymáshoz illesztésével kapott többér
tékű függvénygörbe írja le a mágnesezési folyamatot. 
Könnyen belátható, hogy a 4. ábrán látható mért hisz
terézishurkok topológiai szerkezete hasonlít a parabo
likus Rayleigh-törvény szerinti 5. ábra szerkezetéhez.

5. ábra. Rayleigh-hurkok az origó közelében
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6. ábra. Elemi hiszteronok mágnesezettségének apró ugrásai (Bark- 
hausen-zaj) alakítják a mágnesezési görbét.

A parabolaszakaszokat felfoghatjuk úgy, mint egy 
P(h, tí) = 1 állandó kettős integrálját.

H  b  H

MÍH) - M(H0) = JPíh, h ') db J d t í  = Jdb(h  - H0) =
H 0 H  H 0

‘ H H 2
2

Ho- f - H H 0 + H 2

A H0 fordulópontból indulva tehát //növekedésé
vel M(H) négyzetesen növekszik. Csakhogy a para
bola nem tud telítődni, mint a valóságosan mért mág
nesezési görbék.

A hagyományos Preisach-modell 
elemi hiszteronjai

Preisach Ferenc azt ismerte fel, hogy ha lenne egy 
kétváltozós P(b, tí) eloszlásfüggvény, amely a két 
független változó megfelelően nagy értékeinél nullá
vá válna, akkor az integrál nem növekedne tovább és 
a telítés állandó értékén megállapodna. Már csak az a 
kérdés, hogy Preisach-féle P(h, tí) minek lehetne a 
statisztikus eloszlásfüggvénye.

7. ábra. Egy-doménes anizotrop elemi szemcsék mágnesezettsége 
ugrásszerűen vált előjelet.

Joggal feltételezhető, hogy a tömbi mágneses 
anyag mágnesezése során a mágnesezettség változása 
kisméretű mágneses elemek átmágneseződésével 
történik. Erre utal az úgynevezett Barkhausen-effek- 
tus, amely a mágnesezési folyamat akusztikus megje
lenítésével kísérleti úton azt bizonyítja, hogy a hiszte- 
rézis függvénygörbéje a mágnesezettség ugrásszerű 
apró változásaiból adódik össze (6. ábra). Tételezzük 
fel tehát, hogy a mágneses anyagban a hiszterézis 
jelenségével szorosan összefüggő elemi mágneses 
egységek léteznek, nevezzük őket hiszteronoknak, 
amelyeket két, mágneses tér dimenziójú mennyiség, a 
h felugrási és a tí leugrási tér jellemez. A mágnese- 
zés során növekedő külső térben H= b térnél a hisz- 
teron egy növekedést okozó elemi ugrást, csökkenő 
külső térben pedig H = tí  térnél egy csökkentő elemi 
ugrást okoz a mágnesezettség értékében. Nyilvánvaló, 
hogy ferromágneses anyagokban a felugrás tere min
dig nagyobb, mint a leugrásé: h > t í .

Az elemi mágneses hiszteron sokféle mechanizmus 
működésének eredménye lehet, két jellegzetes példa 
egyszerűen elképzelhető.

Az egyik egy szemcsés anyag tű-alakú homogén 
mágnesezettségű úgynevezett egydoménes szemcsé
je, amelyből a 7. ábra több különböző orientációjú, 
ennek megfelelően különböző (h, tí) paraméterpár
ral jellemezhető elemet ábrázol. E szemcsék alak-an
izotrópiája kétféle mágneses állapotot és köztük ug
rásszerű átmágnesezést enged meg. Ha a mágneses 
anyag ilyen szemcsék sokaságából áll, akkor az egyes 
szemcsék alakja, nagysága és kölcsönös egymásra 
hatása eredményeként az átmágnesezéshez szükséges 
felugrási és leugrási terek értékei szerint egy P( h, tí) 
statisztikus eloszlási függvénnyel jellemezhetjük a 
sokaságot, ahol a kétváltozós függvény értéke az 
olyan egymáshoz hasonló szemcsék gyakoriságát, 
statisztikus súlyát adja meg, amelyeknek egyaránt h a 
felugrási és tí a leugrási terük.

A hiszteron működésének egy másik lehetséges 
példája egy homogén mágneses anyagban a doménfal 
mozgásával történő átmágnesezés akadályozottsága 
egy szennyező zárvány által, amint a 8. ábra bal és 
jobb oldala vázlatosan bemutatja.

A mágneses tér növelésével a zárványon megta
padt mágneses doménfal a pozitív mágnesezettségű 
térfogat növelése végett balra szeretne elmozdulni. A 
letapadás miatt azonban egy pontja a zárványon rög
zítve marad egészen addig, amíg a külső tér el nem

8. ábra. Balra: növekedő külső térrel a doménfal elhajolva, balra 
ugrással válik el a zárványtól. Jobbra: csökkenő térrel a doménfal 
elhajolva jobbra pattan el a zárványtól.

| \
1 i , i H= 0 1

oIIa? i
/ ]

7
1

2 H< h 2 H> h'
í

1f
/ 3 H= h 3 H= b' ' X

\

m
7^2

m -m
—2 N

m
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9. ábra. A pozitív mágnesezettségnek megfelelő (sötét) integrálási 
terület a mágneses tér növekedésével a h -tengely mentén függőle
ges határral növekszik, a mágneses tér csökkenésével a i'-tengely 
mentén vízszintes határral csökken.

éri a h felugrási teret, amikor a meghajlott doménfal 
kiegyenesedése ugrásszerű mágnesezettségnöveke- 
déssel jár.

A mágneses tér csökkentésével viszont a negatív 
mágnesezettségű térfogatnak kellene növekednie, a 
doménfal jobbra igyekszik elmozdulni. A zárvány 
visszatartó hatása miatt a letapadt doménfal most el
lenkező görbülettel hajlik meg és csak akkor tud ug
rásszerűen kiegyenesedni, ha a külső tér kisebb lesz, 
mint a tí leugrási tér. Ugyanazon zárvány esetében 
sem szükségszerű, hogy a felugrási és a leugrási tér 
nagysága azonos legyen, a letapadó doménfal is al
kalmas modell a P(h, hí) kétváltozós eloszlási függ
vénnyel jellemzett, általános tulajdonságú hiszteron 
példájának bemutatására.

A hagyományos Preisach-modell 
számítási eljárása

Nyilvánvaló, hogy a felugrási térnek van egy maximu
ma, amely fölött a P{h, h') kétváltozós eloszlási függ
vény nulla kell legyen, ugyanis a hiszterézis főhurok 
záródásáig, a mágnesezési görbe reverzibilis szaka
szának kezdetéig mágnesezett anyagban a tovább 
növelt külső tér már nem tud további ugrásszerű át- 
mágnesezést okozni. A főhurok az M(H) sík origójára 
nézve középpontosan szimmetrikus, ezért ugyanígy a 
leugrási térnek viszont van egy minimuma, amely 
alatt nincs ugrásszerű további csökkenés a mágnese- 
zettségben.

A P(h, tí) Preisach-féle eloszlásfüggvénnyel a fel
szálló hurokágban a következő képlettel tudjuk kife
jezni a mágnesezettség függését az alkalmazott külső 
mágneses tértől [6]:

u, h
M(H.) = Jlffflj.j) + j" dü j  áh’ P(h, h' ) =

H t l  H t . x

= M(Hi j) + E(Ht _ j, Hí).

A kétváltozós integrált szakirodalmi hagyomány 
szerint Everett-integrálnak is nevezzük [7].

A 9. ábrán egy példával illusztráljuk a Preisach- 
modell alkalmazási módját. A nulla mágnesezettségű 
alapállapotból indulunk, majd a pozitív telítés felé 
H0-ig növeljük, azután //,-ig csökkentjük, végül H2-ig 
ismét növeljük a mágneses teret, és közben a kon
centrikus körökkel jelzett P(h, tí) eloszlási függvényt 
az ábra szerinti területeken integráljuk:

H, b
M(H2) = I  j  db J áh' Pih, tí) -

2 -n -n,
Ht tí H, h- J d/b' J dhPCh, t í )  + j db j  áh’ P(b, tí) .
k  k  k  k

A leszálló hurokág mágnesezettségének negatív 
változása abszolút értékben azonos a vele szimmetri
kus pozitív ág változásával. Ezt a számításoknál ki is 
használjuk, miközben ez a szimmetria az Everett-in- 
tegrálok egyenletének formális átalakításával egy 
függvényegyenletet szolgáltat Pih, h0 függvényalak
jára nézve:

H, H -H, hJ db’ I  dbP (b,b’) = j  db J db’ P(-b’,h),
y H i t l  - H „ t  ~ H l t l

P(h, t í )  = P(-h’, tí).

A kapott függvényegyenlet alkalmas arra, hogy a 
kétváltozós eloszlásfüggvény megfelelő feltételek 
mellett egyváltozós függvények szorzataként jelenjen 
meg a változóik szeparálásával vagy a definíciók meg
változtatásával. Kétféle forma is kielégíti a függvény
egyenletet:

P {h ,tí)  = tp(7t) (p (-# ) vagy 
Pih, t í )  = \\r(h - tí ) %(| h + tí  |).

Természetesen létezhet bonyolultabb függvényfor
ma is, amely kielégíti a kapott függvényegyenletet. Ha 
ismernénk az eloszlásfüggvényt, az Everett-integrálok 
sorozatának kiszámításával -  elvben — bármilyen bo
nyolult mágneses tér változási függvényhez elő tud
nánk állítani a mágnesezettség függvényét.

A mért mágnesezési hiszterézis főhurokból az el
oszlásfüggvény előállításához direkt számítógépi al
goritmussal vagy szimulációs modell paramétereinek 
illesztésével juthatunk.

A hagyományos Preisach-modell az esetek többsé
gében nem tud elég jól illeszkedni a mérési adatok
hoz, különösen a főhurok belsejében mért értékek
hez. Az egyik szembetűnő fogyatékossága az úgyne-
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vezett egybevágósági tulajdonság, amely szerint két 
alhurok mindig egybevágó, ha ugyanazon mágneses 
tér értékhatárok közt vesszük fel. A mérések szerint 
azonban az ilyen alhurkok annál „soványabbak”, mi
nél nagyobb az átlagos mágnesezettségük, vagyis 
alakjuk függ a mágnesezési folyamat korábbi lépései
től. Másrészt a modell szerint a mágneses tér változá
sának fordulópontjaiban a görbék mindig vízszintesen 
indulnak, a fordulóponti meredekség mindig nulla, és 
a mérési adatok ezt sem igazolják. Ezeknek a tulaj
donságoknak az oka az, hogy az Everett-integrálok 
kiszámítása során minden mennyiség csak a mágne
ses tértől függ. Ez nyilvánvalóan kitűnik az integrálok 
differenciálhányadosának alakjából:

d M r
d f  Jdh' K H - b y

A differenciális szuszceptibilitásnak ez a formája 
nem hozza magával a korábbi előélet „terhét”, és 
adott Preisach-függvény mellett csak a legutóbbi for
dulópont és a végpont mágneses tér értékétől függ. 
Ez biztosítja az említett egybevágósági tulajdonságot 
és azt is, hogy a fordulópontokban a mágnesezettség 
görbéje mindig vízszintesen indul és elég nagy terek
nél, amikor a Preisach-függvény nullává válik, víz
szintesen folytatódik. A 10. ábrán a hagyományos 
Preisach-modell szerint számított mágnesezési gör
bék, a főhurok és az egybevágó alhurkok láthatók a 
Preisach-függvény P(b, h' )  = ty(b) <p(-h') egyszerű 
bilineáris alakjának feltételezésével.

A Szorzat Preisach Modell

A mérési adatokkal nem igazolható említett tulajdon
ságok megváltoztatása céljából javasoltuk a Preisach- 
modell differenciális szuszceptibilitásának módosítá
sát [8, 91. A mágnesezettséget a telítési értékkel nor
máivá Cm = M/Ms), a szuszceptibilitás új formája:

h

ß +cp(6) Jd //c p (-6 ')  .
K

d mCh) 
db RCm)

Az RCm) határoló függvény a mágnesezettség nulla 
értékénél maximális és a telítéshez közeledve nullára 
csökken, ezzel biztosítva az alhurkok mérési adatok
kal igazolt „soványodását”, általánosan a mágnesezési 
folyamat függését a mágnesezettségtől. A zárójelen 
belül már csak a mágneses tértől függő kifejezések 
vannak, az irreverzibilis járulékot kifejező integrál 
mellett a legfeljebb a tértől függő ß-val kifejezett re
verzibilis mágnesezési folyamat része lehet a módosí
tott „Szorzat Preisach Modell”-nek.

A szorzat alakú differenciális szuszceptibilitás for
málisan azt jelenti, hogy ebben az esetben a mágnese
zettség a mágneses térnek közvetett függvénye:

mCh) = G(\lCh)).

Ekkor:

d mCh) = dm  dg _ dG(p(£)) d\xCh) 
db dg áh dg db

RCm.)
a

ß +cp(A> jd h ' yC -tí)

A kívánt tulajdonságú határoló függvény egyik le
hetséges egyszerű alakja: RCm) = 1 -  m2. Vizsgáljuk a 
differenciális szuszceptibilitás így kifejezett alakját 
abban az esetben, ha nincs irreverzibilis folyamat, az 
integrál nulla. Ekkor a

ám} »  = ß ( l  - m 2) 
db

kifejezésből következik a mágnesezettség mCH) = 
tanh(ß//) formája, és ez éppen az s= 1/2 spinű para- 
mágneses közeg mágnesezettségét leíró mágnesezési 
görbe egyenlete. Általánosan a paramágneses mágne
sezési görbéket a különböző spin-értékekhez tartozó

M l
k ß(ß H)

Brillouin-függvények -  Bt/2Cx) = tanh(x) — írják le, és 
az általános RCm) határoló függvény az általános Bril- 
louin-függvény deriváltja.

10. ábra. Egybevágó alhurkok a hagyományos Preisach-modell 
számítási módszere szerint

11. ábra. Azonos határok között kiszámított nem egybevágó alhur
kok a szorzat-modell szerint.
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A „Szorzat Preisach Modell”-ben tehát az irreverzi
bilis hiszterézist is tartalmazó mágnesezettség egy 
felmenő ágát leíró egyenlet alakja:

m(H)  = ß
n  n

ß / /  + j d b y W  j d t í  <p(-6')
b0 h0V 0 0 y

Több fordulópontos mágneses tér program esetén
-  mutatis mutandis -  a hagyományos modell szerint
egymás után felfűzve számíthatjuk ki az egyes szaka
szokra vonatkozó integrálokat. A 11. ábrán az így 
kiszámított mágnesezési görbék láthatók, hasonló 
módon és hasonló paraméterekkel kiszámítva, mint a 
10. ábra egybevágó alhurokjai. Itt azonban az azonos 
határok közötti alhurkok nem egybevágóak és a for
dulóponti kezdő iránytangens nem nulla. Mind a 10. 
ábra, mind a 11. ábra függvényeinek kiszámítása 
során a

P(h, tí}  = cp«7)cp(-6 ')

alakú egyszerűsítő feltevést alkalmaztuk ahol

í
cp (h) = 3exp (.h - 0,2)2 

0,3

A

Gauss-függvény alakú haranggörbe.

Összefoglalás

Javaslatot tettünk a telítéssel járó hiszterézisjelenségek 
könnyebb fizikai értelmezését felkínáló szorzat mo
dell bevezetésére a hagyományos skaláris Preisach- 
modell feltevéseinek módosításával. Ezzel a módosí
tással lépést tettünk abba az irányba, hogy az empiri
kus mérnöki számítási eszköz a fizikai folyamatok 
leírására és értelmezésére is alkalmasabb legyen.

A hagyományos, mágneses tértől függő differenciá
lis szuszceptibilitást szorzat alakban állítottuk elő. A 
szorzat egyik tényezője explicit módon függ magától 
a mágnesezettségtől, ezzel a mágnesezési görbék 
aszimptotikus telítési jellegét emeltük ki. A szorzat
függvény csupán mágneses tértől függő másik ténye
zője a mágnesezettség reverzibilis és irreverzibilis 
járulékainak, azok egymáshoz való viszonyának telje
sen újszerű tárgyalását jelenti. A Szorzat Preisach Mo

dellben a kétféle járulék nem közvetlenül adódik 
össze egymástól független additív tagok formájában, 
hanem a külső tér aktuális értékétől függő reverzibilis 
járulék és a teljes mágneses előtörténettől függő irre
verzibilis járulék a telítési nonlinearitást kifejező függ
vény argumentumában egymástól kölcsönösen is füg
gő arányban járulnak hozzá a mágnesezettség aktuális 
értékéhez.

Az elemi mágneses egységek négyszög alakú hisz- 
teronjainak (a hagyományos modellben posztulált) 
kétváltozós eloszlási függvényét az egyváltozós koer- 
citív függvénnyel képzett

P {h ,tí)  = (pUOtpC-*/)

bilineáris szorzat alakjában állítottuk elő. A négyszöges 
elemi hiszterézishurok két ugrópontja ezzel természe
tes jelentést nyer, két különálló, egyenértékű, azonos 
függvényformával leírt (a külső tér irányába forduló) 
irányváltás együttes eredője. Ezzel a tényezőkre bon
tással az alkalmazott külső mágneses tér hatására vég
bemenő mágnesezési folyamatban a rendszer makrosz
kopikus mágnesezettségi állapotának hatását elkülöní
tettük az elemi mágneses egységek valószínűségi jelle
gű, egyedi irányváltásainak hatásától, amelyek mélyebb 
mikroszkópi szinten zajlanak le. Az irányváltások való
színűségét leíró, mérési adatokból kiszámítható (p(h) 
koercitív függvény ilyen módon a vizsgált minta anyag- 
tudományi jellemzője lehet, amelynek az egyéb anyagi 
tulajdonságokhoz és paraméterekhez (szerkezeti jel
lemzők globális és mikroszkópi szinten, az elemi egy
ségek -  szemcsék, domének stb. -  méretei, mechani
kai, elektromos és mágneses paraméterei stb.) való 
viszonyát vizsgálva új ismeretekre, új összefüggések 
felismerésére nyílik lehetőség.
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FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS MÁGNESES TÉRREL László János
MTA, Matematikai 

Tudományok Osztálya

Tisztában vagyok vele, milyen veszélyes feladatra 
vállalkoztam, amikor ezt a cikket megírtam. A mágne
ses tér fájdalomcsillapító hatása ugyanis olyan téma, 
mint a napi politika. Ha kiforrott véleménye talán 
nincs is róla az embernek, de előítélete vele kapcso
latban biztosan van mindenkinek. Kevesen tudják

azonban, hogy az elmúlt 30 évben, a nukleáris mág
neses rezonancia (NMR) módszernek az orvosi diag
nosztikában történt meghonosodása és elterjedése óta 
jelentős tudományos erők foglalkoznak ezzel a terü
lettel is. Hiszen nagyon is fontossá vált belátni, hogy a 
sztatikus mágneses tereknek nincsen a diagnózis
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módszerével korreláló hatása. Ezért talán érdemes 
lesz felhívni a figyelmet a következőkben arra, hogy

• valóban létezik olyan sztatikus mágneses térkon
figuráció, amelynek szignifikáns fájdalomcsillapító 
hatása van, és ez a hatás

• biológiai jellegű, hiszen a szervezet (a sztatikus 
mágneses tér hatására) saját, belső rendszereit moz
gósítja egy-egy patologikus folyamat leküzdésére.

Megalapozott remény körvonalazódik arra nézve, 
hogy kezünkbe kaphatunk egy olyan fájdalomcsillapí
tó módszert, amely nem kevésbé hatékony, mint a 
konzervatív kezelés lehetőségei, viszont kevesebb 
mellékhatással járhat.

Ez a tipikusan interdiszciplináris tudományterület 
egyelőre a jelenségek megfigyelése és fenomenologi- 
kus leírása szintjén működik.

A problémakör

A jelentős fájdalommal járó betegségek Magyarországon 
közel 3 millió, világviszonylatban pedig sok száz millió 
ember életét keserítik meg, amennyiben kihatnak a be
teg életvitelére, egészségügyi kiadásaira és életminősé
gére is. És akkor még nem említettük a táppénzes napo
kon kieső munkaórák és a kifizetett biztosítási díjak által 
az egész társadalomra nehezedő gazdasági terheket. 
Kiemelten nagy létszámú betegcsoport az öregedő né
pesség, illetve a már mozgáskorlátozottá vált betegek 
köre. Az emberiség egyharmada él át élete folyamán 
krónikus fájdalmat, amely az esetek többségében hóna
pokra, évekre, néha évtizedekre is elhúzódik.

A mozgásszervi megbetegedések egyre növekvő 
száma például az egész világot érintő probléma. A 
kérdés fontosságát az is alátámasztja, hogy 2000- 
2010-et a WHO (World Health Organisation = Egész
ségügyi Világszervezet) a „csont és ízület évtizedé
nek” nyilvánította. A mozgásszervek (inak, izmok, 
ízületek, csontok) betegségei legtöbbször gyulladás, 
kopás és sérülés kapcsán kialakuló fájdalom képében 
jelentkeznek. A háziorvosi rendelőkben a betegek 20- 
25%-a mozgásszervi eredetű panasszal jelentkezik.

A neuropátiás fájdalmak az idegek, illetve az idege
ket burkoló mielin-hüvely közvetlen sérülésére vezet
hetők vissza. Pusztán ilyen fájdalomtól világszerte 
mintegy 44-98 millió ember szenved nap, mint nap. A 
98 millióba beleértjük azokat is, akik -  vélhetően neu
ropátiás eredetű -  alsó háttáji fájdalommal küzdenek, 
mint amilyen az isiász (másnéven Hexenschuß vagy 
lumbágó). Ezt a fajta fájdalmat is csillapítani kell, ami 
a sokféle lehetőség ellenére nagy kihívás a mai orvos- 
tudomány számára.

A fájdalomcsillapításra használt gyógyszerek más
más hatékonysággal és hatásmechanizmussal működ
nek, közös jellemzőjük azonban, hogy a szervezetben 
zajló gyulladást csökkentik. Bár a szerek hatásosak, 
alkalmazásuk átgondolása mégis különlegesen fontos 
napjainkban, hiszen nemcsak a mellékhatásokra, ha
nem a -  sokszor áttekinthetetlenül bonyolult -  köl
csönhatásokra is tekintettel kell lenni.

A lakosság érdeklődése eközben világszerte megnö
vekedett a természetes, gyógyszermentes gyógymódok, 
például a mágneses terápiák iránt. Hozzájárul ehhez az 
állami egészségügyben való csalódás, valamint a „well
ness” hatásos marketingje is. A permanens mágneses te
rápiák nem bizonyították hatékonyságukat, noha számos 
gyakorlati előnyt kínálnak: az otthon végezhető, külön 
ráfordított időt nem igénylő (alvás közben alkalmazha
tó), fájdalommentes, nem-invazív (műtéti beavatkozástól 
mentes), érintésmentes, azonnal ható és függőséget nem 
okozó kezelés lehetőségét. Ezek az eszközök nem igé
nyelnek karbantartást, sem szakszerű kezelést, emberöl
tőnyit meghaladó a várható élettartamuk, nincs szüksé
gük elektromosságra, nem tartalmaznak mozgó, kopó 
alkatrészt, és az átlagember számára is megfizethetőek. 
Nem utolsósorban pedig költséghatékonyak: egyetlen 
nap alatt 15-20 beteg is részesülhet kezelésben, követke
zésképpen nagy mennyiségű fájdalomcsillapító, gyulla
dáscsökkentő gyógyszer ára is megtakarítható. Ha lenne 
olyan készülék, amely tudományos módszerekkel bizo
nyítottan fájdalomcsillapító hatású, akkor széles körben 
kerülne alkalmazásra minden olyan betegség esetén, 
amikor a hagyományos kezelés ellenjavallt.

Az előnyöket felismerve a piacon már évekkel ez
előtt megjelentek a „mindent gyógyító” állandó mág
neses eszközök, a mágneses ékszerek, mágneses ágy
neműk, derékpántok stb. Ezek bárminemű élettani 
hatása vitatható, és az ajánlásukban szereplő érvek 
inkább az áltudomány kategóriába sorolhatók.

Egy konkrét megoldási javaslat

Kutatásaim kezdetén tényeket akartam kapni arra 
nézve, hogy ezen eszközök nem kizárólag pszicho
szomatikus, hanem élettani hatásúak is. Korábbi kuta
tásaim a termonukleáris fúziós reaktorok (stellarátor) 
területén itt jól alkalmazható, a sztatikus mágneses 
terekkel kapcsolatos háttértudást biztosítottak szá
momra. A tudományos irodalom tanulmányozása so
rán körvonalazódott, hogy a téma legalább 30 éves, 
hiszen a kutatók azóta foglalkoznak ezzel, amióta a 
nukleáris mágneses rezonancia módszer bekerült az 
orvosi diagnosztikába. Úgy látszott az irodalomból, 
hogy ha van is élettani hatás, azt vagy nagyon erősen 
inhomogén mágneses térrel, vagy nagyon erős homo
gén mágneses térrel lehet elérni.

Hamarosan elkészült az első készülék (1. ábra), 
amely 10x10 mm-es neodímium-vas-bór N50 (Br = 1,47 
T) hengermágneseket tartalmazott mind a felső, mind az 
alsó tálcában. A négyzetrácsban szorosan egymás mellett 
elhelyezkedő mágnesek ellentétes polaritásúak, akárcsak 
a két tálcában egymás felé nézők. A tálcák között így 
kialakult mágneses tér erősen inhomogén: a tálcákra 
merőleges irányban a mágnes felületétől távolodva a 
középsíkig a térerősség nulláig csökken, majd újra nö
vekszik. A tálcák síkjával párhuzamosan a szomszédos 
csúcstól csúcsig mért mágneses indukció 783,2±0,1 mT, 
két irányban szimmetrikus oldalirányú 74,2 T/m induk
ciógradienssel 3 mm magasságban az alsó mágnesek
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1. ábra. A sztatikus mágneses teret előállító készülék egyik első 
modellje. A felső tálca egy függőleges sínen csúsztatható. A kísérlet 
során a két tálca közti mágneses térbe helyeztük az egereket.

tetejétől, 108,7±0,1 mT indukció 10,7 T/m gradienssel 10 
mm távolságban, 1,5±0,1 mT indukció 0,2 T/m gradiens
sel 15 mm távolságban. (A méréseket az MTA Műszaki 
Fizikai és Anyagtudományi Intézetében végeztük.) A 
mágneses erővonalak nagy része a szomszédos mágne
seken, kis része pedig -  a mágneseket tartalmazó tálcák 
távolságának függvényében -  a szemközti mágneseken 
keresztül záródik. Ezt a készüléket állatkísérletben tesz
teltük úgy, hogy egy átlátszó műanyaglapokból készült 
46 mm magas kalitkát illesztettünk a tálcák közé.

Tudományos ismeretek a sztatikus mágneses 
terek élettani hatásairól

A sztatikus mágneses terek hatásait áttekintő legfris
sebb összefoglaló forrás az Európai Unió SCENIHR 
(Scientific Committee on Emerging and Newly Identi
fied Health Risks = Újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága) bizottságának 
2009- évi beszámolója [1], amely a mi közleményein
ket is tartalmazza. Kissé régebbi, de szélesebbkörű 
áttekintést ad a WHO 2006. évi jelentése [2],

Saját első tapasztalataimat a Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében, a 
Neurológiai Klinikán, a Debreceni Egyetem Anató
miai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében, valamint a 
Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmako
terápiás Intézetében végzett kísérletek során szerez
tem. Az idézett eredmények állatkísérletes modellek
ből származnak (amelyek esetében a placebóhatás

idő (perc)
2. ábra. A „writhing” teszt eredménye a mérési idő függvényében. 
Az egerek hasi összehúzódásának száma a fájdalom-szindrómára 
jellemző. Zárójelben az állatok számát adtuk meg. A mérés teljes 30 
percére vonatkoztatva az optimalizált sztatikus mágneses tér fájda
lomcsillapító hatása meghaladta a 83%-ot.

elhanyagolható), reprodukálhatónak és statisztikailag 
szignifikánsnak bizonyultak.

Tanulmányoztuk a sztatikus mágneses tér hatását 
az akut fájdalomérzetre. A kísérleti modellt „writhing” 
(vonaglási) tesztnek hívják. Ez a farmakológia széles 
körben használatos módszere a fájdalom okozta reak
ció mérésére. Kimutattuk, hogy a sztatikus mágneses 
tér szignifikánsan csökkenti egérben az ecetsav hatá
sára kialakult hasi összehúzódások (akut zsigeri fájda
lomérzékelés) számát. Optimalizálva a készülék szer
kezeti paramétereit, a mágneses kezelés 83%-ban 
csökkentette a fájdalomérzetet (2. ábra). A mágneses 
térnek való kitettség (expozíció) alatt, illetve az azt 
követő 96 órában sem találtunk káros mellékhatást.

Az optimalizáció során több mint 20 különböző 
sztatikus mágneses teret hasonlítottunk össze a wri
thing tesztben elért eredménye alapján. Változtattuk a 
mágnesek számát, anyagát, alakját, mágnesezettségét, 
a tálcák számát, a rácsállandót stb.

Tanulmányoztuk a sztatikus mágneses tér fájda
lomcsillapító hatását kémiai anyagoknak (formalin, 
reziniferatoxin, carrageenan) a bőr alatti kötőszöve- 
tes térbe való juttatásakor is. Vizsgáltuk, hogy a 
mágneses kezelés által kiváltott fájdalomcsillapító 
hatásban játszanak-e bármilyen szerepet a kapszai- 
cin- (a paprika csípősségét okozó alkaloid) érzé
keny rostok. Egyszeri, 30 percig tartó sztatikus mág
neses térnek való kitettség hatására a fájdalomra 
adott, úgynevezett nocifenzív válaszok (mint példá
ul a mancs nyalogatása és emelgetése) száma és idő
tartama a kiváltott reakció mindkét fázisában (0-5 
percig akut, 20-45 percig gyulladásos) szignifikán
san csökkent. Von Frey-méréssel1 becsültük a mancs

1 Az alkalmazott von Frey-tesztben az állat egy olyan ketrecbe van 
zárva, amelynek lukacsos az alja. Alulról egy, a nyílások átmérőjé
nél kisebb átmérőjű, henger alakú, tompa végű rúddal bökdösik, 
felemelik az állat mancsát. Az ép állatot ez nem zavarja, a mancsát 
csak akkor húzza el, amikor már a mozdulat maga válik kellemet
lenné. Ha azonban az állat mancsa sérült, akkor korábban elhúzza. 
Ezzel a módszerrel tehát a mancs érzékenységét azzal a -  rúdhoz 
kapcsolt számítógép által mért -  nyomásértékkel mérjük, ami egy
ben a fájdalomküszöböt jelzi.
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mechanikai érzékenységének változását. A sztatikus 
mágneses tér szignifikánsan csökkentette a sérült 
mancs érzékenységét.

Ha reziniferatoxin előkezelést alkalmaztunk, majd 
ezután vizsgáltuk az állatok fájdalomra reagáló visel
kedését formalinteszttel,2 akkor azt találtuk, hogy az 
előkezelés szinte teljesen felfüggesztette a sztatikus 
mágneses tér fájdalomcsillapító hatását. Minthogy a 
reziniferatoxin a szervezet kapszaicin-érzékeny rost
jait teszi érzéketlenné, valószínű, hogy a sztatikus 
mágneses tér fájdalomgátló hatásában közreműköd
nek a kapszaicin-érzékeny rostok.

A hatásmechanizmust tovább kutatva megvizsgál
tuk, hogy melyek azok a receptorok, amelyek a fájda
lom sztatikus mágneses tér okozta csökkenésében 
részt vehetnek. A writhing tesztben az állatokat kü
lönböző receptor-antagonistákkal3 előkezeltük, illetve 
olyan egereken kísérleteztünk, amelyekben bizonyos 
kannabinoid-(CBl)-receptorok genetikusán hiányoz
tak. Az élő szervezet végtagján (perifériáján) adott 
naloxonhoz képest a kisagyba beadott naloxon ke
vésbé gátolta a sztatikus mágneses tér hatását. Ebből 
arra következtettünk, hogy a sztatikus mágneses tér 
inkább a végtagokon, mint a központi idegrendszer
ben hat.

A sztatikus mágneses térnek való kitettség hatását 
olyan egereken is vizsgáltuk, amelyek ischiadicus ide
gét részlegesen lekötöttük, így váltva ki a neuropátiás 
fájdalmi állapotukat. A mancs érzékenységének méré
sére itt is a von Frey-féle tesztet használtuk. Azoknak az 
állatoknak, amelyek az operációt követő első két hét
ben -  a betegség kialakulásakor -  részesültek napi 30 
perces sztatikus mágneses térben, nem javult számotte
vően az állapota. Azon egerek mancsának érzékenysé
ge, amelyek az operációt követő 15. naptól részesültek 
két hétig napi mágneses kezelésben, a 20-22. napra 
(tehát a kezelés 5-7. napján!) a kontrollal megegyező 
mértékűre növekedett a mechanikai érzékenység (allo- 
dínia) küszöbértéke. A sztatikus mágneses tér tehát 
vélhetően a mielin-hüvely spontán regenerációs folya
matában is szerepet játszik.

A writhing tesztben a hatás dinamikáját is figyeltük, 
vajon a 10, 20, 30 percig tartó expozíció lineárisan 
növeli-e a fájdalomcsillapító hatás időtartamát az ex
pozíció megszűnte után. Érdekes módon nem talál
tunk jól magyarázható dózisfüggést, legtovább a 10 
perces kezelés után maradt meg a hatás, mintegy 30 
percig szinte változatlanul (5%-ot emelkedett csak a 
vonaglási szám).

Egészséges egereket kitéve a mágneses térnek azt 
találtuk, hogy helyváltoztató aktivitásukra, félelmi 
reakcióikra nincsen hatással az expozíció.

Felmerült az a kérdés is, hogy vajon egy klinikai 
MR (mágneses rezonancia) berendezés erős, homo

2 A formalinteszt során az állat a bőre alá kap formaiint, ami helyi 
gyulladást vált ki. Ennek a lefolyását, tüneteit mérik azután külön
böző módszerekkel (von Frey-módszerrel, a mancs emelgetés, 
nyalogatás gyakoriságával, ezek időtartamával).
3 A „receptor-antagonista” olyan anyag, amely egy érzékelésre 
specializálódott sejtet (receptort) működésében akadályoz.

gén sztatikus mágneses terébe helyezett állatokon 
tapasztalható-e valamiféle viselkedésváltozás, eny- 
hül-e a fájdalomérzet. A writhing tesztet elvégezve 
egy 3 T mágneses indukciójú klinikai MR-ben azt ta
láltuk, hogy azokban a hatás 69% volt, tehát a 30 
percre az MR-be helyezett egerek sokkal kevésbé 
reagáltak a fájdalomra, mint az MR-be nem került 
társaik. (Többen állítják, hogy fájdalom miatt MR-ki- 
vizsgálásra küldött betegek fájdalomérzete csökkent a 
vizsgálatot követően.) Megfontolásra javasoltuk, hogy 
a jövőben az MR-berendezések terápiás céllal is kerül
jenek alkalmazásra.

Több van előttünk, mint mögöttünk

Sok mindent tudunk már a sztatikus mágneses terek 
hatásairól, de még sokkal többet nem tudunk. Nem 
ismerjük a teljes hatásspektrumot, a hatás dinamiká
ját, a hatásmechanizmus komplex képét, a gyógyszer
kölcsönhatásokat. Nem ismerjük, hogy pontosan mi
lyen fehérjék, vagy más alapú közvetítők vesznek 
részt a folyamatban. Az sem világos, hogy a biológiai 
szerveződés milyen szintjén lehetséges egyáltalán 
hatást elvárni.

Ha a korábbi feltételezésünkkel ellentétben a mág
neses tér mégis inkább centrálisán (a központi ideg- 
rendszerben), mint a periférián hat, akkor a mágneses 
térnek a teljes testet kell érnie. Állatkísérleteinkben a 
rágcsálóknál mindig a teljes testet tettük ki a mágne
ses térnek, ám ennek kivitelezése emberen csak MR- 
méretű berendezésben lehetséges. A magnetohidrodi- 
namikai erők arányosak a mágneses tér indukciójának 
és az indukció gradiensének szorzatával [31- Ez ma
gyarázatot adhat arra, hogy miért az erős homogén 
mágneses terek, illetve az erősen inhomogén terek 
esetében tapasztalunk jelentős hatást. Noha a bioló
giai anyagok határfelületén a mágneses szuszceptibili- 
tások eltérőek, ezt a hatást az irodalomban elhanya
golhatónak tartják [4],

A szervezetnek a mágneses terek időbeli változásá
ra legérzékenyebb részei a perifériás idegek. Az inho
mogén sztatikus térben szabadon mozgó egér időben 
változó (nem periodikus) mágneses fluxust érzékel. 
Ezért elektromotoros erő, és ennek következménye
képpen elektromos áramok indukálódhatnak a testé
ben. Az ember perifériás idegeinek stimulációjához 
szükséges legkisebb „gradiens kapcsolási sebesség” 
40 T/s (ezt az értéket az MR gradiens terének kapcso
lási sebességével szokták azonosnak venni [51, noha 
minden inhomogén térben történő mozgás erre ve
zet). Ettől a hatástól állatkísérletben általában eltekint
hetünk [6]. De ha nem is tekintenénk el tőle, nehéz 
elképzelni, hogy indukált áramok fájdalomcsillapítást 
okoznának, hiszen ennek az ellenkezőjét tapasztalták 
az irodalomban [7]. Az MR-vizsgálatra küldött beteg 
azonban szintén indukcióváltozásnak van kitéve an
nak ellenére, hogy az MR sztatikus mágneses tere a 
vizsgálat helyén jó közelítéssel homogénnek tekinthe
tő. Ennek az az oka, hogy nagyjából egy méteren be-

172 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 9 /5



3- ábra. A Lorenzini-féle ampullák kis sötét pórusoknak látszanak a 
cápa fején. Ezen magnetoreceptorok a geomágneses tér indukciójánál 
100-szor gyengébb sztatikus mágneses tér érzékelésére is képesek.

lül a páciens egy olyan mágneses térből, amelynek 
csak csekély (szórt) a mágneses indukciója, egy erős 
(ma tipikusan 1,5—14 T indukciójú) mágneses térbe 
kerül. Az indukcióváltozás okozta mágneses fluxus
változás csak akkor nem fog korrelálni a diagnózis 
eredményével, ha a beteget lassan és az MR-berende- 
zés alagútját felező vízszintes síkban mozgatják a vizs
gálatot megelőzően. Az indukcióváltozás okozta 
áramsűrűség a beteg testében nem haladhatja meg 
ugyanis a 480 mA/m2 küszöbértéket (ez az áramsűrű
ség szintén a perifériás idegek stimulációjához szük
séges küszöbérték) [8].

Rágcsálók a 4 T fölötti mágneses térben averzív4 
válaszokat mutatnak, és feltételes elkerülést tanúsí
tanak, azaz menekülni igyekeznek belőle. Egyes be
számolók szerint MR-ben a fej legkisebb mozgása is 
fájdalomhoz, a szem előtt táncoló csillagokhoz, szé
düléshez, hányingerhez, fémes ízérzéshez vezethet. 
Ezek közül nem egy szindróma előfordul pusztán a 
szem mozgatására! Brandt ezt az idegrendszer szá
mára egyidejűleg érkező, de egymásnak ellentmon
dó hatások összegződésével magyarázza [91. Fou- 
cher és munkatársai azt találták, hogy az erős sztati
kus mágneses térben (2 T) az agyi funkciók lelassul
nak [10],

A mágneses terek élettani hatásait tagadni akkor 
sem lehetne, ha nem tudnánk, hogy bizonyos állatok
ban megmaradtak olyan -  a törzsfejlődés folyamán 
kialakult -  receptorok, amelyek a sztatikus mágneses 
tér érzékelésére specializálódtak, és az állatokat a 
tájékozódásban (a magnetotaktikus baktériumoktól a 
költöző madarakon át a repülő emlősökig [11]), illetve 
a rejtőzködő zsákmány megtalálásában (cápafélék, 3- 
ábra) segítik.

Bizonyos mérésekből az derült ki, hogy 1 T induk
ciónál erősebb mágneses tér a szívben és a főbb vér
edényekben áramlási potenciálkülönbséget okoz, de 
ennek a fiziológiai magyarázata még bizonytalan [12].

4 Az „averzív válasz” állatoknál olyan reakciót jelent, amelyben az 
állat valamilyen fájdalmas hatást próbál elkerülni. Embernél ez 
bonyolultabb kérdés, mivel nemcsak valós, hanem vélt hatások 
elkerüléséről is szó lehet.

Sertésen végzett kísérletek viszont azt mutatták, hogy 
még 8 T mágneses tér sem okozott az állatokban ér
rendszeri elváltozást [13]- Gupta és munkatársai szá
mítógépes modellezéssel ugyanakkor azt találták, 
hogy a EKG-kiértékelésen jól látható elváltozást okoz 
a szív T-hullámán már egy 1,5 T indukciójú külső ho
mogén mágneses tér is [14].

Összefoglalás

Azt mondhatjuk tehát, hogy létezik olyan sztatikus 
mágneses térkonfiguráció, amelynek az egerekre fáj
dalomcsillapító hatása van. Ugyanez erősíteni képes a 
mielin-hüvely spontán gyógyulási (repair) folyamatát 
is. A hatás biológiai jellegű, mert a szervezet saját 
belső rendszereit mozgósítja. Néhány olyan kísérlet
ből, amelynek nem volt pozitív hatása, úgy gondol
juk, hogy csak igen nagy (1,5 T indukció fölötti) szta
tikus mágneses térnek lehet hatása a jól működő 
(egészséges) emberi szervezetre.
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Pósfai Mihály
Pannon Egyetem, VeszprémMÁGNESES BAKTÉRIUMOK

A vándormadarak, méhek, lazacok vagy angolnák 
bámulatos tájékozódása a Föld mágneses terében 
közismert. Kevesebben tudják, hogy egyes baktériu
mok is képesek a mágneses térhez igazodva navigál
ni, a számukra legkedvezőbb életteret megtalálni. 
Richard Blakemore [1] 1975-ben tavi mikroorganiz
musokat vizsgált fénymikroszkóppal, és észrevette, 
hogy egy csapatnyi sejt a vízcseppnek mindig ugyan
arra az oldalára úszott. Azt gyanította, hogy ezek 
fény felé úszó baktériumok, ezért elsötétítette a he
lyiséget. Mikor ez nem változtatott a baktériumok 
mozgásán, egyéb módosításokkal próbálkozott, ám 
hasztalan: a baktériumok továbbra is mindig a víz
csepp ugyanazon oldalára gyülekeztek. Ekkor egy 
furcsa ötlete támadt, és egy mágnest helyezett a 
csepp másik oldalára. A sejtek azonnal megfordultak, 
és a csepp túlsó oldalán gyűltek össze ( 1. ábra). E 
felfedezés óta beszélünk magnetotaxisról, azaz a 
környezet mágneses terének irányához igazodó moz
gásról, illetve magnetotaktikus (vagy egyszerűbben 
mágneses) baktériumokról.

Tájékozódás mágnesekkel

A mágneses baktériumok jellemző tulajdonsága, hogy 
magnetoszómákat tartalmaznak (2. ábra). A magneto- 
szóma egy ferrimágneses nanokristályból (amely lehet 
Fe30 4 magnetit vagy Fe3S4 greigit) és az ezt körülvevő 
biológiai membránból áll [2]. A magnetoszómák rend
szerint láncba vagy láncokba rendeződnek, de akad
nak szétszórt kristályokat tartalmazó sejtek is. A bakté
riumsejt a benne lévő mágneses kristálylánc miatt úgy 
viselkedik, mint egy iránytű, azaz a Föld mágneses 
tere az erővonalakkal párhuzamos irányba forgatja az 
egész sejtet. A környező mágneses tér csak a sejt pasz- 
szív irányulását biztosítja, a baktérium mozgását nem. 
Valamennyi eddig ismert mágneses baktérium olyan 
sejtfüggelékekkel (egy vagy több ostorral) rendelke
zik, amelyek az aktív mozgást teszik lehetővé.
1. ábra. A Balaton iszapjából gyűjtött mágneses baktériumok fény
mikroszkópos felvételen. A csepp szélén látható sötét sávot sokezer 
sejt alkotja, amelyeket mágnessel „kicsaltunk” a vízcsepp szélére.

De miért jó egy baktérium számára, ha tájékozódni 
tud? A választ a baktériumok életterének és fiziológiá
jának ismeretében adhatjuk meg. A mágneses bakté
riumok vízi élőhelyeken, tengerekben, tavakban, mo
csarakban és ezek üledékeiben élnek, olyan környe
zetben, ahol az oxigén koncentrációja függőlegesen 
változik. A mágneses baktériumok többsége számára 
a túl sok oxigén végzetes, de minimális koncentráció
ban azért igénylik az oxigént, ezért az oldott oxigént 
tartalmazó és oxigénmentes rétegek közötti átmeneti 
zónában (angolul: oxic-anoxic transition zone = 
OATZ) élnek 13]. Ez a zóna húzódhat egy vízszintes 
sávban a vízoszlopban (például a Fekete-tengerben 
ez a helyzet), vagy egy néhány milliméteres rétegre 
korlátozódhat az üledékben. A legtöbb édesvízi élő
helyen -  mint például a Balatonban is -  az OATZ a 
víz-üledék határfelületen vagy kevéssel ez alatt talál
ható (3. ábra). Akárcsak mi emberek, akik a földfel
színtől néhány km-es magasságig viseljük el az oxi
génhiányt, a mikroaerofil baktériumok pár mm-en 
belül találják meg a számukra kedvező életteret. Az 
élőlény mérete és az élőhely vastagsága közötti szor
zótényező az ember és a baktérium esetében is körül
belül ezerszeres.

A mágneses baktériumok aktív úszásának irányát 
meghatározza a környező mágneses tér. Ezért a bak
tériumok kénytelenek a geomágneses erővonalak men
tén úszni, amelyek pedig az Egyenlítőtől távolodva 
egyre nagyobb szögben hajlanak a Föld felszínéhez ké
pest, miáltal a baktériumok mindig „lefelé” vagy „fel
felé” úsznak. Ez a viselkedés előnyt jelent az optimális 
oxigénkoncentráció megtalálása szempontjából, hiszen 
a sejt egy háromdimenziós keresési problémát egydi-

2. ábra. a) Magnetit magnetoszómákból álló egyszeres kristálylánc 
a Magnetospirillum gryphiswaldense baktérium sejtjében, b) Két, 
egyszeres magnetitláncot tartalmazó, balatoni mágneses baktérium
sejt. c) Szétszórt magnetit-kristályok és két nagy foszfátcsomó egy 
balatoni mágneses baktériumsejtben.
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3. ábra. A magnetítet kiválasztó mágneses baktériumok optimális 
élettere általában az oldott oxigént tartalmazó és az oxigénmentes 
zóna határán húzódó átmeneti réteg (OATZ). A ferde vonalak a 
Föld mágneses erővonalait jelölik.

menziósra redukál. Nagy oxigénkoncentráció mellett a 
magnetotaktikus baktériumok az északi félgömbön a 
mágneses észak felé, míg a déli félgömbön a mágneses 
dél felé úsznak, azaz mindkét esetben lefelé, a toxiku
sán nagy oxigénkoncentrációtól távolodva. Az Egyenlí
tő környékén, ahol a mágneses erővonalak párhuza
mosak a felszínnel, közel fele-fele arányban találhatók 
dél-, illetve északkereső baktérium sejtek [4],

A mágneses baktériumok vizsgálata révén nemcsak 
magukról a baktériumokról szerezhetünk új ismerete
ket, hanem  az összetettebb élőlények mágneses érzé
kelésének lehetséges mechanizmusaira is ötleteket 
gyűjthetünk. A baktériumok sejtjei miniatűr laborató
riumoknak is tekinthetők, am elyekben a mágnességet 
a nanom éteres m érettartományban vizsgálhatjuk. 
Ezért mind a biológia, mind az ásványtan és az anyag- 
tudom ány számára érdekes új eredm ényeket tartogat
hat a mágneses baktériumok tanulmányozása.

Nanokristályok mágnessége

A mágneses baktériumok irányulásának szükséges 
feltétele, hogy a bennük lévő kristályláncok állandó 
mágneses momentummal rendelkezzenek. A kristá
lyok mágneses tulajdonságait több fizikai és kémiai 
param éter befolyásolja, amelyek egymással versengő 
mágneses hatásokat eredm ényeznek. Ezért a bakté
riumok sejtjeiben lévő nanokristályok mágnességét 
csak úgy érthetjük meg, ha részletesen tanulmányoz
zuk a kristályok összetételét, szerkezetét, alakját és 
kristálytani irányulását.

A ferrimágneses nanokristályok mágneses tulajdon
ságai szempontjából a legfontosabb param éter a kris
tályméret. A magnetit esetében a 120 nm-nél na
gyobb, izometrikus kristályok elméleti számítások 
szerint mágneses két- vagy többdom ének, azaz do- 
ménfallal elválasztott, eltérő irányban mágnesezett 
tartományokat tartalmaznak [51. A 30-120 nm-es m é
rettartományban a kristályok egyetlen mágneses do- 
mént tartalmaznak. Ezen egydoménes kristályok 
olyan dipólusok, amelyekben a mágneses indukció- 
vektor iránya állandó. A 30 nm-nél kisebb kristályok 
szuperparam ágnesesek, azaz a mágneses mom entu
muk irányát a hőmozgás állandóan változtatja.

A mágnességet a ferrimágneses részecskék alakja is 
befolyásolja, amely hatást alak-anizotrópiának nevez
zük. Minél megnyúltabb egy kristály, annál valószí
nűbb, hogy a mágneses indukció a hossztengelyével 
lesz párhuzamos. A magnetokristályos anizotrópia a 
kristályszerkezet mágnességre gyakorolt hatására utal: 
vannak a kristályban m ágnesesen „lágy” és „kemény” 
irányok. A magnetit esetén a könnyű mágnesezhető- 
ség iránya a kristálytani [111] irány, azaz a dipólus 
ebben az irányban hajlamos kialakulni. Az egyes kris
tályok pozíciója is hat a mágnességükre, mivel a kö
zeli részecskék egymással mágneses kölcsönhatásba 
lépnek. A mágneses baktériumokban lévő nanokristá- 
lyokon m indezen tényezők (kristályméret, -alak, kris
tálytani irányulás, az egyes részecskék elrendeződé
se) mágnességre gyakorolt hatása látványosan és 
mennyiségileg tanulmányozható elektronholográfia 
segítségével.

Elektronholográfia

A transzmissziós elektronm ikroszkópos (TEM) elekt
ronholográfia m ódszerét G á b o r D én es  írta le, aki 
ezért Nobel-díjat is kapott. A módszert a gyakorlat
ban azonban csak az 1990-es évektől alkalmazzák, 
mióta megfelelően koherens elektron-sugárforrással 
felszerelt elektronm ikroszkópok is rendelkezésünkre 
állnak.

A módszer lényege, hogy a mintán áthaladt elekt
ronsugár fázisát is rögzítjük, nemcsak az intenzitását. A 
fázis mérése az anyag mágneses tulajdonságainak 
mennyiségi vizsgálatát teszi lehetővé. Az elektronho
lográfia kísérleti elrendezését a 4. á b ra  mutatja: nél
külözhetetlen a koherens elektronsugarat kibocsátó 
téremissziós katód (angolul: fie ld -em iss io n  g u n  = FEG), 
a kettősprizma („biprizma”, ami egy Pt- vagy Au-bevo- 
natú huzal, amelyre pozitív feszültség kapcsolható), és 
a mágneses anyagok vizsgálatához a Lorentz-lencse, 
amely mágneses tértől mentes leképezést tesz lehetővé. 
Az elektron-sugárnyaláb egyik része a minta vizsgálni 
kívánt területén, másik része pedig vákuumon halad át. 
A mintában a sugár fáziseltolódást szenved a vákuu-

4. ábra. Az elektronholográfia kísérleti körülményeinek vázlata.
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5. ábra. a) Kettős magnetitlánc a veszprémi Séd-patak iszapjából származó baktériumban. A szá
mozott kristályok mindegyikéről elektronelhajlási felvétel készült, ami alapján irányulásuk megha
tározható. A fehér nyilak az [111] irányt jelölik az egyes kristályokban, b) A 4-es és c) a 7-es szám
mal jelölt kristályról készült elektronelhajlási felvétel, d) Morfológiai modell, amely nagyfelbontású 
elektronmikroszkópos felvételek alapján készült, e) Mágneses indukciótérkép, amely elektron
hologramok alapján az a) ábrán látható kettős magnetitláncról készült. A kontúrvonalak távolsága 
0,3 radián (Simpson és társai [71 nyomán).

mon áthaladt sugárhoz képest. A kettősprizma sugár
menetbe iktatása révén a mikroszkóp ernyőjén a két 
sugárnyaláb egymással interferál. A keletkező holog
ram interferenciacsíkjainak periodicitása a fázisra, a 
csíkok intenzitása az amplitúdóra vonatkozó informá
ciót hordozza. Ezen paramétereket a gyakorlatban a 
hologram Fourier-transzformáltjából lehet megállapíta
ni. A Fourier-transzformált egy maximumhelyének in
verz Fourier-transzformálásával kapjuk végül a fáziské
pet, amelyen a kontraszt a mintát elhagyó elektronsu
gár fázisának függvénye.

A mintában létrejövő ф(х) fáziseltolódást a közepes 
belső potenciál (angolul: mean inner potential = MIP, 
ami a helyi összetételtől és sűrűségtől függ), és а В 
mágneses indukcióvektornak a minta síkjával párhu
zamos, a beeső sugár irányában integrált komponen
se befolyásolja:

ф(х) 2 n E+En
A E(E+2En

J  V(x, z) d z  -

j  j  B±(x, z ) dxdz,

ahol z  a beeső elektronsugár iránya, x  egy irány a 
minta síkjában, BL a mágneses indukció x-re és z-re

is merőleges komponense, V 
a minta közepes belső poten
ciálja, A az elektronsugár hul
lámhossza, E és Eq pedig a 
beeső elektronok mozgási és 
nyugalmi tömege [6]. A fenti 
egyenlet alapján a hologra
mokon megfigyelhető fázisel
tolódás két tagból tevődik 
össze: ф(х) = фт1?+фтаг А 
mágnesség tanulmányozásá
hoz а ф mag, míg a mintapoten
ciál, azaz a mintavastagság 
meghatározásához а ф mip is
meretére van szükség. A két 
tag fáziseltolódásra gyakorolt 
hatása egy kísérleti eljárással 
elkülöníthető.

A különválasztott ф mag fá
ziskép alapján mágneses kon
túrvonalak számíthatók, ame
lyek vizuálisan segítik a mág
neses tér nagyságának és irá
nyának tanulmányozását (5.e 
ábra). A mágneses kontúrvo
nalas ábrák információt adnak 
a mágneses doménszerkezet- 
ről, a kristályok magnetoszta- 
tikus, illetve alak-anizotrópiá
járól és az egyes részecskék 
mágneses kölcsönhatásairól. 
Az elektronholográfia segítsé
gével egyes mágneses tulaj
donságok mennyiségileg jel

lemezhetők. A mágnesség által okozott fáziseltolódás
ból számítható az egyes nanokristályok és az egész 
baktériumsejt mágneses momentuma [6].

Baktériumok mágnességének vizsgálata

A mágneses baktériumok morfológiailag és a bennük 
lévő mágneses kristályok jellemzői alapján is sokfé
lék. Például a Balatonban rendszerint 2-3-féle külön
böző sejtet lehet találni, ha az üledékből mágnessel 
dúsítjuk a mintát. Vannak baktériumtörzsek, amelyek 
kubooktaéderes magnetit-kristályokat választanak ki, 
míg mások megnyúlt, hasáb morfológiájú kristályo
kat. A magnetoszómák elrendeződése is sokféle lehet: 
akadnak egyszeres, kétszeres vagy akár sokszoros 
kristályláncok, sőt egyes sejttípusok szórt kristályokat 
tartalmazhatnak (2. ábra). A veszprémi Séd-patak 
iszapjából olyan coccus morfológiájú baktériumokat 
gyűjtöttünk, amelyekben a sejt két szemközti oldalán 
egy-egy kettős magnetitlánc húzódik. Egy ilyen kettős 
lánc példáján mutatom be az elektronholográfia alkal
mazását.

Az 5 a ábra világos látóterű TEM-felvételén látható, 
hogy a magnetit nanokristályok mind hasonló méretűek 
és morfológiájúak, kivéve a láncvégi, kisebb kristályo-
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1. táblázat
K ülönb öző  típusú  m ágneses baktérium sejtekben lé v ő  kristá ly lán cok  tulajdonságai e lek tronh olográfiás m érések  alapján

(P ósfai é s  társai [9] n yom án )

baktérium-törzs vagy 
morfológiai típus

magneto-szóma ásvány átlagos
kristályméret

(nm)

kristályok 
száma a 
láncban

lánchossz
(gm)

mágneses momentum 
/  lánchossz (AmVgm)

MS-1 Magnetit (egyes lánc) -45 22 1,2 4,2 x lO '16

MV-1 Magnetit (egyes lánc) -60 15 1,6 4,4xl0~16

vad coccus Magnetit (kettős lánc) -80 25 0,95 1,8 x lO '15

vad, pálca alakú sejt Greigit és valószínűleg magnetit 
(kettős lánc)

-60 57 2,19 4,1 xlO-16

vad, osztódó, pálca alakú sejt Greigit és magnetit (többszörös 
lánc)

-60 (greigit) 
-80 (magnetit)

-155 2,94

bXv©

kát, amelyek még növekednek. A kristályok 70-100 nm 
hosszúak, tehát méretük miatt a mágneses egydomén 
tartományba tartoznak. A magnetit-kristály egyensúlyi 
morfológiája az oktaéder. Ezzel szemben a képen látha
tó kristályok mind kissé megnyúlt, hasáb alakot mutat
nak (5 -d  á bra ), ami rendkívül szokaüan a magnetit ese
tében, és csakis a kristálynövekedés pontos biológiai 
szabályozásának köszönhető. A számozott kristályokról 
orientált elektronelhajlási felvételek készültek (5 .b  és
5 . C  áb ra ), amelyek alapján megállapítható, hogy a kris
tályok [111] iránya a lánc tengelyével párhuzamos, míg 
az erre merőleges kristálytani irány tetszőleges. A kris
tálylánc gyöngyfüzérhez hasonlítható, amelyben rögzí
tett a „zsinórral” párhuzamos irány, de ekörül tetszőle
gesen elfordulhatnak a „gyöngyök”.

Az 5 .e  á b rá n  a kettős magnetitláncról készült mág
neses indukciótérkép látható. A térkép több elektron
hologram alapján készült. A kontúrvonalak sűrűsége a

6. ábra. a) Vas-szulfid magnetoszómákat tartalmazó osztódó sejt 
egy részéről készült világos látóterű TEM felvétel. A nyíllal jelölt 
kristályok vas-oxidok (magnetit), a többi kristály vas-szulfid (grei- 
git). b) Ugyanerről a területről elektronhologramok alapján készült 
mágneses indukciótérkép (Kasama és társai [8] nyomán).

vonalakra merőleges irányú indukcióváltozással ará
nyos, a vonalak iránya pedig megmutatja az indukció 
irányát. A képről leolvasható, hogy a kettős lánc egyet
len rúdmágnesként viselkedik. Az egyes nanokristá- 
lyokban a kontúrvonalak egymással párhuzamosan fut
nak, tehát minden egyes kristály mágneses egydomén. 
Valamennyi kristály egy-egy mágneses dipólus, amely
ben az indukció a lánc hossztengelyével párhuzamos. 
A láncvégi apró kristályok a méretüknél fogva szuper- 
paramágnesesek lennének, azonban a térkép szerint 
ezek is mágnesesek, ami a többi láncbeli kristállyal való 
mágneses kölcsönhatás következménye.

A mágneses indukciótérkép azt bizonyítja, hogy a 
baktérium a lehető leghatékonyabban „gyártott” 
iránytűt: a mágneses egydom én mérettartományba 
tartozó kristályokat szintetizált, amelyek rendezett 
láncot alkotnak. A kristályok megnyúlási iránya pár
huzamos a lánccal, tehát az alak-anizotrópia is a lánc
cal párhuzam os dipólmom entum ot növeli. A könnyű 
mágnesezhetőségi irány, az [111] minden kristályban 
párhuzamos a lánccal, azaz a magnetokristályos an
izotrópia hatása is hozzáadódik a dipólmom entum 
hoz. Végül, a kristályok közti mágneses kölcsönhatá
sok is a „tökéletes rúdm ágnes” kialakulását segítik 
elő. A Séd iszapjában élő baktériumokban tehát a 
mágnességre ható minden fizikai tényező hatása 
összeadódik.

Nem minden mágneses baktérium választ ki a fen
tihez hasonló tökéletes iránytűt. A vas-szulfid-ásvá- 
nyokat (greigitet) tartalmazó, tengerben élő baktériu
mokra például jellemző, hogy változatos morfológiá- 
jú, némileg rendezetlenül elhelyezkedő kristályokat 
tartalmaznak (6 . á b ra ). Sőt, egyes esetekben a kris
tályláncban mind greigit, mind magnetit előfordul. A 
kétféle ásvány morfológiája eltérő: a 6 .a  á b r á n  látha
tó, hogy a nyíllal jelölt magnetit-kristályok erősen 
megnyúltak, míg a greigit-kristályok izometrikus ala
kúak. A mágneses indukciótérkép (6 .b  á b ra )  jól mu
tatja, hogy a rendezetlenül elhelyezkedő és tetszőle
ges kristálytani orientációban lévő greigit-kristályok 
kanyargós, rendezetlen lefutású mágneses kontúrvo
nalakat eredményeznek. Az erősebben mágneses és 
hosszúkás magnetit-kristályokban a kontúrvonalak 
sűrűbbek és irányuk sokkal jobban definiált (párhuza
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mos a lánccal), mint a greigit-kristályokban. Ebben a 
baktériumban tehát nem  valósul meg olyan szigorú 
biológiai szabályozás, mint az 5. á b r á n  bemutatott 
magnetitláncnál. Itt a vas-szulfid-kristályok tetszőle
ges alakja és kristálytani iránya miatt az alak- és a 
magnetokristályos anizotrópia hatása verseng a kristá
lyok közötti mágneses kölcsönhatással.

Mind tenyésztett, mind vad típusú, különböző mé
retű és alakú magnetoszómákat tartalmazó baktérium
sejtekben elektronhologramok alapján megmértük a 
kristályláncok mágneses momentumát. A sejtek mág
neses mikroszerkezete közti jelentős különbségek elle
nére (amelyeket az 5. és 6. á b ra  is illusztrál) az egység
nyi lánchosszra jutó mágneses momentum minden 
sejtben közel azonos értéket mutatott (7. tá b lá za t). Ez 
arra utal, hogy valamennyi sejt hatékonyan irányul a 
geomágneses térben. A Langevin-függvény alapján 
kiszámítható, hogy az ~50 pT erősségű geomágneses 
térben a vizsgált sejtek az idő ~90%-ában a mágneses 
erővonalakkal párhuzamosan úsznak. Azon sejtek, 
melyek rendezetlen irányulású kristályokból álló lánco
kat választanak ki ( 6. á b ra ), a kevésbé hatékony elren
dezést azzal egyenlítik ki, hogy sokkal több kristályt 
növesztenek, mint a tökéletes iránytűt kiválasztó sejtek 
(5. áb ra ). A mágneses baktériumok tehát úgy optimali
zálták a biomineralizációs folyamatot, hogy a leghaté
konyabban tudjanak a geomágneses térben navigálni.

Összefoglalás

A mágneses baktériumok sejtjeiben ferrimágneses na- 
nokristályok képződnek. Az egyes sejtek eltérő alakú, 
méretű és rendezettségű kristályokat választanak ki. A 
transzmissziós elektronmikroszkópban elektronholog
ráfia alkalmazásával a nanokristályok mágnessége 
mennyiségileg vizsgálható. A különböző mágneses 
baktériumsejtek elektronholográfiás vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a nanokristályok fizikai tulajdon
ságai közül leginkább az alak-anizotrópia befolyásol
ja a kristályokban a mágneses indukció irányát, míg a 
magnetokristályos anizotrópia és a kristályok közötti

kölcsönhatás kevésbé jelentős. A baktériumokban a na
nokristályok egy-egy mágneses domént tartalmaznak, 
és a sejtek mágneses momentuma elegendően nagy ah
hoz, hogy a baktérium a geomágneses tér erővonalai
val párhuzamosan irányuljon. Hasonló elektronholog
ráfiás mérések segítségével a jövőben a bonyolultabb 
élőlényekben (pl. madarakban vagy az emberi agyban) 
előforduló mágneses kristályok biológiai szerepét is 
jobban megérthetjük.

K ö szö n e tn y ilv á n ítá s
Az elektronholográfiás mérések a University of 

Cambridge, Department of Materials Science and Me
tallurgy elektronmikroszkóp laboratóriumában ké
szültek Ka fa l  D u n in -B o rk o w sk i vezetésével, T akeshi 
K a sa m a  és  E d  S im p so n  közreműködésével.
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TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN
Szőke Larisza

Paksi Atomerőmű Zrt.

A 4. és az 1. atomerőművi blokkok pozitív tapasztalatai 
alapján a paksi atomerőmű 2008-ban is folytatta a telje
sítménynövelés munkálatait. (A 4. blokk 2006 szeptem
bere, az 1. blokk 2007 júliusa óta a korábbi teljesítmé
nyének 108%-án üzemel.) A projektterv szerint a 2008. 
év legfontosabb feladata a 3- blokki teljesítménynöve
léshez szükséges átalakítási engedélykérelem előkészí
tése, a 2. és a 3- blokkon egymás után végrehajtandó 
átalakítások, majd a 2. blokki teljes és a 3- blokki rész
leges felterhelési program végrehajtása volt. ( 1. áb ra ).

Teljesítménynövelés a 2. blokkon

A 2. blokk teljesítménynöveléséhez szükséges átalakí
tási engedélykérelem 2007. decemberi benyújtását kö
vetően 2008 első felében lezajlott a még hátramaradt 
technológiai átalakítások előkészítése, engedélyezteté
se. (A szükséges egyedi átalakítások egy részét -  stabil 
primerköri nyomás biztosítása, tokozott síncsere -  ko
rábban már végrehajtottuk.) Az alábbi főbb átalakítások 
a június-augusztusi főjavítás alatt megtörténtek:
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1. ábra. A 4. blokk teljesítménye a projekt megvalósítása után.

• az új típusú, nagyobb rácsosztású üzemanyag
kazettákból álló első teljes töltet berakása a reaktorba;

• a zónán belüli PDA-Verona reaktorfizikai ellen
őrző rendszer rekonstrukciója;

• a reaktorvédelmi rendszer átalakítása az új para
méterekhez;

• a fő keringtető szivattyúk járókerekének és al
katrészeinek cseréje;

• a hidroakkum ulátorok szintméréseinek átalakítá
sa a nagyobb mennyiségnek megfelelő magasabb 
vízszinthez;

• a turbina nagynyomású fúvókakoszorújának 
cseréje, a szabályozórendszer átalakítása a nagyobb 
gőzmennyiséghez.

Kiemelkedő feladat volt a fő keringtető szivattyúk 
járókerekének, tengelyének és rögzítő alkatrészeinek 
cseréje. Mivel a primerköri forgalom a 2. blokkon volt 
a legalacsonyabb, azt meg kellett növelni legalább az 
emelt teljesítményhez tartozó biztonsági elem zések
ben szereplő 40 300 m3/h  értékre. A szentpétervári 
OKB CKBM üzem gyártotta le a nagyobb méretű, kor
szerű, kovácsolt-hegesztett járókerekeket és tengelye
ket. Az alkatrészeket — a gyártóművi ellenőrzés után -
2007. decem ber elején szállította le a gyár (2. ábra}. 
A beérkezés után, 2008 első felében a szerelés be-

2. ábra. A fő keringtető szivattyú járókerekének ellenőrzése a gyár
tóműben.

gyakorlása következett inaktív körülmények között a 
Karbantartó Gyakorló Központban.

A fő keringtető szivattyú hat járókerekének cseréje 
a 2008. június-augusztusi nagyjavítás alatt mintegy 40 
napot vett igénybe. A fő keringtető szivattyú átalakítá
si engedélykérelemmel együtt benyújtott mérési prog
ramjai alapján a blokk leállása előtt és visszaindulása 
után elvégeztük a fő keringtető szivattyúk hidraulikai 
méréseit. A főjavítást követően a két hónapos próba
üzem során a többszöri termohidraulikai mérésekkel 
meghatározták az új primerköri forgalmat és a hőhor
dozó felmelegedést az eredeti 100%-os szintre. A vég
leges értékekkel módosítottuk az érintett dokum entu
mokat (felterhelési program, üzemviteli utasítás, m ű
szaki üzemeltetési szabályzat üzem m ód táblázata).

A 2. blokkon a próbaüzem et követően, 2008. októ
ber 23. és novem ber 10. között -  a felterhelés bizton
ságos végrehajtását leíró teljesítménynövelés üzemvi
teli program 1. lépése alapján — az eredeti 100%-on 
sikerrel megtörtént a turbinaszabályozó ellenőrzése, 
lezajlottak a reaktorfizikai, termohidraulikai, techno
lógiai, vegyészeti és radiokémiái, rezgésmérési para
m éterek ellenőrzései, megtörtént a generátorok álla
potának kimérése. Az eredm ényeket a szakemberek 
hatósági egyeztetésen novem ber 11-én megfelelőnek 
minősítették, a program folytatását engedélyezték.

A 2. blokk az üzemviteli program 2. lépésében, az 
ütemtervnek megfelelően november 12-én érte el 104%- 
os teljesítményszintet. A programban az első lépéshez 
hasonló vizsgálatok kerültek elvégzésre. Az előírt ellen
őrzések eredményeit a szakemberek a hatóság képvise
lőjével együtt december 1-jén megfelelőnek minősítet
ték, és engedélyezték a program folytatását.

Ezt követően a blokk teljesítményét napi 1%-kal 
emeltük, m inden alkalommal reaktorfizikai ellenőrzés 
alapján, a nukleáris hatósággal való egyeztetés után 
engedélyezve a folytatást. A 2. blokk 2008. decem ber 
5-én érte el a 108%-ot. Az ellenőrzéseket ezen a telje
sítményszinten ismét sikeresen elvégeztük, amelyeket 
az érintett szervezetek decem ber 18-án értékeltek.

A 2. blokk stabilan üzemel 108% teljesítményen, a 
param éterek az előzetesen számított értékeknek felel
nek meg, illetve m egengedett határértékeken belül 
vannak. A zóna valamennyi korlátozó param étere te
kintetében megfelelő tartalékokkal rendelkezik. Ösz- 
szegezve az eredm ényeket kijelenthető, hogy a blok
kon a reaktorfizikai, technológiai, vegyészeti, radio
kémiái és rezgés param éterek megfelelőek, a blokk a 
biztonsági előírásoknak megfelelően, a szükséges 
tartalékokkal, biztonságosan üzemel a növelt teljesít
ményen.

Részleges teljesítménynövelés a 3. blokkon

A 3. blokki teljesítménynövelés átalakítási engedély- 
kérelmét 2008 márciusában nyújtottuk be. Az átalakí
tások egy részét (primerköri nyomásszabályozás át
alakítása, Verona-rekonstrukció) már korábban végre
hajtották, a szeptemberi főjavítás alatt történt meg:
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• az új típusú, nagyobb rácsosztású üzemanyag
kazettákból álló első teljes töltet berakása a reaktorba;

• a reaktorvédelmi rendszer átalakítása az új para
méterekhez;

• a hidroakkum ulátorok szintméréseinek átalakítá
sa a nagyobb mennyiségnek megfelelő magasabb víz
szinthez.

A blokk átalakításának különlegessége volt, hogy 
valamennyi primerköri átalakítást végrehajtották, de nem 
végezték el a turbina átalakításait, mert a normál főjavítá
si időtartam erre nem elegendő. A turbinán a nagynyo
mású fúvókakoszorú cseréket és a turbinaszabályozó re
konstrukcióit a 2009. évi nagyjavítás alatt hajtják végre, 
ezért a 108% elérése 2008-ban nem volt lehetséges.

A 3. blokkon 2008. október 11-29. között -  a telje
sítménynövelés üzemviteli program 1. lépése alapján 
-  az eredeti 100%-on sikerrel lezajlottak a reaktorfizi
kai, termohidraulikai, technológiai, vegyészeti és ra
diokémiái, rezgésmérési param éterek ellenőrzései. Az 
eredm ényeket a szakemberek hatósági egyeztetésen 
október 30-án megfelelőnek minősítették, a program 
folytatását engedélyezték.

A 3. blokk az üzemviteli program 2. lépésében, az 
ütemterv szerint október 31-én érte el a 104%-ot. A 
program ban az első lépéshez hasonló vizsgálatokat 
végeztünk. Az előírt ellenőrzések eredményeit a szak
em berek a hatóság képviselőjével együtt novem ber 
19-én megfelelőnek minősítették.

Az 1. blokk növelt teljesítményen

A Paksi Atomerőmű Zrt. az 1. blokkon 2007-ben el
végzett teljesítménynövelési átalakításokat követő 
sikeres ellenőrzések, próbaüzem  eredm ényei alapján
2008. április elején az üzemeltetési engedély m ódosí
tását kérte a nukleáris hatóságtól az új, 1485 MW 
reaktor hőteljesítményű (500 MW villamos teljesítmé
nyű) állapotra. Az Országos Atomenergia Hivatal 
Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) az új 
üzemeltetési engedélyt az 1. blokkra 2008. szeptem 
ber 18-án megadta. A Magyar Energia Hivataltól 2008 
februárjában szintén m egkaptuk a működési enge
délyt az emelt teljesítményre.

JÉKI LÁSZLÓ
1942-2009

2009. április 22-én, hosszú betegség után elhunyt Jé k i  
László, a fizikai tudom ány kandidátusa, a tudományos 
ismeretterjesztés kiem elkedő személyisége.

1942. augusztus 1-jén született Pécsett, abban a 
városban, amelynek haláláig szenvedélyes lokálpat

3- ábra. A gadolinium pálcákat tartalmazó kazetta profilírozása.

Modernizált üzemanyag

A4, és az 1. blokk után 2008-ban a 2. és a 3- blokkba 
is teljes töltet került a megnövelt rácsosztású (3,82% 
átlagdúsítású), a teljesítménynövelést lehetővé tevő, 
új típusú üzemanyag-kazettákból.

Az oroszországi TVEL vállalattal az optimalizált, 
gazdaságosabb (4,20% átlagdúsítású, 3 db, gadoli
nium tartalmú, kiégő neutronelnyelő pálcát tartalma
zó) Gd-2n típusú üzemanyag-kazetta kifejlesztésére 
kötött szerződés alapján az év során folyamatosan 
érkeztek a szükséges elemzések és megalapozó do
kumentumok. A KFKI Atomenergia Kutató Intézete 
szintén részt vett az elemző munkában.

2008 februárjában a paksi atomerőmű elvi átalakí
tási és beszerzési engedélykérelmet nyújtott be az 
OAH NBI felé 18 darab tesztkazetta 2009. évi 4. blok
ki felhasználása érdekében, amelyet májusban meg is 
kapott. A tesztkazetták üzemeltetési engedélykére
lemhez szükséges dokumentációja 2008 végére nagy
részt összeállt a 2009- év eleji benyújtáshoz. Az opti
malizált, gadolíniumos üzemanyag-kazetták üzemi 
alkalmazását 2010-től kezdve tervezzük (3- á b ra ).

A Gd-2n üzemanyag-kazetták bevezetéséhez folyik 
a teljes léptékű szimulátor rekonstrukciója és a PDA- 
Verona rendszer továbbfejlesztése.

riótája maradt. Az Eötvös Loránd Tudományegyete
m en szerzett fizikus diplomát 1965-ben. A Központi 
Fizikai Kutatóintézet Magfizikai Főosztályának Magfi
zika II laboratóriumába került, ahol maghasadással 
kapcsolatos problémákkal foglalkozott. 1975-ben
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Feleségével, Évával 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lo
vagkeresztje kitüntetés átvétele után.

védte meg kandidátusi értekezését.1 1972-ben kapott 
KFKI Intézeti Díja is tanúsítja, hogy kutató fizikusként 
is nagyszerűen megállta volna a helyét, pályája mégis 
másként alakult. Kitűnő szervező és kapcsolatteremtő 
készsége, valamint az a tulajdonsága, hogy bonyolult
nak tűnő problém ákat rendkívül gyorsan átlátott, és 
azok lényegét képes volt mindenki számára érthe
tően, de soha nem túlegyszerűsítve megfogalmazni, 
igen ham ar a tudományszervezés és a kutatásirányítás 
területére vezérelték. 1975-ben ő  lett a Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet első tudományos igazgatóhe
lyettese; ezt a megbízatást 1980-ig látta el.

1972-ben kezdte el szinte ontani magából azt az évi 
100-200 cikket és előadást napi- és hetilapokban, a 
rádió és a televízió szinte m inden csatornáján, de élő 
előadások formájában is, amelyek nevét országszerte 
ismertté és elismertté tették. 1978-ban m egkapta a 
KFKI Közművelődési Díját, 1980-ban a „Szocialista 
Kultúráért” kitüntetést, majd 1986-ban az Eötvös Lo- 
ránd Fizikai Társulat Prométheusz-érmét is.

1980 és 1986 között a MTESZ főtitkárhelyetteseként 
dolgozott. Ismeretterjesztő tevékenysége alapján 
kapta meg 1986-ban a Munka Érdemrend ezüst foko
zatát.

1986-ban ismét a KFKI-ban találjuk, az RMKI tudo
mányos főmunkatársaként, az intézetvezetés részese
ként. Ebben az időszakban sem hagyta abba a tudo
mányos ismeretterjesztést, és 1989-ben másodszor is 
megkapta a KFKI Közművelődési Díját. A kilencvenes 
évek elejétől 2007-ig az RMKI tudományos titkáraként 
dolgozott, miközben folytatta, sőt fokozta ismeretter
jesztő munkáját. Megragadta az új, korszerű technikai 
lehetőségeket: internetes hírportálokon, elsősorban

1 Jéki László: A 252-californium spontán hasadásánál keletkező 
neutronok energiaeloszlása. Magyar Fizikai Folyóirat XXIV/4 
(1976) 281.

az [origoj-n  éppúgy megtaláljuk nevét, mint a M in 
d e n tu d á s  E gyetem e  előadói között, amelynek egyik 
legem lékezetesebb előadását tartotta meg S u g á rö zö n -  
b en  é lü n k  címmel. Számos lap, elsősorban a N é p sza 
b a d sá g  hasábjain publikált, miközben dolgozott a 
F iz ik a i  S ze m le  és a M a g y a r  T u d o m á n y  szerkesztőbi
zottságaiban is.

Egy évtizeden át gyűjtötte az 1991 végén megszűnt 
egységes KFKI történetére vonatkozó írásos és szóbeli 
emlékeket. Ennek alapján írta meg rendkívül alapos, 
tudományos igényű, 2001-ben megjelent könyvét a 
KFKI történetéről,2 amely minden bizonnyal egyik 
legjelentősebb és legm aradandóbb alkotása. Egy 
évvel később jelent meg könyve szülőhelye, Pécs- 
Vasas vasbányászatának történetéről.3 2003-ban új 
meglepetéssel szolgált: „konyhatudományi” (valójá
ban tudományos ismeretterjesztő) könyvet jelentetett 
meg a táplálkozástudomány fizikai és kémiai alapjai
ról,4 5 6 a tőle megszokott, élvezetes stílusban.

Tevékenységét a Magyar Nukleáris Társaság 1996- 
ban Szilárd Leó-díjjal, a Magyar Asztronautikai Társa
ság 1998-ban Fonó Albert-éremmel, a Magyar Újság
írók Országos Szövetsége 1999-ben Hevesi Endre- 
díjjal, a Magyar Tudományos Akadémia 2002-ben 
Akadémiai Újságírói Díjjal ismerte el. 2005-ben meg
kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt
je kitüntetést.

Kivételes műveltségű és memóriájú ember, valódi 
„két lábon járó lexikon” volt. Minden érdekelte, min
dent el szeretett volna raktározni magában vagy kü
lönféle gyűjteményeiben, amelyeket nagy szeretettel 
rendezett és rendszerezett. Igényessége és alázatossá
ga munkatársai körében közm ondásos volt. Ugyanaz
zal a műgonddal tett rendbe, szerkesztett vagy fogal
mazott át egy intézeti beszámolót vagy kutatási tervet, 
mint amilyennel könyveit, cikkeit írta, vagy ahogyan 
előadásait tartotta.

Még utolsó heteiben, a kórházban is dolgozott.
2008-ban tíz részből álló cikksorozatot írt az [origo]- 
ba az LHC-ről; ezt 2009 februárjában még egy további 
cikkel egészítette ki, és még ezután is jelentek meg 
további írásai a hírportálon. Két utolsó könyve5,6 már 
csak posztumusz jelenhetett meg.

Elhatalmasodó betegségével élni akarását és azt a 
képességét szegezte szembe, hogy magát és betegsé
gét mintegy természeti jelenségként, kívülről szemlél
te. Betegségéről teljes nyíltsággal, de az önsajnálat 
vagy a szánalomkeltési szándék legkisebb jele nélkül 
beszélt. A hogylétére vonatkozó kérdésre az ismeret- 
terjesztő munkáiból jól ismert, feszes, de a lényeget 
pontosan leíró választ adott, majd soha nem  mulasz-

2 Jéki László: KFKI. Artéria Studio, Budapest, 2001, 193 oldal.
3 Jéki László: Vasasok Vasason -  vasbányászat és vaskohászat a 
középkorban. Artéria Studio, Budapest, 2001, 6l oldal.
4 Jéki László: A gyilkos nő és a bab. Magyar Konyha, Budapest, 
2003, 105 oldal.
5 Jéki László: A rózsa komplex függvényei. Hetedhéthatár, Pécs, 
2009, 294 oldal.
6 Jéki László: Szeressétek a spagettit! Hetedhéthatár, Pécs, 2009, 
248 oldal.
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tóttá el jellegzetes, fanyar, mégis huncut mosolyával 
visszakérdezni: „és uraságod hogy van?” Többé már 
ezt a kérdést sem teszi fel.

Nagyon hiányzik és nagyon fog hiányozni. Emlékét 
megőrizzük.

N a g y  D én es Lajos

Jéki László a Fizikai Szemlében
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FEKETELYUK-SUGÁRZÁS
Milyen a fekete lyuk belseje? Valóban teljesen fekete? 
Mi lesz az elnyelt információval, ki tud szabadulni, és 
ha igen, hogyan? Valóban létezik a Hawking-sugár- 
zás? Ezekre a kérdésekre évtizedek óta keresik a vá
laszt a fizikusok. Az utóbbi hónapokban több, egy
mástól alaposan eltérő választ adtak a kutatók. A 
problém asereg tehát továbbra is nyitott.

A fekete lyukak eredeti felfogása szerint a tér egyes 
tartományaiban az anyag végtelen kicsi és sűrű pont
ba zuhan össze. Az elmélet szerint itt olyan erős a 
gravitációs tér, hogy semmi, még fény sem léphet ki 
innen, ezért a fekete lyuk elnevezés. A fekete lyuk 
abszolút fekete voltát később többen kétségbe von
ták. A kvantummechnika szerint a folyamatok meg
fordíthatok, tehát a fekete lyuknak tárolnia kell a be
léje zuhant tárgyakra vonatkozó információt, és ez 
onnan valamilyen m ódon kinyerhető kell legyen.

A Hawking-sugárzás

S tephen  H a w k in g  2004-ben ismertetett számításai 
szerint abszolút értelem ben vett fekete lyuk nem  léte
zik, csak olyan térrész, ahonnan nagyon hosszú idő 
elteltével szabadulhatnak ki dolgok. A fekete lyukba 
zuhanó tárgy tehát nem  semmisül meg teljesen, a fe
kete lyuk megváltozik a tárgy elnyelése során. Nyil
vánvalóan nem  könnyű az információt visszanyerni, 
de az létezik valahol a fekete lyukban. Egyáltalán 
hogyan jöhet ki információ? Erre Hawking korábbi 
nagy felfedezése adja meg a választ: a fekete lyuk 
lassan elpárolog, mert részecskék lépnek ki a gravitá-

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága egy eddig még nem publikált 
írásával búcsúzik volt szerkesztőtársától.

Fizika a színpadon II—III—IV. 51 (2001) 250, 282, 363.
Fizika a színpadon V. 52 (2002) 62.
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mikussal. 55 (2005) 395.
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461.
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Jéki László

ciós szakadék széléről, ez a Hawking-sugárzás. A 
fekete lyuk kis maggá zsugorodik, ekkor felerősödik 
a sugárzás, és ez viheti magával az elveszettnek vélt 
információt.

A róla elnevezett sugárzás létezését 1975-ben vetet
te fel Hawking. A kvantumfizika szerint az üres tér, a 
vákuum sem üres, állandóan születnek, majd meg
szűnnek benne összecsatolt részecskepárok. A ré
szecskepár egyik tagja anyag, a másik antianyag, pil
lanatnyi létezés után szétsugároznak, eltűnnek. Haw
king szerint, ha egy ilyen részecskepár a fekete lyuk 
eseményhorizontja, a fekete lyuk határa közelében 
keletkezik, akkor előfordulhat, hogy az egyik az 
együttes eltűnés előtt belezuhan a fekete lyukba, a 
másik pedig az eseményhorizonton kívül marad. Ezt a 
megfigyelő úgy észleli, mintha a fekete lyuk sugároz
na. A fekete testbe zuhant részecske negatív energiá
jú, tehát a fekete test veszít a tömegéből, fokozatosan 
elpárolog, végül egy robbanással teljesen megszűnik. 
Megfigyelhető sugárzás és megszűnés csak a nagyon 
kis, mikro fekete lyukaknál várható. A gyenge Haw
king-sugárzás nem  mutatható ki közvetlenül a mikro
hullámú háttérsugárzás mellett, létezését mindeddig 
nem  sikerült kísérletileg igazolni.

Milyen egy fekete lyuk belseje?

S z u p e rh ú ro k  r e ze g n e k  benne?
A lyukba term észetesen nem látunk bele, de mo

dellszámításokat végezhetünk. J u n  N ish im u ra  és 
munkatársai a szuperhúrelm életet vetették be fekete 
lyukak leírására. A P h ysica l R ev iew  hasábjain nemrég 
közölt eredm ényeik megerősítik Stephen Hawking 
elméletét a fekete lyukak sugárzásáról.
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H a w k in g  e lm é le tének m egjelenése u tán  tö b b  f iz i
kus fe lté te lezte , h o g y  a feke te  ly u k n a k  van  va lam ilyen  
be lső  szerkezete. Szám ításokkal nem  tu d tá k  fe ltá rn i 
ezt a be lső  szerkezetet, m ert a feke te  ly u k  k ö zé p p o n t
ja fe lé  o lyan  nagy a té r id ő  gö rbü le te , hogy  a re la tiv i
táse lm élet egyen le te i m ár nem  a lka lm azha tók  vá lto 
za tlanu l a kvan tum ha tások  fe llépése m iatt. A  te rm é
szet a lapvető  kö lcsönha tása inak egységes leírására 
k id o lg o z o tt szupe rhú re lm é le t k ín á l m egoldást.

A  négy a lapvető kölcsönhatás kö zü l három nak 
(elektrom ágneses, gyenge és erős) van m ár egységes 
elm élete, ez a standard m ode ll. Ez az e lm élet sem teljes 
még, vannak n y ito tt kérdések és kísérle ti igazolásra 
váró  feltételezések. A  negyed ik  kölcsönhatás a gravitá
c ió, ennek a m ásik három hoz va ló  csatolását v iszont 
nem  s ike rü lt edd ig  m egoldani. A  standard m ode ll és az 
általános re la tiv itáse lm élet egyesítésére do lgozták k i a 
húre lm é le t kü lö n b ö ző  változata it, m ajd a szuperhúre l- 
m életeket. Ezekben a részecskéket h ú ro k  rezgésállapo
ta ikén t je le n ítik  meg, és sok, pé ldáu l 11 té rd im enzió  
lé téve l számolnak.

N ish im ura  és csoportja  m ego ldo tta  az egyes e lem i 
h ú ro k  frekve n c ia fü g g ő  rezgéseinek leírását. A  feke te  
ly u k a t rezgő h ú ro k k a l te li té rké n t keze lték. A  szuper
szám ítógépen végzett m ode llszám ítások eredm énye 
jó  egyezést m u ta t H a w k in g  e lm é le téve l, az energia 
hőm érsékle tfüggése m in d ké t m o d e llb e n  ha tvány függ 
vénnye l írha tó  le. A  szupe rhú re lm é le t a jö vő b en  fo n 
tos szerepet játszhat a feke te  ly u k a k  páro lgásának 
vagy a ko ra i V ilágegye tem  á llapo ta inak  leírásában is.

A té r-id ő  n em  fo ly ton os?
A b h a y  A sh tekar  és m unkatársa i (Pennsylvan ia  

á llam  egyetem e) a P h ysica l R eview  Letters 2008. május 
20-i szám ában k ö z ö lt ta n u lm á n yu kb a n  más ú to n  in 
d u lta k  el. A  feke te  ly u k  közepén  a sűrűség vég te len  
naggyá v á lik , ezért it t  a tö rvé n ye k  m atem atika ilag  
keze lhe te tlenné  vá lnak. Ez a sz ingu la ritásnak neve
ze tt p o n t lehe te tlenné  teszi, h o g y  a rendszer m ai á lla 
p o tá b ó l v isszakövetkeztessünk m ú ltb e li tö rténe té re , a 
sz ingu la ritáson  k ív ü l ezt m in d e n ü tt m eg tehe tjük  a

kvan tum m echan ika  szerint. A  szingu laritásba k e rü lt 
in fo rm á c ió  vég leg  e lveszik szám unkra, m ive l a szin- 
gu la ritás a k k o r is m egm arad, ha a feke te  ly u k  tö b b i 
része e lpá ro lgo tt.

E instein  á lta lános re la tiv itáse lm é le te  szerin t a té r
id ő  fo ly to n o s , A sh tekar szerin t v iszo n t nem , k isebb 
e lem ekbő l é p ü l fe l. „E inste in  té r-ide je  o lyan, m in t egy 
pap írlap , de a pap írlap  a to m o kb ó l é p ü l fe l” -  fo g a l
mazza m eg e lm é le té t szem léletesen Ashtekar. M esszi
rő l nézve a pap ír la p  és a té r- id ő  fo ly to n o sn a k  lá tszik, 
kö ze lrő l v iszon t k id e rü l, h o g y  egyed i egységekbő l á ll 
össze. (A m ik o r tanu lm ány m ég m eg sem je len t, csak 
előzetes összefog la ló  ism erte téseket te tte k  közzé ró la , 
a k r it ik u s o k  m áris fe lte tté k  a kérdést: m i van  a té r-id ő t 
a lko tó  e lem ek között?) A  té r- id ő  nem  fo ly to n o s  vo ltá 
b ó l k iin d u lv a  k iszám íto tták, m ilye n  lehe t a feke te  ly u k  
középpon tja . Számításaikat nem  négy, hanem  csak 
ké t d im e n z ió b a n  végezték el. A  sz ingu laritás e ltűn t, 
és he lyében  egy o lya n  ta rtom ányt m u ta ttak  a számítá
sok, am e lyben  igen  erősek a kvan tum ingadozások. A  
feke te  ly u k n a k  ebben  a részében a té r- id ő  vise lkedése 
m egjóso lha ta tlan , az okság hagyom ányos e lve nem  
érvényesül.

Ha a fekete lyu k  olyan, ahogy Ashtekar leírta, akkor 
az in fo rm áció  nem  veszik el, a kvantum m echanika az 
esem ényhorizonton be lü l is m űköd ik . Az persze egyelő
re nem  világos, hogy a kétd im enziós számítások m eny
nyire érvényesek a valójában négydim enziós világban.

Kísérletek a Hawking-sugárzás 
földi szimulálására
H a n gh u llám ok  B o se-E in ste in -k o n d en zá tu m b a n ?

Iacopo C arusotto  (T re n tó i egyetem , O laszország) a 
feke te  ly u k a k  szim ulá lására a B ose -E ins te in -konden - 
zá tum ot (BEC) gondo lja  a lka lm asnak. Bőse  és E inste in  
m ár tö b b  év tizedde l eze lő tt m egjóso lta , de csak 1995- 
ben  s ike rü lt lé tre h o zn i ezt a kü lön leges á llapo to t. A  
nagyon  erősen lehű tö tt, a lig  m ozgó  a tom oka t m ágne
ses csapdába e jtik , az abszo lú t n u lla  fo k o t a fo k  m il
liá rd o d  részére m egköze lítve  az anyag új ha lm azá lla 
po tba  ke rü l. Az a tom ok  egye tlen  kvan tum á llapo tba  
ke rü ln e k , ú g y  v ise lkednek , m in t egye tlen  részecske, 
m agasabb hőm érsék le ten  ez lehete tlen . Az olasz ku ta 
tó k  m o d e lljü kb e n  h a n g h u llá m o k  terjedését szám olták 
BEC-ben, azok csapdába estek egy esem ényhorizon t
szerű fe lü le t m ögö tt, m ajd  részecskeszerűen és össze- 
csato ltan v ise lke d ő  fo n o n p á ro k  (v ib rác iósenerg ia - 
csom agok) ke le tkez tek , a pá r eg y ik  tagja tú lju to tt, a 
m ásik v iszon t nem  az esem ényhorizon t-je llegű  fe lü le 
ten. A  m ode llszám ítások term észetesen nem  te k in th e 
tő k  a H aw king-sugárzás kö zve tle n  b izony ítékának , a 
je lenséget v a ló d i BEC-ben ke llene  k im u ta tn i.

Fekete helyett fe h é r  lyuk?
A  feke te  ly u k  egy tö lcsérszerű g ö d ö r a té ridőben , 

az esem ényho rizon ton  tú lh a lad t fé n y  vagy  részecskék 
számára n incs visszatérés. A  fe hé r ly u k  egy hegy a 
té ridőben , am e ly  o lyan  m eredek, h o g y  sem m i sem
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képes felérni a csúcsára. A fehér lyuk eseményhori
zontja ott van, ameddig a csúcsot meg lehet közelíte
ni. A fehér lyukak nem  stabilak, nem léteznek a ter
mészetben.

Az eseményhorizontot folyó-hasonlattal is lehet 
szemléltetni. A folyóban halak úsznak felfelé, maxi
mális sebességgel. Ahogy haladnak felfelé, a folyó 
egyre gyorsabban folyik szembe, egy ponton sebessé
ge megegyezik a halakéval. Ez lesz a fehér lyuk ese
ményhorizontja, a halak ennél a pontnál nem tudnak 
tovább jutni. T. G. P h ilb in  és munkatársai (St. And
rews Egyetem, Skócia) mikrostrukturált optikai kábel
ben lézerimpulzusokkal valósították meg a fehér lyuk 
eseményhorizontját, eredm ényüket a S c ien ce  közölte 
2008 márciusában. A kábelen elindított infravörös im
pulzus olyan intenzív volt, hogy megváltoztatta a fény

A FIZIKA TANÍTÁSA

KULCSOK A FIZIKÁHOZ
Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató- 
intézete (MTA MFA) idén immár második alkalommal 
szervezi meg az MFA N yári Iskola  nevű tudományos 
kutatótáborát érdeklődő közép isko lás  fiatalok számára 
(Csillebérc, 2009. június 22-26., honlap: http://alag3. 
mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola). Célunk, hogy a gyerekek 
minél korábban belekóstolhassanak a fizika és más ter
mészettudományok finomságaiba, hogy még az előtt 
próbára tehessék tehetségüket és képességeiket, hogy 
átesnének a sok-sok évnyi egyetemi tanulmányukon. 
Hogy a nálunk szerzett élményeiket iránytűként hasz
nálhassák tudásuk, ismereteik gyarapításához. Hogy a 
saját bőrükön érzékeljék mi mindent és miért érdemes 
majd alaposabban is megtanulniuk. Hogy esetleg idő
vel maguk is tudományos kutatói pályára lépjenek. 
Mert aki már tudja hová akar eljutni, annak szinte bár
melyik szél jó lesz, hogy céljához közeledni tudjon.

A tavalyi iskoláról utólag elismerő visszajelzéseket 
kaptunk mindenkitől (diákoktól, szülőktől, tanároktól 
és kutatóktól), aki csak kapcsolatba került vele. De 
hogy hogyan jutottunk el a megszervezéséig, az leg
alábbis nálam elég régre nyúlik vissza. (Akit ez nem 
érdekel, nyugodtan ugorjon az utolsó oldalra.) Évtize
deket kell visszamennünk, amikor még más szerep
ben voltam. Ugyanis életkorunk előrehaladtával egy 
nagy permutáló hatás folyton újabb és újabb pozí
ciókba helyez minket, olyanokba, amelyeket kívülről, 
másik oldalról korábban már láttunk. Például először 
kisbabák vagyunk, s csak fokozatosan ismerjük meg 
édesanyánkat, szüleinket, nagyszülőnket, nem  sokat 
gondolva arra, hogy egyszer még a helyükbe kerülhe
tünk. (Hiába is „fenyegetőznek” vele.) Később először

haladási sebességét a kábelben. Az utána küldött m á
sodik, kissé hosszabb hullámhosszú impulzus az 
elsőnél gyorsabban haladt előre, majd azt utolérve 
lelassult, egy ponton pontosan m egegyezett a két 
impulzus sebessége. Ezen az esem ényhorizontnak 
megfelelő ponton a második impulzus rövidebb hul
lámhosszúvá nyom ódott össze és az első impulzus
nál lassabban haladt tovább, vagyis nem  tudott feljut
ni a „hegy csúcsára”.

A kísérletezők következő célja a Hawking-sugárzás 
kimutatása. A fehér lyuk analogonnak is sugároznia 
kell. A kábelben gyorsan változó sebességgel haladó 
fény részecskéket szabadít ki a vákuumból. Ezek 
gyenge, de a számítások szerint észlelhető ultraibolya 
sugárzást adnak. Ennek kimutatásra, a Hawking-su
gárzás észlelésére készülnek.

Daróczi C saba Sándor
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

diákok, majd évek múlva esetleg tanárok leszünk. 
Nincs ez másként a katonaságban (közlegénytől a tá
bornokig), vagy a különféle hivatalok és cégek rang
létráinál sem. Velem érettségi környékén fordult elő, 
hogy ráeszméltem a jelenségre, íme a története:

Az érettségire az elsők között érkeztem, de a vélet
len a legutolsó helyre juttatott, így szinte egy egész 
nap maradt arra, hogy elüssem valahol. A bicskei gim
názium előtti szép parkban találtam magam, ahol sé
tálgatva, hol meg egy pádon ülve leginkább a m ada
rakat füleltem. Egyszer csak feltűnt egy talán 2-3 éves 
apróságokból álló csoport, vagy húsz nagyon takaro
sán felöltöztetett fiúcska és lányka. Hirtelen körüláll
ták a padom, és kitartóan fürkészni kezdtek. Próbál
tam velük beszélgetni, de még nagyon fukarul mérték 
a szót, főleg egy idegennel szemben, ugye. Ekkor tűnt

Ismerkedés a nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal.
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fel nekem, hogy a kislányok derekához kis zsebken
dők voltak betűrve (a fiúknak meg a zsebükben volt), 
így ezzel kezdhetek valamit -  gondoltam. Elővettem a 
sajátomat és leterítettem a padra, majd hajtogatni 
kezdtem, hogy abból egyszerű, de érdekes alakzatok 
jöjjenek ki. Bíztattam őket is. Egy szempillantás alatt 
elfogyott m inden szabad hely, az apróságok szorgal
masan hajtogatottak, csendben és nagy műgonddal ©! 
Nem okozott nekik nehézséget észrevenni a szimmet
riákat (döntő fontosságú a fizikában a megmaradási 
tételeknél és a valószínűségi viszonyok megállapításá
nál), vagy az egyes lépések helyes sorrendjét (ami 
meg az általános logikától kezdve a kvantumfizika 
felcserélési szabályaiig köszön vissza minduntalan). 
Nagyon aranyos, de a történetnek még nincs vége!

Bő egy év múlva ismét arra akadt dolgom, és immár 
fizikus szakos egyetemistaként újra csak a madarak 
dalolását terveztem figyelni. Ezúttal is feltűnt egy böl- 
csődés csoport -  nyilván rendszeresen kijárnak, na
gyon helyes. Hirtelen kivált a csoportból egy pöttöm 
kislány, odaszaladt hozzám, és szó nélkül elővette a 
zsebkendőjét, hogy a pádon hajtogatni kezdje © -  be
mutatva tudományát, amelyre még mindig emlékezett! 
Szeretném, de tényleg nem tudom méltóképp szavakba 
önteni, hogy akkor mit éreztem! De abban a percben 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy nincs az a fiatal 
életkor, amikor az ember gondolkodását ne lehetne 
terelni perspektivikus problémák felé. Akár a legfiata- 
labbaknak is lehet tanítani a fizika (és általában a ter
mészettudomány) szempontjából fontos dolgokat, csak 
ki kell(ene) ötleni hozzá a megfelelő formákat.

A fizika a természettudományos törvényszerűségek 
közül a legáltalánosabb érvényűeket igyekszik feltárni. 
Szerintem tényleg azért, mert akadnak emberek, akik
nek egyszerűen ilyen a mentalitásuk. Vagy ahogy egyik 
egyetemi professzorom (D ede M iklós) szokta volt mon
dogatni: „A fizika az, amit a fizikusok csinálnak!” A fizi
ka lényegi tulajdonsága, hogy folyton próbára teszi el
méleteinek érvényességi határait. Ennek eredménye
ként néha bekerülnek dolgok a fizikába (pl. atom- és 
molekulafizika, korábban csak a kémia vadászterülete), 
máskor meg egyes részei specializálódnak (pl. statika, 
elektronika, híradástechnika). Törvényeinek általános 
természete nemcsak úgy értendő, hogy adott tartomány
ban hézagmentesen mindenre érvényes, hanem úgy is, 
hogy más dimenziókban is valami hasonló igaz, m u ta tis  
m u ta n d is . Például a mechanika törvényei alapján lehet 
m o d e lle zn i az elektrodinamika Maxwell-egyenleteit is. 
( M axw ell is megtette, csak egy idő után elhagyta az erre 
való hivatkozást, mert kortársai minduntalan félreértet
ték. B olya i Já n o s  hasonló módszerrel mutatta ki a hiper
bolikus geometria ellentmondásmentességét, feltéve, 
hogy az euklideszi is az.) Idővel az elektrodinamika 
törvényei szolgáltak mintául további fizikai elméletek 
kidolgozásához (pl. Schrödinger-féle hullámmechanika, 
vagy a gyenge kölcsönhatás elmélete stb.). Mert a fizi
kus a kedvenc fizikai elméletével éppen úgy van, mint a 
kisgyerek, aki ha talált egy kalapácsot, akkor belátható 
időn belül hajlamos mindent szegnek nézni: újra és újra 
kipróbálja, hogy ott is működik-e. Nem rombolni, ha

nem csak megbizonyosodni akar a működéséről. (Saját 
bevallása szerint egyszer a gyermek J ó z s e f  A ttila  is ha
sonló okból törte el a petróleumlámpa felhevült üvegét 
egy kis reá fröcskölt vízzel.) Néha előfordul, hogy egé
szen nagy kalapáccsal kell nekiesni a diónak. Mint a 
CERN-ben mostanság működésbe lépő 27 km-es LHC 
(Large Hadron Collider) gyorsító, amely a protonokat 
akár 7 TeV energiára (azaz nyugalmi tömegük energiá
jának kb. 7000-szeresére) gyorsítva ütközteti majd. De 
mint írtam, nem a rombolás itt a lényeg, hanem a mű
ködtetés és va la m e ly  z á r t  dolog k iny itá sa , belső össze
fü g g é se in e k  k im u ta tá sa . Ám e kinyitásra csábító 
„kasszaszerű” dolgok többnyire ellenszegülnek a nyers 
erőnek, és inkább lehet boldogulni velük valamilyen 
furfangos kulccsal, amely a zárat kinyitni képes. Valójá
ban a fizikus egyebet sem tesz, mint ilyen furfangos 
ku lcso ka t keres és alkot. Ehhez magától értetődően 
használja fel a korábban már megismert zárakat és kul
csokat, de időről időre előfordul, hogy merőben új ötle
tekre is rászorul. Akár az egyik S ta n  és P a n  klasszikus
ban, amikor Stan szeretné kinyitni Pan páncélszekré
nyét, és kérdi tőle a zárkombinációt. A válasz: 2 fordu
lat balra! De Stan hiába tekergeti a gombot, mire Pan 
bemutatja, hogy hogyan is kell érteni a dolgot: a függő
leges tengelye körül kétszer 90 fokkal elfordítja a mac
kót -  tudniillik nincs hátulja! Nos, a fizikában elég 
gyakran használatos kulcs (avagy trükk) okosan meg
választani a nézőpontunkat, a megfelelő irányból köze
lítve a problémához. (Például nem mindegy, hogy ta
nulás melletti dohányzásra, vagy dohányzás melletti 
tanulásra próbálunk meg engedélyt szerezni... Bár a 
legjobb nem dohányozni.) Néha látszatra különböző 
dolgok lehetnek egyenértékűek (szimmetria), máskor 
meg egyenértékűnek tűnők valamiért mégis különbö
zőek (szimmetriasértés).

Az em ber onnan vegye a kulcsokat, ahol csak talál
ja! Volt például a falunkban egy kanász, aki szívesen 
beszélgetett bárkivel (ideje volt rá bőven). Mi, gyere
kek, gyakran derültünk rajta, mert volt az öregnek 
egy elmélete, amit gyakorta elő is vezetett, a legkü
lönfélébb dolgokkal kapcsolatban: „Ez is olyan, mint 
a porszívó! Elöl bemegy a dolog, aztán hátul kigyön 
egy másik!” Ilyen alapon nemcsak a kerti locsoló, 
vagy éppen  a disznó m űködését tudta hatékonyan 
megmagyarázni, de még a lökhajtásos repülőét is ©! 
De igazán csak akkor derültem nagyot, amikor az 
egyetemen a matematikai operátorokkal kapcsolatban 
került elő teljesen ugyanez a logika... Gyanítom, 
hogy a legtöbb em bernek akadnak ehhez hasonló 
eredeti meglátásai (azaz kulcsai) az élet különféle 
problémáihoz. Többen közülük kutatóvá, természet- 
tudóssá is válhatnának, csak éppen valamely okból 
nem  gyűjtik össze a kulcsoknak egy elegendően nagy 
és teljes rendszerét. így az ő  ötleteik igazi hasznosulá
sa csak akkor lehetséges, ha találkoznak valaki más
sal, aki besegít. Ami amúgy a nagyok között is ismert 
jelenség, például M ich a e l F a ra d a y  meg volt győződ
ve arról, hogy ha ugyanaz az elektromos áram képes 
folyni a szakadást jelentő rész (tulajdonképpen kon
denzátor) mindkét oldalán, akkor egyszerűen muszáj,
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hogy a szakadás helyén is folyjék valamilyen áram, 
még ha ott látszólag nincs is semmi. Matematikailag 
ezt nem  volt képes kezelni, de a gondolatán James 
Clerk Maxwell-lel sokat diszkutáltak, aki végül telje
sen elfogadta Faraday elméletét és az úgynevezett 
d ie lek tro m o s e lto lási á r a m  képében be is építette a 4. 
egyenletébe, amiből meg így bizonyos titokzatos 
elektromágneses hullámok létezésének a lehetősége 
fakadt. (Az eltolási áram miatt sokan bírálták Max- 
wellt, ámde később H e in r ic h  H e r tz  kísérletileg is ki
mutatta az elektromágneses hullámokat, s ezzel elin
dult a rádiótechnika fejlődése.) Azóta is az van, hogy 
a kulcsként használható legimpozánsabb tudományos 
berendezéseket rendre a fizikában alkotják meg, a 
kolosszális rádióantennáktól az űrrakétákig. De a rejt
vényfejtő jelleg a fizikán túl is jellemző a tudományra. 
A fizika által kitermelt kulcsokat (eszközöket és elmé
leteket) széles körben használják a régészettől a csil
lagászatig. Vegyük példaként az orvostudomány ese
tét! Itt a rejtvényeket leginkább az emberi szervezet 
adja, s a megfejtést az teszi különösen nehézzé, hogy 
a páciensnek lehetőleg életben kell maradnia ©, to
vábbá, hogy az em ber minden általunk ismert dolog 
közül a legbonyolultabb. Ezzel együtt a fizikai ismere
teinkre épített m odern vizsgálati eszközök hihetetlen 
m értékben átalakították az orvostudomány képét az 
utóbbi évszázadban. (Például röntgen berendezések, 
különféle ultrahang-diagnosztikák, EKG, EEG, izotó
pos, mágneses rezonanciás és még antirészecskéket is 
felhasználó vizsgálatok, lásd CT, MRI, PÉT stb.)

Manapság a kutatók leginkább csapatokban dol
goznak. így kisebb a valószínűsége, hogy egy-egy jó 
gondolat hasznosítatlanul elenyésszen. Egymás ötle
teit, elméleteit szinte azonnal kölcsönvesszük és 
nyom ban tovább is fejlesztjük -  ha arra érdem esnek 
látszik. Nagy a becsülete az új és használható kulcsok 
kiötlőinek. Szinte vadászunk rájuk, és szeretnénk, ha 
kipakolnának! (Akár csak az egyik gengszter az 1991- 
es O scar  című paródiában „Boss” Provolone előtt...) 
Egy középiskolás fiatal zsebe is bőven tele lehet a 
tudom ány számára hasznos kulcsokkal. Legtöbbjéről 
még a gazdája sem sejti, hogy mi mindent lehet majd 
velük kinyitni. Hogy mi a csuda féle problém ákat le
het megoldani azzal a gondolkodásmóddal, azokkal 
az ötletekkel és ismeretekkel, ami neki van. Ezt már 
csak azért is nehéz előre elméletileg kispekulálni, 
mert a tudomány is folyton változik, fordul a kocka, 
hogy aktuálisan mire van szükség. Ezért szerintem 
csak azt tehetjük, hogy „élesben” teszünk próbát. Va
lódi, fontos és érdekes tudományos tém ákba kell be
kapcsolni a fiatalokat, vagyis nem  elég csak steril, 
„agyonegyszerűsített” példákon edzeni őket. (Ami
ként a Nobel-díjas írói vénát sem lehet felszínre hozni 
a mégoly rendszeres és alapos tollbamondással sem.) 
A másként való gondolkodás képessége a tudom ány
ban igazi érték. Természetesen nem az a cél, hogy 
valaki beleragadjon valamilyen monomániás őrült 
(ámbár eredeti) gondolkodásba, de még ez sem feltét
lenül kizáró ok (a civilek szemében bizonyára nem 
teljesen alaptalanul vált a „tudós” és az „őrült tudós”,

Számítógépes optikai rendszer alakfelismerés közben.

vagy minimum „bogaras tudós” fogalma csaknem 
azonos jelentésűvé). A tudom ány művelésének haté
konysága az időnkénti (és szerencsés) eredetiségen 
túl nagyrészt azon múlik, hogy mennyire tudunk elsa
játítani eltérő gondolkodásm ódokat, észjárásokat, 
amelyeket szükség szerint szorgalmasan követve jut
hatunk el jobb és a valósággal összemérhető magya
rázatokig. A kutató sokszor kerül abba a helyzetbe, 
hogy nem  a saját személyes érzéseit vagy elvárását 
célszerű követnie, hanem egy másik gondolkodást, 
vagy elméletet. Akár ha ő  maga alkotta is a másik 
elméletet, és az ízlését tekintve tán „nem is ért vele 
egyet”, mégis becsületesen ellenőrzi, mert látja, hogy 
így is lehet gondolkodni, és bizony nem  kizárt, hogy a 
végén arrafelé legyen az igazság! (Picit hasonlóan 
ahhoz, amikor saját magunkkal sakkozunk. Nálam 
valahogy mindig úgy alakult, hogy ha titkon szurkol
tam az egyik színnek, a végén a másik győzött ©.) Ez 
egy tudathasadásos lelkiállapot, nem  is mindenki szá
mára elviselhető. De a term észettudós az igazságot 
nem  egyszerűsíti le a szimpátiája alapján, az igazság 
szent tehén, amelynek baja nem  eshet. Előfordul, 
hogy egymással kibékíthetetlen ellentétben lévőnek 
tetsző gondolatm eneteket kell követnünk, egymást 
kiegészítő jelleggel. A leghíresebb példa talán a k v a n 
tu m m e c h a n ik a  megalkotásakor megfogalmazott 
k o m p le m e n ta r itá s t e lv  (N iels B oh rtó l). Eszerint bár 
nagyon nehéz elképzelni, hogy például a fény miként 
is képes egyik kísérletben részecskeként, egy másik
ban meg hullámként megmutatkozni, mindkét visel
kedési forma valóságosan és egymást kiegészítő jel
leggel igaz. Hasonló kettősség már korábban is jel
lemző volt a fizikára, csak nem  ennyire tisztán ki
mondva. Hiszen a fizika művelésekor egyrészt gondo
latm eneteket követünk (esetenként már-már kínos 
matematikai szigorral), máskor pedig sehonnan sem 
származtatható, másra vissza nem  vezethető ötletek
ből indulunk ki. A szigor és a szabad ötletelés, a tör
vényszerű és a véletlen kombinálásáról van itt szó 
tulajdonképpen. Hogy mindez (és csak ez) vezethet a 
fizika és általában a természettudomány fejlődéséhez, 
azt C harles D a rw in  óta egyre világosabban érzékel
jük. Ugyanis az evo lú c ió e lm éle t a fajok eredetén túl a 
legáltalánosabban képes megragadni, hogy a törvény-

1 8 6 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 9 / 5



Számítógépes evolúciós modell által generált különös struktúrák.

szerű és a véletlen folyamatok sajátos egysége m ikép
pen képes egyre bonyolultabb rendszereket eredm é
nyezni. Mindezekért a tudom ányban megtalálhatja a 
helyét, aki pontosan tudja követni az esetenként bo
nyolult szabályokat, de az is, akinek „csak” remek 
ötletei vannak. Persze a legjobb, ha valaki m indkettő
ben ügyes, vagy legalább szót tud érteni a más m ó
don eredményes kollégáival ©.

Most pedig lássuk a medvét! Az MTA MFA laborató
riumaiban a hozzánk érkező fiatalok egy fantasztikus 
játszóteret találnak! Olyat, ahol a játékok mind valósá
gosak, működnek, és amelyekkel mi is szenvedélye
sen játszunk -  munka címén ©. Egy 1 hetes (és a je
lentkezők számára ingyenes!) tudományos tábor kere
tében megmutatjuk, hogyan is kell hajtogatni az itteni 
„zsebkendőket”, hogy előálljanak a meghökkentő 
formációk. A saját ötleteket is kipróbálhatják. Úgy 
készítettük elő a választható tudományos témákat, 
hogy ne képezzenek az ifjú kutatók számára leküzd
hetetlen nehézséget, továbbá hogy folyamatosan kap
janak szakmai (mentori) segítséget is. A témákra már 
előre fel lehet készülni a honlapunkon megadott 
anyagok révén. Az idén választható tudományos té
mák címei a következők:

H ő su g á rzá s  v izsg á la ta  in teg rá lt term oe lem m el, 
M ik ro e le k tro n ik a i sze le tkö tések  k ia la k ítá sa  és v izsg á 

la ta ,
F otolitográfia ,
M ikro flu id ik a ,
F o to lu m in e szc e n s  s tru k tú ra  k ia la k ítá sa  p ó ru so s  s z i l í 

c iu m m a l,
V ékonyréteg  levá la sz tá sa  f i z i k a i  m ódszerekke l,
STM  N a n o litográ fia ,
S ze rk e ze ti s z ín e k  a  term észe tb en ,
K o m p lex  r e n d sze re k  -  evo lúc ió s  m odellek,
N apelem es m érések  n a p sz im u lá to ro n ,
N apelem es m in tá k  e lek tro n m ikro szkó p o s  v izsg á la ta  

TEM-mel,
E zü s t vékonyré teg  e lőá llítá sa  és H REM -es v izsgá la ta , 
N a g y fe lb o n tá sú  e le k tro n m ik ro szk ó p ia  és a  JEM S s z i 

m u lá c ió s  p ro g ra m ,
N a n o re n d sze re k  előállítása ,
R e n d e ze tt  Z n O  n a n o r u d a k  előá llítá sa  és m inősítése,
A  n a n o s z á l  a la p ú  b io s ze n zo r  m eg va ló sítá sa  fe lé ,
A  m ágnesség  v o n zá sá b a n ,
H id ro x ia p a tit  és p o lim e r  a la p ú  b io ko m p a tib ilis  n a n o -  

ko m p o zito k ,
M ágneses a n y a g v iz sg á la t és képalkotás, 
E llip szom éteres m érések,
O p tika i rács k ia la k ítá sa  ho lográ fiáva l,
S ú rló d á si je len sé g ek  v izsg á la ta  (tr ib o ló g ia ).

Csupán a címeket átfutva is remélhetőleg azonnal 
érzékelhető, hogy a nálunk művelhető témák szinte 
mindig több tudomány hatókörébe esnek. Ezért termé
szetes a különféle szakmák képviselőinek együttműkö
dése, és az ehhez szükséges jó munkahelyi légkör. Eb
be a különös világba csöppenhet bele a diák, aki a ta
valyi év tapasztalatai nyomán garantáltan jól érzi majd 
magát ©. Mi magunk nehezen tudnánk elképzelni 
olyan nyári programot, amelyben jobban egyesül a kel
lemes és a hasznos, ezért csak azt javasolhatjuk minden 
diáknak, tanárnak és szülőnek, ha netalán lemaradt az 
idei alkalomról, idejében gondoljon ránk jövőre! Min
den kérdésre választ találhat honlapunkon.

VÉLEMÉNYEK

Tisztelt Szerkesztőség!

A F iz ik a i S z e m lé n e k  visszatérő témája a fizikatanítás 
eredményessége, amint ezt többek között a Szemle 
2009/3- számában R a d n ó ti K a ta lin  és P ipek J á n o s  cik
ke is feszegeti, de erre utal P á l L é n á rd  ugyanebben a 
számban. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban 
egy tapasztalatomról számoljak be.

Nemrég az egyik végzett osztályunk 10 éves talál
kozójára gyűltünk össze. Kezembe akadt a régi osz
tályban írt fizikadolgozatok anyaga. Gondoltam kiosz
tom nekik, bár többségük nem műszaki pályán találta

meg a jövőjét. Legnagyobb m egdöbbenésem re látva, 
hogy tíz évvel ezelőtt milyen kérdéseket kaptak, egy
öntetűen azt kérdezték, hogy hogyan tudtak ezekre a 
kérdésekre felelni? Az elmúlt tíz év alatt, amit egészen 
más irányú tanulással és munkával töltöttek, teljesen 
elfelejtették a fizikát, amit annak idején keservesen 
megtanultak.

Elgondolkozva ezen, m indenekelőtt az jutott 
eszembe, hogy a hum án és reál beállítottságú gyere
keket -  ellentétben a mostani gyakorlattal -  időben el 
kell különíteni. Nem volt rossz annak idején a hum án 
és a reál osztályban kapott érettségi.
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A következő gondolatom az volt, hogy a fizika tan
anyaga évről évre kiegészül, a tanulók feje pedig nem 
fejlődik a tudom ány haladásának fokozódó tempója 
szerint. E túlterheltség kérdésében az is csak részleges 
segítség lenne, ha a két kötelező nyelv tanulását már 
az általános iskolában letudnánk. A tananyag csök
kentése, például az elektromos áramkörök végtelen 
időt rabló példasorainak elhagyása, szintén csak 
ideig-óráig segítene. A középiskolai óraszámcsökken
tés hatásairól e helyen kár beszélni.

Tehát végül is, mit várhat el a felsőoktatás? Szerin
tem, azt sem m iképpen nem, hogy megfelelő, vagy az 
eddiginél jobb képzettségű diákok jelentkezzenek. 
Ezek szerint le kell nyelni azt a békát, hogy a középis
kolában kimaradt ismereteket tanítani kell felső fo
kon. A középiskola viszont egyet tehet, de ezt meg is 
kell tennie: megszeretteti a diáksággal a természettu
dományos tárgyakat. Nem riasztja el a gyereket a nap
ról napra ismétlődő, még oly érdekes feladatokkal

sem, amelyeket majd valakiről az osztály reggel lemá
sol. Lehet és kell a tanár habitusa szerint az órákat 
érdekessé tenni, nem  csak feleltetni és a maradó rövid 
időben a leckét magyarázat nélkül feladni.

Pál Lénárd azt írja visszaemlékezésében, hogy J e 
lentős változást eredm ényezhetnek a különféle ifjúsá
gi kutatócsoportok, amelyekben a tanulók -  megfele
lő tanári irányítással -  önálló kutatómunkájukkal sajá
títhatják el a természettudományos gondolkodást.” 
Ezt nem  lehet elvárni a középiskolától, hiszen két 
dolog hiányzik: egyszer a megfelelő tanári irányítás, 
másodszor az IDŐ. így nagybetűvel.

Tehát véleményem szerint, ezt a békát az egyete
meknek le kell nyelniük, amíg a reál osztályok és a 
tárgy tényleges megszerettetése — összefüggéseinek 
ismertetése, áttekintése -  a középiskolában meg nem 
valósul.

Tóth E n d re  
nyugdíjas fizikatanár

H ÍR EK-ESEM ÉNYEK

AZ AKADÉMIAI ELET HÍREK

Kitüntetések az Akadémia Közgyűlésén
A Magyar Tudom ányos Akadémia Elnöksége kiem el
kedő tudom ányos m unkássága elism eréseképpen 
A k a d é m ia i  D íjb a n  részesítette H o rvá th  D e zső t, a 
fizikai tudom ány doktorát, az MTA KFKI Részecske 
és Magfizikai Kutatóintézet tudom ányos tanácsadóját. 
Horváth Dezső az alacsony és nagyenergiás kísérleti

Tudományos publikációs adattár
A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Publi
kációs Adattára (MTA TPA) az akadémiai kutatóhe
lyek tudományos közlem ényeinek bibliográfiai ada
tait tartalmazza kereshető formában.

A TPA célja, hogy az MTA természet- és társada
lomtudományi kutatóhelyeinek tudományos közlemé
nyeit és az azokat idéző publikációkat nyilvántartsa. 
Adatokat szolgáltat az MTA bizottságai és szervezetei 
részére a kutatóhelyek tudományos publikációs tevé
kenységének áttekintéséhez, valamint különböző 
szem pontok szerinti értékeléséhez. Segítséget nyújt a 
kutatóhelyeknek a publikációikat és azok idézeteit 
tartalmazó jegyzékek különböző szempontok -  pél
dául kutatási pályázatok -  szerinti összeállításához.

A TPA bekapcsolódik a hazai kutatóhelyek és más 
intézmények tudományos kutatóinak szakirodalmi

részecskefizikában ért el nemzetközileg elismert ered
m ényeket az anyag-antianyag töltés, paritás és idő- 
tükrözési szimmetriájának nagy pontosságú ellenőr
zése területén.

Kollégánknak, szerkesztőbizottsági tagtársunknak 
gratulálunk.

információval történő ellátásába, segítve ezzel a kuta
tóhelyek tudományos együttműködését. Hozzájárul a 
kutatóhelyi, az akadémiai és az országos tudományos 
kutatási koncepciók, tervek kimunkálásához, a ma
gyar tudom ány nemzetközi helyzetének felméréséhez 
a szükséges információk megszerzésével és elektroni
kus formában való szolgáltatásával. Az összegyűjtött 
adatok hozzájárulnak a szakirodalmi információs fo
lyamatok törvényszerűségeinek feltárásához is.

Az intézetek adatai 1992-től, a kutatócsoportok 
adatai pedig 1996-tól szerepelnek az adatbázisban. A 
2007-es adatok feldolgozása után az Adattár több mint 
400 ezer tételt tartalmaz.

Az akadémiai kutatóhelyek tudományos közlemé
nyeinek bibliográfiai adatai felhasználói név és jelszó 
nélkül lekérdezhetők. Keresni lehet a kutatóhely vagy a
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szerző(k) neve szerint. A kérdés tovább szűkíthető (év, 
megjelentető folyóirat, címben előforduló szavak, illet
ve a publikáció típusa vagy nyelve szerint). Az ered
ménylisták több szempont szerint rendezhetők, megje
leníthetők és menthetők. Az idéző publikációk lekérde
zéséhez felhasználói név és jelszó is szükséges.

A TPA az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának ja
vaslatára az MTA főtitkárának 2001. február 15-én 
kelt határozatával jött létre. Az MTA TPA az MTA Ké
miai Kutatóközpontjának önálló szervezeti egysége
ként működik.

(http://w w w .m ta.hu)

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL 
Ausztria 50 év után ki akar lépni a CERN-ből
Ausztria bejelentette, hogy kilép a CERN-ből, a Genf 
melletti közös európai nagyenergiás fizikai kutatóköz
pontból. A bejelentés -  csak néhány hónappal a Nagy 
Hadron Ütköztető (Large Hadron Collider, LHC), a világ 
legnagyobb részecskegyorsító berendezésének újraindí
tása előtt — váratlanul érte az osztrák fizikusokat.

G yászos n a p  e z  a z  o sztrák  tu d o m á n y  s zá m á ra  -  je
lentette ki C hristian Fabjan, az Osztrák Tudományos 
Akadémia bécsi Nagyenergiájú Fizikai Intézetének igaz
gatója. Fabjant valósággal „sokkolta” a bejelentés, ame
lyet május 8-án J o h a n n e s  H a h n  tudományügyi minisz
ter, a konzervatív osztrák Néppárt (ÖVP) tagja tett.

A CERN 55 éves története során csak két ország lé
pett ki a szervezetből: 1961-ben Jugoszlávia, és 1969- 
ben Spanyolország, de ez utóbbi 1983-ban újra csatla
kozott.

Ausztria 1959-ben az elsők között csatlakozott a 
CERN-hez. A laboratórium két korábbi igazgatója, W il
liba ld  Jen tschke  és Victor F rederick W eisskopf osztrák 
származású volt, és jelenleg az országnak 170 kutatója 
dolgozik az LHC melletti két nagy kísérletnél, az ATLAS- 
nál és a kompakt müon szolenoidnál. A bejelentés sze
rint Ausztria részvétele 2010-ben fog megszűnni.

S e n k i sem  ö rü l a  d ö n té sn ek . N a g yo n  s z e r e ttü n k  a  
C ERN -ben d o lg o zn i  -  m ondta N iko la  D on ig , az oszt

rák Tudományos Minisztérium szóvivője, de hozzátet
te a  költségvetés szo rít. Bár az áprilisban jóváhagyott 
osztrák költségvetés növeli a tudom ány támogatását, 
a magáncégek hozzájárulása a gazdasági válság miatt 
drasztikusan csökkent.

A CERN-be befizetett éves összeget -  körülbelül 17 
millió eurót, a CERN éves költségvetésének 2%-át -  
más nemzetközi együttm űködésekben való részvétel
re fogja a kormány fordítani a fizika, a szociológia és 
a biotechnológia területén. Ilyen például az European 
Biobanking and Biomolecular Research Resources 
Infrastructure projekt, a Hamburg melletti Európai 
Szabad Elektron Lézer, valamint Darmstadtban a Fa
cility for Antiproton and Ion Research. A kormány a 
pénzéért a legnagyobb hasznot várja el, „olyan terüle
teket fog támogatni, amelyeknek nagyobb és közvet
len hatásuk lesz az üzleti életre és az egyetem ekre.”

Május 11-én R olf-D ieter H euer, a CERN főigazgatója 
„konstruktív” beszélgetést folytatott Hahnnal, és azt 
reméli, hogy a CERN és az osztrák kormány képvise
lői az elkövetkezendő hetekben megállapodásra fog
nak jutni a további részvételt illetően. A kilépéssel 
kapcsolatos döntést még jóvá kell hagynia az osztrák 
kormánynak, a parlam entnek és az államelnöknek.

(h ttp ://w w w . nature, com)

A Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium lézer fúziós berendezése 
elkészült, de fog-e működni?
12 évi építkezés után és a tervezett 1,2 milliárd dollá
ros ár közel háromszorosáért hivatalosan is elkészült 
a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban a 
National Ignition Facility (NIF). A berendezés, amely 
egy három futballpályányi méretű épületben helyez
kedik el, 192 különálló lézernyalábot fókuszál egy 
kisméretű kapszulára, amelyben magfúzióra képes 
deutérium  és trícium helyezkedik el. A kutatók abban 
reménykednek, hogy sikerül olyan feltételeket terem 
teni, amelyek az atomfegyverek fúziós szakaszánál 
fellépnek. Az NIF berendezést asztrofizikai és energe
tikai kutatásokra is használni akarják. A program ve
zetői szerint az NIF képes a lézernyalábokat a target-

kam rában félmilliméter átmérőjű területre fókuszálni. 
Ilyen méretű fókuszálás kulcsfontosságú a fúziós fo
lyamat begyújtásához, vagyis ahhoz, hogy a folyamat 
több energiát termeljen, mint amit befektetnek.

Márciusban a Laboratórium bejelentette, hogy az NIF 
1,1 megajoule ultraibolya fényenergiát továbbított a 10 
méter átmérőjű targetkamra közepére, de ez jócskán a 
tervezett 1,8 megajoule energia alatt maradt. A tényle
ges begyújtási kísérletek csak a jövő évben fognak el
kezdődni, de a kritikusok, köztük Stephen  Bodner, a 
Naval Research Laboratory fúziós programjának koráb
bi vezetője szerint a berendezés nem fog működni.

(http ://ptonline .aip. org)
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A neutroncsillagok kérge tízmilliárdszor keményebb mint az acél

C harles H o ro w itz , az Indiana Egyetem elméleti fizika 
professzora számításai szerint a neutroncsillagok kér
ge tízmilliárdszor kem ényebb, mint az acélé, a Föld 
egyik legkem ényebb anyagáé. Horowitz professzor 
az Indiana Egyetemen, valamint a Los Alamos Nem
zeti Laboratóriumban végzett kiterjedt számítógépes 
szimulációk eredm énye alapján jutott erre a követ
keztetésre. A neutroncsillagok, amelyek m ásodper
cenként 700 fordulatot végeznek tengelyük körül, 
olyan nagytömegű objektumok, amelyek a gravitáció 
hatására összeroppantak, miután a magjukban m eg
szűnt a fúziós energiatermelés. Ezeknél a csillagok
nál csupán a fekete lyukak lehetnek sűrűbbek, egy

teáskanálnyi neutroncsillag anyag töm ege körülbelül 
százmillió tonna.

Az Indiana Egyetemen kifejlesztett molekuladinamikai 
programot a Los Alamos Nemzeti Laboratórium nagy
teljesítményű számítógép klaszterén futtatva a szimulá
cióval olyan neutroncsillag-kérget azonosítottak, amely
nek keménysége minden ismert anyagnál nagyobb.

A kéreg olyan erős lehet, hogy gravitációs hullá
mokat is kelthet, amelyek nemcsak korlátozhatják 
egyes csillagok forgási sebességét, hanem  nagyfel
bontású teleszkópokkal -  interferom éterekkel -  de
tektálhatok is lehetnek.

(http://w w w .lanl.gov/)

Letették a világ legbonyolultabb neutrínókísérletének alapkövét
Minnesota állam északi részén, Ash River mellett el
kezdődtek a m unkálatok egy új fizikai laboratórium 
felépítésére, amely otthont fog adni a NovA projekt
nek, a világ legbonyolultabb neutrínó kísérletének. A 
projekt keretében fog elkészülni a NuMI Off-Axis 
Electron Neutrino Appearance (NOvA) detektor léte
sítmény, Minnesota Egyetem Fizikai és Csillagászati 
Karának laboratóriuma, az Ash folyó közelében, 
mintegy 60 kilométerre délnyugatra az International 
Fallstól. A laboratórium ban kerül elhelyezésre a 
15 000 tonnás részecskedetektor, amellyel a neutrí
nók szerepét fogják vizsgálni a Világegyetem kelet
kezésében.

A projektben 28 intézményből 180 kutató és mér
nök vesz részt. Ha a detektor elkészül, a fizikusok az 
Illinois állambeli Fermilabból a földkérgen keresztül 
Minnesotába, a NovA detektorba küldött neutrínók 
tulajdonságait fogják tanulmányozni. A 350 mérföldes 
távolságot a neutrínók kevesebb mint 3 ezredmásod- 
perc alatt teszik meg.

Az új laboratórium tovább növeli az egyetem nem 
zetközi hírnevét, mint a neutrínókutatások egyik ve
zető intézményéét. Az egyetem működteti a Soudan 
Underground Laboratoryt, a legjelentősebb neutrínó
laboratóriumot az Egyesült Államokban.

(http://www.fnal.gov)

SÉTA AZ AULÁBAN Radnai Gyula 
ELTE Anyagfizikai Tanszék

Aki először jár az Eötvös Egyetem Fizikus épületében 
(hivatalos nevén: az Északi tömbben), annak feltétle
nül érdemes meglátogatnia az Aulát. Az em ber elsétál 
középre, és m eglepődve tapasztalja, hogy meghallja 
saját lépteinek hangját. Amint kiejt egy szót, azt né
hány tized másodperc múlva újra meghallhatja...

Ha eddig nem  tudta volna, most már biztos lehet 
benne, hogy a Fizikus épületben jár.

A jelenség magyarázata kézenfekvő, csak fel kell 
nézni az Aula mennyezetére. Az ottani síküveg táblák 
egy olyan virtuális gömb felületét érintik, melynek 
középpontja a kör alakú Aula közepére esik. Az innen 
kiinduló hanghullámok a mennyezetről visszaverődve 
ugyanide térnek vissza. S ha már megbabonázóttan 
megálltunk az Aula közepén, vessünk egy pillantást a 
lábunk alá is: az 1635-ben alapított tudományegyetem 
mai címerén álltunk meg.

A fényképeket Korbely Attila és Kármán Tamás készítette.
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Nézzünk körül: körben szobrokat látunk, mellszob
rokat az egyetem egykori tanárairól. Vannak köztük 
ismerősök, de vannak olyanok is, akikről talán még 
sohase hallott a látogató. A talapzaton ott áll az illető 
neve, születésének és halálának éve. Tegyünk egy 
sétát, ismerkedjünk meg azokkal a fizikusokkal -  és 
nemcsak fizikusokkal -  akikre tisztelettel em lékeznek 
vissza az egyetem mai tanárai és diákjai.

Induljunk el az Aula és a Harmónia terem közötti 
széles átjáróból, ahol a fal mellett szerénykedik Eötvös 
L o rá n d  mellszobra.

Eötvös Loránd (1848-1919)

1871-től haláláig, 1919-ig 
volt egyetemünk tanára, 
1878-ban vette át Je d lik  
Ányostól a kísérleti fizika 
tanszéket. 1891-92-ben az 
egyetem rektora, 1889 és 
1905 között, 16 éven át az 
MTA elnöke volt. Az 1870- 
es években a felületi fe

szültség kutatása során tárt fel univerzális összefüg
gést, 1888-tól kezdve pedig a Föld nehézségi erőterét 
kutatta. A gravitációs tér térbeli változásainak vizsgá
latára szerkesztette meg torziós ingáját. Ezzel az ingá
val tudta nagy pontossággal igazolni a tehetetlen és a 
gravitáló tömeg arányosságát. Gravitációs kutatásai 
tették nevét ismertté a világon, de ő valósította meg 
egyetem ünkön a színvonalas tanárképzést is. Kultusz- 
miniszterként és a Mathematikai és Physikai Társulat 
elnökeként honosította meg itthon a tudós tanár fo
galmát. Kezdeményezésére jött létre az Eötvös József 
Kollégium, amely ma már újra méltó tanulási és szál
láshelye a vidékről felkerült, tehetséges egyetemi hall
gatóknak. Az ő  nevét viseli a m inden év őszén meg
rendezett országos fizikaverseny, a Fizikai Társulat és 
a Geofizikai Intézet is.

Egyetemünk 1950-ben vette fel Eötvös Loránd ne
vét. Az itteni Eötvös Loránd mellszobor 1991-ben ké
szült, C sejdy L ászló  alkotása, viszont az összes többi 
szobor, amelyek mellett majd elhaladunk, 1999-ben 
lett felavatva. Alkotóik nevét a séta végén fogjuk el
mondani.

Ahogy Eötvös szobrától elindulva közeledünk az 
Aula felé, akár balra, akár jobbra indulunk, először 
egy-egy Eötvös-tanítvány szobrával találkozunk.

Bal kéz felől az Eötvöshöz legközelebbi szobor 
K övesligethy R a d ó é , aki az egyetem kozmográfia tan
székét vezette 1904-től nyugdíjazásáig.

Bekapcsolódott a gravitá
ciós m érésekbe, fizikus 
szerkesztője lett a M a th e 
m a tik a i  és P h y s ik a i L a p o k 
n a k , fizikus titkára a Társu
latnak. Érdeklődése foko
zatosan a földrengéskuta
tás felé fordult, m egszer
vezte az országos szeizmo
lógiai hálózatot. A nem zet
közi szeizmológiai szövet

ség főtitkáraként az első világháború kitöréséig Bu
dapestről irányította a világ szeizmológiai kutatásait. 
A háború és az azt követő forradalmak m egtörték az 
ígéretes kutatói pályát, de még nyugdíjazása után is 
aktív résztvevője maradt az egyetemi doktori szigor
lati bizottságnak. Elméleti fizikai munkássága mind a 
mai napig izgalmas kihívás a fizikatörténeti kutatás 
számára.

Jobb kéz felől az Eötvöshöz legközelebbi szobor 
T a n g l K á ro lyé , aki Eötvös Loránd utóda volt egyete
m ünk Kísérleti Fizikai Intézetének élén.

Tangl Károly (1869-1940)

Eötvös kiválasztott tanítvá
nyaként már elsőéves korá
ban bekapcsolódott az 
egyetemi gravitációs m éré
sekbe. Fiatal tanársegéd
ként végzett potenciálelm é
leti kutatásait a mérések 
elméleti hátterének kibon
tásában tudta hasznosítani. 
1903-tól Kolozsváron, 1916- 
től Budapesten a műszaki 

egyetem en vezette a kísérleti fizika tanszéket. Kiváló 
érzékkel fedezett fel tehetségeket, akiknek azután 
segítette pályakezdését és érvényesülését a fizikusok 
hazai és nemzetközi közösségében. Kolozsváron 
G y u la i Z o ltá n  és O rtvay R udo lf, a műszaki egyete
m en L á n czo s  K ornél, egyetem ünkön pedig B a rn ó th y  
G yörgy  és Forró M a g d a  voltak legjobb tanítványai, 
fiatal munkatársai. Egyetemi kísérleti fizika tanköny
vét, melyet Eötvös előadásaira alapozva írt meg, az 
egész országban előszeretettel használták. Életének 
utolsó öt évében az Akadémia III. (matematikai és 
fizikai) osztályának elnöke volt.

Haladjunk tovább jobb kéz felé! Tangl Károlyé után 
Ortvay Rudolf szobra következik.

Kövesligethy Radó (1862-1934)

A bécsi egyetem en csillagászként végzett, fizikából 
többek között J o s e f  S te fa n  volt a tanára. K o n ko ly -  
Thege M ik ló s  meghívta Ógyallára obszervátornak, 
innen jött fel Budapestre, Eötvös Loránd hívására.

Ortvay Rudolf (1885-1945)

Budapesten és Göttingenben járt egyetemre, majd 
Kolozsváron doktorált fizikából. Tangl Károly segít
ségével nyert ösztöndíjat D e b ye -hoz Zürichbe és 
S o m m e r fe ld h e z  M ünchenbe. Kolozsváron, majd a 
trianoni döntést követően Szegeden lett az elméleti
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fizika tanára. Ismét csak 
Tangl Károly segítségével 
került 1928-ban Budapest
re, egyetem ünk elméleti 
fizika tanszékére. Elsősor
ban az ő érdeme, hogy a 
magyar elméleti fizika fel
zárkózott a világszínvonal
hoz. Szoros kapcsolatot 

tartott a külföldi egyetem eken m űködő magyar fizi
kusokkal. Fizikai kollokviumokat szervezett a legm o
dernebb elm életek megtárgyalására, ezekre hazahív
ta előadónak N e u m a n n  J á n o s t, W ig n er  J e n ő t , L á n -  
czo s  K o rn é lt, Teller E dét, T isza  L ászló t. A z  a n y a g  
k o rp u szk u lá r is  e lm é le te  című egyetemi tankönyve, 
amely az akkor még csak 1-2 éve felfedezett kvan
tummechanika szellemében íródott, 1927-ben jelent 
meg. Rendkívül olvasott, széles látókörű em ber volt, 
aki a fizika mellett a matematika, a csillagászat, a 
biológia, a filozófia de még az archeológia területén 
is élvezettel kalandozott.

Ortvayé után B ékésy  G yörgy  szobra következik.

Békésy György (1899-1972)

Bernben vegyészi diplomát 
szerzett, majd Budapesten 
Tangl Károlynál doktorált 
kísérleti fizikából. Utána a 
Postakísérleti Állomáson 
helyezkedett el, itt kezdte 
meg az emberi hallószerv 
m űködésére vonatkozó, 
később világhírűvé vált 
kutatásait. 1940-ben meg

halt Tangl Károly. Helyére, a Kísérleti Fizikai Intézet 
élére R y b á r  Is tvá n  került, aki addig a Gyakorlati Fizi
kai Intézetet vezette, az ő  helyére pedig meghívta az 
egyetem Békésy Györgyöt. Békésy azzal a feltétellel 
fogadta el a felkínált tanszéket, hogy megtarthatta 
mellette a Postakísérleti Állomáson betöltött főm érnö
ki állását is. Intézetvezetőként jó kapcsolatot tartott a 
hallgatókkal, akiknek szabad bejárásuk volt a könyv
tárba és a laboratóriumba. A második világháború 
végén, Budapest ostromakor ezekre a hallgatókra 
bízta a legértékesebb műszereket: vigyék haza, rejt
sék el otthon őket. 1945 után svédországi, majd am e
rikai tanulmányútra ment, végül 1949-ben a proletár- 
diktatúra megszüntette itthoni állásait és még akadé
miai tagságát is visszavonatták. Soha többé nem  tért 
vissza Magyarországra. 1961-ben élettani Nobel-díjat 
kapott az emberi hallás mechanizmusára vonatkozó, 
jelentős részben még itthon végzett kutatásaiért. Ez a 
szobor, amely egy vidáman mosolygó Békésy Györ
gyöt ábrázol, egyben az akkori elfogult, ostoba politi
kai döntéseken felülemelkedő tudós portréjának is 
tekinthető.

A következő szobor egyetemünk másik Nobel-díjas 
tanárát, H evesy G yörgyö t ábrázolja.

Hevesy György (1885-1966)

Egyszerre volt fizikus és 
kémikus. Budapesten a pia
ristáknál érettségizett, majd 
Németországban szerzett 
vegyészi diplomát. 1911- 
ben M anchesterben R u th e r 
f o r d  laboratóriumában dol
gozott, itt ismerkedett meg 
és kötött életre szóló barát
ságot N iels B ohrral. 1912- 
ben született meg Bohr 
atommodellje és ebben az 

évben fedezte fel Hevesy a radioaktív nyomjelzés 
módszerét. Nemzetközileg elismert fizikai-kémiai 
kutatásai révén 1913-ban lett egyetem ünk m agánta
nára. 1918-ban rendkívüli, 1919-ben rendes tanári ki
nevezést kapott. Utóbbit sajnos a Tanácsköztársaság 
kormányától, ezért ezt 1920-ban visszavonták. Ekkor 
K oppenhágába m ent és Bohr intézetében folytatta 
kutatásait. Később is gyakran megfordult Dániában, a 
háború alatt innen m enekült át a náci üldöztetés elől 
Svédországba. Ekkor már egész Európában széleskö
rűen alkalmazták az általa felfedezett radioaktív 
nyomjelzéses módszert, amit a tudom ányos világ 
azzal ismert el, hogy neki ítélték az 1943- évi kémiai 
Nobel-díjat. Felvette a svéd állampolgárságot, de 
élete végéig megőrizte magyar útlevelét. Halála előtt 
nem  sokkal még egyszer hazalátogatott, átvette dísz
doktori oklevelét az ELTE-n és a Budapesti Műszaki 
Egyetemen.

Hevesy György szobra felől az Aula déli kapuja felé 
tekintve négy kémikus szobrát látjuk: kettőt-kettőt a 
bejárattól jobbra és balra. Hevesy György szobra mel
lett id. L engyel B é la  szobra áll, vele szemben a másik 
oldalon pedig T han  K á r o ly t .  A  bejárathoz legköze
lebb két Than-tanítvány, W in k le r  Lajos és B u c h b ö c k  
G u sz tá v  szobrai állnak (ők vigyázzák a bejáratot).1

Ha tovább haladunk a m egkezdett irányban, He
vesy György szobra után id. Lengyel Béla szobra elé 
érünk.

id. Lengyel Béla (1844-1913)

Eötvös Loránddal csaknem 
egyidőben tanult Heidel- 
bergben B u n se n n á l. Igaz, ő 
már ösztöndíjas volt ott, 
előtte két évig volt Than 
Károly tanársegéde. Itthon 
1870-ben lett egyetemünk 
magántanára, 1877-től p e 
dig az újonnan felállított II. 
sz. Kémiai Intézet vezetője.

1 A Fizikai Szemlében főleg a fizikusokról emlékezünk meg, a 
kémikusokról részletesen tájékozódhat az érdeklődő látogató a 
Kémiai Intézet http://www.chem.elte.hu honlapján.
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Itt nagy kedvvel végezte az ország ásványvizeinek 
kémiai elemzését. Aktívan dolgozott a Természettu
dományi Társulatban is. Az első kémikusok egyike, 
aki a radioaktivitással foglalkozott, ezért is került 
szobra Hevesy György szobra mellé.

A déli bejárat jobb oldalán áll Buchböck Gusztáv 
szobra.

Buchböck Gusztáv (1869-1935)

1904-ben lett egyetemünk 
magántanára. Külföldön 
W ilhelm  O stw a ld  és W alter  
N ern s t intézetében járt ta
nulmányúton, itthon Than 
Károly mellett dolgozott. 
1908-ban, Than Károly ha
lála után kettéválasztották 
Than intézetét, s az újon
nan szervezett III. sz. Ké

miai Intézet vezetőjéül őt nevezték ki. Ezután sok 
tehetséges fiatal kémikust gyűjtött maga köré és veze
tett be a fizikai-kémiai mérések egyre finomodó vilá
gába. Hevesy György is megfordult nála és E rdey- 
G r ú z  T ibor  is itt kezdte pályáját.

A déli bejárat másik oldalára sétálva át, Winkler 
Lajos szobrához érünk.

Winkler Lajos (1863-1939)

Gyógyszerészként végzett 
és gyógyszerész doktorá
tust szerzett egyetem ün
kön, Than Károly irányítása 
mellett. 1893-ban lett ma
gántanár, 1903-ban pedig 
nyilvános, rendes tanár. A 
Than Károly halála után 
kettéosztott intézetnek az a 
fele, amely megtartotta az I. 
sz. Kémiai Intézet elneve

zést, Winkler Lajos vezetésével m űködött közel ne
gyed századon át. Az analitikai kémia területén új 
elemzési eljárásokat dolgozott ki, neves gyógyszerku
tató volt. Emlékét nemcsak az ELTE, hanem  a SOTE is 
ápolja.

Winkler szobrához legközelebb áll egykori főnöke, 
Than Károly szobra. (Kissé elnéznek egymás mellett, 
de ez csak a véletlen műve.)

Than Károly (1834-1908)

A magyar vegyészet doyenje, az igazi, tudom ányos 
kémia megalapítója Magyarországon. Bunsen legelső 
magyar tanítványa, a hazai kémiai kutatás európai 
hírű egyénisége elsőként foglalkozott hazánkban 
színképelemzéssel. Eötvös J ó z s e f  kultuszminiszteri

támogatásával, Than Ká
roly tervei alapján kezdték 
felépíteni az akkori füvész- 
kertben -  a mai Múzeum 
körút, Rákóczi út, Puskin 
utca által határolt területen 
-  Európa egyik legkorsze
rűbb kémiai intézetét, mely 
1872-re készült el. Még 
Eötvös Lorándnak is jutott 
hely az új épület kistermé
ben, amikor Heidelbergből 

hazatérve m egkezdte elméleti fizikai előadásait. Ké
sőbb újabb és újabb épületekkel építették körül, töb
bek között az Eötvös irányításával 1886-ra elkészült 
fizikai épülettel. Thané lett a B, Eötvösé a D épület... 
(Eötvösnek lakása is volt az épületben.) Than Károly 
1870 óta volt az Akadémia rendes tagja, 1875-ben lett 
egyetem ünk rektora, 1880-ig pedig ő  volt a Termé
szettudom ányi Társulat elnöke.

Than Károly mellszobra mellett található a még 
nála is idősebb Jedlik Ányos mellszobra. Ma már 
mindkettőt egy-egy olyan koszorú is díszíti, melyet 
születésük kerek évfordulóján helyeztek el tiszteletük 
jeléül egyetemünk tanárai és diákjai.

Jedlik Ányos (1800-1895)

A 18. és 19- század forduló
ján született és csaknem 
végigélte az egész 19- szá
zadot. 1840-től 1878-ig övé 
volt egyetem ünk kísérleti 
fizika tanszéke. (A tanszék 
akkoriban egyetlen egy 
professzori státust jelen
tett.) 1844-ig latinul, attól 
kezdve magyarul adott elő. 
1848-ban (!) ő  volt egyete

münk bölcsészeti karán a dékán. Akkoriban még 
nem  volt hazánkban műszaki egyetem, helyette Insti- 
tutum Geometricum néven m űködött technikai kar a 
pesti tudom ányegyetemen. Jedlik ott is tanított. 1850- 
ben kiadta az első magyar nyelvű egyetemi fizika 
tankönyvet Sú lyo s testek  te rm é sze tta n a  címmel. 
1858-ban választották meg a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjának, 1863-ban pedig ő volt az 
egyetem  rektora. Azokban az években már készen 
állt az a kis gép, melynek feltalálásakor Jedlik tudato
san alkalmazta az évekkel később S ie m e n s  által újra 
felfedezett és dinamó-elvnek elnevezett kreatív ötle
tet. Azaz dehogyis állt! Jedlik m otorként m űködtette, 
azzal hajtotta meg az optikai rácsokat vonalazó, 
ugyancsak általa feltalált bonyolult szerkezetet. Jed
lik Ányos em lékét régóta ápolja az egyetem, egy 
másik szobrot is őriz róla a fizikus könyvtár.

Jedlik Ányos a legidősebb azok közül, akiknek 
szobra áll az Aulában. Mellette áll a legfiatalabb tudós 
szobra: D el re L ászló  csillagászé.



Detre László (1906-1974)

1964 és 1968 között volt 
egyetemünk csillagászati 
tanszékének vezetője. A 
változócsillagok kutatásával 
szerzett magának és az in
tézetnek nemzetközi hírne
vet. Ő szervezte meg, hogy 
lehessen hazánkban csilla
gász szakos egyetemi dip

lomát kapni, addig csak matematika-fizika szakos ta
nári vagy fizikus diplomával lehetett valaki egyetemi 
végzettségű csillagász. K o n ko ly  Thege M iklós  után az 
első csillagász volt, akit a Magyar Tudományos Aka
démia rendes tagjául választott. Jórészt az ő  kezdem é
nyezésének és szervezésének köszönhetjük, hogy a 
második világháború után Magyarországot felvették a 
Nemzetközi Csillagászati Unióba. Neki köszönhető az 
MTA Csillagászati Kutatóintézete piszkéstetői megfi
gyelőállomásának felépítése és felszerelése kiváló 
Schmidt távcsővel, valamint egy 0,5 méter, majd egy 1 
méter átmérőjű Cassegrain teleszkóppal. Emlékét töb
bek között egy kisbolygó őrzi, melyet K u lin  G yörgy  
fedezett fel és nevezett el róla, valamint egy 1 méter 
átmérőjű emlékkő, melyet volt munkatársai és tanítvá
nyai állítottak tiszteletére Piszkéstetőn.

Detre László szobra után egyetemünk fiatal tanszé
kének, a meteorológiai tanszéknek vezető professzo
ráról készült szobrot találjuk. Az ő neve cseng a leg
kevésbé ismerősen, de ez nem véletlen.

Száva-Kováts József (1898-1980)

Polgári iskolai tanárként 
kezdte kutatói pályáját. Ku
tatási eredm ényeit korabeli 
nem zetközi tudom ányos 
folyóiratok közölték. 1940- 
ben magántanára, 1943- 
ban nyilvános rendkívüli 
tanára, 1944-ben pedig 
megválasztott és 1945-ben 
kinevezett tanára lett a lég
kör- és éghajlattani tan

széknek, amelyet Magyarországon elsőként a mi 
egyetem ünkön hoztak létre. Tanítványai szerint szug- 
gesztív előadó, karizmatikus egyéniség volt. 1949- 
ben ő lett és 1953-ig ő  maradt a már intézetté fejlesz
tett tanszék vezetője. A  ta la jm e n ti  réteg ég h a jla ta . 
M ik ro k lím a  és n ö v é n y k lím a  címmel id . B e ré n y i D é 
n esse l közösen írt könyve 1948-ban jelent meg. Meg
szervezte az egyetemi szintű meteorológus képzést,

megírta az első ilyen tárgyú egyetemi tankönyvet 
Á lta lá n o s  lég kö rta n  címmel. Ez a tankönyv 1952-ben 
jelent meg. A következő évben viszont koholt vádak 
alapján leváltották a tanszék éléről és internálták. 
1954-ben szabadult, de sem állását, se publikációs 
lehetőségét nem  kapta vissza. Bár S zá va -K o v á ts  J ó 
z s e f  Cholnoky-tanítvány volt, geográfiából doktorált 
egyetem ünkön, az általa művelt tudom ány ma már 
elválaszthatatlan a fizikától.

A kör Kövesligethy Radó szobrával zárul, akiről 
már szóltunk és aki egyszerre volt csillagász, geofizi
kus szeizmológus és fizikus. Méltó képviselője az 
Eötvös Loránd által fémjelzett korszaknak egyete
münk és a fizika közös történetében.

Kik készítették a szobrokat?

Olyan művészek, akiknek köztéri szobrai állnak szer
te az országban.

Kezdjük a hölgyekkel. E. L aka tos A r a n k a  debrece
ni szobrász készítette el Kövesligethy Radó és Winkler 
Lajos szobrát, a pápai születésű S z ilá g y i B e rn a d e tt  
pedig Than Károly és Ortvay Rudolf m odern megfo
galmazású szobrát, míg a budapesti D. Törley M á ria  
alkotása id. Lengyel Béla szobra.

A legidősebb férfi szobrász, ifj. S za b ó  Is tvá n  m un
kája Jedlik Ányos és Detre László büsztje. Hasonló
képp két mellszobrot készített J a n z e r  Frigyes, akinek 
Tangl Károly és Száva-Kováts József élethű szobra 
került ki a keze alól, valamint Tóth Béla, aki Hevesy 
György és Buchböck Gusztáv alakját mintázta meg. A 
mosolygó Békésy György B e n e d e k  G yörgy  szobrász 
és festőművész alkotása.

A művészek az ELTE által rendelkezésükre bocsá
tott képanyag alapján dolgoztak, a szobrok agyagmin
táit mindig előre bem utatták az egyetem és a képző
művész szakma képviselőinek. Ennek eredm énye
képp jött létre ez az egyéni hangvételű alkotásokból 
álló, mégis egységes hatású szoborkiállítás.

❖
Aki még egyszer szeretne körbepillantani a szobro
kon és em lékezetes élménnyel távozni az Aulából, a 
Duna felé néző portán kapcsoltassa be a szobrokat 
megvilágító lám pácskákat is, amelyek -  ha eddig 
nem  világítottak -  bizonyára fel se tűntek. Maradan
dó élm ényhez jut mindenki, aki akkor körülnéz az 
Aulában.

Források és további információk
Radnai Gyula: Az Eötvös-korszak. Fizikai Szemle 41 (1991) 341.
Magyar Életrajzi Lexikon
Szinnyei József: Magyar írók Élete és Munkái
A Pallas Nagylexikona
História Tudósnaptár
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MEGSZONDÁZZUK A NAPRENDSZERT Keresztúri Ákos
Collegium Budapest, 

Mars Asztrobiológia Kutatócsoport

A Naprendszer űrszondás kutatása reneszánszát 
éli napjainkban (lásd 1. tá b lá za t) . Az elmúlt 
években előtérbe került az apró égitestek vizs
gálata, de a Holdhoz is több szonda indult. A 
Mars vizsgálata -  az élet lehetősége miatt -  to
vábbra is kiemelt témakör, és a Szaturnusz 
holdrendszerének elemzése is reflektorfénybe 
került. Az alábbiakban e témakörökből eme
lünk ki néhányat, különösen az elmúlt években 
született újdonságokra fókuszálva a Csillagá
s z a t  N e m ze tk ö z i Éve  kapcsán. A cikk végén rövid ösz- 
szefoglalóval kapcsoljuk össze az új ismereteket, és 
megemlítjük az egyes témakörökhöz kapcsolódó hazai 
kutatásokat is az irodalomjegyzékben.

Belső szomszédaink és a Hold

A M essenger-űrszonda 2008. január 14-én és október 
6-án is megközelítette a M erkú rt, a legbelső bolygót, 
megörökítve eddig ismeretlen területeinek nagy ré
szét. Kiderült, hogy míg a bolygó belseje vasban gaz-

1. ábra. Egy 40 km átmérőjű kráter és a Caloris-medence centrumá
ban található sugárirányú, csillagszerű töréses alakzat (NASA).

dag, felszíne m eglepően kevés vasat tartal
maz. A hatalmas becsapódásos Caloris-me
dence a holdi tengerekkel ellentétben nem sö- 
tétebbnek, hanem világosabbnak mutatkozott 
a környezeténél. Az új mérések alapján pedig 
a korábban 1300 km-esnek tartott Caloris-me
dence kissé nagyobb, 1550 km átmérőjű. Vi
szonylag fiatal, sötét aljzatú és törmeléktaka- 
rójú kráterek is mutatkoztak a bolygón (1 . á b 
ra ). Emellett több, korábban ismeretlen vulká

ni központot is azonosítottak, némelyiknél a robbaná
sos kitörés után visszahullott törmelék is látszik.

A Venus Express-űrszonda eredm ényei alapján a 
V é n u s z  bolygó egyenlítője és az 55 fokos vénuszrajzi 
szélessége közötti zónában a szélsebesség erősen

2. ábra. A Vénusz légköre a Venus Express-űrszonda VIRTIS (fent) 
és VMC (lent) kamerájával készült optikai és infravörös felvételen 
(ESA/VIRTIS, VMC teams).
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1. táblázat

Az 1990 után indított sikeres űrszondák a Naprendszer égitesteinek vizsgálatára

szonda indítás éve célpont űrügynökség

Hiten, Hogoromo 1990 Hold JAXA

Ulysses 1990 Nap, napszél NASA, ESA

Mars Observer 1992 Mars NASA
Clementine 1994 Hold NASA

Wind 1994 Nap, napszél NASA

SOHO 1995 Nap, napszél NASA, ESA

Mars Global Surveyor 1996 Mars NASA
Mars Pathfinder, Sojourner 1996 Mars NASA
NEAR-Shoemaker 1996 Eros kisbolygó NASA

ACE 1997 napszél NASA

Cassini, Huygens 1997 Szaturnusz és holdjai NASA, ESA, ASI

Deep Space-1 1998 Braille kisbolygó, 
Borrelly-üstökös

NASA

Lunar Prospector 1998 Hold NASA

Nozomi 1998 Mars JAXA

Stardust 1999 Wild-2 üstökös, 
Annefrank kisbolygó

NASA

Genesis 2001 napszélből mintavétel NASA

Mars Odyssey 2001 Mars NASA
Hayabusa, Minerva 2003 Itokawa kisbolygó JAXA
Mars Express 2003 Mars ESA
MER-A (Spirit) 2003 Mars NASA

MER-B (Opportunity) 2003 Mars NASA

Smart-1 2003 Hold ESA

Messenger 2004 Merkúr NASA

Rosetta, Philae 2004 Steins és Lutetia kisbolygók, 
Churyumov-Gerasimenko-üstökös

ESA

Deep Impact 2005 Tempel-1 üstökös NASA
Mars Reconnaissance Orbiter 2005 Mars NASA

Venus Express 2005 Vénusz ESA

New Horizons 2006 Plútó NASA

Stereo-A 2006 Nap, napszél NASA

Stereo-B 2006 Nap, napszél NASA
Chang’e-1 2007 Hold CSA
Dawn 2007 Vesta, Ceres kisbolygók NASA

Phoenix 2007 Mars NASA

Selene (Kaguya) 2007 Hold JAXA

Chandrayan 2008 Hold ISA

Űrügynökségek: NASA -  amerikai, ESA -  európai, JAXA -  japán, CSA -  kínai, ISA -  indiai, ASI -  olasz

változik a magassággal: a 66 km magasan m érhető 
370 km /h-s áramlás a felszín feletti 45-47 kilométeres 
magasságig ereszkedve 210 km /h-ra csökken -  tehát 
a felhők tetején sokkal erősebb a szél a Vénuszon. A 
sarkokhoz 65 fokos szélességnél közelebb nagy ör
vényalakzat mutatkozik, ahol a szélsebesség a magas
ságtól független, és az örvény közepén majdnem nul
la. Általában elmondható, hogy a szélsebesség erősen 
függ a helyi időtől, a Nap látszó magasságától. A helyi 
délutáni és esti szelek lényegesen erősebbek, mint a 
délelőttiek és a reggeliek (2. á b ra ).

A Galileo-űrszonda ré
gi infravörös méréseinek 
újabb elemzése alapján a 
Vénusz felszínén lévő ki
emelt és összegyűrt, tesz- 
szeráknak nevezett terü
letek sugárzásuk alapján 
gránithoz hasonló anyag
ból állnak. A gránit a 
Földön szubdukcióra 
(alábukásra) és víztartal
mú közegre utal, ezek 
pedig globális lemeztek
tonikát és egykori óceá
nok létét jelentik. Ha a 
későbbiekben bebizo
nyosodik, hogy valóban 
gránit van a Vénuszon, 
az erős érvet jelentene a 
bolygó ősi óceánjai és 
lemeztektonikája mellett. 
Ám ha létezett is egy kez
deti vizes állapot, az fel
tehetően nem sokáig, ta
lán néhány százmillió 
évig tartott. A Nap foko
zatosan erősödő sugárzá
sa és a földinél kisebb 
naptávolság miatt az 
óceán elpárolgott, majd a 
vízmolekulák jó része el
szökött. Vízburok hiá
nyában a légköri szén
dioxid nem vált ki üle
dékes kőzeteket alkotva, 
és a légkörben maradva 
létrehozta a mai erős 
üvegházhatást.

A H o ld  egyre több 
ázsiai állam szemében ér
dekes célpont, ahol tesz
telheti, illetve látványo
san demonstrálhatja tech
nikai tudását egy-egy 
szondával. Ezek közül 
2008. november 13-án, 
magyar idő szerint 16 óra 
körül a Holdba csapódott 
az indiai Chandrayan-1 

űrszonda 35 kg-os egysége. A felszínt 25 percnyi sza
badesés után érte el, miközben felvételeket készített.

A Hold kutatásának egyik izgalma kérdése, hogy 
van-e jég a sötét sarkvidéki kráterek fenekén -  az 
eddigi megfigyelések alapján ugyanis ezt nem  sikerült 
egyértelműen eldönteni. A japán Selene-űrszondának 
a déli sarki 21 km-es Shackleton krátert mutató felvé
telein nem  volt nyoma felszíni jégtakarónak, igaz a 
szakemberek törmelékréteg alatti jeget feltételeznek 
(3- á b ra ). Eközben a Hold körül keringő kínai 
Chang’e-1 űrszonda elkészítette kísérőnk eddigi leg-
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3■ ábra. A Selene-űrszonda képe a sarki Shackleton kráterről. Balra 
fent az eredeti fotó, jobbra fent egy olyan változat, amely kiemeli a 
kráter aljára a faláról szóródó halvány fényt. Lent ugyanennek a 
nagyméretű változata látható, a belső lejtőn két apró kráterrel 
(JAXA, Selene).

részletesebb, 38 millió km2-t lefedő térképét. A 120 
m éter felbontású képekből összerakott térkép részle
tessége valamivel meghaladja az amerikai Clemen- 
tine-űrszonda adatainak 200 méteres felbontását.

A víz nyomában a Marson

A vörös bolygó kutatásában még mindig fontos moti
váció a mai vagy az egykori élet lehetőségének kere
sése, és így a bolygó különféle felszínformáinak és 
keletkezésüknek a megértése. A bolygó fejlődéstörté
netének egyik nagy kérdése, hogy miért nincsen sok 
karbonátos üledék a M a rso n . Egykor víz volt a felszí
nen, am iben a légköri szén-dioxid oldódhatott és kar
bonátos kőzetek formájában válhatott ki. A korábbi 
feltételezések alapján az ősi vizek savas kémhatása 
gátolhatta meg a karbonátok kiválását.

A Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda (MRO) 
eredm ényei alapján végre nagyobb mennyiségben 
előforduló karbonátokra akadtak a felszínen, amelye
ket egy 1500 km átmérőjű becsapódásos kráterben lé
vő Nili Fossae alakzatban azonosítottak. Eszerint még
is voltak semleges vagy lúgos kémhatású ősi vizek. 
Szintén az egykori élet lehetőségével kapcsolatos új 
eredmény, hogy a Vernal kráter déli részén olyan utó
vulkáni hévforrások nyomát azonosították, ahol egy
kor meleg víz cirkulálhatott a kőzetek repedéseiben 
(4. á b ra ). Részletes vizsgálatukra azonban csak a 
felszínen nyílna majd lehetőség.

A Mars közelmúltját tekintve egyre több megfigye
lés utal arra, hogy éghajlata közel 10 millió éves idő
skálán ingadozik. A forgástengelyt stabilizáló nagy

4. ábra. Sötét réteges üledékek a Vemal kráterben (NASA, JPL, UA).

töm egű hold hiányában erősen változik a bolygó ten- 
gelyferdesége, és a sarki jégsapkák anyaga időnként 
részben az egyenlítő vidékére vándorol, illetve egyes 
szélességi zónákban a porral együtt kifagy a felszínre. 
A mai éghajlaton nem  mindenhol stabil az utóbbi ré
teg; ahol jégtartalma szublimál, a porszem csék össze- 
roskadnak. Mivel mind a réteg képződése, mind pusz
tulása a beeső napsugárzással kapcsolatos, ezért az 
eltérő kitettségű lejtőkön eltérő alakzatok azonosítha
tók, amelyek a változó besugárzással, kifagyással kap
csolatban keletkeztek -  segítségükkel a korábbi ég
hajlatra következtethetünk.

A bolygó mai felszíni viszonyait tekintve is ki
em elkednek az élet lehetőségével kapcsolatos m eg
figyelések [31. Földi távcsöves m érésekkel is sikerült 
a m etán jelenlétét m egerősíteni a Mars légkörében. 
A felszín alól szivárgó gáz koncentrációja az ottani 
tavasszal és nyáron a legmagasabb. Talán a felszín 
alól olyan repedéseken  keresztül jut a gáz a légkör
be, amelyek a télen kifagyó jég miatt elzáródnak, 
majd nyáron ismét szabaddá válnak. Egy-egy aktív 
térségben a felszín alól szivárgó gáz mennyisége 
legalább 0,6 kg/s, ami bolygónkon a földgázm ezők 
term észetes szivárgásának nagyságrendjébe esik. 
Olyan területek felett m utatkozik sok metán, ahol 
ősi felszíni vízre vagy mai felszín alatti jégre utaló

5. ábra. A Phoenix-űrszonda leszállóhelye poligonális alakzatokkal 
(NASA, JPL).
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nyom ok is vannak -  például az Arabia Terra, a Nili 
Fossae vagy a Syrtis Maior térségében. A m etán szár
m azhat vulkáni gázkibocsátásból, de akár biogén 
eredetű is lehet.

A Mars északi sarkvidékén leszállt Phoenix-űrszon- 
da közvetlenül igazolta a felszín alatt 6-10 cm mélyen 
kezdődő vízjég jelenlétét és a poligonoknak nevezett 
alakzatok képében sarkvidéki éghajlatváltozások nyo
mait is (5. á b ra ). A marstalajban kis mennyiségben 
agyagásványokat és karbonátokat talált, éjszakai dér 
képződését, máskor pedig a felhőkből hulló hópely
heket figyelt meg. Az eredm ények alapján a poláris 
térségben a mai jég mellett [6] egykor kevés folyé
kony víz lehetett a felszín alatt, és akár extrém körül
m ényeket kibíró életformák is fennmaradhattak. Né
hány megfigyelés alapján pedig elképzelhető, hogy 
akár a szonda m űködése idején is jelen lehetett folyé
kony víz az olvadáspontot csökkentő összetevők mi
att, többek között a szonda leszállólábán.

Izgalmas jégholdak az óriásbolygók körül

A Jupiter körül jelenleg nem kering űrszonda, így az 
E uropa  holdjáról is a korábbi megfigyelések elemzése 
adott új eredményeket. A színképek és különböző 
modellek alapján egy globális, lassú kémiai körforgás 
körvonalazódik az égitest esetében. Ennek keretében 
a világűrből különböző anyagok, köztük az Io vul
kánjai által kibocsátott kén és kénvegyületek hullnak 
a felszínre. Ezek a napsugárzás és részecskebombázás 
segítségével a jégben különböző oxidokká, kénessav
vá alakulnak, illetve hidrogén-peroxid is keletkezik 
mellettük. Egyes spektrum ok alapján elképzelhető, 
hogy alkoholok, aldehidek, ammóniatartalmú anya
gok is előfordulnak az Europa jégkérgében.

7. ábra. Az Enceladus törésekkel tarkított jeges felszíne (NASA, JPL, 
SSI).

6. ábra. A jég alatti óceán vizéből a jégbe benyomult tömegek, 
amelyek az óceánban lévő különböző sóktól vörösesbarna színűek 
(NASA, JPL, UA, UC).

Míg a felszín oxidált jellegű, a jégpáncél alatti 
óceán fenekén a vulkáni központok redukált kom po
nenseket juttatnak a vízbe. A kémiai modellek és a 
felszín összetétele alapján az Europa óceánja sós le
het, sok szulfát, magnézium, nátrium lehet benne 
oldott állapotban (6. á b ra ). A külső jégpáncél lassú, 
10 millió éves időskálán részben újra beolvad, illetve 
újrafagy. Mindezektől oxidált anyagok jutnak a vízbe, 
amelyben a mélyről származó redukált kom ponen
sekkel keveredve aktív kémiai környezetet eredm é
nyezhetnek.

A S z a tu r n u s z  körül keringő Cassini-űrszonda a 
gyűrűk vizsgálata során anyagcsomókat azonosított. 
Körülbelül 10—50 méteres, hosszúkás testek mozog
nak a rendszerben, amelyek az apró szemcsék össze
tapadásával keletkeznek. Amikor túl nagyra nőnek, 
szétdarabolódnak, majd véletlen ütközések révén újra 
összetapadnak, tehát lassan változik méretük és cse
rélődik anyaguk. A diffúz G-gyűrűben egy 250 km 
széles, 150 ezer km hosszú, a környezeténél fénye
sebb ív mutatkozott. Ennek belsejében sikerült egy fél 
km-es holdat azonosítani, amely a gyűrű anyagának 
forrása. Kiderült továbbá, hogy az 1500 km átmérőjű 
R h ea  holdat 1600 és 6000 km közötti távolságban 
több kisebb gyűrű övezi. A cm-es testekből álló gyű
rűk feltehetően a Rhea holdba történt korábbi becsa
pódáskor kirepült törm elékeket tartalmazzák.

Az E n c e la d u s  hold déli sarkvidékén lévő repedé
seiből anyagsugarak törnek elő ( 7. á b ra ). A bennük 
mozgó jégszemcsék és vízgőz 0,6 km /s körüli sebes
ségét a számítások alapján robbanásszerű hevesség
gel párolgó folyékony víz adhatja -  azaz víz lehet a 
felszín alatt. Az anyagsugarakban a H20  mellett szén
dioxid, szén-m onoxid és szerves molekulák is mutat
koztak. Eszerint nem csak a vizes környezetek, 
hanem  bennük a szerves összetevők is elterjedteb
bek lehettek/lehetnek a Naprendszerben, mint ko
rábban gondoltuk.
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8. ábra. A Titan déli sarkvidékén lévő felhők (világos foltok) és 
tavak (sötét foltok).

A Cassini-űrszonda fő célpontján, a T itá n o n  sike
rült olyan sarkvidéki tavakat azonosítani, amelyek a 
felhőkből hulló m etánesőktől keletkeztek és növe
kedtek. A 8. á b r á n  látható felvételpár felső tagja 
2004. július 3-án, az alsó pedig 2005. június 6-án ké
szült a 938 nanom éteres infravörös hullám hosszon a

10. ábra. Az Itokawa elnyúlt alakja, középen fent a sima, törmelék
kel feltöltött területtel (JAXA).

9. ábra. Egy apró szemcse becsapódásnyoma a mintagyűjtő anyag
ban, az aerogélben (NASA).

Titan déli sarkvidékéről. A világos alakzatok a légkör 
alacsonyabb részében, a troposzférában mutatkozó 
felhők, amelyek néhány óra leforgása alatt változnak. 
Feltehetően ezekből hullik a metáneső, míg a söté- 
tebb területek m etántavakat jelölnek a felszínen. Kö
zülük a képen látható legnagyobb, a babszem  alakú 
Ontario-tó színárnyalata a két felvételen az eltérő 
megvilágítási szög miatt különbözik. A bekarikázott 
területen megfigyelhető, hogy a két fotó rögzítése 
között újabb sötét foltok, azaz tavak képződtek, fel
tehetően az esőzésektől a m élyedéseiben felhalmo
zódott metánból.

Apró égitestek vizsgálata

A Stardust-űrszonda mintagyűjtőjében a W ild -2  üstö
kösből több mint egymillió szemcse maradt. Ezeket az 
eddigi vizsgálatok alapján főleg szilikátok és szulfidok 
alkotják. A strukturálatlan szerkezetű szemcsék több
nyire laza aggregátumok, am elyekben a kisebb és 
nagyobb szemcsék összetétele hasonló. Míg a jeges 
anyag csillagunktól távol, alacsony hőm érsékleten 
kondenzálódott, a szemcsék anyagának közel 10%-a a 
Naphoz igen közel keletkezett, és arra utal, hogy erős 
sugárirányú keveredés történt az ősi Naprendszerben. 
A szemcsék szerves anyagokat is tartalmaznak, köz
tük sokgyűrűs aromás szénhidrogének, metilamin 
(QT3NH2), etilamin (CH3CH2NH2), alkoholok, agyag
ásványok és karbonátok is előfordulnak. Mindezek 
azt igazolják, hogy az élet születése előtt a bolygónk
ra becsapódó üstökösmagok sok értékes összetevőt 
hozhattak a H20  molekulák mellett is {9. á b ra ).

Az apró égitestek kutatása terén a Hayabusa-űr- 
szonda az I to k a w a  kisbolygóról adott új ismereteket 
{10.  á b ra ). Kiderült, hogy a szabálytalan alakú égi
test felszínén nem csak az apró szemcsék mozogtak, 
amelyek létrehozták a kisbolygó alakját követő síksá
gokat. Emellett a nagyobb kőzettestek is mozogtak
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időnként, és a lejtős területeken hossztengelyükkel 
közel párhuzam os irányba rendeződtek. A Rosetta- 
szonda 2008. szeptem ber 5-én egy másik kisbolygót 
látogatott meg, amikor 800 kilométerre haladt el a 
S te in s  kisbolygó mellett. Az égitesten több becsapó- 
dásos kráter is látszott, amelyek közül a legnagyob
bak közel 2 kilométeresek, arra utalnak, hogy az 
égitest felszíne viszonylag öreg lehet. Emellett egy
más mellett sorakozó hét olyan kráter is felismerhető, 
amelyek talán azonos irányból érkező becsapódási 
sorozattól keletkeztek, m iközben a kisbolygó elfor
dult a tengelye körül.

Több új kutatás arra utal, hogy az egyszerű és el
lenálló élőlények tetszhalott állapotban tartós űruta
zást is kibírnak, főleg ha egy kőzetdarab védi őket a 
sugárzásoktól. Az egyik nagy kérdés, hogy túlélhe- 
tik-e azt, amikor egy bolygó légkörében m eteorként 
lelassulnak, és közben felizzanak. Ennek vizsgálatára 
indították a STONE-6 kísérletet, am elynek visszatérő 
kapszulája a légkörünkben lefékeződött, m iközben 
külső felületén kőzetm inták voltak. Az űreszköz 12 
napos Föld körüli keringés után 2007. szeptem ber 
26-án landolt. A fosszíliákat tartalmazó kőzetben az 
idős biogén szerkezetek felismerhetők maradtak. 
Ugyanakkor a körülbelül 1700 °C-ig m elegedő külső 
felülete alatt lévő 2 cm vastag kőzetréteg nem  tudta 
m egvédeni az ott lévő, korábban élő cianobaktériu- 
m okat a pusztulástól — ennél vastagabb réteg kell a 
stabil védelemhez.

A Naprendszer peremvidékén

A korábban nagybolygóként besorolt P lú tó n a k  és  
három  holdjának vizsgálatára indították a New Hori- 
zons-űrszondát. Az űreszköz 2007. február 28-án ha
ladt el a Jupiter közelében, majd az ott végzett hinta
m anőver tovább gyorsította végső célpontja felé. A 
legnagyobb közelség alatt az eddigi legrészletesebb 
megfigyelések történtek a Jupiterről és légköréről, a 
bolygón m egjelenő sarki fényekről az infravörös tar
tományban. Az Io esetében a Tvashtar névre keresz
telt vulkáni központ felett sikerült egy kitörési felhőt 
(11 .  á b ra ) , valamint a Vörös Folt nevű légörvényt is 
megörökíteni.

A Naptól m ég távolabb jár a két Voyager-űrszon- 
da. A két űreszköz ezekben az években halad át a

11. ábra. Az Io Tvashtar vulkáni központjának kitörési felhője két, 
kissé eltérő irányból fotózva (NASA, JPL).

heliopauzán: a napszél és a csillagközi anyag ütközé
se által létrehozott határfelületen. A Voyager-1 űr
szonda 2004. decem ber 17-én, a Naptól 85 csillagá
szati egységre (CSE -  a közepes Föld-Nap-távolság) 
keresztezte ezt a lökéshullámfrontot. Sajnos nem 
sokkal az esem ény után elromlott a szonda plazma
detektora, ezért csak kevés információt sugárzott 
haza. A Voyager-2, társától délebbre haladva, a Nap
tól 75 CSE-re érkezett el ehhez a határhoz. Az eklipti
ka síkjától távolabb tehát közelebb van a lökéshul
lámfront a Naphoz. Bár a szonda a továbbiakban is 
távolodott csillagunktól, többször átlépte a határt: hol 
kifelé, hol befelé szelte át -  feltehetően maga a front 
mozgott ide-oda.

A lökéshullámfronthoz közel váratlanul erős, de a 
földfelszíninél így is körülbelül százezerszer gyen
gébb mágneses tér mutatkozott, amelyet a turbulens 
m ódon keveredő töltött részecskék hozhattak létre. 
Az anyag melegebb volt, mint a napszélben a lassulás 
előtt, tehát a csillagunkhoz közelebb mért érték, de 
még így is körülbelül tízszer alacsonyabb hőm érsékle
tű, mint várták. A térségben az energia jelentős része 
talán nehezen detektálható részecskéknek adódik át, 
amelyeket a plazmaműszer nem  észlelt, és ez a folya
mat hűtötte le az anyagot.

Új Naprendszer körvonalazódik

A fenti legújabb eredm ényeken túl, az elmúlt mintegy 
10 év fontosabb megfigyelései alapján az alábbi kép 
rajzolódik ki a Naprendszerről. Általánosan elm ond
ható, hogy megszilárdult az a teória, amely szerint az 
ősködben az apró testek egymással ütközve egyre 
nagyobb bolygócsírákat alkottak, miközben összeté
telüket a naptávolság erősen befolyásolta. így szület
tek meg a meleg ősnaphoz közel a magas olvadás
pontú fémekből és szilikátos kőzetekből álló Föld 
típusú bolygók, majd távolabb, a „hóhatáron” túl 
(ahol a H20  is ki tudott már csapódni) létrejöttek az 
óriásbolygók. A Jupiter és a Szaturnusz esetében ezek 
kőzet- és jégmagja annyira nagyra nőtt, hogy sok gázt 
— hidrogént és héliumot -  vonzott magához, kialakít
va a két legnagyobb töm egű planétát.

A rendszer születésének végére sok olyan bolygó
csíra maradt vissza, amelyek ütközéseikkel befolyá
solták a már kialakult nagyobb égitestek fejlődését. Itt 
említhető a Hold keletkezése, amely a Föld és egy 
közel Mars méretű égitest ütközésekor kirobbant, és a 
bolygónk körüli pályán maradt törmelékből állt össze. 
De hasonló kataklizma miatt foroghat a Vénusz lassan 
és társaival ellentétes irányban, és szintén egy-egy 
óriás becsapódás dönthette meg az Uránusz és a Nep
tunusz forgástengelyét. A Merkúr külső rétegét ugyan
csak egy óriási ütközés robbanthatta le, részben ettől 
lehet anomálisan magas vastartalma az égitestnek. 
Különösen a perem vidéken volt sok olyan égitest, 
amely nem  állt össze nagybolygóvá. Itt említhetők a 
K u ip er-o b jek tu m o k  (lásd később), vagy a Triton, ame
lyet a Neptunusz fogott be és tette holdjává.
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A kisb o lyg ó k  esetében kiderült, hogy a Mars és Ju 
piter között húzódó övezet mai töm ege közel tizede 
az egykorinak. Az eredetileg itt található égitestek 
többségét ugyanis a Jupiter gravitációs zavarai ki
szórták a kezdeti időszakban. A N aprendszerben kö
zelről megfigyelt apró égitestek felszínformái igen 
változatosak, főleg a finom felszíni poranyag vándor
lására utalnak jelek. A kisbolygók és üstökösmagok 
alakja változatos, szokatlanul sok közöttük a két 
nagy töm bből összetapadt test. Kiemelt csoportot 
képeznek a földközeli objektumok, amelyek becsa
pódásaikkal veszélyeztetik bolygónkat. Ezek űrbéli 
száma és katonai m űholdakkal a légkörben azonosí
tott robbanások gyakorisága alapján jelenleg méteres 
testekkel közel hetente, tízméteressel néhány évente, 
százméteressel száz vagy ezer évenként találkozha
tunk. Utóbbi jelzi azt a mérethatárt, ahol a kérdéses 
testek már elérik a felszínt és krátert alakítanak ki a 
becsapódásaikkal. Igazán nagy, globális hatással 
pedig a kilométeres objektum ok ütközése jár, ilye
nekkel nagyságrendileg tízmillió évente találkozha
tunk. Ennek megfelelően a földközeli apró égitestek 
kutatása [8] napjaink kiemelt észlelőprogramjai közé 
tartozik.

Az elmúlt években az égitestek térképezése révén 
felszínük egyre nagyobb részét, egyre részletesebb 
felvételekkel sikerül lefedni [2], Ezek alapján kiderült, 
hogy sok, korábban csak a Földről ismert, a belsőt és 
a felszínt alakító folyamat [4] más égitesteken is m eg
jelenik. Ennek megfelelően hom okdűnéket és szél
nyomokat a Vénuszon, a Földön, a Marson, a Titánon 
[1, 51, a földi folyóvölgyekre és m edrekre emlékeztető 
alakzatokat [7] a Vénuszon, a Földön, a Holdon, a 
Marson és a Titánon sikerült azonosítani. Lejtős tö
megmozgások pedig sok apró égitesten, köztük jég
holdakon (Europa, Callisto, Titan), valamint kisboly
gókon is előfordulnak.

Az égitestek felszíni változásait nemcsak a fent em 
lített, főként napsugárzással kapcsolatos folyamatok 
alakítják, hanem  belső eredetű hatások is. Bár a Föld 
típusú égitesteknél a radioaktív bomlással felszaba
dult hő  és az akkrécióból (kezdeti összeállásból) 
visszamaradt hőmennyiség a fő energiaforrás, az ár
apályhatás is fontos tényező. Ez leglátványosabban az 
Io esetében jelentkezik, ahol az árapály folyamatosan 
deformálja az égitestet, és a felszabaduló hő tem érdek 
aktív vulkáni központot eredményez.

A külső Naprendszer megítélése is sokat változott 
az elmúlt tíz évben. Napjainkra több mint ezer, a 
Neptunusznál távolabbi, Kuiper-objektum oknak ne
vezett égitestet azonosítottak. Kiderült, hogy ezek 
közé tartozik a Plútó is, amely ennek a csoportnak 
egy igen nagy, de nem  a legnagyobb képviselője. A 
felismert égitestek és a m odellszámítások alapján há
rom nagy égitestcsoportot feltételeznek a Naprend
szer perem vidékén: a Kuiper-öv elsősorban a Neptu
nuszon túl keletkezett égitesteket tartalmaz, amelyek 
végül nem  álltak össze nagybolygóvá. Egy részük a 
Plútóhoz hasonló pályán, a Neptunusz gravitációs 
hatása alatt mozog, ezek keringési ideje 2:3 arányú

rezonanciában áll az órásbolygókéval -  ezeket neve
zik plutínóknak.

Ezer és 10 ezer CSE távolság között húzódik a ko
rong alakú belső  O ort- avagy H ills-felhő, amelyben 
sok millió, az óriásbolygók térségéből kiszórt apró 
égitest kering a Nap körül. Még messzebb, 10 és 100 
ezer CSE között húzódik a nagyjából gömb alakú 
k ü ls ő  O ort-felbő. Ennek tagjai kötődnek leglazábban a 
rendszerhez, a közelben elhaladó csillagok, vagy a 
galaxis távolabbi részeinek gravitációs hatására gyak
ran elszakadnak a rendszertől, de alkalmanként a 
belső térségek felé indulnak, ritkán üstököszáporok
kal sújtva a bolygókat.

Az új eredm ények alapján hangsúlyosabbnak tűn
nek az egyes égitestek közötti kapcsolatok, főleg az 
óriásbolygók holdrendszerein belül. A gravitációs 
kapcsolatok révén fellépő árapályhatások több jég
holdat felmelegítettek és erősen átalakítottak, ném e
lyek (Europa, Titan, esetleg a Ganymedes, Callisto, 
valamint talán az Enceladus, Triton) felszíne alatt ma 
is folyékony vízből álló réteg található. Emellett való
színű, hogy hosszú idő alatt olyan gyenge hatások is, 
mint például az elnyelődő napsugárzás és annak elté
rő irányú visszasugárzása befolyásolja a kisbolygók 
forgási jellemzőjét és talán pályájukat is.

Végül érdem es megemlíteni, hogy mára kiderült: a 
bolygókeletkezés és a bolygórendszerek nem egye
diek a Világegyetemben. A születő csillagok körül egy 
jellegzetes anyagkorong: úgynevezett protoplanetáris 
korong alakul ki, amelynek anyagából később plané
ták állnak össze. Az így született bolygókból, amelye
ket Naprendszeren kívüli helyzetük miatt exoboly- 
góknak neveznek, 2009-ig több mint 300-at azonosí
tottak. Saját Naprendszerünk változatossága tehát 
csak a jéghegy csúcsa, számtalan más bolygórendszer 
és még ismeretlen égitesttípus lehet -  szerencsés eset
ben a Földhöz hasonló objektumokkal, ahol talán 
szintén lehetőség nyílt az élet kialakulására.
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ANYAG ÉS ANTIANYAG (AVAGY ANGYALOK ÉS DÉMONOK?)
-  egy hollywoodi film aláfestése

Horváth Dezső
RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

D a n  B ro w n  A n g y a lo k  és d é m o n o k  című regényéből 
film készült Tom  H a n k s  főszereplésével. Mivel a 
könyv részben a CERN (nemlétező) titkos földalatti 
laboratóriumában játszódik, ahonnan terroristák anti- 
anyagot lopnak a Vatikán felrobbantására, a CERN 
felajánlotta, hogy a film megfelelő részeit a laboratóri
um ban forgassák, és CERN-i fizikusok a bemutatóhoz 
kapcsolódóan előadásokat szerveztek az antianyag- 
ról. A CERN már a könyvnek is honlapot szentelt, a 
filmnek viszont a honlapon kívül még egy tudom á
nyos ismeretterjesztő kiállítást is.

Antianyag és CPT-invariancia

Amikor D ira c  felírta híres egyenletét a fermionok 
(feles perdületű részecskék, mint például az elektron) 
mozgásáról, kétféle megoldást kapott, pozitív és ne
gatív energiájút. Habár ez a 20. század legfontosabb 
fizikai felfedezéseihez tartozik, Diracot valamilyen 
értelem ben szépészeti megfontolások vezették: relati- 
visztikusan invariáns, azaz a teret és időt egységesen 
kezelő, lineáris egyenletet keresett és talált. Részecske 
és antirészecskéje, a töltés előjelén kívül, m inden 
m érhető tulajdonságában egyezik. Dirac a negatív 
energiájú megoldásokat a pozitívak hiányának értel
mezte, feltételezve, hogy a negatív energiájú állapo
tok a term észetben eleve betöltötték, de ha kiem e
lünk az egyikből egy részecskét, a keletkező lyuk lesz 
az antirészecske. Ezt az értelmezést, amely hasonlít a 
félvezetők sokkal később felfedezett vezetési mecha
nizmusához, a fizika fejlődése meghaladta.

Nem sokkal Dirac elméletének közlése után, 1932- 
ben A n derson  kozmikus sugarakban kimutatta a pozit
ront, az elektron antirészecskéjét; 1933-ban Dirac (Schrö- 
dingerre\ együtt), majd 1936-ban 
Anderson is megkapta a fizikai No- 
bel-díjat. Számos tudománytörté
neti összefoglalót találunk Vértes 
A ttila  könyvében [1],

Az évek során a F iz ik a i  S z e m 
le számos cikkben foglalkozott 
az anyag és antianyag teljes ekvi
valenciáját kimondó CPT-invari
ancia elvével [2-4], Arra, hogy 
ismét ilyesmivel kössem le a tisz
telt Olvasót, az A n g y a lo k  és d é 
m o n o k  című, májusban kijött film 
ad talán elegendő indokot.

A CPT-invariancia elve szerint, 
ha tükrözzük egy szabad részecs
ke töltését (C, mint ch a rg e ), vala

mint ellentétes előjelűre fordítjuk a térkoordinátáit (P, 
mint p a r itá s ) és az idő irányát (T, mint tim e ), akkor 
annak m érhető tulajdonságai -  a töltés-jellegű kvan
tumszámok előjelén és a perdület irányán kívül -  nem 
változhatnak meg. Mivel a töltéstükrözés során a ré
szecske antirészecskévé változik, ez azt jelenti, hogy a 
szabad antirészecskék úgy kezelhetők, mint időben 
és térben ellenkező irányban mozgó részecskék.

Részecske és antirészecske kölcsönhatása kölcsönös 
szétsugárzáshoz, annihilációhoz vezet. A pozitron két- 
fotonos annihilációját elektronon, például, úgy írjuk le, 
mintha a képbe bejönne egy elektron, az annihiláció 
térbeli pontjában és idejében kibocsátana két gamma
fotont, majd térben és időben kihátrálna a képből.

A CPT-invariancia kísérleti ellenőrzése

A CPT-szimmetriát napjainkig m inden kísérleti megfi
gyelés m esszem enően alátámasztja, és szerepe annyi
ra alapvető a térelméletben, hogy sokak szerint nem 
is lehet kísérletileg vizsgálni; látszólagos kis eltérések 
megfigyelése esetén inkább hihetünk valamelyik 
megmaradási törvény kicsiny sérülésében, mint a 
CPT-szimmetriáéban. Ugyanakkor a fizika nagy rejté
lye, miért nem  látunk antianyag-galaxisokat, miért 
képződött az ősrobbanás után egy billiomod résszel 
több anyag, mint antianyag, hogy itt maradjon Világ- 
egyetemünk anyagául.

A szimmetriasértés nem idegen a részecskefizikától 
[51. Mint tudjuk, a gyenge kölcsönhatás maximálisan 
sérti a paritás-megmaradást eredményező tükörszim
metriát, és kis mértékben sérti a töltés- és tértükrözés
sel szembeni CP-invarianciát is. A standard modellbe 
be kell vezetnünk a Higgs-mezőt [6, 7], amely sérti a

1. ábra. Hidrogén és antihidrogén energiaszintjei 191. A kísérletek célja a kétfotonos átmenet 
energiájának pontos mérése a közönséges hidrogénatommal egybevetve.
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2. ábra. Antiproton keltése, ahogyan az Antiproton-lassítónál tör
ténik. A Proton-szinkrotron nagyenergiájú protonjai balról bele
ütköznek a kúpalakú céltárgyba, a keletkező antiprotonokat a kö
zépső mágneses to r t  gyűjti össze és a jobbra elhelyezkedő kvadru- 
pólmágnes fókuszálja. (A CERN Angyalok és Démonok kiállítá
sáról.)

gyenge kölcsönhatást lé trehozó  lokális szimmetriát, 
hogy az elemi részecskék abban mozogva tömeget 
nyerjenek. Végül az elmélet bizonyos nehézségei arra 
ösztönöznek, hogy megoldásul bevezessük a szuper
szimmetriát [8], amely eleve sérül alacsony energián.

Mindezek miatt (vagy mindezek ellenére) komoly 
kísérleti erőfeszítés irányul a CPT-invariancia ellenőr
zésére. A CPT-szimmetria legfontosabb bizonyítéka a 
feltételezésével végzett számítások bámulatosan pontos 
egyezése a kísérleti adatokkal, a közvetlen kísérleti 
ellenőrzéséhez azonban csak össze kell hasonlítanunk 
egy részecske és antirészecskéje tulajdonságait. Leg
pontosabb tesztje a semleges K-mezon és antirészecs
kéje relatív tömegkülönbsége, amely a mérések szerint 
<1(T18. A CERN-ben 1999 végén megépült A n tip ro to n -  
lassító  (Antiproton Decelerator, AD) berendezés [10] fő 
célja a n tih id ro g é n -atom (antiproton és pozitron kötött 
állapota) előállítása, hogy a hidrogénatoméval összeha
sonlítva a CPT-szimmetriát ellenőrizzék (7. ábra ).

Antianyag előállítása

Az első antihidrogén-atomokat a CERN Alacsonyener- 
giás antiproton-gyűrűjénél (LEAR) állították elő 1996- 
ban, a LEAR m űködtetésének utolsó évében [11]. A 
gyűrű gyors antiprotonjait keresztezték egy xenon 
atomnyalábbal, a xenonatom ok elektromágneses te
rében az antiprotonok elektron-pozitron (részecske- 
antirészecske) párokat keltettek, és a relativisztikus 
antiproton bizonyos (igen kis) valószínűséggel f e l 
csíp te  a pozitront, antihidrogént képezve. A tároló
gyűrű elektromágneses tere a semleges antihidrogén- 
atomot már nem  hajlította körbe, az egy egyenes nya-

x(cm)

^  l

3 ábra. Antiproton csapdázása. A csapdában elektronok vagy po
zitronok vannak, amelyek szinkrotron-sugárzással energiát veszítve 
hűtik magukat. A protonok sokszor átszelve őket, szintén lehűlnek, 
ekkor a csapdát megnyithatjuk a következő protoncsomagnak.

lábvezetéken kirepült, ahol azután egy fóliával elvá
lasztották az antiprotont és a pozitront, és külön- 
külön annihiláltatták őket. 12 eseményt észleltek, és a 
szimulációval becsült hátteret 3 eseményre becsülték, 
tehát 9-et tulajdoníthattak antianyagnak.

Az energiaszintek meghatározásához (spektroszkó
piához) lassú antihidrogén-atomok kellenek. A CERN 
az antiprotonok előállításához 25 GeV energiájú pro
tonokat ütköztet irídium-céltárggyal, ahol proton-anti- 
proton párok keletkeznek GeV fölötti energiával.* 1 * Az 
antiprotonokat mágneses térrel összegyűjtik (2. á b 
ra ), majd állandó hűtés (azaz az egymáshoz képesti 
relatív sebességük fogyasztása) mellett, több lépésben 
lelassítják az AD 5,8 MeV-es energiájára.

Lassú antihidrogén előállításához az antiprotonokat 
elektromágneses csapdában kell egészen alacsony ener
giára szorítanunk, hűtenünk (3- ábra ). Mivel az Anti- 
proton-lassító antiproton-csomagja 100 ns (10~7 s) mé
retű és a csapda mintegy 1 m hosszú, 0,4 keV alá le kell 
lassítanunk az eredetileg 5,8 MeV energiájú antiproton- 
nyalábot, hogy a csapda nyitása és csukása között a 
legtöbb antiproton a csapdába kerüljön. Az ASACUSA 
együttműködés [12,13] erre a célra épített egy ellenkező 
irányba kapcsolt gyorsító-rezonátoron alapuló utólassí- 
tót, a másik két kísérlet szabályozható vastagságú 
anyaggal lassít. Ez utóbbi egy nagyságrenddel kisebb 
hatásfokú, de a spektroszkópiai méréshez nem kell sok 
antihidrogén atom, azonosítás céljából valószínűleg 
egyenként fogjuk tanulmányozni őket.

Hideg antihidrogén-atomokat elsőként az ATHENA 
[14, 15] (most felváltotta az ALPHA [16]) és az ATRAP 
[17,18] kísérletek állítottak elő a CERN Antiproton-lassí-

1 Az energia részecskefizikai egysége általában a GeV = 109 eV,
1 eV (elektronvolt) energiára tesz szert egységnyi töltésű részecske
(pl. elektron vagy proton) 1 V feszültség átszelésekor.
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tójánál elektromágneses csapdában. Nagy sűrűségű 
antiproton- és pozitron-plazmát vegyítettek; a rekombi
náció (az antiproton és a pozitron antiatomban egyesü
lése) után a semleges antihidrogén-atomok a csapda 
közepét elhagyva az edény falán annihiláltak. Az 
ATRAP és ALPHA kísérletek célja, antihidrogén-spekt- 
roszkópia, még messze van; jelenleg a magasan ger
jesztett állapotban keletkező antihidrogén alapállapotra 
hozását, és a semleges atomok mágneses térben való 
helyben tartását kell megoldani. Az újonnan alakult 
AEGIS együttműködés az antihidrogén gravitációs tö
megét tervezi 1% pontossággal megmérni. Azt, hogy a 
proton és az antiproton a Föld gravitációs terével azo
nosan hat kölcsön, nem a CPT-szimmetria, hanem az 
Einstein-féle gyenge ekvivalencia elve állítja.

Az ATRAP és ATHENA kísérletében az antihidro
gén-atomok antiproton-pozitron-pozitron hármas 
ütközésben keletkeztek: szükség van egy harmadik 
szereplőre, hogy teljesülhessen az energia és az im
pulzus megmaradása, és a fotonkibocsátással járó su- 
gárzásos rekombináció valószínűsége kicsi. Gondo
san tanulmányozták a keletkezési mechanizmust és 
több érdekességet fedeztek fel. Ha például túlhűtik az 
antiprotonokat, teljesen szétválnak a pozitronfelhőtől 
és csökken a rekombináció esélye, ha viszont gerjesz
téssel növelik az energiájukat, akkor is kevesebb lesz 
az antihidrogén, mert az ütközések szétverik az igen 
magasan gerjesztett állapotban keletkező, tehát kis 
kötési energiájú (anti)atomokat.

Antianyag a mindennapi gyakorlatban?
Antianyag a gyógyászatban
A világ részecskegyorsítóinak több mint felét, mintegy 
9000-et, az orvostudomány használ, a maradék legna
gyobb részét pedig az anyagtudomány. A gyógyászat 
gyorsítói túlnyomórészt diagnosztikai célokat szolgál
nak, de például a kiberkéssel operálnak, és használ
nak gyorsítót tumorok operációs eltávolítása közbeni 
besugárzásra, hogy az esetleg ottmaradó rákos sejte
ket elpusztítsa.

Antianyag alkalmazásaként széleskörűen használ
ják a pozitronemissziós tomográfiát, Magyarországon 
is több helyen. Pozitronemisszióval bomló izotópot 
juttatnak a vizsgált szövetbe, ahol a kibocsátott pozit
ron elektronokkal annihilál. A kibocsátott fotonok ki
rajzolják a szövet alakját és aktivitását.

Az ACE kísérlet [20] az antiprotonok terápiás alkal
mazhatóságát vizsgálja, hogy mennyire roncsolják a 
rákos sejteket a bennük megálló antiprotonok. A első 
eredmények biztatóak [21], az antiproton hatása a 
protonénak mintegy négyszerese, de a valódi alkal
mazhatósághoz az ára nagyon magas.

Antianyag, mint üzemanyag?
A legegyszerűbb antianyag, antihidrogén előállításá
hoz nagyenergiájú részecskeütközésben kell előállíta
nunk pozitront és antiprotont, lelassítani őket, a plaz-

4. ábra. Tom Hanks, az Angyalok és dém onok  főszereplője a Nagy 
Hadronütköztető ATLAS detektoránál.

mákat csapdában hűteni és összenyomni, és mind
ezek után az antihidrogént mágneses térben vagy lé
zercsapdában tárolni. Mindegyik lépés lényegesen 
több energiát igényel, mint amennyit az antianyag 
majd hordoz, még ha az előállítás hatásfoka 100%-os 
volna (mint ahogy persze sokkal kevesebb), a végső 
különbség mintegy 10 nagyságrendnyi. Durva becslés 
szerint a CERN-nek 1 gramm antihidrogén előállítása 
a jelenlegi ütemben egymilliárd évig tartana, és az 
összes antianyag, amit a CERN idáig előállított, annyi 
energiát hordoz, amellyel pár percig lehetne csak mű
ködtetni egy villanykörtét.

A NASA (Amerikai Űrkutatási Hivatal) mindezek 
ellenére komolyan finanszírozott kutatásokat ebben 
az irányban, mert az antianyag valóban kiváló ener
giaakkumulátor lenne, ha sikerülne építeni kis, hor
dozható antiproton-csapdát [22].

Antianyag bomba?

Az antianyag, mint robbanóanyag kérdése, Dán 
Brown Angyalok és démonok című regényével ke
rült napirendre [231. Főszereplője (akárcsak A Da 
Vinci kód című regényéé) egy Robert Langdon nevű 
kutató a Harvard Egyetemről, aki az Illuminátusok 
nevű titkos társaság után nyomozva megakadályoz
za a Vatikán felrobbantását egy kiló antianyaggal, 
amelyet a CERN titkos, föld alatti laboratóriumából 
loptak el.

A könyv megjelenésekor a CERN honlapot nyitott a 
következő információval:

• A CERN valóban létezik, és megépítette a világ 
legnagyobb részecskegyorsítóját egy száz méterrel a 
föld alatt levő, 27 km hosszú, köralakú alagútban.

• A CERN viszont teljesen nyitott intézmény, nin
csenek titkos laboratóriumai és semmi baja a Vati
kánnal.

• A CERN valóban előállít antianyagot, de nem az 
LHC-nál, hanem az Antiproton-lassítónál, mikroszko
pikus mennyiségben, amely nem hordozható és nem 
alkalmas bombakészítésre.
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• Az antianyag kutatása tisztán tudományos, a Vi
lágegyetem keletkezésével összefüggő kérdésekre 
keres választ.

Hozzá kell tennem, hogy bármely antihidrogénnél 
nehezebb antianyag előállításához lassú antineutro- 
nokra lenne szükség, amelyet ugyanúgy nagy ener
gián állítanánk elő, mint az antiprotont, de lelassítani 
nem tudnánk, mert semleges lévén nem lép elektro
mágneses kölcsönhatásba. Az antineutron anyagban 
az atommagokon szóródik, nem az elektronok terén, 
mint az antiproton, ráadásul ütközéskor az annihilá- 
ció valószínűsége az energia csökkenésével egyre 
növekszik.

A lap a ténylegesen folyó antianyag-vizsgálatok 
céljain és technikai hátterén kívül sok értékes infor
mációt tartalmazott a részecskefizikai kutatásokról 
általában és a CERN-i irányokról, módszerekről.

Később, amikor újságírókban felmerült, hogy a 
Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider) eset
leg olyan fekete lyukakat kelt majd, amelyek elnyel
hetik a Földet, a CERN előadás-sorozatokat szervezett 
a félreértések tisztázása és a közvélemény megnyug
tatása érdekében.

Angyalok és antiangyalok
Egy kutató sok mindenre képes, hogy kutatásaihoz 
pénzt szerezzen. Pályázatokat ír és kilincsel különböző 
pénzosztó alapítványoknál, igyekszik bebizonyítani, 
hogy kutatásai fontosabbak, eredményei jelentősebbek, 
mint versenytársaié. Az országos kutató intézmények 
vezetői még nehezebb helyzetben vannak, nekik ugyan
is nem hozzáértő kollégákat, hanem politikusokat kell 
meggyőzniük ugyanerről. A legnehezebb azonban az 
olyan nemzetközi intézeteké, mint a CERN, akiknek az 
összes tagország főbb politikusait kell állandóan biztosí
taniuk az intézmény fenntartásának szükségességéről. 
Idén igen nagy izgalmat váltott ki, amikor Ausztria tudo
mányügyi minisztere bejelentette, hogy kezdeményezik 
Ausztria kilépését a CERN-ből; végül az osztrák kancel
lárt sikerült meggyőzni róla, hogy ne tegyék.

Megtudván, hogy film készül az Angyalok és démo
nokból, a CERN felajánlotta, hogy a CERN-ben játszó
dó jeleneteket (mintegy 5 perc a film elején) a Labora
tórium területén vegyék fel. Ez aztán nem így történt, 
Ron Howard és Tom Hanks, a film rendezője és fő
szereplője járt ugyan a CERN-ben (4. ábra) és a stáb

6. ábra. Balra a fimben szereplő antianyag-csapda az Angyalok és démonok kiállításon, jobbra a valóságos antianyag-tároló a CERN 
ASACUSA kísérletéhez.
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készített néhány háttérfelvételt ott, de a forgatás Los 
Angelesben történt, díszletek között (ahogyan azt a 
hozzáértő azonnal látja). A film ugyan nem lett sokkal 
tudományosabb, mint a könyv, de olyan részleteket 
azért elhagytak belőle, mint a CERN főigazgatójának 
saját szolgálati repülőgépe.

A filmet 2009 májusában mutatták be. A CERN me
gint honlapot [24] szentelt a filmnek, a Chicago mel
letti Fermilab viszont előadás-sorozatot szervezett 
róla, amellyel bejárták az Egyesült Államokat és Kana
dát, és felszólították európai kollégáikat, kövessék a 
példát. A Sony Pictures természetesen hozzájárult a 
dologhoz, csak arra kérte az előadókat, ne hangsú
lyozzák a bemutató előtt, mekkora badarság a film 
antianyagra vonatkozó része. Mi, magyar részecskefi
zikusok nem lelkesedtünk az akcióért: jónak látjuk, 
ha felkészülünk antianyaggal kapcsolatos kérdésekre, 
de célzott sajtókonferenciát és előadókörutat szervez
ni nem fogunk. A felhívásra való reagálásokból ha
sonló hozzáállást érezni más európai országokból is.

A kiállítás

Ami igazán jónak tűnik, az a kiállítás, amelyet a CERN 
a filmnek szentel. Angyalok és démonok a címe, és a 
Globe-ban található, a svájci kormány által a CERN- 
nek ajándékozott óriási fagömbben (5. ábra). Belép
ve a látogatót hatalmas tábla fogadja a kiállítás felépí
téséről, majd egy konzolon megnézhetjük a film 
CERN-re vonatkozó perceit.

A kiállítás szervezői párhuzamot vonnak tudomány 
és képzelet között. Szerepel a film antianyag-csapdája 
(6. ábra) és egy valódi Penning-csapda belső része. 
Felmerül a kérdés, vajon hogyan lehet azt a roppant 
erős mágneses teret úgy előállítani, hogy ne legyen 
fém a rendszerben, azaz a repülőtér fémdetektora ne 
észlelje. Nagyon jó ötlet volt a kiállítás vége felé a ha

talmas tabló a Világegyetem azon rejtélyeiről, amelye
ket várakozásunk szerint az LHC meg fog válaszolni a 
eljövendő években ( 7. ábra).

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönettel tartozik kollégáinak, a PS-205 és ASACUSA 
kísérlet résztvevőinek, főleg a Tokiói Egyetemnek, a csaknem húsz
éves kellemes és eredményes együttműködésért, és amiért a legkü
lönbözőbb OTKA- és TéT-pályázatok (jelenleg OTKA NKŐ7974 és 
K72172, valamint TéT-JP-21/2006) támogatásával együtt is igen sze
gény magyarokat befogadták és anyagilag támogatták.
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NÖVEKEDÉSI, EGYENSÚLYI ÉS OLDÁSI KRISTÁLYFORMÁK
Hartmann Ervin

MTA SZFKI

A kristályok alakja már régen felkeltette az emberek 
érdeklődését. Idősebb Plinius Naturális História cí
mű művének XXXVII. könyvében így ír a kvarckris
tályról: „Miért hatszögűek az oldalai, arra nehéz ma
gyarázatot adni, annál is inkább, mert a csúcsai nem 
ugyanúgy néznek ki, másrészről pedig oldalainak 
simasága annyira tökéletes, hogy azt semmiféle mű
gonddal nem lehetne utolérni.”/- Kepler érdeklődését 
a hatszöges hópehely keltette fel. Egy kis könyvecs
két is kiadott erről l6 ll-ben ( 1. ábra). Mineralógusok 
ezrei évszázadokon keresztül gyűjtötték az adatokat a 
természetben előforduló kristályformákról. Munkájuk 
eredményeit V. Goldschmidt összegezte a 18 kötetes 
Atlas der Kristallformen című művében a 20. század 
elején. Az adatgyűjtés azóta is tovább folyik, most már 
a mesterségesen növesztett kristályokon is. Ezek az 
úgynevezett növekedési formák. A növekedési for
mák és a kristályok belső szerkezete közti összefüg
gésre először A. Bravais (1866) mutatott rá, szerinte a 
megfigyelt kristályfelületek párhuzamosak az atomok
kal legtömöttebb rácssíkokkal. Az ő elképzelését fej
lesztette tovább G. Friedel (1907), majd J. D. H. Don- 
nayés D. Harker (1937) [1]. Az előbbi elméletek csu
pán a kristályszerkezet geometriai jellemzőit vették 
figyelembe. A kristályszerkezet és a kristályok morfo
lógiája közti kapcsolat vizsgálatakor P. Hartman és 
W. G. Perdok (1955) a kötési energiákkal számolt. P. 
Bennema munkatársaival (1982) a periodikus kötési 
láncok (periodic bond chains, röviden PBC) elméletét 
alkalmazta a morfológiai fontossági sorrend megálla
pítására gránát-kristályok esetén [1-31-

A kristályok egyensúlyi formájának fogalmát /. W. 
Gibbs (1878) és P. Curie (1885) vezette be. Szerintük 
az egyensúlyi alak esetén a

* =  £  ° ífí

kifejezésnek minimuma van, ahol a, a specifikus felü
leti szabad energia, Ft pedig az adott V térfogatú kris
tály felületeinek nagysága, és az összegezést az ösz- 
szes Állapra kell végrehajtani. G. Wulff (1901) a fenti 
eredményt geometriailag interpretálta. Ha <t> mini
mum, akkor a V térfogaton belüli ponttól a felületek
hez húzott merőlegesek h ,  nagyságára fennáll:

A Wulff-elv igazolását M. von Laue 1943-ban adta 
meg [1], A Wulff-elv lehetőséget ad a kristály egyensú
lyi formájának megszerkesztésére. A fajlagos felületi 
energia polárdiagramja mindegyik pontjában a pont
hoz tartozó rádiuszvektorra merőleges síkot kell állí
tani. Ekkor a Wulff-elv szerint, az egyensúlyi formát

az a test mutatja, amelyet azon pontok összessége 
alkot, amelyekhez a kezdőpontból kiindulva el lehet 
jutni anélkül, hogy valamely síkot metszenénk [4],

Elméletileg számos kristály egyensúlyi formáját 
meghatározták. A számításoknál a kristálynak valami
lyen egyszerű formájából indultak ki, majd egymás 
után leválasztották a kristály felületéről mindazon 
molekula-építőelemeket, amelyeknek kötési energiája 
kisebb a közepes leszakítási munkánál. Ily módon 
megjelentek mindazon lapok, amelyek a kristály 
egyensúlyi formájához tartoznak. Ezek után a lapok 
területét addig variálták, amíg valamennyi kristálylap
ra azonos nem lett a közepes leszakítási munka.

A kristályok egyensúlyi alakját elméletileg szépen 
meg lehet állapítani, a kísérleti meghatározás viszont -  
finoman szólva -  nehézkes. Többen gömb alakúra for
mált kristályon kis túltelítettségnél figyelték a kristályla
pok kialakulását. A kialakult lapok közül azokat tekin
tették egyensúlyi lapoknak, amelyek nem mutattak felü
leti barázdáltságot. Még kis növekedési sebességnél is 
legfeljebb csak az egyensúlyi lapokra lehet következ
tetni. Az egyensúlyi formára, azaz az egyensúlyi lapo
kon kívül, azok felületének arányára is utalást kapni 
már jóval nehezebb. Jobbnak tűnik az a módszer, amely 
az egyensúly körüli ingadozásokat használja fel az 
egyensúlyi forma megállapítására. Timsóból egy 3 ern
es átmérőjű gömböt esztergáltak ki, ezt a gömböt telített 
timsó-oldattal együtt egy gumilabdába helyezték, majd 
hermetikusan lezárták a gumilabdát. Egy automatika 
lassan forgatta a labdát és kétóránként rövid ideig né
hány fokkal felmelegítették. A melegítés hatására a kris
tálygömb oldódni kezdett, majd visszahűléskor ismét 
nőtt. Néhány hónap leforgásával az eredetileg gömb 
alakúra formált kristály oktaéderes formát vett fel, amely 
a későbbiekben már nem változott.

1. ábra. Kepler könyve a hatszögletű hópelyhekről.
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Az egyensúlyi forma kísérleti meghatározásához 
célszerű kisméretű kristályt vele összemérhető térfo
gatú anyafázisban vizsgálni. Kisméretű kristályok ese
tén ugyanis az egyes lapokhoz tartozó közepes lesza- 
kítási munkák különbsége nagyobb, tehát nagyobb a 
hajtóerő az egyensúlyi forma felé. Az anyafázis és a 
kristály térfogatainak összemérhető volta viszont azt 
eredményezi, hogy az ingadozások hatására a kris
tályról leváló, illetve a kristályhoz hozzánövő moleku
lák az anyafázisban uralkodó telítettségi viszonyokat 
is erősen megváltoztatják, amelyek oly módon hatnak 
vissza, hogy az egyensúly létrejöjjön.

Optikai mikroszkóp alatt vizsgáltak ammónium- 
klorid oldatcseppekben végbemenő kristályképző
dést. A túltelített cseppekben a szalmiáksó először 
dendritek alakjában kezdett kikristályosodni. Ekkor a 
cseppeket izolálták és hőmérsékletüket lassan változ
tatták. Ennek hatására a dendritek felbomlottak egye
di kristályokra, majd a kisebb kristályok feloldódtak, a 
nagyobbak nőttek. Végül a cseppben egyetlen kris
tály maradt, amely {110} lapokkal volt borítva. Az el
mélet szerint is a NH4C1 kristályok egyensúlyi formája 
{110} lapokból áll.

Kristályformák a kristályok oldódásánál is kialakul
hatnak. így keletkeznek az oldódási formák. Az el
múlt három évtizedben két elmélet jelent meg az egy
kristálygömbök oldási formáival kapcsolatban [5-7].

A. E. Szmirnov és munkatársai (1981) szerint az 
ideális oldási forma egy poliéder, amelynek csúcsait 
úgy kapjuk meg, hogy az ideális Wulff-féle test bel
sejében fekvő pontból a test lapjaira merőlegeseket 
húzunk, és ezekre felmérjük a megfelelő rácssík-tá- 
volságokat. Az ideális Wulff-test a reciprokrács vala
mely pontjához tartozó Dirichlet-tartomány. Egy 
rácspont Dirichlet-tartománya egy poliéder, amely
nek valamennyi belső pontja közelebb van az adott 
rácsponthoz, mint bármelyik más rácsponthoz. A re
ciprokrács Dirichlet-tartományát határoló lapok pár
huzamosak a transzlációs rács legsűrűbb hálósíkjá
val. Kimutatták, hogy csupán 24 ideális Wulff-test 
létezik. Mivel minden Wulff-testhez egy ideális oldási 
forma tartozik, összesen 24 ideális oldási forma lehet. 
A köbös rendszerhez tartozó ideális oldási formák: 
oktaéder, archimedesi kocka-oktaéder és rombo-do- 
dekaéder.

Az oldási formák másik elmélete molekula-kinema
tikai megfontolásokon alapul. Az R. Lacmann és 
munkatársai (1974) által kidolgozott modell szerint az 
oldási formát az egyensúlyi forma csúcsainak „levágá
sával” lehet megkapni. Például kocka alakú egyensú
lyi forma esetén a nyolc sarkot levágva oktaéder oldá
si formához jutunk. A modellben feltételezték, hogy 
az oldási formák lapjai az egyensúlyi forma lapjaiból 
összetevődő mikroszkopikus, illetve szubmikroszko- 
pikus teraszokból állnak.

A fenti elméletek szisztematikus ellenőrzését Beregi 
Jelena kollégámmal végeztük el és az eredményeket 
tucatnyi cikkben közöltük [6]. Több mint ötven, kü
lönböző összetételű, köbös m 3 m szimmetriájú grá
nát-kristályt (R3A(5_xIBx0 12, ahol R = Lu, Yb, Er, Ho, Y,

2. ábra. Ittrium-vas-gránát kristálygömb végső oldási formája (a) és 
közbülső oldási formája (b) hidrogén-bromidban.

Gd, Eu, Sm és Ca; A, B = Fe, Ga, Al, Se, Ge, In és V; 
0 < x  < 5) és több mint 500 mintatestet vizsgáltunk 
meg. A gránát-kristályokat magas (1000-1200 °C) hő
mérsékletű Pb0-PbF2-B20 3 olvadék-fluxból, lassú hű
téssel (0,5—1 °C/óra) spontán kristályosodás révén 
nyertük. Az úgynevezett as-grown kristályok {211} és 
{110} lapokkal voltak határolva. Összehasonlítás céljá
ból néhány esetben Czochralski-módszerrel növesz
tett kristályokat is vizsgáltunk. A növesztett kristá
lyokból 1,4 mm élhosszúságú kockákat vágtunk ki, 
amelyeket Bond-malomban SiC-dal kerekítettünk és 
alumíniumoxid szuszpenzióval políroztunk. A körül
belül egy milliméter átmérőjű egykristálygömböket 
különböző savakban, foszforsavban, azeotrópos hid
rogén-bromidban, kénsavban, 90 és 330 °C hőmér
séklet-tartományban, széles időhatárok (1 perc és 75 
óra) között oldottunk. Az oldást legtöbbször több 
lépésben végeztük.

Az oldási formákat sztereomikroszkóppal és JEOL 
JSM-35 pásztázó elektronmikroszkóppal Lábár János 
(MFA) aktív közreműködésével vizsgáltuk. A kristály
lapok indexeléséhez kétkörös optikai goniométert 
használtunk.

Hidrogén-bromidos oldásnál a gránát egykristály
gömbök oldásánál jól kifejlett oktaéder formát (2 .a 
ábra) vagy kocka-oktaéder kombinációt (2.b ábra) 
kaptunk. Az oldási forma lapjai gyakran {211} indexű 
teraszokból álltak (J a ábra). A gránát kristálygöm
bök foszforsavas oldásánál {111} és {hk0} lapok kom
binációját kaptuk (3.b ábra). Az oldás előrehaladtával 
az oktaéder lapok egyre kisebbek lettek, s végül csak 
a [hk0} lapok maradtak meg. Érdemes felfigyelni a 
kristálylapok simaságára is, azaz ebben az esetben az 
egyensúlyi lapokból álló teraszok itt szubmikroszko- 
pikusak voltak.

3 . ábra. a) Gd3Ga50 12 egykristálygömb hidrogén-bromidban törté
nő oldásakor az oktaéder kristálylapokon keletkező teraszok, b) 
Y3Fe4 ,Ga0 90 12 egykristálygömb oldási formája foszforsavban.
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1. táblázat

K ristály lapok gyakorisága gránát-k ristá lyokon

lapok indexei oldási formán növekedési formán

(111) 37% 2%
[hk 0) 26% 5%
(100) 22% 5%
Ihhl) h > l 14% 3%
{hll) h > l < 1% 38%
(110) 0% 40%
[hkl\ 0% 7%

Mivel több mint 500 mintatestet vizsgáltunk meg, 
lehetőségünk volt különféle statisztikákat készíteni, 
összeállítani. Az 1. táblázatban láthatjuk, hogy mely 
kristálylapok milyen gyakorisággal jelennek meg a 
gránát-kristályok oldási, illetve növekedési formáin 
(az utóbbi statisztikát az irodalomból vettük).

Kísérleteink azt mutatták, hogy a Lacmann-elmélet 
jobban írja le a valóságot mint Szmirnov elmélete.

Felmerülhet az a kérdés is, hogy egy „negatív” kris
tály, azaz egy kristály belsejében levő üreg, hogyan 
nagyobbodik, illetve zsugorodik. Erre ad választ a 
kristálynövekedési korrespondencia-elv ( W. Kleber, 
1931) 151: Egy konvex kristály gömb növekedésekor 
ugyanazon kristálylapok alakulnak ki, mint egy kon- 
káv gömbüreg továbboldódásakor, illetve egy konvex 
kristálygömb oldódásakor ugyanazon kristálylapok 
alakulnak ki, mint egy konkáv gömbüreg kilökődése
kor. A kristálynövekedési korrespondencia-elvet 
szemlélteti a 4. ábra. Hogyan tudjuk egy kristályban 
lévő gömb alakú üreg viselkedését vizsgálni? A meg
oldás egyszerű, akárcsak a gordiuszi csomó esetében: 
a kristályt ketté kell vágni. Egy kristály felületén lévő 
félgömb alakú üreg továbboldódáskor, illetve kitöltő- 
désekor hasonló folyamatok játszódnak le. Gránát- 
kristályokon igazoltuk a fenti elvet is.

A kristály alakja nemcsak a kristály belső szerkeze
tétől, hanem a túltelítéstől, a környező közeg hőmér
sékletétől és összetételétől is függ. Ha az egyensúlytól 
való eltérések meghaladnak bizonyos mértéket, dend
rites, illetve szkeletes formák alakulhatnak ki [2-3]. 
Kényszerítő külső feltételek esetén a kristály alakja 
ezeket tükrözi. Gőzből történő növekedéskor az egy

4. ábra. A kristálynövekedési korrespondencia-elv szemléltetése.

kristály az őt környékező kvarc ampulla alakját veszi 
fel. Szabályozott Czochralski-növesztésnél henger 
alakú kristályt kapunk, amelyen csak a kristályvarra
tok utalnak a kristály belső szerkezetére. Olyan kris- 
tálynövesztési módszert is kifejlesztettek már, amely- 
lyel cső alakú zafír egykristályt tudunk növeszteni.

L’art pour l’art-nak tűnhet a kristályformákkal való 
foglalkozás. A gyógyszerek felszívódását a bennük 
lévő mikrokristályok oldódása határozza meg. Milli
méter nagyságú gránát kristálygömböket a mikro
elektronikában használtak.
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ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN
A Paksi Atomerőmű 2001-ben megfogalmazott straté
giai céljai között -  illeszkedve a Magyar Villamos Mű
vek Rt. hosszú távú terveihez -  szerepel atomerőművi 
blokkjainak tervezési üzemidőn (azaz 30 éven) túl 20 
évvel történő üzemeltetése.

A tervezett üzemidő-hosszabbítás engedélyköteles 
tevékenység. A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok

szerint ahhoz, hogy az atomerőmű blokkjai az előze
tesen tervezett üzemidőn túl is működtethetők legye
nek, meg kell újítani az üzemeltetési engedélyt. A 
tervezett üzemidő meghosszabbítására irányuló szán
dékot 4 évvel a tervezett üzemidő lejárta előtt kell 
bejelenteni az Országos Atomenergia Hivatal Nukleá
ris Biztonsági Igazgatóságának (OAH NBI), amellyel
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egyidejűleg be kell nyújtani a tervezett üzemidőn túli 
üzemeltethetőség feltételeinek megteremtésére elő
irányzott programot. A továbbüzemelésre vonatkozó 
engedélykérelmet pedig blokkonként kell benyújtani 
az OAH NBI-hez, legkésőbb a tervezett üzemidőre 
érvényes üzemeltetési engedély lejárta előtt 1 évvel. 
(Ez az 1. blokk esetében, amely 1982 óta üzemel, a 
2011. évet jelenti.) Ehhez a műszaki dokumentáción 
túl mellékelni szükséges egyéb hatósági engedélye
ket, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bír a kör
nyezetvédelmi engedély. Az üzemidő-hosszabbítás 
nukleáris engedélye csak érvényes környezetvédelmi 
engedély birtokában adható ki.

Környezetvédelmi engedélyezés

Az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi engedélye
zési eljáráshoz kapcsolódóan 2006-ban elkészült A Pak
si Atomerőmű 1-4. blokk. A paksi atomerőmű üzem
idő-hosszabbítása. Környezeti Hatástanulmány című 
dokumentum. Az atomerőmű 2006. március 13-án -  az 
erőmű blokkjainak 20 éves üzemidő-hosszabbítására 
vonatkozóan -  benyújtotta a környezetvédelmi enge
délykérelmet az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz.

A környezeti hatástanulmány részletesen elemzi és 
értékeli az atomerőmű környezetének állapotát, az 
atomerőmű jelenlegi és az üzemidő-hosszabbítás idő
szakára vonatkozó környezeti hatásait. A hatástanul
mány megállapításait összegezve elmondható, hogy a 
jelenlegi környezeti hatásokhoz képest a meghosz- 
szabbított üzemidejű erőmű működése időszakában 
sem volumenben, sem erősségben, sem terheléstípus
ban nem várhatók lényegi, meghatározó változások. 
A 20 éves továbbüzemelés alatt (a megfelelő karban
tartási, biztonsági gyakorlat megőrzésével, fejlesztésé
vel) nem várható az üzemzavarok gyakoriságában, 
súlyosságában és nagyságrendjében változás.

2006. folyamán hazai, és -  az Espooi Egyezmény 
alapján -  nemzetközi, környezeti hatásvizsgálati en
gedélyezési eljárás zajlott. Hatósági, illetve önkor
mányzati szervezésű közmeghallgatás Pakson és Ka
locsán történt. A nemzetközi eljárásban Ausztria, Ro
mánia és Horvátország kívánt részt venni. így köz
meghallgatásra és hatósági konzultációra került sor 
Mattersburgban, Nagyváradon (Oradea) és Eszéken 
(Osijek). Az espooi eljárás lezárultát mindhárom or
szág írásban elfogadta.

A szakhatósági állásfoglalások, a szakértői vélemé
nyek, a közmeghallgatásokon felmerült kérdések és vá
laszok figyelembe vételével a környezetvédelmi fel
ügyelőség 2006. október 25-én kiadta az üzemidő-hosz- 
szabbítás környezetvédelmi engedélyét. Az Energia 
Klub Környezetvédelmi Egyesület a határozat ellen fel
lebbezést nyújtott be. A fellebbezést az Országos Kör
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő
ség nem találta megalapozottnak, és 2007. január 31-én 
kelt határozatában az elsőfokú határozatot egy pontban 
megváltoztatta, egyebekben helybenhagyta.

Karbantartás közben

A határozat ellen az Energia Klub keresetet terjesztett 
elő a Baranya Megyei bíróságon. 2007. szeptember 24- 
én tartották az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi 
engedélyével kapcsolatos első bírósági tárgyalást. Ek
kor alapvetően tényismertetés történt. A második bíró
sági tárgyalásra 2007. december 5-én került sor, ame
lyen a Baranya Megyei Bíróság ítéletet hirdetett. Ebben 
elutasította az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesü
let keresetét, amelyben a felperes a környezetvédelmi 
engedély tárgyában hozott határozat felfüggesztését és 
szükség esetén új eljárásra történő kötelezését kérte. Az 
ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Az üzemidő-hosszabbítás előkészítésének 
műszaki feladatai

A műszaki feladatok közül először azon rendszerek és 
rendszerelemek körét kell meghatározni, amelyek a 
blokk tervezett élettartamán túli biztonságos üzemel
tetéséhez szükségesek. Meg kell határozni azon öre
gedési folyamatokat, amelyeket a blokk tervezett élet
tartamán túli üzemeltetés engedélyezése kapcsán 
kezelni kell. Fel kell mérni a terjedelmébe tartozó 
rendszerek, rendszerelemek állapotát, értékelni kell a 
működő öregedéskezelési programokat, szükség ese
tén módosítani kell azokat, illetve új programokat kell 
kidolgozni. Meg kell határozni a blokk tervezett élet
tartamán túli üzemeltetés engedélyezésében érintett, 
korlátozott időtartamra érvényes elemzések szüksé
ges terjedelmét, azok érvényességét, kiterjeszthetősé
gét értékelni kell. Gondoskodni kell a minősített álla
pot fenntartásáról. Mindezek után meg kell határozni 
az előzőekből következő intézkedéseket.

A fenti tevékenységek elengedhetetlen feltétele 
volt egy korszerű informatikai rendszer létrehozása, 
amely egységes formában, minden felhasználó szá
mára hozzáférhetően tartalmazza az erőmű működé
sével kapcsolatos információhalmazt.

Elsősorban az említett feladatok eredményeinek figye
lembe vételével került sor az egyes blokkok tervezett 
üzemidejének lejártáig elvégzendő feladatlista összeállí
tására. A program részvénytársasági ellenőrzése, jóváha
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gyása után a Nukleáris Biztonsági Szabályzat által előírt 
legkésőbb 2008. december 15-i határidő előtt egy hónap
pal a programot benyújtottuk az OAH NBI részére.

További feladatok

A paksi blokkok üzemidő-hosszabbításának megvalósí
tásáig elvégzendő feladatokat az üzemidő-hosszabbítás 
program foglalja össze, amely három fő részből áll:

1) Az engedélyezés kötelező feladatai, amelyeket az 
Nukleáris Biztonsági Szabályzat határoz meg. Itt azok a 
feladatok szerepelnek, amelyeket még el kell végezni 
az üzemeltetési engedély kérelem megalapozásához.

2) Az engedélyezéshez szükséges egyéb feladatok. 
Ezek elsősorban az üzemidő-hosszabbítás engedély- 
kérelmének összeállításához közvetlenül szükséges

feladatok: külső szakértői támogatások, független 
szakértői véleményezések, Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség véleményezése stb.

3) Paksi Atomerőmű Zrt. szintentartási programja, 
amely az atomerőmű önálló és átfogó programja. A szin
tentartási program funkcióját tekintve az élettartam-gaz
dálkodás fontos integráló programja, s összefüggései mi
att az üzemidő-hosszabbítás program egészébe tartozik 
annak érdekében, hogy az üzemidő-hosszabbítás prio
ritásai érvényesíthetők legyenek. A szintentartási prog
ram a Paksi Atomerőmű Zrt. teljes vagyona megkövetelt 
műszaki állapotának fenntartását szolgáló beruházásokra 
vonatkozik, az üzemeltetés, karbantartás infrastruktúrájá
ra, az üzemeltető szervezet működésének feltételeit je
lentő eszközökre (vagyontárgyakra) terjed ki.

Kovács Ferenc 
Paksi Atomerőmű Zrt.

TISZA LÁSZLÓ
1907-2009

Április 25-én elhunyt Tisza László, az Amerikában élő 
híres magyar fizikus. 1907. július 7-én született, két 
hónap múlva töltötte volna be 102. életévét. Akik is
merték, a legutóbbi évekig fáradhatatlan gondolkodó
nak, beszélgető és levelező társnak ismerhették, aki a 
róla készült írásokat is nagy alapossággal javítgatta -  
ezt a megemlékezést már nem lesz alkalma javítani.

Munkásságának az a része, amely számára meg
hozta a világhírt, egy olyan fontos tudományterület
hez kapcsolódik, amely a tizenkilencedik-huszadik 
század fordulóján született: a nagyon hideg anyagok 
fizikájához. Az abszolút nullához közeli hőmérsékle
tekre lehűtve, a legtöbb gáz először cseppfolyósodik, 
majd kristályossá fagy. Nevezetes kivétel a hélium, 
amely cseppfolyósodik, de nem fagy meg. Ehelyett

Martinás Katalinnal és Ropolyi Lászlóval Veszprémben, 1990-ben.

valami sokkal izgalmasabb történik vele: átmegy szu
perfolyékony, azaz belső súrlódás nélküli állapotba. 
Ennek első elméleti magyarázatát adta meg Tisza 
László 1938-ban a híres kétfolyadékos modell létreho
zásával, amely máig is a folyékony hélium fizikájának 
maradandó és megkerülhetetlen keretét jelenti.

Ezzel Tisza László -  akarva, nem akarva -  műfajt 
teremtett a fizikában: a fél-fenomenologikus elmélet 
műfaját. Ez átmenetet jelent a megfigyelt jelenség és 
annak atomi szintű, mikroszkopikus magyarázata 
között. Tisza arra jött rá, hogy a szuperfolyékony hé
lium furcsán kétarcú viselkedése -  súrlódásmentes 
átfolyás egy kapillárison, súrlódásos örvénylés egy 
tágasabb forgó edényben — a hidrodinamika nyelvén 
úgy írható le, mintha a folyadék egy viszkozitás nél
küli és egy normális viszkozitású folyadék keveréke 
lenne. Ez a leírásmód azonnali gyümölcsöt is hozott: 
Tisza László ennek alapján jósolta meg a második 
hang, a csak ilyen extrém körülmények között fellépő 
hullámszerű hővezetés jelenségét, amit szinte azonnal 
elvégzett kísérletek igazoltak. A kétfolyadékos kép 
máig is tökéletesen működik; ami feladat a mikrosz
kopikus elméletre marad, az a látszólagos keveréket 
alkotó két folyadék tulajdonságainak magyarázata.

Tisza számára a kétfolyadékos modell együtt szüle
tett egy kézenfekvőnek látszó mikroszkopikus sze
reposztással: az első pillanattól kezdve úgy gondolta, 
hogy a viszkozitás nélküli, szuperfolyékony kompo
nens egy azonos kvantumállapotú héliumatomokból 
álló Bose-Einstein-kondenzátum, a normális viszkozi
tású komponenst pedig a kondenzátumból kimaradó 
atomok gázszerű együttese alkotja.
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Erről a magyarázatról hamarosan kiderült, hogy 
nem igaz. Nem is lehetett igaz: a Bose-Einstein-kon- 
denzáció a maga egyszerűségében csak ideális gáz
szerű rendszerekben létezhet, amelyekben az ato
mok kölcsönhatása pillanatnyi ütközésekre korláto
zódik. A sűrű folyékony héliumban ezzel szemben az 
atomok folyamatosan érintkeznek és kölcsönhatás
ban állnak egymással, ami a hélium-folyadékot már a 
kvantummechanikai alapállapotban is bonyolult 
szerkezetté ragasztja össze. A valódi magyarázatra 
kevéssel később Landau jött rá: a viszkózus „normál” 
folyadék-komponenst az alapállapotú hélium-folya
dékban terjedő elemi gerjesztések, közelebbről: a 
hanghullámok kvantumai, a fononok alkotják. Ezt az
óta számtalan kísérlet és részletesebb elmélet igazol
ta; ez szolgált később Landau Nobel-díjának legfon
tosabb hivatkozásául.

MOJZES IMRE
1948-2009

2009- április 17-én elhunyt 
Mojzes Imre, az MTA mű
szaki tudományok doktora.

1948. február 8-án szüle
tett Kalocsán. A moszkvai 
Energetikai Egyetemen 1972- 
ben szerzett fizikusi, majd a 
budapesti Közgazdaságtudo
mányi Egyetemen politoló
gusi diplomát.

1972-től az MTA Műszaki 
Fizikai Kutató Intézetének 
osztályvezetője, a mikrohullámú eszközök főosztály- 
vezetője, tudományos igazgatóhelyettese, végül tudo
mányos tanácsadója volt. 1991-től a BME Elektronikai 
Technológia Tanszékén egyetemi tanár, 1992-től tan
székvezető. 1995 és 1999 között a Bay Zoltán 
Anyagtudományi és Technológiai Intézet tudományos 
igazgató-helyettese. Az ezredforduló idején évszám
kezelési kormánybiztosként jelentősen hozzájárult a 
hazai számítástechnika fejlesztéséhez.

Első munkahelye az Egyesült Izzó volt. 1973-ban az 
MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézethez (MFKI) csatla
kozott. A III-V félvezetők kutatásával foglalkozott, 
elsősorban a Gunn-dióda kutatás-fejlesztés témában. 
Kiemelkedő hazai alkalmazott kutatási eredménye -  a 
vezetése alatt álló osztállyal -  a Gunn-dióda kissoro- 
zatú gyártása és széleskörű alkalmazása. Számos kor
szerű fejlesztéssel gazdagította a hazai ipart. A Gunn- 
diódán alapuló mikrohullámú adómodul lehetővé 
tette a mikrohullámú technika alkalmazását az egész
ségügyben, a területvédelemben, a közlekedés szer

Tisza László ezt a történetet kudarcként élte meg. 
Ahelyett, hogy részt vett volna abban a hallatlanul 
sokoldalú és sokszínű fejlődésben, amit -  nagyrészt 
az ő eredményein elindulva -  a sokrészecske-rend- 
szerek fizikájának nevezett tudományterület átélt, ő 
hosszú életének maradék alkotó erejét Amerikában, a 
Massachusetts Institute of Technology megbecsült 
professzoraként, tudatos választással a fizikai konkré
tumoktól távolabb eső területekre: a termodinamika, 
statisztikus fizika és kvantummechanika alapjainak 
kutatására és tanítására fordította. Legmaradandóbb, 
halhatatlan alkotása mégis a szuperfolyékony hélium 
megértésére ablakot nyitó kétfolyadékos elmélet, 
amely nélkül szegényebb lenne a fizika. Tisza László, 
nyugodjék békében.

Geszti Tamás
ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

vezésben. Mojzes Imre vezette a mikrohullámú táv
mérő berendezés mikrohullámú egységének a fejlesz
tését és kissorozatú gyártását. A komplett berendezés 
a MOM-mal együttműködésben készült és a magyar 
ipar valódi sikerterméke volt az 1980-as években.

Ebben az időben Mojzes Imre vezette az ELFT Fél
vezető szakcsoportját.

Sikeres fejlesztéseiben lényeges szerepe volt az 
alapkutatásnak. Az MFKI-ban kifejlesztett in situ tö- 
megspektrométeres nagyvákuumú (UHV) berendezés 
alkalmazásra került a félvezető kontaktálási technoló
giában. A kontaktált dióda hőkezelése, felfűtése alkal
mával az arzén, foszfor és egyéb gázok leadását in 
situ követték. Az eljárás jele EGA (evolving gas analy
sis), amelyet számos külföldi kutatóhely is átvett. Moj
zes Imre bevezette az in situ időbeli ellenállásmérést 
is. Az eredmény az optimális kontaktálási technológia 
megvalósítása lett. Az EGA kidolgozásában Mojzes 
Imre meghatározó szerepet játszott és nemzetközi 
elismerést vívott ki. Ezzel az eredményével és műsza
ki alkotásaival szerezte meg az MTA műszaki tudomá
nyok doktora fokozatot. Később a módszert sikerült 
pásztázó elektronmikroszkópban is megvalósítani 
(egyidejű EGA+SEM). Ez egyben tálcán kínálta azt a 
kutatási területet -  a felületi morfológiában megfigyelt 
fraktálmintázatot, illetve ennek összekapcsolását fizi
kai paraméterekkel, például kontaktusellenállással -  
amellyel az utóbbi években foglalkozott, és amelyről 
nem tudtuk, hogy utolsó témája lesz.

A BME Híradástechnika Tanszék egyetemi tanára
ként sok fiatalt vont be a fenti témába. Egész munkás
sága során mindig bátorította és segítette a fiatalok
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előmenetelét. Nagy szerepet vállalt a nanotechnológia 
népszerűsítésében, kezdeményezője és elnöke volt az 
MTA Nano Törzsasztalnak.

Tudományos munkássága mellett jelentős volt ok
tatói tevékenysége is: évfolyamok sorát tanította az 
elektronikai alkatrészek, a nanotechnológia, az elekt

ronikus kereskedelem témakörében. Aktívan részt 
vett a korszerű mérnökképzés fejlesztésében a Buda
pesti Műszaki Egyetemen és az utóbbi években a 
Debreceni Egyetemen is.

Emlékét tisztelettel őrizzük.
Pecz Béla

A FIZIKA TANÍTÁSA

SAJÁT FEJLESZTÉSŰ AD-KONVERTER 
AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Poór Attila

Széchenyi István Gimnázium, Sopron

A soproni Széchenyi István Gimnázium 2008 őszén 
nyújtotta be pályázatát az Oktatási és Kulturális Mi
nisztérium Útravaló Nemzeti Ösztöndíjprogram Út a 
tudományhoz című alprogramjára, amelyen 390.000,- 
Ft támogatást nyert.

A kutatási projekt célja egy oktatást segítő AD-kon- 
verter megépítése fizikai és kémiai mérésekhez, 
hozzá kapcsolható kiegészítő érzékelők tervezése, 
elkészítése, kommunikációs és feldolgozó szoftver 
kifejlesztése.

A feladatot Poór Attila kémia-fizikai-informatika 
szakos tanár vezetésével három 11. évfolyamos diák: 
Balázs Ádám, Horváth Kristóf és Polgár Andor oldot
ta meg (1. ábra). A pályázatot támogatta a Nyugat-

1. ábra. Polgár Andor, Balázs Ádám, Poór Attila, Horváth Kristóf

magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kémiai és 
Termőhelyismerettani, valamint a Faipari Mérnöki Kar 
Fizikai és Elektrotechnika Intézete.

A projekt eredményeit a csoport 2009. május 28-án 
mutatta be az érdeklődőknek a Széchenyi István Gim
názium fizika szaktantermében.

A helyi szaktanári körben már korábban megfogal
mazódott a kitűzött cél iránti igény, hiszen az elmúlt 
években jelentősen csökkent a műszaki és természet- 
tudományos órák száma, ugyanakkor nem változott a 
tananyag mennyisége, ami a minőségi oktatást teszi 
szinte megvalósíthatatlanná. Ezekről a problémákról és 
a megoldási javaslatokról részletesebben olvashatunk 
Kertész János: A Természettudományos közoktatás 
javításáért című tanulmányában és a különböző tudo
mányos szakmai ajánlásokban. (Fizikai Szemle 59/1 
(2009) 26., valamint a Szemle http://fizikaiszemle.hu 
honlapján.)

A projekt megvalósítása pontos ütemterv szerint 
zajlott, a téma szakirodaimának feldolgozásától a gya
korlati kivitelezésen át az oktatási alkalmazhatóság 
vizsgálatáig. A feladatokat maradéktalanul megoldot
tuk, biztosítva a további fejlesztések lehetőségét. Az 
alábbiakban röviden összefoglalom az elvégzett mun
kát, s az elért eredményeket.

AD-konverter

Technikai paraméterek:
• 8 db 12 bites bemeneti csatorna
• 4 db programból vezérelhető kapcsoló
• 3 db kontroll LED (működés, kapcsolat és az 5 V-os 
kimenet)
• 5 V-os stabil kimenet, ami a mérő eszközök táplálá
sára felhasználható
• méréshatár: 0-5 V
• érzékenység: 1,25 mV
• pontosság: körülbelül l%o
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• maximális mintavételezés: 1000 db/s
• szabadon és pontosan állítható a mintavételezés 
sebessége (1000 db/s ... 1 db/perc)
• USB porton kommunikál a számítógéppel.
Az AD-konverter tokozott képét, valamint a szerelt 
belsejét mutatja a 2. ábra. A 3■ ábrán az AD-konver- 
ter elvi kapcsolási rajza látható.

A z AD-konverter utasításkészlete:
A kommunikáció az AD-konverterrel az USB por

ton keresztül 8 byte-os csomagok formájában törté
nik. Az első byte mindig 170 (csomag kezdete), a má
sodik az utasítás kódja, a harmadik és negyedik az 
utasítás paraméterei, az ötödik mindig 85 (csomag 
vége), a többi byte jelenleg nem használt.

A kommunikációban egy mcHID.dll nevű file-t 
használunk, ezt az interneten találtuk és szabadon 
felhasználható. Ez a driver USB HID-on keresztül 8 
byte-os csomagokat továbbít egy USB-s eszköz és a 
számítógép között. (Ezért használunk 8 byte-os cso
magokat.)

A z AD-konverternek küldhető utasítások:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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A z AD-konverter által küldött válaszok:
A parancsok végrehajtása után az AD-konverter 

nyugtázza a feladatokat és visszaküldi a parancs máso
dik ... ötödik byte-jait. Ha az első byte tartalma 2, az 
azt jelenti, hogy az utasítást végrehajtotta. Elvileg, ha 
ugyanitt 3-at küld vissza, akkor az utasítást nem tudta 
végrehajtani. (Ilyent azonban nem tapasztaltunk!)

2. ábra. A tokozott Analóg-Digital-konverter, valamint belseje

A mért értékek küldésekor az első byte tartalma 1, 
a második és harmadik byte tartalmazza a mért érté
ket (mért érték = 256-[második]+[harmadik]).

Mérőeszközök/érzékelők

Az eddig megvalósított mérésekben a következő fizi
kai mennyiségeket tudjuk mérni:

• Megtett út: ezt precíziós potenciométerek tenge
lyére szerelt korongokkal valósítottuk meg. Két mérő
korongot is készítettünk, egyikkel körülbelül 90 ern
es, a másikkal 210 cm-es elmozdulás vizsgálható kö
rülbelül 1 mm-es pontossággal. Próbálkoztunk ellen
álláshuzal alkalmazásával is, de érintkezési problé
mák miatt döntöttünk a potenciométerek alkalmazása 
mellett. így egyébként sínpályára sincs szükség.

• Hőmérséklet: a klasszikus termisztoros megoldást 
választottuk. Egy 4,7 kQ-os termisztor ellenállás-válto
zását használtuk fel. Az érzékenysége 0,02 °C (0-40 °C 
intervallumban). Megfelelő kalibrálás után a pontossá
ga 0,05 °C. Mivel mi a hőmérséklet-különbséget akar
tuk mérni, ezért nekünk a 0,1 °C-os pontosság is meg
felelt. A termisztorok festékrétegét lakkozással erősítet
tük meg, mert vegyszerek jelenlétében (HC1 és NaOH) 
használtuk. Ez a hőátadást egy kicsit lassította. A ter
misztor beállási ideje körülbelül 15-20 s. Próbálkoz
tunk műanyagréteg felvitelével is, ez sokkal ellenállób- 
bá tette a termisztort, de a beállási idő 90-120 s-ra nőtt, 
ezért mérésnél a lakkbevonatút használtuk.

• Fényintenzitás: egy fotoellenállás változásának 
mérésével elég nagy érzékenységgel határozható
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3  ábra. Az AD-konverter vázlata

meg. Mivel az erre irányuló mérésünk egy másik érzé
kelő (C02) hiányában jelenleg még nem valósult meg, 
ezért a részletes vizsgálatokat nem végeztük el. Csak 
két tájékoztató adat: egy világító LED helyzetét 1-15 
cm között körülbelül 0,5 cm-es pontossággal tudtuk 
meghatározni; az ablak előtt elhaladt teherautókat 
még 2 m-es távolságból is érzékelni lehetett. Termé
szetesen egyszerűbb esetekben fénykapuként is hasz
nálható, például fordulatszámmérés, cseppek számlá
lása stb.

• Hang: a mikrofonokról jövő jel túl kicsi, hogy 
megfelelő pontossággal érzékelni lehessen, ezért ké
szítettünk egy erősítőt, amivel már jól mérhető jeleket 
kaptunk. Mivel az AD-konverterünk mintavételezési 
frekvenciája jóval kisebb, mint a gyakorlatban hasz
nált hangkártyáké, ezért nem is ilyen jellegű hangfel
dolgozást terveztünk. Beszéd felismerésére és feldol
gozására nem alkalmas. A szabályos zenei hangok 
még jól vizsgálhatók és kirajzolhatok. Egyébként a 
környezetben bekövetkező hangintenzitás változásá
nak észlelésére szántuk. Mellkasra erősített mikrofon
nal a szívverés jól érzékelhető.

Szoftverek

Egy, az interneten található és szabadon felhasználha
tó mcHID.dll nevű programon kívül az összes többi 
szoftvert mi készítettük. Az interneten találtunk né
hány szabadon felhasználható példaprogramot a USB 
hídon való kommunikációról. Ezek túlnyomó többsé
ge Visual Basic nyelven íródott. Ezért mi is ezzel a 
nyelvvel próbálkoztunk. Az első adatátvitelt is ezen a 
nyelven valósítottuk meg az AD-konverterünk és a 
számítógép között.

Későbbiekben megvalósítottuk az adatbeolvasást 
C# és Delphi programnyelveken is. Az egyedi szoft-

VDD verek készítésénél a fő hang
súly áthelyeződött a Delphire. 
(Gimnáziumunk évek óta ren
delkezik ezen programozói 
nyelv legális példányával.) A 
mért adatok feldolgozása és 
megjelenítése saját fejlesztésű 
programokkal történik.

Visual Basicben az univer
zális felhasználást biztosító 
programot készítettük el, le
hetőséget adva, hogy a fel
használók egy XML file tartal
mának módosításával saját el
képzelésüknek megfelelően 
„testre szabhassák” a program 
megjelenítését. Az adatok 
összegyűjtését, ábrázolását és 
mentését valósítottuk meg, az 
elmentett adatokat mindenki 
a „kedvenc” programjával 
dolgozhatja fel. (Akár valame
lyik táblázatkezelővel, így ké

szen kap olyan matematikai segítséget, ami különben 
számára esetleg nehezen lenne megvalósítható.)

A C# nyelven csak az adatok beolvasását oldottuk 
meg, hogy a vállalkozó szellemű felhasználó saját 
„kénye-kedve” szerint dolgozhassa fel a mért ada
tokat.

A Delphi nyelven írt programjaink a leginkább test- 
reszabottak. Az általunk készített alapprogramból 
fejlesztettük tovább az adott mérés igényeinek megfe
lelően. Mindegyik szoftverünkben lehetőség van a 
következőkre:

• Beállítani, hogy melyik csatornán akarunk mérni.
• Hány adatot és milyen időközönként akarunk 

mérni.
• Beállítható, hogy csak mérni akarunk vagy egy

ből ábrázoljuk is a kapott értékeket (a régebbi gépek 
esetén 10 ms-nál rövidebb idő alatt gondot jelent 
egyszerre mérni és rajzolni is, egy 5 éves gép, ha 
nem kellett rajzolni, gond nélkül tudott 1 ms-onként 
mérni).

• Mind a függőleges, mind a vízszintes tengely 
skálázható a várt értékeknek leginkább megfelelő 
tartományra.

• A vízszintes tengely görgethető, ha túl sok ada
tot mérünk, követhetjük az ábrázolt, de a képernyőn 
már nem látható jeleket.

• A célprogramok az adott méréshez kapcsolódó 
adatokat feldolgozzák és megjelenítik (pl. lengésidő, 
gyorsulás, reakcióhő stb.)

• Néhány célprogramban a szoftver automatiku
san érzékeli a mérés megkezdését, természetesen itt is 
lehetőség van a manuális indításra.

• Egymás után több mérés is végrehajtható, össze
hasonlíthatjuk az ábrán különböző színekkel megjele
nő értékeket.

• A mért adatok és az ábrák elmenthetők, később 
újra feldolgozhatóak.
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4. ábra. Gyorsuló mozgás

Megvalósult és bemutatott mérések

Gyorsulásmérés
A haladó mozgást egy potenciométerre szerelt ko

rong segítségével érzékeltük. A potenciométert az AD 
stabilizált 5 V-os feszültségével tápláltuk. A kapott jel 
közvetlenül rávihető az AD-konverterre (4. ábra). 
Elég érzékeny összeállítást kaptunk, 1—2 mm-es válto
zást már érzékelni lehetett.

Egy kiskocsira szerelt súllyal valósítottuk meg a 
gyorsuló mozgást. Körülbelül 1 m-es út állt rendelke
zésünkre, 10 ms-onként mértünk. Az elindulást a 
program automatikusan érzékeli. A mérés végén ki
számolja és kiírja a gyorsulás értékét. A mérés megis
mételhető úgy, hogy kisebb súllyal húzatjuk a kisko
csit. A más színnel rajzolt görbén azonnal látható a 
különbség. Természetesen ez a kiírt gyorsulás szám
értékén is látható. Ez egy jól reprodukálható és gyor
san elvégezhető, látványos kísérlet.

Lengő mozgás
A potenciométer tengelyére egy vékony rudat szerel

tünk, amelynek a végén egy elcsúsztatható nehezék 
volt. Az összeszerelés többi része megegyezett a gyor
suló mozgásnál leírtakkal. Ha két mérést végzünk, a 
súly elcsúsztatásával jól szemléltethetjük, hogy az inga 
lengésideje függ az inga hosszától (5. ábra).

Lebegés
Két egyforma frekvenciájú hangvilla közül az egyi

ket kicsit elhangoltuk. A két eltérő frekvenciájú han
got egy mikrofon és egy erősítő alkalmazásával vittük 
rá az AD-konverterre. Az AD-konverterünk nem elég 
gyors tetszőleges hangok feldolgozásához. Tiszta 
zenei hangok esetén viszont jól reprodukálható a jel,

6. ábra. Magyarázat a zenei hangok mérésének lehetőségéhez

5. ábra. Lengő mozgás

ha a hang frekvenciájának és a mintavételezés frek
venciájának hányadosa nem egész szám (5. ábra). A 
mi beállításunknál a hang frekvenciája körülbelül 3,1- 
szer volt nagyobb, mint a mintavételezés frekvenciája. 
Tehát 31 teljes rezgésből származó jelből rajzolt ki 
egy rezgésnek megfelelőt a képernyőre ( 7. ábra).

Reakcióhő mérése
Ez a mérés hagyományosan sok időt igényel. Ezt 

próbáltuk lerövidíteni, és a technikai igényeit is csök
kentettük. Az oldatokat előző nap előkészítve elegendő 
egy hőmérő használata, hiszen a két oldat hőmérsékle
te egyforma. Mivel a mérést igyekszünk gyorsan elvé
gezni, ezért hőszigetelés nélküli edényeket alkalma
zunk. (Mi mindössze két főzőpoharat és egy általunk 
készített termisztoros hőmérőt használtunk.) A viszony
lag pontos eredmények érdekében hasonló körülmé
nyek között meg kell határozni a készülék vízértékét. 
Ezt az oldatok tömegével megegyező tömegű, külön
böző hőfokú vizek összeöntésével meg is tettük. Maga 
a mérés nagyon gyors. Az elején kell egy kicsit várni, 
amíg a hőmérő felveszi az oldat hőmérsékletét, ez kö
rülbelül fél perc. Majd összeöntjük a két oldatot. A mi 
esetünkben NaOH-t öntöttünk HCl-ba. Az összeöntés 
után egy kis keverés, majd ismét várakozunk 1—2 per-

7. ábra. Lebegés
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Reakcioho - AO konverter. SZIG 2009

8. ábra. Reakcióhő mérése

cet, amíg a hőmérő beáll a végső hőmérsékletre. A 
program az oldatok tömegéből, koncentrációiból és a 
hőmérsékletváltozásból kiszámolja a reakcióhőt (8. 
ábra). Az így kapott értékek általában 10%-nál kisebb 
mértékben térnek el a tényleges értékektől. Az egész 
mérés elvégezhető körülbelül 5 perc alatt. Nem is a 
pontosság volt a fő célkitűzésünk, hanem egy gyors, a 
tanórán is elvégezhető kísérlet.

További tervezett és részben megvalósult 
mérések

Egyenesvonalú egyenletes mozgás
A gyorsuló mozgásnál ismertetett elrendezéssel meg

valósítható. A kiskocsit kézzel vagy inkább egy kis mo
torral egyenletesen húzzuk. Természetesen mások a ki
rajzolt görbék és más a feldolgozásuk, értelmezésük.

Rezgő mozgás
Itt mindenképpen érdemes a sínpályát használni. A 

sín két végéhez rúgóval rögzített kiskocsi rezgéseit lehet 
vizsgálni. A kocsi egy kifeszített ellenálláshuzal felett 
mozog. Itt komoly érintkezési gondjaink voltak. Ha a 
kocsi egy pillanatra nem érintkezik a huzallal, az AD- 
konverterre hibás adatok érkeznek. Az érintkezés a kis
kocsi súlyának növelésével javítható, de minden mérés 
előtt újra be kell „játszani” az optimális állapotot. Ha ke
vés a hibás adat, azt szoftveresen is ki lehet hagyni. Pró
báltuk üzembiztosabbá tenni a kísérletet úgy, hogy itt is 
potenciométert használunk. Ez az érintkezési problémá
kat meg is oldotta, de itt egy ellensúlyra is szükség volt, 
ami visszaforgatja a potenciométert. Sokat kell próbál
kozni, míg a megfelelő beállítást sikerül megtalálni. Mi
vel látványában nagyon hasonlít az ingánál tapasztaltak
ra és az sokkal egyszerűbben és megbízhatóbban kivi
telezhető, egyelőre nem véglegesítettük ezt a mérést.

Szívműködés vizsgálata
Egy érzékeny mikrofont erősítettünk a mellkasra, 

majd a mikrofon jelét az erősítőn keresztül az AD-kon- 
verterre kötöttük. Csendes környezetben vizuálisan jól 
azonosíthatók a szívdobbanások. Fizikai terhelés után

(20 fekvőtámasz) jól látható, hogy a szívdobbanások kö
zötti időszakok lerövidültek. Az esetleges háttérzaj miatt 
egyelőre tanórai bemutatásra nem alkalmas, de minden
képpen fejlesztésre alkalmasnak ítéljük. Megpróbáljuk 
sztetoszkóppal kombinálni a mikrofont, és hogy a szoft
ver automatikusan határozza meg a pulzusszámot.

Növények asszimilációjának vizsgálata
Egy búrában elhelyezünk egy növényt és egy C02 

szenzort. A burában megnöveljük a C02 mennyiségét 
1-2%-ra, majd hermetikusan lezárjuk. Az AD-konver- 
terre rákötjük a C02 szenzort és egy fényintenzitás 
mérőt. Több napon keresztül vizsgálnánk, hogyan 
változik a C02 szint a fényintenzitás függvényében. 
Természetesen ezt nem tanórai mérésnek szánjuk, 
hanem inkább szakkör keretében. A kapott adatok 
már az órákon is bemutathatok, felhasználhatók. Ez a 
kísérlet azért nem valósult meg, mert nem tudtunk 
megfelelő C02 szenzort beszerezni! Több gázérzékelő 
szenzort is találtunk elfogadható áron, de ezek más 
gázokat érzékeltek (CO, S02, H2S, NH3, C2H5OH). Saj
nos csak komplett, kazánházakban használható, 
nagyméretű riasztókat találtunk. Ezek elég drágák és 
inkább csak egy kritikus szint elérésének jelzésére 
valók, mintsem pontos mérésekre.

A következő tanévben szeretnénk befejezetlen terve
inket is megvalósítani, reméljük, hogy új ötletek is ér
keznek hozzánk. Mi nyitottak vagyunk, hogy minden 
értelmes, képzést segítő kísérletben részt vegyünk.

A projekt értékelése

A kutatási projekt egyik legnagyobb eredményéként 
elmondhatjuk, hogy megvalósult a tanár-diák együtt
gondolkodás, sikerült a munkába bevont diákok se
gítségével társaik figyelmét is felkelteni a téma iránt. 
A feladatot kihívásnak tekintették és lelkesen dolgoz
tak a megoldás érdekében.

A műszaki és természettudományi tárgyakat oktató 
kollégák iskolán kívül és belül egyaránt érdeklődtek, ké
rések és közös fejlesztések iránti igények fogalmazódtak 
meg a fizika, kémia, biológia és informatika területéről.

Az elnyert támogatásból beszerzett Samsung plaz- 
makijelzö biztosítja a finomvonalas ábrák kiváló meg
jelenítését, a tantermi alkalmazást.

Összefoglalva: a projekt nemcsak a diákok tan
anyagfejlesztésben, kutatásban való részvételét segí
tette elő, hanem élményszerűbbé teszi a „mostoha”, 
kényszerből kísérletekben szegénnyé vált oktatást, 
segíthet a pályaválasztásban, annak megerősítésében. 
Ezt igazolja a diákok véleménye:

„A kutatómunka jóval nehezebb, mint középiskolai 
tanulmányaink, mivel utóbbiban elég 80%-ra teljesíte
ni, addig az előbbiben 100%-ot kell, különben az 
adott program nem működik.”

„Ez a kutatómunka nem hasonlított az iskolai tanu
láshoz. .. a már megszerzett tudásunkat kellett alkalmaz
nunk, amely kiegészült új ismeretekkel, tapasztalatokkal, 
segítve a felsőoktatási tanulmányokra való felkészülést.”
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A FIZIKATANÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL, FEJLŐDÉSÉRŐL
ÉS JELENLEGI HELYZETÉRŐL Szabó Árpád

Nyíregyházi Főiskola, Fizika Tanszék

Tudom, hogy a természettudományos közoktatás kri
tikusnak mondható helyzetével foglalkozott a Magyar 
Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat, valamint számos fórum és több jeles tudós is 
hallatta hangját. A fizikaoktatás igen sajnálatos hely
zetével kapcsolatban mégis ajánlom írásomat, amely
ben a tantervek alapján, azaz olyan aspektusban 
elemzem a fizikaoktatás óraszámának alakulását, ami
lyen megvilágításban még nem tárgyalták. így az is 
megtudható, hogy már az 1868-as tanterv és azóta 
minden egyes tanterv, egészen 1980-ig több órát 
irányzott elő a fizika tanítására, mint a jelenlegi.

A fizika tantárgy kialakulása hosszú folyamat ered
ménye. Már az ókorban az egyiptomiaknál, a görö
göknél, a rómaiaknál előfordult, hogy szervezett for
mában történt az egyes asztrofizikai ismeretek átadá
sa. Az ókorban voltak a fizikának ismertebb művelői: 
Thalész, Démokritosz, Arisztotelész, Arkhimédész, de 
csak a 17. század elején Galilei, Kepler, Descartes, 
Huygens, Newton és más tudósok munkássága alap
ján vált a fizika önálló tudománnyá.

Comenius (Ámos János) volt az első, akinek sike
rült meghonosítani a természettudományos szemléle
tet az iskolában. Ő az első, aki az alsó- és középfokú 
oktatásban helyet adott a fizikai ismeretek tanításá
nak. A fizika tanításával összefüggő első törvényes 
intézkedés Németországban született meg 1662-ben, 
amelynek alapján a németországi iskolákban elkezd
ték az iránytű, a mágnesek, a súlyok, a homokóra, a 
vízszintező stb. tanítását. A fizikatanítás egyes ma
gyarországi kollégiumokban is igen korán elkezdő
dött. Már az 1630-as években tanították a fizikát a 
gyulafehérvári, a nagyenyedi, a debreceni, a sárospa
taki kollégiumokban. A fizikatanítás úttörői Bisterfeld 
János, Maróti György, Szilágyi TönkőMárton, Simán- 
di István, Hatvani István, Piskárkosi Szilágyi Márton 
professzorok voltak.

Pósaházi János a Philosophiae Naturális (1667) 
című munkájában fizikával (mechanikával) is foglal
kozott. A tanárok felismerték a kartéziánus hagyomá
nyokkal szemben a kísérletek jelentőségét. Szilágyi 
Tönkő Márton az 1667-ben kiadott tanulmányában 
már a kísérletezés fontosságát hangsúlyozza. Simándi 
István sárospataki tanár volt a legelső Magyarorszá
gon, aki 1709-ben a fizikát kísérletek bemutatásával 
tanította. Tőke István nagyenyedi kollégiumi tanár az 
1736-ban megjelent fizikakönyvében száznál több 
kísérlet leírását adta meg. Az első magyar nyelvű fizi
kakönyvet Molnár János írta 1777-ben.

Az első hazai tanterv, amelyben a fizika a filozófiá
tól már leválasztott tantárgyként szerepel, 1769-ben 
jelent meg, ez a református kollégiumok számára író
dott, így ez csak néhány iskolát érintett. A Ratio Edu
cations kibocsátásával, az 1777-es királyi tanügyi 
rendelet értelmében lett a fizika önálló (még nem 
kötelező) tantárgy azon gimnáziumokban, amelyek
ben tudták biztosítani a tanítását. Az 1806-ban kiadott 
második Ratio (Ratio Educationis Publicae) értelmé
ben jelent meg az 1810-es tanterv, amely a gimnáziu
mok VII. és VIII. osztályaiban heti 3-3 órát irányzott 
elő a fizika tanítására, de még ezzel a lehetőséggel is 
csak azok a gimnáziumok élhettek, amely iskolákban 
volt fizikatanár (1. táblázat).

A szabadságharc leverése után, 1850-ben, Magyar- 
országon is életbe lépett az osztrák gimnáziumi tör
vény, és csak ekkor lett minden egyes gimnáziumban 
kötelező tantárgy a fizika. A gimnáziumok nyolcosztá
lyosak voltak, és a fizikát heti 3 órában tanították a
III., a VII. és VIII. osztályokban. Ezt követte az 1868- 
as Eötvös-féle tanterv, amely a II. osztályban 2 órát, a 
VII. és a VIII. osztályokban heti 4-4 órát biztosított a 
tanítására. A Trefort-féle tanterv (1879) még több órát 
írt elő a fizika tanítására (II. osztály: 2 óra, VII. és VIII. 
osztályok: 5-5 óra).

1. táblázat

K ülönféle g im názium i tantervekben  a fizika tanítására ford ított idő

tanterv megnevezése
gimnáziumi osztályok heti óraszáma OSSZ

óraI. II. III. rv. V. VI. VII. VIII.

Református gimnáziumi tanterv, 1769 - 2 -  -  -  -  3 3 8

1810-es gimnáziumi tanterv - - -  -  -  -  3 3 6

Osztrák gimnáziumi tanterv, 1850 - - 3 -  -  -  3 3 9

Eötvös-féle tanterv, 1868 - 2 4 4 10

Trefort-féle tanterv, 1879 - 2 5 5 12

Gimnáziumi tanterv, 1883 - 2 4 4 10

humán 2 -  -  -  4 4 101924-es gimnáziumi tanterv - - 3 -  -  -  4 4 11

Részlet Tőke István 1736-ban megje
lent kísérleti fizika könyvéből
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2. táblázat

Á ltalános iskola i és g im názium i tantervekben  
a fizika tanítására fordított idő

tanterv megnevezése
általános iskola gimnázium OSSZ

ó r a6. 7. 8. i. n. ni. ív.
i n / /  „ „ humán 1946-os tanterv real 3 -  2 4 4 

3 4 4
13
14

„ humán 1950-es tanterv ^ -  3 2 -  2 4 4
-  2 5 5

15
17

1962-es tanterv 2 2 2 3 3 4 16

1965-ös tanterv 2 2 2 -  2 4 4 16

1978-as tanterv 2 2 2 2 2 3 3 16

Az 1. táblázatból látni, hogy az 1883-as tantervben 
és az 1924-es (humán tagozat) tantervében a fizikata
nítás óráinak száma megegyezik. Az 1924-es tantervi 
óraszám szerint tanították a fizikát egészen 1950-ig.

Az 1945-ben kiadott rendelet értelmében létrejöt
tek a nyolcosztályos általános iskolák. Az 1946-os 
általános iskolai tanterv értelmében lett a fizika köte
lező tantárgy, a 7. osztályban heti 3 órában tanították 
(2. táblázat).

A korábbi nyolcosztályos gimnáziumok négyosztá
lyossá alakultak át. 1950-ben lépett életbe az új gim
náziumi tanterv, amely szerint a humán tagozatos 
osztályokban tömbösítve már 15, míg a reál tagoza
tos osztályokban 17 órában tanították a fizikát. A 
gimnáziumok 1961-ig voltak tagozatosak. Új tanter
vek jelentek meg mind a nyolcosztályos általános 
iskolák, mind a gimnáziumok számára 1962-ben, 
1965-ben és 1978-ban. Mind a három tantervben a 
fizikatanítás óráinak száma tömbösítve 16, szinte 
kétszer annyi, mint amennyi a jelenlegi fizikatanítás 
óraszáma.

Az 1990-es évek elejétől elkezdett rohamosan 
csökkenni a fizikaórák száma. (A többi reáltantár
gyaknál is hasonló a helyzet.) Sajnálatos, de 2000- 
ben tömbösítve a fizikatanítás óráinak száma csak 9,5 
volt és 2003-tól még kevesebb, már csak 9 órában 
tanítják a fizikát. Kísérletezésre alig van mód, pedig a 
tanulók várják a kísérleteket, hiszen azok segítségé
vel értik meg, sajátítják el a tananyag mondanivalóját. 
(Erről bárki meggyőződhet, ha elolvassa az általános 
iskolai és a gimnáziumi tanulók véleményét a kísérle
tekről és a kísérletezésről: Fizikai Szemle 1996/5, 
1997/9 és még jó néhány tanulmányt ajánlhatnánk a 
tantervkészítők és a minisztériumi munkatársak fi
gyelmébe.)

Sajnálatos és érthetetlen, hogy az Oktatási és Kultu
rális Minisztérium egyes munkatársai nem veszik fi
gyelembe, hogy napjainkban, a tudomány rohamos 
fejlődésének korában

• a klasszikus fizika alapjainak és a modern fizika 
alaptételeinek ismerete nélkül nem érthető a tudo
mány és a technika fejlődése;

• a tudományos-műszaki haladásban szükségsze
rűen növekszik a fizika szerepe;

• a fizika, mint alaptudomány, az ala
pozó tantárgy szerepét tölti be a többi ter
mészettudományok között is.

Amiatt, hogy kevés az óraszám, és hogy 
a 12. évfolyamon már nincs fizika, igen ke
vesen értik a fizikát, sőt még azt is elfelej
tik, amit tudtak. így jutva el az érettségiig, 
a felvételiig, már nem is választják a termé
szettudományos pályákat. A fizika és a ké
mia területén a tanárutánpótlás kritikus 
helyzetbe került, mintegy tíz éve fokozato
san csökken a fizika és kémia szakos tanári 
pályára jelentkezők száma, és Magyaror
szágon kirívóan alacsony a természettudo
mányos és a műszaki diplomát szerzők 
száma. Meg kell jegyezni azt is, hogy az 

egyetemeken a fizikát tanító tanárok panaszkodnak 
(magam is tapasztaltam az utóbbi időkben és tapasz
talom napjainkban is, mivel emeritus professzorként 
fizika tanszéken előadásokat tartok), hogy még ennek 
a kevés számú jelentkezőnek a felkészültsége is gyen
ge. De ilyen alacsony óraszám mellett sem az oktatás 
minősége, sem a tudás színvonala nem fog növeked
ni. Siralmas a helyzet! Gondoljunk csak a 2008. évi 
botrányosan alacsony felvételi pontszámra, vagy arra, 
hogy 2008-ban, az egész országban mindössze 18 fizi
katanári diplomát adtak ki. Ki fog fizikát tanítani?

A helyzet javítása érdekében sürgősen cselekedni 
kell. A pozitív változás érdekében vissza kell állítani 
a fizika presztízsét, ami óraszámnöveléssel, kísérle
tek bemutatásával jár. Elengedhetetlen az a követel
mény is, hogy a 7. osztállyal kezdődően, hat éven át, 
a fizika legyen önálló tantárgy, és legyen egy termé
szettudományos tárgyból kötelező az érettségi vizs
ga, azaz egy szabadon választott természettudomá
nyos tárgyból minden tanulónak kötelező legyen 
érettségizni. Továbbá szakítani kell a kimondottan 
diszciplínaorientált, merev kötődésű fizikaoktatással. 
A nyolcosztályos általános iskolákban (7. és 8. osz
tály) alternatív tantervekre nincs szükség, és az álta
lános iskolákban semmiképpen se integrálódjon a 
fizika, a kémia és a biológia. A fizikát a továbbiakban 
is egységes tanterv szerint kell tanítani az ország 
miden egyes általános iskolájában, de a tanulók ér
deklődésének jobb felkeltése érdekében kívánatos a 
tananyag „humanizálása”, többek között egyes tudo
mánytörténeti elemeknek az oktatásba való beiktatá
sa révén.

A középiskolák reál érdeklődésű tanulói számára 
pedig, akik olyan életpályára készülnek, hogy a fizi
kára, mint szakmai alapra van szükségük, a további
akban is diszciplínaorientált fizikát kell tanítani.

A humán beállítottságú tanulók, például a jövő 
filológusai, történészei számára (ha ők is úgy gondol
ják) nem fontos „kemény fizikát” tanítani, hanem szá
mukra biztosítani kell egy alternatív, egy integrált 
szemléletű természettudományos oktatást, és ők eb
ből a tantárgyból tanulhassák a természeti ismeretek 
alapjait, és érettségi vizsgát is ebből az integrált ter
mészettudományos tárgyból tehessenek.
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VÉLEMÉNYEK

BOLOGNA ÉS A TANÁRKÉPZÉS Laczkovich Miklós
ELTE, Analízis Tanszék

Élénken emlékszem a Bologna-rendszer bevezetését 
megelőző vitákra. A viták lényegében a „szakma” 
(vagyis a felsőoktatásban részt vevők) és a politiku
sok között zajlottak. A szakma részéről sokan feltették 
a kérdést: mi a Bologna-rendszer bevezetésének a 
célja? Mi indokolja egy évtizedek óta működő rend
szer azonnali felváltását valami totálisan újjal, még
hozzá anélkül, hogy komoly hatástanulmányok ké
szüljenek, oktatási kísérleteket végezzenek, az átme
netet segítő intézkedések történjenek és -  kudarc 
esetén -  biztosítva legyen a visszatérés a bevált rend
szerekhez? Ezekre a kérdésekre a szakma nem kapott 
érdemi választ. A politikusok homályos nyilatkozatai
ból három célkitűzés volt kiolvasható: az átjárhatóság, 
illetve a mobilitás elősegítése, valamint a felsőoktatás 
tömegessé tétele. Mit mondhatunk ezekről az elmúlt 
három év tapasztalatai alapján?

Átjárhatóság
A Bologna-rendszer bevezetése az átjárhatóságra 

nincs hatással. A hallgatók a hagyományos rendszer
ben is kiválóan tudtak egy vagy két félévet más intéz
ményben eltölteni úgy, hogy az szervesen kapcsoló
dott az itteni tanulmányaikhoz. Az óráikat persze el 
kellett fogadtatni az anyaintézménnyel, ahogy azt 
most is meg kell tenniük. Mivel — Bologna ide vagy 
oda -  a tantervek, leadott anyagok, óraszámok intéz
ményenként változnak, az elvégzett tárgyak elfogad
tatása elengedhetetlen. Ezen nem lehet és nem is kell 
változtatni; ez természetes, és nincs olyan nemzetközi 
oktatási rendszer, amelyben ez feleslegessé válhatna.

Mobilitás
A mobilitás növelésének célkitűzése nyilvánvalóan 

helyes volt, és a mobilitás nyilvánvalóan növekedett 
is. Ennek azonban semmi köze a Bologna-rendszer- 
hez; az, hogy több diák tölt egy-két szemesztert más 
intézményben, az annak köszönhető, hogy jó csere
programok vannak (Erasmus és társai). Ezek birtoká
ban a mobilitás a régi oktatási rendszerben ugyanúgy 
megnőtt volna.

A felsőoktatás tömegessé tétele
Egy rendkívül fontos és kritikus kérdéshez érkez

tünk. A szakmának arra a kérdésére, hogy tulajdon
képpen a felsőoktatást miért is kell tömegessé tenni, a 
politika soha nem adott értelmes választ.

Természetesen nem arról van szó, hogy a felsőok
tatást mindenki számára elérhetővé kell-e tenni, akinek 
ehhez motivációja, tehetsége és szorgalma van. Erre a 
kérdésre mindenki igennel válaszol, és a magától érte
tődő megoldás egy olyan ösztöndíjrendszer kidolgozá

sa, amely -  anyagi helyzettől függetlenül -  mindenki
nek lehetővé teszi, hogy a felsőoktatás kapuján belép
jen: mindenkinek, aki ott helyt akar állni.

De más dolog a felsőoktatás kapuját kitárni, és 
megint más az ifjúságot egyetlen nyájként a kapun 
beterelni. Hogy erre miért volt szükség, hogy ez 
kinek vagy minek lenne jó, soha nem derült ki. Csak 
egyetlen kézenfekvő sejtés fogalmazódott meg (amit 
a politikusok nem erősítettek meg, de nem is cáfol
tak, és nem helyettesítettek mással): a cél talán a 
munkanélküliség visszaszorítása lehetett, vagyis egy
szerűbben fogalmazva: a felsőoktatás átalakítása 
napközi otthonná. Ez meg is történt, és három év 
után immár láthatjuk az eredményt, ami csak egyet
len szóval minősíthető: katasztrófa. Ezt mindenki 
tudja, aki a felsőoktatásban oktat, de senki sem tudja, 
aki a felsőoktatáson kívül van, ezért nem árt a hely
zetet röviden vázolni. Engedtessék meg nekem, hogy 
sarkosan fogalmazzak.

Az egyetemi oktatók idejének, energiájának és 
szellemi kapacitásának túlnyomó részét egy tudatlan, 
motiválatlan, érdektelen, tanulásra és munkára képte
len hallgatói tömeggel való vesződés köti le. (A ter
mészettudományok oktatói azt látják, hogy a hallga
tók nagy tömegei nem tudnak törtekkel számolni, a 
bölcsészek pedig azt, hogy nem tudnak írni és olvas
ni.) Emellett érdemi, magasabb szintű oktatásra, a 
tehetséges, motivált, szorgalmas és elkötelezett hall
gatókkal való foglalkozásra már alig marad idő vagy 
energia. Az egyetemi oktatás értelmetlen, idegőrlő és 
megalázó tevékenységgé züllött.

Magától értetődik, hogy nem a hallgatók felelősek 
azért, hogy a helyzet idáig fajult. A hallgatók, akiket 
-  ismétlem -  nyájként terelnek a felsőoktatásba, nem 
értik, hogy mi történik velük. Nem értik, hogy miért 
nem sikeresek, amikor az „esélyegyenlőség” nevében 
azt ígérték nekik. Nem tudják, hogy milyen az, szen
vedélyesen érdeklődni valami iránt, mert senki nem 
nyitotta fel a szemüket, és a szükséges előismeretek 
nélkül az egyetem erre már nem képes. Mivel a köz
oktatásban lehetetlenné vált a komoly teljesítmény 
megkövetelése, mivel soha nem hallották, hogy egy 
cél eléréséhez kemény munkára és fegyelemre van 
szükség, és mivel senki nem mutatta meg nekik, 
ezért nem tudják, hogyan kell tanulni és dolgozni. A 
helyzetet tovább rontja, hogy azt látják: azok a bará
taik és ismerőseik, akik ilyen-olyan magánfőiskolák 
ilyen-olyan szakjait végzik, úgy tesznek le egy vizs
gát, hogy két órát tanulnak előtte; nem naponta vagy 
hetente, hanem egyszer, a vizsga előtt. Mivel 18 éven 
át mindenki a jogaikról papolt (de a kötelességeikről 
egy szót sem), ezért azt hiszik, hogy a problémáik jo
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gi természetűek. Paradox módon ez azzal jár együtt, 
hogy egyre több a csalás és a hamisítás, egyre több a 
fegyelmi eljárás és a per. A napokban hallottam, 
hogy az egyik hallgató -  miután meghamisította az 
indexét -  a fegyelmi tárgyalásra két ügyvéd társasá
gában érkezett.

Mindezzel azt akarom mondani, hogy ők -  a hall
gatók -  az igazi áldozatok. Ők azok, akiket belöknek 
egy olyan rendszerbe, ahová nem valók, ahol nem 
tudnak helyt állni, ahol hosszú éveket pazarolnak az 
életükből, de amely rendszert elhagyni sem tudnak, 
mert a hallgatói státusszal együtt járó kedvezmények 
és kiváltságok fogva tartják őket. Ma már nálunk is 
számottevő azon hallgatók száma, akik 7-8-9 éve jár
nak egyetemre, folyamatosan bukdácsolva. Ezért 
tehát nem egyedül a Bologna-rendszer felelős, hanem 
mindenekelőtt annak alappillére, a kreditrendszer.

A kreditrendszer az, amely lehetővé teszi, hogy egy 
tárgyat bármikor elvégezhessenek, és hogy egy elég
telen vizsgát gyakorlatilag akárhányszor megismétel
hessenek. (Tavaly némi feltűnést keltett, amikor egy 
hallgató kérvényezte, hogy egy alapvető szigorlatot 
kilencedik alkalommal ismételhessen. Sok oktató 
ennek kapcsán tudta meg, hogy egy szigorlatot hány
szor is lehet megismételni külön engedély nélkül [hat
szor].) A kreditrendszer mögött (amint a felsőoktatás 
tömegessé tétele mögött is, hogy ne menjünk még 
messzebbre) az az ideológia áll, miszerint ezzel meg
adjuk a hallgatóknak azokat a jogokat és azt a szabad
ságot, ami megilleti őket. Mármost ez remekül hang
zik (a kábítószer-kereskedők is ezt hirdetik), csak 
éppen velejéig hamis. Mert a halasztás korlátlan lehe
tősége éppolyan csábító, mint a korlátlanul elérhető 
kábítószer. Akiben csak csírájában is megvan a halo
gatásra való hajlam és hogy a munkát a könnyebbik 
végén fogja meg (és kiben nincs?), az halasztani fog. 
Aztán megint halasztani fog, aztán kezdi elfelejteni az 
alapokat, aztán elveszti a napi, intenzív kapcsolatot a 
tanulmányaival, és onnantól kezdve nincs visszaút, 
csak évekig tartó vegetálás a diák-életformában, amíg 
rá nem döbben, hogy hat-nyolc évet elvesztegetett az 
életéből, és semmit nem ért el. Aki nem tudná: a kre- 
dit-neurózisnak már tekintélyes pszichológiai irodal
ma van.

Ha egy rendszerbe be van építve, hogy hallgatók 
ezreinek teszi tönkre az életét, akkor azt jognak és 
szabadságnak nevezni cinikus és felelőtlen. Sajnos 
ugyanezt kell mondanom a tömegek felsőoktatásba 
való betereléséről is. Ez csak akkor volna szabadság, 
ha a közoktatás megadná hozzá a szükséges alapokat, 
ha 16-18 éves korukra a diákok tudnának annyit a 
világról és önmagukról, hogy kialakuljon az érdeklő
dési körük, ha rájönnének, hogy a tudományok és 
művészetek izgalmas és felfedezésre váró világok, és 
hogy a megismerésért érdemes keményen és fegyel
mezetten dolgozni. Ha ezek hiányában a politika és 
az állam azt állítja, hogy jogokat és szabadságot adott 
az ifjúságnak, akkor ez cinikus és felelőtlen megfogal
mazása annak, hogy elengedte a kezüket és cserben 
hagyta őket.

A magyar felsőoktatás jelenleg tűrhetetlen állapot
ban van. Azonnali változtatásokra van szükség, ame
lyek közül a legsürgetőbbek a következők:

-  Az egyetemi felvételi rendszer érdemi követel
ményeinek visszaállítása. Ebbe beleértendő a felvé
teli pontszámok kiszámításának újragondolása, vala
mint az érettségi színvonalának emelése (vagyis visz- 
szaállítása).

-  A kreditrendszer újragondolása és szigorítása.
-  Az egyetemi elitképzés kialakítása és támogatása. 

(Ezt a politika annak idején expliciten megígérte.) 
Ebbe beleértendő az egyetemi elitképzés finanszíro
zásának a normatív támogatási rendszertől való füg- 
getlenítése.

-  A speciális (tagozatos) gimnáziumok fejlesztése 
és támogatása. Ebbe beleértendő a speciális gimná
ziumok azon jogának visszaállítása, hogy felvételivel 
választhassák ki a diákjaikat. Tudtommal ehhez tör
vénymódosításra van szükség, mindazonáltal elen
gedhetetlen.

-  Az általános- és középiskolás diákság munkamo
ráljának növelése. Itt nem az Etika című tárgy vagy az 
osztályfőnöki órák óraszámának emelésere gondolok, 
hanem a fegyelmezett, komoly munka megkövetelésé
nek a lehetőségére. Tisztában vagyok vele, hogy 
ehhez jelentős szemléletváltásra és — talán -  rendelet- 
módosításokra van szükség, mindazonáltal elenged
hetetlen.

-  Az általános- és középiskolai tanárok munkájá
nak minden lehetséges eszközzel való segítése. Itt egy 
mindent átfogó intézkedéscsomagra van szükség -  a 
munkajogtól és fizetésrendezéstől kezdve az admi
nisztrációs terhek enyhítéséig és az óraszámcsökken
tésig. A tanári mesterségnek vissza kell állítani azt a 
megbecsültségét, ami méltán megilleti, és amit a poli
tika az elmúlt években tökéletesen lerombolt.

-  Végül pedig meg kell oldani a tanárképzés prob
lémáját. És ezzel elérkeztünk a Bologna-rendszer leg
kritikusabb pontjához.

A tanárképzés

A tanárképzés a Bologna-rendszer -  nem találok eny
hébb kifejezést — szégyenfoltja. A tanárképzésre áll 
leginkább az a korábbi megjegyzésem, hogy egy mű
ködő oktatási rendszert szétverni és egy totálisan új 
rendszerrel helyettesíteni anélkül, hogy komoly ha
tástanulmányok készüljenek, oktatási kísérleteket 
végezzenek, az átmenetet segítő intézkedések történ
jenek és -  kudarc esetén -  biztosítva legyen a vissza
térés a bevált rendszerekhez -  erre egyszerűen nincs 
mentség.

Kezdjük azzal, hogy a tanárképzésnek a Bologna- 
rendszerbe való belekényszerítése pusztán elméleti 
szempontból is indokolhatatlan. Mint láttuk, a Bo
logna-rendszer kreditcentrikus, és mint ilyen érzéket
len a szakmai tartalomra, egyszersmind mennyiségel
vű -  ez a tanárképzésben megengedhetetlen, mert itt 
a szakmai ismeretek jelentős része nem becserélhető.
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Ráadásul a nemzetközi átjárhatóságot a tanárképzés
ben a tanítási rendszerek alapvető különbsége, vala
mint a nyelvi különbségek jelentősen redukálják; 
akkor tehát miért is kell a Bologna-rendszerben len
nie? Tudjuk, hogy néhány képzésnek (az orvosok
nak, a jogászoknak és az építészmérnököknek) sike
rült kibújnia a Bologna-rendszerből -  csak sejtéseink 
lehetnek arról, hogy ez nekik hogyan sikerülhetett. 
Megdöbbentő és tragikomikus, hogy a tanárképzés
nek (amelynek erre a legtöbb oka lenne) ez nem 
sikerült -  megint csak sejtéseink lehetnek arról, hogy 
miért nem.

A Bologna-rendszerbe kényszerített tanárképzés 
sok sebből vérzik.

Kétlépcsősség
Ennek a tanárképzés esetében semmi értelme, hi

szen a BSc, BA diplomával nem lehet tanítani. A ta
nárképzésnek mindig is célja volt, hogy minél több 
(legalább) kétszakos tanárt képezzen, ezért a tanár
képzés mindig is időzavarral küzdött. Mármost a két 
ciklus két szakdolgozat megírását teszi kötelezővé, 
ami szörnyű energia-, idő- és kreditpocsékolás. Az 
oktatott tárgyak mesterséges szétszabdalása a két cik
lusra ugyancsak időpazarlással jár.

Az egyterületes BSc-s bemenet egy további igen 
súlyos szakmai problémát idéz elő. A hallgatók több
ségének a középiskola után — az ott szerzett tudás és 
szemlélet hiányosságai miatt -  az egyetemi tananyag 
igen nagy ugrást jelent, és ez önmagában is hatalmas 
megterhelés. Az egyterületes BSc-s bemenet által ki- 
kényszerített egységes tempó sok hallgató számára 
túlságosan megerőltető; számukra nincs elég idő a 
lassabb, fokozatosabb érésre és felzárkózásra. Ezzel 
szemben a tanárképzés hagyományos (és különálló, 
csakis a tanárképzésre koncentráló) rendszerében a 
hallgatók első éves tanulmányainak csak negyven 
százaléka volt az egyik tudományterületé és negyven 
a másiké, ami sokkal kiegyensúlyozottabb ütemet tett 
lehetővé.

Az egységes tanárszak
Az egyetlen tanári mesterszak meghirdetése azt a 

káros és romboló filozófiát sugallja, hogy a tanári sza
kok szakmai része csak másodlagos. Holott mindenki, 
aki tanított valaha jól tudja, hogy az egyes tárgyaknak 
nemcsak a szakmai ismeretanyaga más, de gyökere
sen eltérnek a hozzáállás, gondolkodásmód, proble
matika, megközelítés, filozófia tekintetében is, amely 
különbözőségek a tanítás teljesen különböző problé
máiban nyilvánulnak meg. (Az az álláspont, miszerint 
a tanárképzés élesen szakmai és pedagógiai képzésre 
bontható, elsősorban a nyugati tanítási gyakorlatban 
terjedt el, és egyben oka is az oktatási rendszerekben 
fellelhető színvonalbeli különbségeknek.) Az már 
csak ráadás, hogy az egyetlen tanárszak olyan admi
nisztratív problémákat vet fel -  ezekkel éppen mosta
nában kezdünk szembesülni —, amelyek feleslegesen 
és teljesen értelmetlenül megnehezítik az oktatás 
megszervezését.

A minor szak
A minor szak szakmai tartalma messze nem elegen

dő, az erre fordítható idő szűkös, a felkészültség nem 
elég alapos. A minor szakot a major szakkal lényegé
ben egyidőben el kellene kezdeni. Képtelenség, hogy 
sok tanárjelölt az első három évben a minor szakon 
csak minimális anyagot tanul; ezt a mesterszakon már 
lehetetlen pótolni. Vagyis a jelenlegi rendszer az egy
területes BSc-s bemenettel teljesen torzzá és aszim
metrikussá teszi a kétszakos tanárképzést, és ez a 
mesterszakaszban, a másik irányú torzulással sem 
egyenlítődik ki. A képzés a BSc-s szakaszban csak 
minimálisan (a minor szakon pedig egyáltalán nem) 
veszi figyelembe szakmailag és szakmódszertanilag a 
leendő tanári pálya specialitásait és követelményeit.

A pedagogikum szerepe a tanárképzésben 
túlhangsúlyos

Legfontosabb feladatát ennek ellenére nem látja el: 
sem a felzárkóztató, sem a differenciált tanításra, sem 
a pedagógiai problémahelyzetek megoldására nem 
készít fel kellőképpen. Nem is készíthet, mert a peda
gógiai ismeretek szaktárgyi tartalom nélkül csak elmé
let, amelyet a valóságba átültetni nehéz feladat, ami 
nem várható el a kezdő tanároktól. Az a tanári tapasz
talat, amely az elméleti ismeretek gyakorlatba való 
átültetését lehetővé teszi, nem jut el a hallgatókhoz, 
mert a diákok nem találkoznak a szaktanárokkal. Az 
elméleti képzés gyakorlati képzéssel történő kiegészí
tése lenne kívánatos.

Életkori sajátosságok
Egyes tantárgyak esetében nagy súlyt kell fektetni az 

életkori sajátosságok szerinti oktatásra (felső tagozatos, 
illetve gimnáziumi tanárok oktatása). A jelen keretek 
között ez megoldhatatlan. Pedig a 10-14 éves korosz
tály megfelelő színvonalú tanításához a hallgatóknak 
szűkebb, de alaposabb, részletesebb szakmai ismere
tekre van szükségük. Ennek megfelelően a 10-14 éves 
korosztály tanárai számára a jelenlegi egyetemi tanár
képzés szakmai tartalma túl nagy, mégis túl kevés, mert 
nem tér ki olyan részletekre, amelyeket a tanárjelöltek
nek el kell sajátítaniuk. Mint az a szakértők előtt nyil
ván teljesen ismert, a tananyag felépítésekor olyan élet
kori sajátosságokat kell tekintetbe venni, amelyeket a 
szakmai tartalomnak nem feladata, a pedagógiai tarta
lomnak viszont nem lehetősége a tananyagba beépíte
ni. A szakmai ismeretek átadása során ezeket az életko
ri sajátosságokat is tekintetbe vevő tanárképzésre van 
szükség. A probléma az, hogy az új rendszer a tanár
képzésben formálisan is lehetetlenné teszi a szakirá
nyokat (amilyen a felsőtagozatos, illetve gimnáziumi 
tanárok oktatása kellene hogy legyen), hiszen a rend
szerből fakadóan erre sehol nincs meg a minimálisan 
előírt (és értelmes) óraszám-lehetőség.

Összefoglalva
A tanárképzést ki kell venni a bolognai rendszer

ből, mert abba sem tartalmilag, sem szerkezetileg nem 
beilleszthető.
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A »MATEMATIKAI KÖZOKTATÁS A PISAVTIMSS1 2 
FELMÉRÉSEK TÜKRÉBEN« MŰHELYKONFERENCIA3 
ESZMECSERÉINEK KÖVETKEZTETÉSEI
A műhelykonferencián 8 felsőoktatási intézmény, 
számos középiskola és az Oktatási és Kulturális Mi
nisztérium (OKM) vezető munkatársai, gyakorló szak- 
módszertani szakemberei, országos tekintélyű tanár
személyiségek és a hallgatói önkormányzatok képvi
selői vettek részt.

A résztvevők létszáma elérte a negyvenet, akik 
mindvégig aktívan résztvettek a konferencia munká
jában. A program minden egyes előadását élénk vita 
követte.

Figyelemre méltó egyetértés mutatkozott a mate
matikaoktatás változása és a középiskolából kikerü
lők matematikatudásának csökkenése felett érzett 
aggodalomban.

A hozzászólásokból és a konferenciát követő héten 
beérkezett javaslatokból az alábbi megállapításokat és 
javaslatokat ajánljuk a közoktatással foglalkozó szak
mai és igazgatási szervezetek, testületek, de elsősor
ban az oktatásban résztvevő kollégáink figyelmébe.

A PISA és a TIMSS vizsgálat értelmezése, 
jelzései

1. A PISA és a TIMSS vizsgálat tartalmában, vizsgá
lati céljában és a vizsgált minta kiválasztásában is je
lentősen különbözik. A TIMSS vizsgálat tanterv alapú, 
diszciplináris tudást vizsgál. Megállapításai az iskola 
hatékonyságát minősítik a nemzeti tantervekben fog
laltak átadásában. A PISA nem a tanterv alapú, hanem 
a meghatározó gazdasági erejű, modern társadalmi 
rendszerű államokban szükségesnek tartott tudást 
vizsgálja. A PISA vizsgálat, minthogy az országok köz
oktatási rendszere egészének eredményességét minő
síti, befolyást gyakorol a nemzeti oktatási szakpoliti
kákra. Az oktatási rendszert felmérve lehetőséget ad a 
ráfordítások és az elért eredmény összhangjának meg
ítélésére is.

2. A nemzetközi vizsgálatok hazai lebonyolítása 
szigorúan követi a nemzetközi módszertant. Nem 
alkalmaznak kiegészítő nemzeti szempontú értékelé
seket. Az elhangzott előadás jó példa volt a mérési 
folyamatnak és az eredményeknek a szakmai közvé
lemény számára történő közvetlen bemutatására, 
amely sajnos nem rendszeres.

3. Mindkét vizsgálat a tesztelmélet alapján ellenőr
zött kérdésekkel és reprezentatív mintákkal dolgozik.

1 PISA: Programme for International Student Assessment
2 TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study
3 Az ELTE Bolyai Kollégiumának műhelykonferencia-sorozatában
2009. május 23-án tartott tanácskozás dokumentuma.

A TIMSS vizsgálat évfolyam alapú mintákon az „isko
lázás” eredményességét, a PISA vizsgálat életkor sze
rint (15 éves korosztály) választott mintával, a tanulás 
használhatóságát kívánja mérni. A négyévenkénti 
TIMSS diszciplináris jellegű stabil szerkezete alkalmas 
egy-egy korcsoport előrelépési folyamatának értéke
lésére. A háromévenként megszervezett PISA mérés
ben rendszeresen alkalmazott innovációknak korlátot 
szab a törekvés a méréssel kiváltott oktatáspolitikai 
válaszok hatásának megítélhetőségére.

4. A hazai eredmények a 2000 óta folyó PISA vizs
gálatban stabil értéket mutatnak, míg a korábban elin
dított TIMSS vizsgálatok előbb a rendszerváltozás 
után iskolába lépők eredményeinek javulását, majd a 
későbbi korosztályok visszaesését észlelték. Eredmé
nyeink matematikából kissé az átlag alattiak. Az ered
ményeket nem a gyenge teljesítmények „húzzák lefe
lé”, hanem a kiemelkedő kategóriákba besorolható 
diákok kis hányada.

5. A PISA eredmények esetén a sajtóból közismert, 
de mindenképpen említendő tény, hogy hazánkban a 
többi OECD4 országhoz képest az iskolák eredmé
nyeiben rendkívül nagy különbségek tapasztalhatók, 
a családi háttér meghatározó hatása is kiugró.

6. A vizsgálatok publicitásának és hatásának elem
zése rámutatott, hogy az eredmények nyilvánosság
nak bemutatott értelmezése leegyszerűsített, a követ
keztetések átpolitizáltak. Az oktatáspolitika döntően a 
PISA vizsgálatra alapozva, kiragadott feladatok túl
hangsúlyozásával, szinte kizárólag rendeleti lépéseket 
tesz az iskolarendszer egységesítésére és a tananyag 
megváltoztatására. Szemben a hasonló helyzetből 
induló európai országokkal (pl. Lengyelország, Né
metország), Magyarországon hiányzik a törekvés 
annak a szakmai hozzáértésű gárdának (gyakorló 
tanároktól az OKM szakapparátusáig) a létrehozására, 
amely képes e vizsgálatok tudományos alaposságú 
megértésére, a gyakorlatias korrekciók kidolgozására 
és megvalósítására.

7. A média és a politika befolyására a közvélemény 
a vizsgálatokban elért besorolást hajlamos egy közok
tatási „világbajnokságon” elért helyezésnek tekinteni. 
Sajnálatos, hogy a szakpolitika megnyilvánulásait is 
ez az interpretáció befolyásolja. Ez káros az oktatás- 
fejlesztésre, amennyiben a „versenyben” a PISA típusú 
tesztek közvetlen oktatási utánzásával igyekszik ered
ményt elérni. A vizsgálatok tesztjei nem tananyagot 
ajánlanak, hanem az oktatási rendszer hatékonysá
gát mérik a 15 évesek korcsoportjában a társadalmi-

4 OECD: Organisation for Economic Cooperation and Develop
ment
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lag releváns alkalmazások tartományába történő 
tudás-átadás tekintetében.

8. Hangot kapott az a nézet is, hogy egyes vizsgála
tok, napjainkban ilyen a PISA vizsgálat, egyoldalú 
hangsúlyozása ugyanolyan téves következtetésekre és 
súlyos következményekre vezethet, mint „üzenetük” 
teljes visszautasítása. Tény, hogy különbség van a 15 
évesektől általában és a matematikaigényes felsőokta
tásba kerülők szűkebb csoportjától speciálisan elvár
ható közvetítés irányában és jellegében. (A PISA 
mérés szerint sikeres országok egyetemi oktatói is 
gyakran említik, hogy az egyetemre kerülő diákok 
matematika alkalmazási készségeit jobban kellene 
fejleszteni.)

A matematikatanítás célja, módszerei 
és a PISA vizsgálat jelzései

1. Fontos a matematikatanításnak a kisgyermek 
kortól az egyetemig tartó törésmentes íve. A matema
tikatanításban a diszciplináris ismeretanyag mellett 
egyenrangú a konkrét megjelenési körtől elvonatkoz
tatható gondolkodási struktúra kialakítása, amely az 
aktuálisan releváns tartalmú feladatanyaggal kombi
nálva megkönnyíti az alkalmazásképes tudás kialakí
tását.

2. A sikeres problémamegoldás egyik döntő, s 
gyakran elhanyagolt feltétele a reflektív gondolkozás. 
A feladatelemzés, majd a feladat megoldása után az 
ellenőrzés, a megoldás értékelése elengedhetetlen. Ez 
a problémamegoldási struktúra már a kisgyermekkor
ban is támogatandó, mert pusztán felnőttkori kialakí
tása lehetetlen.

3. Kiemelendő a differenciált ismeretszerzés fon
tossága. A tehetséges diákok számára speciális tan
anyagokat kell kidolgozni, aminek semmi köze nincs 
a szegregációhoz. Hasonlóképpen fontos a gyenge 
képességű tanulók felzárkóztatása, s a különböző 
környezetbe helyezett azonos tartalmú feladatok 
megfogalmazásával a tudás-átvitel segítése. A diffe
renciálás minden oktatási szinten a gyermek életkori 
sajátosságaihoz és absztrakciós szintjeihez alkalmaz
kodó, speciális továbbképzéssel, alkotó munkával

felkészült tanárszemélyiségeket kíván. A kisgyerek- 
kori matematikai fejlesztés a hátrányos helyzetű tehet
ségek felkarolásának legfontosabb eszköze.

4. A matematikaoktatás talán legnagyobb problé
mája a kiüresített tananyag, az igénytelen, a bizonyítá
sok mellőzését megengedő követelményrendszer. 
(Megjegyzendő, hogy a résztvevő aktív szakemberek 
sem tudták eldönteni, hogy a matematikai bizonyítá
sok mellőzése mennyiben kötelező előírás, illetve 
mennyire a kimeneti [érettségi] követelmények „de
mokratikus” színvonalcsökkentő visszahatása.) A fel
adatmegoldások sematizálása a középiskolás korra 
elzárja a feladatmegoldáshoz szükséges és a kisgyer
mekkorban még meglévő, divergens, több úton indu
ló gondolkozás fejlődését.

A felsőfokú matematikaoktatás tapasztalatai 
és a PISA vizsgálat

A konferencia a közoktatási tudásfelmérő tesztek 
eredményeit az egyetemi oktatásba belépők tudásával 
összevetve is vizsgálni kívánta.

1. A legtöbb szakon az egyetemi alapkollégiumok 
tapasztalatai alapján a középszintű érettségivel, a fel
vételi minimumpontszámhoz közeli teljesítménnyel 
belépő hallgatók tudásában folyamatos és rendkívül 
nagymértékű a visszaesés. Ezt a PISA és a TIMSS vizs
gálatok eredményei nem jelzik. A természettudomá
nyos tárgyak tekintetében már korábban megállapí
tott egyértelmű pozitív korreláció kimutatható az 
emeltszintű érettségi és az első éves matematika tár
gyak követelményeinek teljesítése között is.

2. Jelenleg az ország egyetemeinek és főiskoláinak 
természettudományi és műszaki karain szinte min
denütt felzárkóztató kurzusokat vezettek be matema
tikából és a természettudományos tárgyakból. Ezek
nek a kurzusoknak az eredményeként „tünetileg” 
talán kezelhetők az alapvető matematikai műveletek 
praktikus alkalmazásában egyre súlyosabbnak tűnő 
hiányosságok (néhányan ebben is jelezték kételyei
ket), de nincs esély az elvont gondolkodás terén ki
alakult elmaradások pótlására.

3. Az objektív helyzetértékelésben segítene, ha a 
matematikaigényes felsőoktatásba pályázók felké
szültségéről a középiskolai és felsőoktatási matemati
kaoktatók között folyamatos párbeszéd folyna. A pár
beszéd legfőbb haszna az lenne, hogy az érintett réteg 
felsőbb matematikai tanulmányokra való felkészültsé
gének mérését a továbbtanulási célhoz illeszkedő érett
ségi feladatkitűzéssel lehetne megvalósítani.

4. A lemaradók nagyszámú csoportjánál elsősor
ban nem az ismeretanyag hiányossága a gond, ha
nem a csak hosszú évek alatt kialakítható gondolko- 
zási, fogalomalkotási készségek fejlesztésének elma
radása. A matematikatanítás kisgyermekkortól az 
egyetemig tartó ideális íve törik meg valahol, s ez 
hozza rendkívül nehéz helyzetbe az absztrakciót és 
fogalomalkotást felgyorsult ütemben igénylő egyete
mi alapképzést.
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Részlet a 2007-es TIMMS felmérés összefoglalójának címlapjáról

5. A fentiek mellett hiányoznak egyes elemi mate
matikai készségek is, például sok hallgató nem tud a 
közönséges törtekkel bánni, nem érti, hogy mit jelent 
az „akkor és csak akkor” kifejezés (szövegértés!!).

6. Vita alakult ki a klasszikus középiskolai matema
tikai törzsanyag (pl. a geometria) jelentőségéről, illetve 
a modern világ matematikai eszköztára (valószínűség
számítás, halmazok) egyes elemeinek helyéről. Abban a 
résztvevők egyetértettek, hogy a gondolkodásfejlesztés 
szempontjából káros a megemésztetlen fogalmak, re
ceptek halmozásával „modernizált” tananyag. Az emlí
tett fejezetek viszont alkalmasak a matematika érdekes
ségének és gondolati sokszínűségének megjelenítésére.

A negatív tendenciák okairól

A konferencia témája és időtartama nem tette lehető
vé a fentiekben leírt hanyatlás okainak teljes feltárá
sát, mégis szükségesnek tartunk megemlíteni néhá
nyat az elhangzottakból:

Az érettségi és az egyetemi felvétel 
tisztázatlan viszonya
A középszintű érettségi túlságosan könnyű, a feladat
kitűzőket a tömeges sikertelenség elkerülése vezérli. 
Nem cáfolt véleményként elhangzott, hogy egy jobb 
képességű hetedikes tanuló jó minősítéssel írta volna 
meg idén e szint dolgozatát. Az emelt szintű érettségi 
feladatokat nem a gondolkodási igényesség, hanem a 
túlnövelt tényanyag jellemzi. A szintek színvonala és 
célja közötti bizonytalanság miatt elvész az emelt 
szint ösztönző hatása, a tisztességes tanulmányi 
munka helyett a többletpontok megszerzésének leg
könnyebb különútját keresik a diákok.

Az emelt szintű matematika érettségi tartalmi körét 
csökkenteni kell. A rutinszerű és az igényesebb fel
adatok a fogalomalkotás és -használat mélységében 
különbözzenek. Az emelt szintű matematika vizsga 
anyagának újragondolásával, méginkább egységes 
feladatsor jövőbeli kialakításával kerülhető el a diá
kok matematikától (és a természettudományoktól) 
való elfordulásának további fokozódása.

Az emelt szintű matematika érettségi vizsga felvé
teli előírása a jelenlegi felsőoktatási finanszírozási 
rendben nem lehet intézményi döntés, csak egysége
sen vezethető be. Azok számára, akik ezt a szintet 
nem érik el, a korábbi nulladik évfolyamok mintájára 
egyéves felkészítést kellene ajánlani középiskolai 
vagy felsőoktatási keretek között.

A matematika jelentőségének felismerése szem
pontjából is fontos a reál tantárgyak súlyának erősíté
se, például egy természettudományos tárgyból is kö
telezővé tett érettségivel.

Az általános társadalmi okok

Az egyetemi oktatásban megjelentek a tanulás és az 
adott tudományág iránt nem igazán elkötelezett hall
gatók is. Az egyetemi életre is kivetülnek az általános 
társadalmi problémák, a kiábrándultság, az igényte
lenség, az anyagiasság és az etikátlan magatartás. 
Mindezek terjedése óriási visszahúzó erő a tehetséges 
és elkötelezett hallgatók képzésében.

A hangulat érzékeltetésére idézzük Szendrei Má
riának a Szegedi Tudományegyetem professzorának 
keserű megállapításait:

„A közoktatást, illetve a felsőoktatást közvetlenül 
érintő társadalmi folyamatok közül a legfontosabbak 
a következők:

-  nincs becsülete a tudásnak, csak a »papír- a fontos;
-  a fiatalok egyre nagyobb részéből hiányzik az 

érdeklődés és a szorgalom; egyszerűen nem tanulják 
meg, hogy eredményt csak komoly munkával lehet 
elérni;

-  egyre szélesedik az a generáció, amelyik 25-30 
éves koráig nem találkozik semmiféle komoly feladat
tal, semmiért nem kell felelősséget vállalnia, de célja 
sincs, mivel erőfeszítés nélkül mindent megkap..., s 
közben »elfelejt« felnőtté válni;

-  egyre többen gondolják természetesnek a csalást, a 
jogtalan előnyszerzést, és jobb esetben csak rácsodál
koznak, rosszabb esetben lenézik (élhetetlennek, butá
nak stb. tartják), ha valaki ilyesmire nem hajlandó.

A felsőoktatás tömegképzéssé válása, a kreditrend
szer bevezetése szinte törvényszerűen vezetett el a 
közoktatás és a felsőoktatás színvonalának romlásá
hoz: könnyen lehet bejutni a felsőoktatásba, és sokáig 
lehet ott húzni az időt, miközben nemhogy nem kell 
fizetni az oktatásért, de egyéb ingyenes és kedvezmé
nyes szolgáltatások is járnak.

Ez egyenesen elvezet oda, hogy már a középiskolá
ban sem kell nagyon tanulni, sőt az általános iskolá
ban sem..., így egy önmagát erősítő lejtmenetben 
vagyunk mind a közoktatásban, mind a felsőoktatás
ban, aminek a következményei tragikusak.”

A tanári pálya megbecsültsége és a tanárképzés
A közoktatás színvonalának csökkenéséhez nagyban 
hozzájárul a tanári pálya társadalmi megbecsülésének 
csökkenése, a tanári és diák-munkafegyelem törvényi 
szabályokkal történt fellazítása. A tanári pálya egzisz
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tenciális nehézségeinek növekedése (heti óraszám 
növelése, a bérek reálértékének visszaesése a 2002 
előtti szintre, a tanulói jogok parttalan kiterjesztése 
stb.) a tanári műhelyek megszűnéséhez, s ezen ke
resztül az együttgondolkodás és a tanári munkában 
elengedhetetlen pályatársi reflexió lehetőségének 
csökkenéséhez vezetett. A folyamat annak ellenére 
erősödik, hogy az OECD országokban a tanárok sze
mélyes diáktámogató munkájának jelentőségét felis
merték, és a tanárok együttműködésére hatékony 
intézkedéseket tesznek.

A természettudományos területen, különösen a 
tanári szakok kiüresedésében megnyilvánuló tenden
cia kezd átterjedni a matematikára is. Vegyes vélemé
nyeket, de elsősorban aggodalmat vált ki a matemati
katanárok minorszakjai között a bölcsész szakok do
minánssá válása. Ez előny lehet a kéttannyelvű kö
zépiskolák esetében, de uralkodóvá válásával valójá
ban egyszakos matematikatanár-képzés alakul ki.

Javaslatok

1. A széles mintavételű, nemzetközi szintű felméré
sek eredményeit sokkal pontosabban és a vizsgálatok 
célját ismertetve mutassák be a társadalomnak. Alakít
sanak ki az értékelések „üzenetének” fogadására fel
készült szakpolitikai hátteret. A tisztviselők felkészült
ségének fokozásával kerülhető el a vizsgálati eredmé
nyek egyoldalú interpretálása, például a torz szerve
zeti átalakításokra korlátozódó „rendszerfejlesztés”.

2. A matematikatanítás alapvető fontosságú a logi
kus gondolkozás, a problémamegoldó készségek 
fejlesztésében. Színvonalának csökkenése rendkívüli 
mértékben visszavetheti az ország reálértelmiségének, 
az igazgatási, közgazdasági, egészségügyi szféra ve
zetőinek képzését. Ezért a matematikai közoktatásban

érzékelhető és a bevezető egyetemi képzésben az 
emelt szinten is teljesíteni kész hallgatók szűkebb 
csoportján kívül sokkolóan mutatkozó romlást min
denképpen meg kell állítani.

3. A középiskolai képzésben újra kell gondolni a 
matematikaoktatás tartalmát, s akár a tananyag meny- 
nyiségének csökkentése árán is erősíteni kell a mate
matikai fogalomalkotási és problémamegoldási kész
ségeket.

4. A tanulók teljesítményét egységes skálán mérni 
képes, tudományosan megalapozott érettségi vizsgá
latra van szükség. Az átmeneti időszakban az egyete
mi felvételt a matematikaigényes szakokon az emelt 
szintű érettségi vizsgához kell kötni. A tömegképzés 
viszonyai között a felsőoktatásnak a középiskolai 
matematikatanárokkal szoros együttműködésben újra 
meg kell határozni a matematikai felkészültség elvár
ható szintjét. Ehhez kell szabni az emelt szintű (majd 
az egységes) érettségi átlagos szintjét (anyagának 
szélességét és erősségét).

5. Az első BSc diplomák kiadása után tekintsék át a 
BSc képzések tartalmát, a diplomák értékét, megvizs
gálva, hogyan oldható meg, hogy a tanulás iránt elkö
telezett tehetséges hallgatókat az érdektelenek ne 
húzzák vissza. Korlátot kell állítani a kreditszerzési 
kísérletek korlátlanná váló száma elé.

6. Megoldásokat kell keresni a matematika-termé
szettudományi tanári szakok vonzerejének növelésé
re, megfontolandó a tanárképzésnek osztatlan ötéves 
képzésbe történő áthelyezése is. Ösztönözni kell a 
tanárképzés iránt érdeklődő matematika alapszakos 
hallgatók körében a természettudományi minorsza- 
kok választását.

7. Részletes szakmai vitát kell folytatni az életkori 
sajátosságoknak megfelelő módszertani-pedagógiai 
felkészítésű matematika tanári képzettség megszerzé
sét biztosító mesterszintű tanulmányok bevezetéséről.

PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZAT KÍSÉRLETI FIZIKÁBÓL
A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszé
ke pályázatot hirdet középiskolás diákok (9-12. évfo
lyam) számára.

A 2009/2010-es tanévben az alábbi témában lehet 
pályázatot benyújtani:

KÍSÉRLETEK ÉS MODELLEK 
A CSILLAGÁSZATBAN

A pályázat kétfordulós, az első fordulóban a kísérlet 
lényegét leíró dolgozattal lehet részt venni. A beadott 
munkában (amely tartalmazhat fotókat, rajzokat, táb

lázatokat, grafikonokat stb. is) vázolni kell a nem, 
vagy kevéssé ismert kísérletek elvégzésének menetét, 
az alkalmazott módszereket. A pályamunkában fel 
kell tüntetni a felhasznált forrásmunkákat is. A pályá
zatok értékelését szakmai zsűri végzi. A legjobb dol
gozatot készítők jutnak a második fordulóba, ahol a 
kísérleteket „élőben” is be kell mutatni a zsűri előtt. A 
pályázatok végső sorrendjét a bemutatás után állapítja 
meg a zsűri.

Pályázni lehet: egyénileg, vagy 2 fős „csapattal”.
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A pályázat díjai:
I. díj: 35.000 Ft

II. díj: 20.000 Ft
III. díj: 15.000 Ft

értékben könyvutalvány, illetve könyvjutalom.
A helyezettek munkáját oklevéllel is elismerjük.
A konzultáló, illetve felkészítő tanár a díjazott diá- 

k(ok)éval megegyező értékű jutalomban részesül.
A dolgozatot két példányban kell benyújtani, a ma

ximális terjedelem 10 oldal lehet. A pályázat jeligés, 
ezért a dolgozaton csak a jeligét szabad feltüntetni. A 
pályázó(k) adatait (lásd alább) zárt, a dolgozat jeli
géjével ellátott borítékban mellékelni kell:

1. pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma, e-mailje;
2. pályázó(k) iskolájának neve, címe, telefonszá

ma, e-mailje;

3. felkészítő tanár neve.
A pályázatot a tartalmi és a formai követelmények 

betartásával az alábbi címre kérjükjküldeni „Pályázat 
kísérleti fizikából” megjelöléssel:

Dr. Szatmári Sándor tanszékvezető egyetemi ta
nár, SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, 6720 Szeged, 
Dóm tér 9.

Beküldési határidő: 2009- szeptember 25.
(A 2. forduló megtartására ezt követően, 2009. no

vember 7-én kerül sor.)
A pályázattal kapcsolatos további kérdésekre válasz 

kérhető
Nánai László egyetemi tanártól (tel.: 62/544-359, 

544-731, e-mail: nanai@physx.u-szeged.hu), illetve
Szatmáry Károly egyetemi docenstől (tel.: 62/544- 

666; e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu)

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA KISFILM-PÁLYÁZAT
A Tempus közalapítvány kisfilm-pályázatot hirdet az 
immár hagyományosan szeptember végén megrende
zendő Kutatók éjszakája alkalmából. A 14-25 év kö
zötti amatőrfilmesek 2009- szeptember 11-ig tölthetik 
föl pályaművüket a Kutatók éjszakája honlapjára. A 
díjátadásra szeptember 25-én, a Kutatók éjszakája 
központi eseményén kerül sor.

•NEM VAGYOK KÜLÖNÖSEBBEN TEHETSÉGES, 
CSAK SZENVEDÉLYESEN KÍVÁNCSI«

(Albert Einstein)
Illik rád ez a mondat? Érdeklődsz a világ dolgai iránt? 
Szeretsz utánajárni, mi van a jelenségek hátterében? Eset
leg az is megfordult már a fejedben, hogy kutatói pályára 
lépj? Mutasd meg ezt másoknak is egy kisfilmben!

Ki vehet részt a pályázaton?
Minden 14-25 év közötti fiatal, aki úgy érzi, róla 

szól ez az Einstein-idézet.
A kisfilmmel kapcsolatos elvárások
• A kisfilm témája a 2009-es Kutatók Éjszakájának 

mottója: „Nem vagyok különösebben tehetséges, csak 
szenvedélyesen kíváncsi”.

• A Kutatók Éjszakájának célja, hogy bemutassa a 
kutatók hétköznapi arcát, és a kutatási eredményeiket 
is közérthető, kipróbálható formában, ezáltal népsze

rűsítve a kutatói életpályát és a tudományt, elsősor
ban a fiatalok körében. A kisfilm témájának kapcso
lódnia kell ezen célkitűzésekhez. További tartalmi és 
műfaji megkötés nincs.

• A kisfilm időtartama legalább 1 perc, legfeljebb 3 
perc lehet.

• A felvétel bármilyen technikával készülhet (vi
deokamera, mobiltelefon stb.)

Pályázati feltételek
• A pályázónak -  regisztrációt követően -  a www. 

kutatokejszakaja.hu honlapon keresztül kell feltölte
nie a kisfilmet. A feltöltés 2009. augusztus 1. és szep
tember 11. között lehetséges.

• Egy pályázó csak egy kisfilmmel pályázhat.
Pályázatok elbírálása
A kisfilmeket szakmai zsűri bírálja el. A győztesek 

között egy-egy szakmai és közönségdíj kerül kiosz
tásra.

Díjátadás
2009- szeptember 25-én, a Kutatók Éjszakája köz

ponti eseményén kerül sor a díjak átadására.
A pályázattal kapcsolatos további részletek és a 

pontos technikai feltételek július végére várhatóak a 
www.kutatokejszakaja.hu honlapon.

' • . » A  -  '  -  '
A szerkesztőbizottság fizika 

tanításáért felelős tagjai kérik 
mindazokat, akik a fizika vonzóbbá 

tétele, a tanítás eredményességének 
fokozása érdekében új módszerekkel, 
elképzelésekkel próbálkoznak, hogy 

ezeket osszák meg a Szemle hasábjain 
az olvasókkal.
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HÍREK-ESEM ÉNYEK

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI
Ünnepi tudományos ülés Kiss Árpád Zoltán 
70. születésnapja alkalmából
Ünnepi alkalomból gyűltünk össze 2009. május 21-én 
Debrecenben az MTA Atommagkutató Intézetében; 
munkatársak, tanítványok, családtagok és barátok: 
Kiss Árpád Zoltán a fizikai tudomány doktora, az 
ATOMKI tudományos tanácsadója, a Debreceni Egye
tem nyugalmazott egyetemi tanára, ebben az évben 
tölti be 70. életévét.

1963-ban szerzett diplomát a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetemen. Pályáját a KLTE Kísérleti Fizikai In
tézetében kezdte, majd 1967-ben az Atommagkutató 
Intézetbe került. 1979-ben szerezte meg a fizikai tudo
mány kandidátusi fokozatát, majd 1994-ben a fizikai 
tudomány doktora címet. Eközben az ATOMKI tudo
mányos igazgatóhelyettese lett. Kapcsolata az egyetem
mel nem szakadt meg. Részt vett mind a graduális, 
mind a posztgraduális fizikusképzésben, később pedig 
a környezettudományi szak fizika szakirányának indítá
sában, és ott a fizikával kapcsolatos tárgyak gondozásá
ban. Oktatómunkájának elismeréseképpen 1995-ben 
egyetemi magántanári címet kapott, 2001-ben pedig 
kinevezték a Debreceni Egyetem egyetemi tanárává. 
Közben átvette a KLTE-ATOMKI (jelenleg a DE -  TTK 
ATOMKI) Környezetfizikai Tanszék vezetését. Irányítá
sával valósult meg az egyetem és az ATOMKI közös be
ruházása, amelynek során az ATOMKI területén az 
egyetemi oktatás számára modern létesítményeket hoz
tak létre: hallgatói laboratóriumok, alacsony hátterű ra
dioaktív laboratórium, C szintű izotóplaboratórium.

A tudományos ülést Koltay Ede, az ATOMKI emeri- 
tusz tanácsadója nyitotta meg, akinek Árpád egykor 
diplomamunkása volt. Előadásában Árpád tudomá
nyos tevékenységének áttekintését adta, különös te
kintettel a korai szakaszra, az ATOMKI Van de Graaff 
gyorsítójának építésével kapcsolatban elért gyorsítófi
zikai eredményeire.

A megnyitót három tanítvány előadása követte. Első
ként Fülöp Zsolt, az ATOMKI jelenlegi igazgatója be
szélt. Egy régi, Árpád által 1979-ben készített, Atom
magfizikai vizsgálatok a Doppler-effektus felhasználá
sával című poszterből kiindulva megmutatta, hogy az 
ott a szisztematikus hibák kiküszöbölésére alkalmazott 
eljárás mennyire fontossá válhat a nukleáris asztrofizi
kában is. így 2009-ben ugyanezt a módszert kell alkal
mazni az asztrofizikai szempontból érdekes magreak
cióknál a küszöb alatti nívó-élettartamok meghatározá
sában. Tehát a régi poszter új címe Asztrofizikai vizs
gálatok a Doppler-effektus felhasználásával lehetne.

A második előadó e cikk szerzője. Az előadás pilla
natképeket mutatott be a pásztázó ionmikroszonda

Az ünnepelt

életéből. A kezdetek 1992-re nyúlnak vissza. Ekkor 
nyerte el Koltay Ede műszerközponti pályázatával az 
OTKA támogatását a mikroszonda főbb egységeinek 
beszerzésére. Anyagi okokból akkor nem gondolhat
tak a teljes rendszer megvásárlására. így az Árpád 
által 1993-ban meghirdetett PhD ösztöndíjra felvett 
fiatalnak lett a témája, hogy jelentős fejlesztő munka 
eredményeképpen a berendezést „kulcsra kész” álla
potba hozza. 1995 januárjára sikerült az első mikro- 
nyalábot előállítanunk a mérőkamrában, majd 1996- 
ban meg is jelent publikációnk az első alkalmazások
ról. Azóta számos PhD-, diplomamunka, TDK-dolgo- 
zat és tudományos cikk készült a mikroszondán.

A tudományos ülés harmadik előadója Sziki Gusz
táv, Árpád legfiatalabb végzett doktorandusza volt, 
aki a doktori témájáról beszélt. Kitért többek között a 
standard nélküli abszolút koncentráció-meghatározás 
kérdésére, amely a magreakció-analitikánál pontos 
kísérleti hatáskeresztmetszet-adatok felhasználását 
igényli. Ezek az adatok a protonok által keltett gam
ma-emissziós (PIGE) módszer esetében jórészt már 
rendelkezésre állnak. A deuteronnyalábbal végzett 
hasonló módszernél (DIGE) az adatok még hiányo
sak. Előadásában bemutatta a legkönnyebb elemekre 
kapott gamma-keltési hatáskeresztmetszeteket, vége
zetül pedig a DIGE módszer alkalmazását a magyaror
szági őskori inkrusztált kerámiák1 vizsgálatára.

A Debrecenből, Budapestről és a határon túlról, 
Kolozsvárról érkezett méltatásokat és jókívánságokat

1 Az Olvasó e témáról részletesen tájékozódhat Sziki Gusztáv ko
rábban megjelent írásában, Fizikai Szemle 56/1  (2006) 10-13.
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az ünnepelt köszönte meg. Az állófogadást Beke 
Dezső a DE Fizikai Tudományok Doktori Iskolájának 
vezetője nyitotta meg pohárköszöntőjével, amelyben 
méltatta Kiss Árpádnak a doktori iskolában kifejtett 
tevékenységét.

E rövid összefoglaló végén még egyszer jó egészsé
get, boldog nyugdíjas éveket kívánok Árpádnak, és azt, 
hogy még sok éven át dolgozhassunk együtt.

Rajta István 
MTA ATOMKI, Debrecen

Sarkadi Lászlót, az MTA Atommagkutató Intézete tu
dományos tanácsadóját tagjává választotta az Acade
mia Europaea (London).

Academia Europaea tagságáról az oklevelet az Aka
démia legutóbbi közgyűlésén 2008. szeptember 18-án 
vette át Liverpoolban.

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2008. évről
A Fővárosi Bíróság 1999 április hó 26-án kelt 13. Pk. 
60451/1989/13- sz. végzésével a 396. sorszám alatt nyil
vántartásba vett Eötvös Loránd Fizikai Társulatot köz
hasznú szervezetnek minősítette. Ennek megfelelően a 
Társulatnak beszámolási kötelezettsége teljesítése 
során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 
1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcso
latban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 
éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötele
zettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 19) 
Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A 
jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok 
előírásainak figyelembevételével készült.

I. rész -  Gazdálkodási és számviteli beszámoló
Mérleg és eredménykimutatás
A Társulat 2008. évi gazdálkodásáról számot adó mérle
get a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tar
talmazza. A 2. sz. mellékletként csatolt eredmény-ki
mutatás szerint jelentkezett -13 eFt tárgyévi eredmény 
a mérlegben tőkeváltozásként kerül átvezetésre.

Költségvetési támogatás és felhasználása
Az állami költségvetésből származó, közvetlen támoga
tást a Társulat 2008-ban nem kapott, a pályázati úton 
elnyert támogatásokat a 2. sz. mellékletben foglalt 
eredmény-kimutatás tartalmazza. A 2007. évi SZJA 1%- 
ának a Társulat céljaira történt felajánlásából a tárgyév
ben 1029 eFt bevétele származott. Ezt az összeget a 
Társulat teljes egészében a Fizikai Szemle nyomdai 
költségeinek részleges fedezeteként használta fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
E kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem 
állnak rendelkezésre, így a Társulat vagyonának fel- 
használását illetően csak a mérleg forrásoldalának

elemzésére szorítkozhatunk. A Társulat vagyonát tő
kéje testesíti meg, amely a tárgyév eredményének 
figyelembevételével 13 eFt értékben csökkent. így az 
1989. évi állapotot tükröző induló tőkéhez (7 581 eFt) 
képest a tárgyév mérlegében mutatkozó, halmozott 
induló tőkeváltozás (-2 328 eFt) ezzel az értékkel 
növekedett, értéke tehát jelenleg -2  341 eFt. így a 
Társulat saját tőkéjének jelenlegi, a mérleg szerint és a 
tárgyév eredményének figyelembevételével számított 
értéke 5 240 eFt, szemben a tárgyévet megelőző, 
2007. évre vonatkozó, hasonlóképpen számított 5 253 
eFt tőkeértékkel.

Cél szerinti juttatások

A Társulat valamennyi tagja -  a fennálló tagsági vi
szony alapján -  a tagok számára természetben nyúj
tott, cél szerinti juttatásként kapta meg a Társulat hi
vatalos folyóirata, a Fizikai Szemle 2008-ban megje
lentetett évfolyamának számait.

Kiemelt támogatások

A Társulat 2008-ban cél szerinti, a Khtv. 26. §. c.) 
pontjának hatálya alá eső feladatainak megoldásához 
az alábbi támogatásokban részesült (a vonatkozó ren
deletben megadott forrásokra szorítkozva, ezer Ft-ban):
• Központi költségvetési szervtől 0 eFt
• Elkülönített állami pénzalapoktól 0 eFt
• Helyi önkormányzatoktól 160 eFt
• Kisebbségi területi önkormányzatoktól 0 eFt
• Települési önkormányzatok társulásától 0 eFt
• Egészségbiztosítási önkormányzattól 0 eFt
• Egyéb közcélú felajánlásból 0 eFt
A fenti összesítés magában foglalja a megadott forrás
helyek alsóbb szervei által nyújtott támogatásokat is.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Társulat vezető tisztségviselői ezen a címen 2008- 
ban semmilyen külön juttatásban nem részesültek. A
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tisztségviselők a Társulat tagjaiként, a Társulat vala
mennyi tagjának a tagsági viszony alapján járó cél 
szerinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle 
2008. évi évfolyamának számait.

II. rész -  Tartalmi beszámoló 
a közhasznú tevékenységről

A közhasznú szervezetként való elismerésről szóló, a 
jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés indo
kolásában foglaltak szerint a Társulat cél szerinti te
vékenysége keretében a Khtv. 26.§. c) pontjában fel
soroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket 
végzi:

(3) tudományos tevékenység, kutatás
(4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret- 

terjesztés;
(5) kulturális tevékenység;
(6) kulturális örökség megóvása;
(9) környezetvédelem;

(19) az euroatlanti integráció elősegítése.

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tu
dományos eredmények közzétételének, azok megvi
tatásának színteret adó tudományos konferenciák, 
iskolák, előadóülések, valamint más tudományos ren
dezvények szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

A hazai és nemzetközi részvétellel megtartott, és a 
Társulat, illetve szakcsoportjai által rendezett tudomá
nyos, szakmai továbbképzési célú és egyéb rendezvé
nyek közül meg kívánjuk említeni az alábbiakat:

• a Statisztikus Fizikai Szakcsoport Statisztikus 
fizikai nap című rendezvénye, Budapest, 2008. már
cius 19-én;

• a Sugárvédelmi Szakcsoport 33■ Sugárvédelmi 
továbbképző tanfolyama, Hajdúszoboszló, 2008. 
május 6-8;

• a Diffrakciós és az Anyagtudományi Szakcsoport 
őszi iskolája, Gyöngyöstarján, 2008. október 1—3;

• a Részecskefizikai Szakcsoport elméleti fizikai 
iskolája, Budapest, 2008. augusztus 25-30;

• az Ortvay Kollégium keretében rendezett Marx 
György Emlékülés 2008. május 24-én;

• Öveges József Verseny döntője, Győr, 2008. má
jus 23-25;

• Eötvös Fizikaverseny (több helyszínen) 2008. 
október 17-én;

• Nemzetközi Csillagász Nyári Iskola, Keszthely, 
2008. június 2-13;

• CERN Kutatói utánpótlás és tehetségnevelés, ta
nártovábbképzés, 2008. augusztus 16-24;

• JVC-12/EVC-10 Nemzetközi Vákuumfizikai Kon
ferencia, Balatonalmádi, 2008. szeptember 21-26;

• IUVSTA Workshop, Siófok, 2008. szeptember 14—17;
• IUVSTA Végrehajtó Bizottsági ülés, Budapest, 

2008. szeptember 26-28.
A Társulat elnöksége -  a rendszeresen megtartott 

elnökségi ülésekhez csatlakozóan -  nyilvános klub
délutánt szervezett.

A Társulat szakcsoportjainak egyéb tevékenységét 
érintve ki kell emelnünk a Részecskefizikai, a Termo
dinamikai, valamint a Vákuumfizikai Szakcsoport 
szemináriumszervező munkáját. E rendszeresen tar
tott szemináriumok, előadóülések a szakmai közélet 
értékes fórumai.

A Társulat szakcsoportjai és területi csoportjai a 
külön említetteken kívül -  önállóan, vagy a fizika 
területén működő kutatóhelyekkel közösen, egyedi 
jelleggel vagy rendszeres időközönként -  számos 
alkalommal rendeztek szakmai jellegű összejövetele
ket, előadóüléseket, tudományos és ismeretterjesztő 
előadásokat, szervezték tagjaik részvételét külföldi 
szakmai konferenciákon.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz
tés és a kulturális tevékenység területein végzett szer
teágazó munka zöme a Társulat oktatási szakcsoport
jai, valamint területi csoportjai szervezésében folyt. A 
fizikatanári közösség számára módszertani segítséget, 
a tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés lehetősé
gét kínálták a két oktatási szakcsoport által 2008-ban 
is megrendezett, elismert továbbképzésként akkredi
tált fizikatanári ankétok, így

• az 57. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Esz
közkiállítás, Békéscsaba, 2008. március 26—30;

• a 32. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és 
Eszközkiállítás, Gyula, 2008. június 25-28.

A Társulat szervezésében fizikatanárok 45 fős csoport
ja vett részt 2008. augusztus 16-24 között a CERN-ben 
magyar nyelven megtartott szakmai továbbképzésen.

A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában 
álló versenyszervező tevékenysége az általános isko
lai korosztálytól kezdve az egyetemi oktatásban részt
vevőkig terjedően kínál felmérési lehetőséget a fizika 
iránt fokozott érdeklődést mutató diákok, hallgatók 
számára. A területi szervezetek többsége szervez he
lyi, megyei, adott esetben több megyére is kiterjedő 
vagy akár országos részvételű fizikaversenyeket. Ezek 
részletes felsorolása helyett csak meg kívánjuk említe
ni, hogy a 2008-ban szervezett és lebonyolított, adott 
esetben több száz főt is megmozgató versenyek 
száma változatlanul meghaladja a húszat. Ezek között 
számos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idő óta 
évente rendszeresen kerülnek megrendezésre.

A Társulat 2008-ban is megrendezte hagyományos, 
országos jellegű fizikaversenyeit (Eötvös-verseny, 
Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny, 
Szilárd Leó Fizikaverseny). A korábbi évekhez hason
lóan 2008-ban is a Társulat szervezte meg a résztve
vők kiválasztását és a magyar csapat felkészítését az 
évenkénti fizikai diákolimpiára.

A Társulat Elnöksége és oktatási szakcsoportjai a 
beszámolási időszakban kiemelt feladatuknak tekin
tették a fizikának — és általában a természettudomá
nyoknak -  a közoktatásban betöltött szerepével való 
foglalkozást. Véleményezték az OKNT-nek e tárgyban 
készített javaslatait, és maguk is megfelelően kiérlelt 
javaslatokkal fordultak az Oktatási és Kulturális Mi
nisztériumhoz.
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SPALLÁCIÓS ÉS FRAGMENTÁCIÓS ATOMMAG-REAKCIÓK
Fenyvesi András, F én yes Tibor

MTA ATOMKI, Debrecen

A spallációs és fragmentációs reakciók kiemelkedő 
jelentőségűek mind az atommagfizikai alapkutatás
ban, mind az alkalmazásokban. Az alapkutatásban 
azért, mert még több ezer atommag vár felfedezésre, 
és az új izotópok előállításának jelenleg leghatéko
nyabb módszere a nagyenergiájú nehéz ionokkal lét
rehozott fragmentáció [1], A nehéz atommagok spallá- 
ciója ugyanakkor kitűnő neutronhozamot biztosít 
széles energiatartományban, ami számos alkalmazásra 
nyújt lehetőséget az energetika, élettudományok, 
anyagvizsgálatok, szerkezetkutatások stb. területén.

A következőkben röviden összefoglaljuk a spallá
ciós és fragmentációs reakciók legfőbb jellemzőit. 
Tárgyaljuk a reakciótermékek hozameloszlását, a 
spallációs neutronok sajátságait (hozam, szögeloszlás, 
energiaspektrum) és áttekintést adunk néhány fonto
sabb spallációs neutronforrás jellemzőiről.

Több száz MeV-es könnyű részecskékkel (p, d, a  
stb.) bombázva atommagokat, jellegzetes reakció ját
szódik le, amit spallációnak nevezünk. A reakció első 
fázisában a bombázott atommagban ütközési kaszkád 
alakul ki, aminek eredményeként neutronok, proto
nok és (a mezonkeltés küszöbe felett) 7t-mezonok 
lépnek ki a magból, a maradék mag meg erősen ger
jesztődik. A reakció következő fázisában a gerjesztett 
magból nukleonok párolognak el.

Kis valószínűséggel atommagok például (4He, 12C) 
is kilépnek az atommagból. Ez utóbbi folyamatot frag- 
mentációnak nevezzük. Növekvő bombázórészecske
energiánál a fragmentáció valószínűsége nő.

A reakciótermékek hozameloszlása

gia- és céltárgy-atommag tartományban. E szerint egy 
Z  rendszámú és A tömegszámú reakciótermék a(Z, A) 
individuális hatáskeresztmetszete1 a következőkép
pen függ a bombázó részecske E energiájától, vala
mint a céltárgymag A, tömegszámától:

C(Z,A) * F(At) f£E)

T

P(E) x exp[ ~P(E) x ( Ai - A)
Ö 3~

P(E) x At

x exp[-i?C4) x | Z  - SA + 744 ̂  "],

ahol az F(At), f 2(E), P(E), R(A) függvények közelítő 
alakját az 1. ábra mutatja. A P(F) paraméter csak a 
bombázó részecske energiájától függ, nem függ a tí
pusától, értéke p, n, d és a-részecskékre ugyanaz. Az 
állandók numerikus értékei a következők: n = 1,5, S = 
0,486, T= 0,00038. A formula PA,> 1-re érvényes.

Példaképpen a 2. ábra bemutatja a 181Ta + 660 MeV- 
es proton spallációs reakció individuális hatáske
resztmetszet -  o(Z,A) -  görbéit a termékek rendszá
mának (Z) és tömegszámának (A) függvényében. 
Számos más céltárgy-atommagra is találhatók nume
rikus adatok Rupp, Fényes [31 közleményében. A 
nagyenergiájú magreakciók részletesebb tárgyalását 
lásd például Feshbach összefoglaló munkájában [4], 
valamint [51-ben.

A fragmentációs reakciót sematikusan a 3 a ábrán 
ábrázoltuk. A közbeeső tömegű fragmensek rend
szám szerinti hozameloszlását1 különböző reakciókra 
a 3-b ábra mutatja.

A rendelkezésre álló kísérleti adatok szisztematikus 
vizsgálata alapján Rudstam [2] megalkotott egy több
paraméteres formulát, ami jó leírást ad a spallációs 
reakció hatáskeresztmetszetére széles bombázóener-

1 A reakcióhozam ( Y) definíció szerint: Y  = AN/ N0, ahol N0 a cél
tárgyra időegység alatt eső bombázó részecskék számát, a AN pedig 
a létrejött magreakciók számát jelöli. A hatáskeresztmetszet 0  = 
AN/ ( N0 ns~), ahol ns a felületegységre eső céltárgy-atommagok szá
ma. A o egysége a barn (1 barn = 10"24 cm2).
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A 2008. év mérlege
1. sz. melléklet

Megnevezés Előző év 
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Befektetett eszközök 1605 1197
B. Forgóeszközök 3454 6326

Követelések 534 342
Pénzeszközök 2920 5984

C. Aktív időbeli elhatárolások 7516 11697
Eszközök (aktívák) összesen 12 575 19220
D. Saját töke 5253 5240

Induló tőke 7581 7581
Tőkeváltozás -1910 -2328
Tárgyévi eredmény -418 -13

F. Kötelezettségek 7020 13367
G. Passzív időbeli elhatárolások 302 613
Források (passzívák) összesen 12 575 19220

A területi csoportok ismeretterjesztő rendezvényei 
közül kiemelendőnek tartjuk

• a Baranya megyei csoport Kis esti fizika  című, 
hagyományos előadássorozatát;

• a Fejér megyei csoport ismeretterjesztő előadá
sait;

• a Hajdú megyei csoport által 29. alkalommal 
megrendezett debreceni Fizikusnapok at;

• a Békés megyei csoport Játsszunk fizikát! című 
interaktív kiállítását;

• A Csongrád megyei csoport ismeretterjesztő ren
dezvényeit.

A továbbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben 
és az információszolgáltatásban betöltött szerepe mel
lett a tehetséggondozás feladatait is szolgálja a Társu
lat folyóirat-kiadási tevékenysége. A Társulat 2008- 
ban kiadta a Társulat havonta megjelenő hivatalos 
folyóirata, a Fizikai Szemle 58. évfolyamának számait. 
A Társulat tagjainak tagsági jogon járó Fizikai Szemle 
megtartotta elismert szakmai színvonalát, változatla
nul a magyarul beszélő fizikustársadalom egyik igen 
jelentős összefogó erejének tekinthető. A Középisko
lai Matematikai és Fizikai Lapok kiadását 2007. január 
1-jétől a MATFUND Alapítvány vette át, de a laptulaj
donosok egyikeként a Társulat továbbra is közremű
ködik a lap megjelentetésében.

A z euroatlanti integráció elősegítése szolgálatában 
állt a Társulat nemzetközi tevékenysége, amellyel a 
hazai fizika nemzetközi integrálódásának folyamatát 
kívántuk erősíteni. Az Európai Fizikai Társulat (EPS) 
alapító tagegyesületeként a Társulat választott képvi
selői útján is tevékeny részt vett az EPS munkájában.

Eredménykimutatás a 2008. évről
2. sz. melléklet

Megnevezés Előző év 
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 50643 61957
Közh. célú műk.-re kapott támogatás 14884 13032

Központi költségvetéstől 0 0
Helyi önkormányzattól 140 160
Egyéb 14744 12872

ebből SzJA 1% 1319 1029
Pályázati úton elnyert támogatás 4560 11386
Közh. tevékenységből származó bevétel 22291 28440
Tagdíjból származó bevétel 8498 8766
Egyéb bevétel 410 333

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
C. Összes bevétel 50643 61957
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 51061 61970

Anyagjellegű ráfordítások 35 568 47264
Személyi jellegű ráfordítások 14034 12943
Értékcsökkenési leírás 576 791
Egyéb ráfordítások 883 973

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
F. Összes ráfordítás (D+E) 51061 61970
G. Adózás előtti eredménye (B-E) 0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -418 -13

Kulturális örökség megóvása: Eötvös Loránd emlék
tábla és síremlék koszorúzása.

A kutatás területén elért eredmények elismerésére a 
Társulat 2008-ban is odaítélte tudományos díjait, ame
lyek közül a Schmid Rezső-díj (Gubicza Jenő), a János- 
sy Lajos-díj (Kun Ferenc), Bródy Imre-díj (Rajta Fe
renc), Novobátzky Károly-díj ( Takács Gábor), Szalay 
Sándor-díj (Tőkési Károly), a Felsőoktatási díj (Dávid 
Gyula) került kiadásra. A Társulat Küldöttközgyűlése a
2008. évi Prométeusz-érmet Végh Lászlónak, az Eötvös 
Társulat érmét Gergely Györgynek, valamint a Társulat 
Emlékplakettjét Kármán Tamásnak, Molnár Lászlónak 
és Nagy Zsigmondnénak ítélte oda. Az általános és 
középiskolai tanároknak adományozható Mikola Sán
dor díjat 2008-ban Zátonyi Sándor középiskolai tanár 
és Szelecz László általános iskolai tanár kapta.

Ericsson díjat kaptak 2008-ban: Csákány Antalné, 
Jármezei Tamás, Nagy Anett, Orbán Edit, Piláth Ká
roly, Sebestyén Zoltánné.

Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Ok
tatásért Rátz Tanár Úr Életműdíjat Kugler Sándorné és 
Vastagh György kapta.
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A FIZIKA AXIOMATIZÁLÁSÁRÓL Hraskó Péter
Pécsi Tudományegyetem, 

Elméleti Fizika Tanszék

A geometria, majd pedig az aritmetika axiomatizálásá- 
nak két és félezer éves története a tudománytörténet 
egyik legambiciózusabb vállalkozása volt, amelyre 
csak a legnagyobb tisztelettel nézhetünk fel. Miért van 
az, hogy a fizikusok mégis inkább bizalmatlanul, mint 
elismeréssel tekintenek azokra a kollégáikra, akik a 
fizikában is ezt az utat akarják követni?

Az ok a fizika és a matematika tárgyában, feladatá
ban és -  ennek következtében — módszereiben rejlő 
fundamentális különbségekben keresendő. Ez annak 
ellenére van így, hogy a fizika a legpéldaszerűbben 
matematizált ága a természettudományoknak. Az 
alábbiakban ezekre a mélyenfekvő különbözőségekre 
próbálok majd rámutatni.

Mielőtt azonban ehhez hozzáfognék hangsúlyoz
nom kell, hogy axiomatikus módszeren nem csupán 
azt értjük, hogy feltevéseket teszünk, és ezekből kor
rekt matematikai eljárással következtetéseket vonunk 
le. Ezt természetesen a fizikában is így csináljuk. Az 
axiomatikus módszer lényege máshol van, abban 
például, hogy egy axiomatizált elméletben vizsgálni 
illik az axiómák egymástól való függetlenségét és a 
rendszer ellentmondás-mentességét, és az axiómákon 
valamint az axiómákból levezetett tételeken kívül 
semmit sem szabad a bizonyításnál felhasználni. Az 
ezzel járó tömör szűkszavúság az axiomatikus tárgya
lásmód jellegzetes ismérve. Az axiomatizálást ellenző 
elméleti fizikusok szerint az így értett axiomatikus 
módszer az, aminek nincs helye a fizikában.1

1 C. W. Kilmister és J. E. Reeve Rational M echanics című köny
vükben (Longmans, 1966) a newtoni mechanikát hét kiinduló felte
vésre alapozzák. Ezeket axiómáknak nevezik, és az elnevezéshez a 
könyv 50. oldalán ezt a megjegyzést fűzik: „Az axiómák kiválasztá
sánál nem törekedtünk arra, hogy minimális számú egymástól füg
getlen axiómánk legyen; még ha ez lehetséges lenne is, nem biztos, 
hogy különösebben hasznos volna. A fő szempontunk az volt, hogy 
az olvasók elfogadhatónak találják őket és a kívánt eredményre 
vezessenek.”

A fizika alapfeltevései nem tekinthetők 
axiómáknak

Mindenekelőtt arra a különbözőségre mutathatunk rá, 
ami a matematikai és a fizikai ismeretek legitimáció
jában fedezhető fel (hogy ezt a divatos politológiai 
kifejezést használjuk). Ez a különbözőség abból szár
mazik, hogy a matematika sajátos tárgyát a gondolko
dás törvényszerűségei, a fizikáét pedig a „külvilág” 
törvényszerűségei képezik. Ebből következően az 
ismeretek igazolási módja (vagyis azon kritériumok 
természete, amelyek alapján elfogadjuk őket), a mate
matikában belső, a fizikában külső. Úgy gondolom, 
ezek a jelzők elég világosan utalnak rá, mire gondo
lok, mégis hasznos lehet egy konkrét példa.

A 18-19. század folyamán egyre nagyobb pontos
sággal igazolták, hogy minden test súlyos és tehetet
len tömege — a test anyagi minőségétől függetlenül — 
egyenlő egymással. Egy piros és egy fehér biliárdgo
lyó tehetetlen tömege akkor egyenlő egymással, ha 
centrális ütközésnél a nyugvó piros golyó teljesen 
átveszi a fehér golyó sebességét, és ezért a fehér go
lyó az ütközés után megáll. A súlyos tömegük pedig 
akkor egyenlő, amikor a rugósmérleg mindkettőnél 
ugyanazt a súlyt mutatja. A két megfigyelés egymástól 
teljesen eltérő természetű, mégis mindig igaz, hogy ha 
az egyik kísérlet szerint a tömegek egyenlőnek bizo
nyultak, akkor a másik kísérlet szerint is egyenlők 
egymással.

A newtoni fizika nem nyújtott semmiféle magyará
zatot erre a meglepő tapasztalati tényre, a rejtélyt csak 
Einsteinnek sikerült tisztáznia. Einstein megoldása az 
volt, hogy posztulálta a kétfajta tömeg egyenlőségét, 
erre a posztulátumra felépített egy teljesen új gravitá
cióelméletet, amelynek struktúrája olyan, hogy a tes
teknek egy és ugyanazon paramétere jelenik meg 
mindkét kísérlet leírásában. Az új elmélet nézőpontjá
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ból ezért fel sem merülhet annak lehetősége, hogy ez 
két paraméter -  a newtoni fizika súlyos és tehetetlen 
tömege -  különbözzön egymástól.

Állítsuk most párhuzamba ezt a valódi fizikus-törté
netet egy kitalált matematikus-történettel. A súlyos és 
a tehetetlen tömeg egyenlőségének még megoldatlan 
problémáját feleltessük meg annak az „empirikus” 
ténynek, hogy bármely páros szám felbontható két 
prímszám összegére (Goldbach-sejtés). Tegyük fel 
most, hogy valaki úgy oldja meg ezt a rejtélyt, ahogy 
Einstein tette a kétfajta tömeggel: posztulálja, hogy 
minden egész szám felírható két prímszám összege
ként. Ezután annak érdekében, hogy ez biztosan ne 
mondjon ellent az aritmetikának, az aritmetika Peano- 
féle axiómarendszerét sikeresen helyettesíti egy másik 
ugyancsak ellentmondásmentes axiómarendszerrel, 
amelynek egyik axiómája éppen az, hogy az egész 
számok között nincsenek olyanok, amelyek nem állít
hatók elő két prímszám összegeként.

A példa matematikai része mesterkélt, de úgy gon
dolom, tényleg van hasonlóság a valódi fizikai és a 
kitalált matematikai szituáció között. Azonban bizto
san lényegesen különböznek abban, hogy mikor te
kintjük a javasolt megoldást elfogadhatónak.

Az általános relativitáselmélet esetében az olyan 
tapasztalati tények perdöntőek, mint a Merkúr perihé- 
lium-vándorlása, a fénysugár elhajlása a Nap körül, és 
természetesen az, hogy a feltevésnek nincs egyetlen
egy olyan következménye se, amely végzetesen el
lentmondana a tapasztalatnak.

A matematikai példában a javaslat mellett vagy 
ellen nem lehet érvelni azzal, hogy tapasztalatilag 
igaz-e vagy sem, mert ez a kritérium axiómákra nem 
alkalmazható. Itt csak arról lehet szó, hogy elég érde
kes és tartalmas séma építhető-e fel az új axiómákra 
ahhoz, hogy a matematikusok cikkeket írhassanak 
róla. Gondoljuk csak meg: amikor Bolyai és Loba- 
csevszkij az euklideszi V. posztulátumot az ellenkező
jével cserélte fel, nem azért teremtett ezzel „új vilá
got”, mert kiderült, hogy fizikai világunkban az új 
geometria érvényes. Az új világnak csak a logikai 
lehetőségét mutatták meg, mégis méltán nevezhetjük 
felfedezésüket korszakalkotónak, teljesen függetlenül 
attól, hogy a fizikai világ geometriája euklideszi vagy 
sem. Ma úgy tudjuk, hogy a Világegyetem nagylépté
kű geometriája lehet Bolyai-geometria,2 de erre végső 
soron a súlyos és a tehetetlen tömeg tapasztalati 
egyenlősége vezetett rá.

Ez az oka annak, hogy a súlyos és a tehetetlen tö
meg einsteini feltételezését semmiképpen sem tekint
hetjük axiómának, ha nem akarunk ezzel a kifejezés
sel visszaélni, vagyis teljes jelentés-udvarával (összes 
konnotációjával) együtt fogjuk fel. Az axióma fogal
mába ma már beletartozik, hogy szabadon választha
tó, mert nem meghatározott objektumok tulajdonsá
gát fejezi ki, azaz nincs jelentése. Eukleidésznél még

2 A ma elfogadott álláspont szerint a megfigyelések az euklideszi 
teret favorizálják a két másik lehetőséggel, a háromdimenziós 
gömbbel és a háromdimenziós Bolyai-térrel szemben.

volt, de ez a felfogás mára már teljesen elavult. Az 
axiomatikában ma már nem sajátos tárgyak természe
téről, hanem a bizonyítások struktúrájáról, bizonyítás
elméletről van szó. Bertrand Russel frivol megjegyzé
se szerint „a tiszta matematika olyan tudomány, 
amelyben sem azt nem tudjuk, hogy miről beszélünk, 
sem azt, hogy igaz-e, amit mondunk.”3

Egy fizikai kijelentés ezzel szemben csak akkor 
érdekes, ha tudjuk, mire vonatkozik, és következmé
nyei falszifikálhatók (vagyis létezik olyan kísérlet, 
amelynek alapján eldönthető, hogy igaz-e). Ezért sú
lyosan félrevezető axiomatizálást ígérni a fizikában a 
szó teljes értelmében.4

A fontosság mérlegelésének szükségessége

Az axiomatizálás kérdéskörével szorosan összefügg, 
hogy a fizikában az alapfeltevésekkel egyenlően fontos 
szerepet játszik a feltevések alkalmazhatóságának mér
legelése a különböző konkrét esetekben.5 Nem arról 
van szó, hogy a rendszerint kis számú felkínálható fel
tevés közül melyiket válasszuk, hanem arról, hogy egy 
konkrét alapfeltevés alkalmazható-e a szóbanforgó fi
zikai szituációban vagy sem. Vagyis arról kell folyama
tosan dönteni, hogy a körülmények kusza halmazában 
melyik az a néhány összetevő, ami fontos.

A bizonyításelméletben ilyesmi nem fordulhat elő. 
Azon természetesen el lehet gondolkozni, hogy egy bi
zonyítás adott szakaszában melyik axiómát célszerű al
kalmazni, de arról szó sem lehet, hogy szubjektív mér

3 Mint már szó volt róla, az axiomatikus módszerhez nemcsak az 
tartozik hozzá, hogy csak az lehet tétel, amit az axiómákból lehet 
levezetni a transzformációs szabályok alapján, hanem az ellentmon
dás-mentesség analízise is. Ennek egyik legfontosabb eljárása a mo
dellezés. Ha objektumok egy halmazáról sikerül megmutatni, hogy 
realizálják az axiómarendszer összes axiómáját, akkor az axiómarend
szer nem lehet önellentmondó, mert ezek a tárgyak léteznek, és a 
létezőben nincs ellentmondás. A matematikában ennek a módszernek 
a hatékonysága elég korlátozott, mert az igazán érdekes esetekben 
nem lehet „tárgyakkal” realizálni egy axiómarendszert, hanem csak 
legfeljebb egy másik axiómarendszerrel. De még így is érdekes ered
ményeket lehet kapni. Klein és Poincaré ezzel a módszerrel mutatta 
meg, hogy a Bolyai-geometria ellentmondásmentes, ha az euklideszi 
az, Hilbert pedig a Bolyai-geometria ellentmondás-mentességét az 
aritmetika ellentmondás-mentességére vezette vissza.

A fizika számára a „létezőben nincs ellentmondás” elvből az 
következik, hogy ha a fizika a tapasztalat folyamatos kontrollja alatt 
fejlődik, vagyis a kísérleti eredmények „visszaigazolják” az elgondo
lások helyességét, akkor nem szükséges még külön gondoskodni 
az ellentmondás-mentességről, hiszen ekkor a természet maga az 
elmélet létező modellje.
4 A fizikai feltevéseket legfeljebb a posztm odern  (teljesebb nevén 
az ismeretelméleti szkepticizm us) nézőpontjából tekinthetjük önké
nyesen választható axiómáknak. Ez az ókorig visszanyúló felfogás 
ugyanis azt vallja, hogy a természet minden lehetséges „olvasata” 
egyenértékű egymással. A modern tudomány m ódszertani szkepti
cizm usa  azonban megcáfolja ezt a véleményt.
5 Lehet-e a földgolyót pontszerűnek tekinteni? A fizikában még ezt 
a teljesen abszurd feltételezést is elfogadjuk annak érdekében, hogy 
a Kepler-törvényeket levezethessük a newtoni gravitációelméletben 
vagy az általános relativitáselméletben. De ha a Föld forgástengelyé
nek lassú precesszióját is meg akarjuk érteni, akkor már nem tekint
hetjük a Földet tömegpontnak. Akkor pedig végképp nem tehetjük 
ezt meg, ha Buda egyik végéből Pest másik végébe kell utaznunk.
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legelés alapján döntsük el, mikor érvényes egy axióma, 
mikor nem. Egy olyan axióma ugyanis, amely nem tar
talmazza egyértelműen alkalmazhatóságának feltételeit, 
hiányosan van megfogalmazva (nem axióma).

A fizika alapfeltevéseivel viszont mindig pont ez a 
helyzet, mert lehetetlen egyértelműen körülhatárolni 
azokat a természeti körülményeket, amelyek mellett 
egy feltevés érvényes. Ezt minden esetben mérlegelni 
kell, és a döntés nem mindig könnyű. Meggyőződé
sem, hogy a mérlegelés aktusában van redukálhatat- 
lan összetevő, és ennek következtében a természettu
domány működése nem formalizálható. Ezért amikor 
valaki azt állítja magáról, hogy axiomatikus fizikát űz, 
ezzel akarva-akaratlanul azzal hiteget, hogy megsza
badít a fontosság mérlegelésének kényszerétől, ez 
pedig semmiképpen sem lehet igaz (és ráadásul egy
általán nem is vonzó perspektíva, hiszen a mérlegelés 
a fizikusság egyik legélvezetesebb tevékenysége).

Folyamodjunk megint egy fizikatörténeti példához. 
1824-ben jelent meg Sadi Carnot könyve a „Carnot- 
ciklusról”. Carnot a perpetuum mobile lehetetlenségé
nek meggyőződéses híve volt, de még a hőanyagel- 
mélet (kalorikum) talaján állt. Ez a korszakalkotó 
munkája is a hőanyagelméleten alapult.

Carnot elméletének fő eredménye az volt, hogy a 
hőerőgép működtetéséhez két hőtartályra van szükség: 
egy magas és egy alacsony hőmérsékletűre. így érvelt: 
ha egy hegyi tó potenciális energiájának egy részét 
mozgási energiává akarjuk átalakítani, lehetővé kell 
tennünk, hogy a víz alacsonyabb szintre zuhanjon. Ha 
a lezúdult víz potenciális energiája a magasabb szinten 
f/j volt, az alacsonyabb szinten pedig U2, akkor maxi
málisan Ux -  U2 mozgási energiára tehetünk szert, tehát 
a maximális hatásfok (JJ\ — U^/Uygyei egyenlő.

Carnot „mérlegelte ezt a dolgot” és úgy találta, 
hogy ez a mechanikai képlet alkalmazható a hő
anyagra is, ha potenciális energián a hőmérsékletet 
értjük, és ezzel felfedezte a termodinamika máig érvé
nyes formuláját, amely szerint a hőerőgép maximális 
hatásfoka (7 j- 7p/7j.

Huszonöt évvel később William Thomson (a ké
sőbbi Lord Kelvin) is „mérlegelte a dolgot” és még 
mindig a hőanyagelmélet alapján rámutatott, hogy 
Carnot kihagyott egy fontos (!) szempontot. Amikor a 
víz lezúdul a hegyről és közben vízimalmot hajt, ki
sebb sebességgel érkezik a völgybe, mint amikor 
nincs ott a vízimalom. Carnot elképzeléséből ez az 
elem hiányzik, ezért rosszul „mérlegelte a helyzetet”, 
analógiája sántít. Thomson kritikája helyénvalónak 
bizonyult, Carnot gondolatmenete ma már csupán 
fizikatörténeti kuriózum.

Egy bizonyításelméleten csiszolódott elme ebből a 
történetből könnyen levonhatja azt a következtetést, 
hogy a fizika egyszerűen összevissza beszéd, amire 
csak a gyengeelméjűségnek kijáró elnézéssel lehet 
tekinteni, vagy -  legjobb esetben -  tragikomédia.6 De 
ez súlyos félreértés. Ami itt történt, az maga volt a

6 C. A. Truesdell: The Tragicomical History o f  Thermodynamics, 
1822-1854. New York: Springer-Verlag, 1980.

működő fizika, Ember és Természet birkózásában a 
„fogáskeresés” stádiuma, amely elkerülhetetlen kez
deti szakasz a természettudományban, amikor új terü
letre merészkedik.7 * Ha sikerülne megtisztítani a fizikát 
ettől a „termékenyen zavaros” gondolkozásmódtól, 
akkor biztosan a halálát okoznánk.

❖
Tény azonban, hogy éppen a termodinamika az a 
területe a fizikának, ahol talán a legerősebb volt a 
törekvés az axiomatizálásra. A hő, ami a kalorikum 
helyébe lépett, a hőanyagnál sokkal nehezebben fel
fogható entitás. A hőanyaggal ellentétben ugyanis a 
testekben nincs meghatározott mennyiségű hő, a ter
modinamikában mégis folyamatosan ennek a nemlé
tező valaminek a változásáról van szó. Vagy vegyük a 
reverzibilis folyamat fogalmát, ami alapvető, csak 
éppen nem lehet megvalósítani.

Teljesen érthető az a remény, hogy az axiomatikus 
módszer bevetésével esetleg nagyobb világosságot 
lehet teremteni. Folyamatosan történtek ilyen próbál
kozások. Az első és talán legismertebb a Constantin 
Carathéodoryé (1909), amelyet később Max Born 
népszerűsített. Ha azok a másodlagos források, ame
lyekből erről a próbálkozásról olvastam, igazat be
szélnek, Carathéodory nagyon különös módon fogott 
hozzá a feladatához.

Azt a kérdést tette fel, hogy vajon hogyan jutnának 
el a hő és a hőmérséklet fogalmához a „disztermiás” 
gondolkozó lények, akiknek egyáltalán nincs hőérze
tük. Ezután megmutatja, milyen kísérletek azok, ame
lyek -  logikus gondolkozást föltéve — végül is elkalau
zolják őket ezekhez a fogalmakhoz.

Disztermiás fizikusaink véletlenül rájöhetnek, hogy 
ha speciális falú edényt készítenek, amely dugattyúval 
van ellátva, akkor az edénybe töltött gáz nyomása 
nem változik meg, akármilyen közegbe mártják is 
bele: akár forrásban levő vízbe (nem tudják, hogy 
nagyon meleg!), akár olvadó jégbe (nem tudják, hogy 
nagyon hideg!). Aztán készítenek hasonló edényt 
olyan anyagból is, amelyben a gáz nyomása függ at
tól, hogy milyen közegbe tették. Az első edényt elne
vezik adiabatikusnak, a másodikat diatermikusnak... 
Carathéodory megmutatta, hogy ezen az úton is el 
lehet jutni a termodinamikához.

Biztosan igaza volt, de milyen általános érvényű 
tanulság vonható le mindebből? Az, hogy érzékszer
veink csak akadályoznak abban, hogy a természetet 
megértsük? Esetleg az optikát is akkor értenénk meg 
jobban, ha vakok lennénk? A fizikában valójában ren
geteg olyan entitással van dolgunk, amelyek az érzék
szerveink számára hozzáférhetetlenek, ezért a Cara
théodory által elképzelt szituáció nagyon is gyakori. 
Az elektromos és a mágneses tér közvetlen érzékelé
sére nincs alkalmas érzékszervünk, mégis van elekt
rodinamikánk. Vajon nehezebb lett volna a Maxwell-

7 Ugyanezt a „fogáskeresést” figyelhetjük meg a maghasadás
felfedezésének a történetében is (lásd az Epizódok a  m aghasadás 
felfedezésének történetéből című cikkemet a Természet Világa 2004. 
I. különszámában).
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egyenleteket megtalálni, ha a költöző madarakhoz 
hasonlóan mi is tudnánk közvetlenül érzékelni a mág
neses teret?

Talán helyénvaló, ha idézek abból a magnós inter
júból, amelyet Frenkel Andor készített 2004-ben Tisza 
Lászlóval Bostonban. Az interjú idején Tisza volt az 
egyedüli olyan élő szemtanú, aki a 20-as évek máso
dik felétől kezdve közelről figyelhette a fizika nagy 
eseményeit. 1934 és 1937 között Harkovban „inasko- 
dott” Lev Davidovics Landaunál (aki egyébként egy 
évvel fiatalabb volt nála). Ezzel az inaskodással kap
csolatban tette fel Tiszának Frenkel a kérdést, hogy 
választott-e Harkovban magának egy konkrét problé
mát, amin dolgozott. Tisza válasza ez volt8:

„A témaválasztásnak rituális rendje volt. Először is 
mindenkinek le kellett vizsgáznia a »teorminimum«- 
ból, amelyet később »Landau-minimurru-nak nevez
tek. Erre egy tematikai összefoglaló alapján készülhet
tünk fel. Kérhettem volna, hogy tegyenek velem kivé
telt, de nem kértem. Landau minden sikeres vizsgázó 
pályáját figyelemmel kísérte. Az élete végéig vezetett 
listán az ötödik vagyok -  az egyetlen külföldi. Az 
anyagot részterületekre osztották, és mindegyikből 
szóbeli vizsgát kellett tenni Landaunál. Matematikából 
és klasszikus mechanikából felmentett, az első vizsgát 
termodinamikából kellett letennem. Rögtön bajba 
kerültem. Mint már említettem, Max Bőmtől tanultam 
termodinamikát. Landau felfogása nem is különböz
hetett volna jobban Bőmétől. Born Carathéodory szel
lemében fektette le az alapokat. Önéletrajzából tud
juk, hogy az alapelvet ő javasolta Carathéodorynak. 
Mint már említettem, úgy találta, hogy Carathéodory 
dolgozata túlságosan elvont a fizikusok számára, és 
három cikkből álló sorozatot írt, amelyben az elméle
tet emészthetőbbé tette. Ezt a változatot adta elő azon 
a kurzuson, amelyikre jártam.

Born szerint a termodinamika gyönyörű, de a fizi
kának tökéletesen kidolgozott ága volt; Landau úgy 
látta, hogy folyamatosan fejlődik. Ennek megfelelően 
Landau lebontotta azokat a határokat, amelyeket Born 
emelt, amikor ezt a területet mindentől el akarta vá
lasztani. A Born-féle termodinamika klasszikus, és 
nem kapcsolódik sem a statisztikus fizikához, sem a 
kvantummechanikához. Landau szerint a termodina
mika statisztikus és kvantumos, fejlődésben lévő disz
ciplína. A vizsgán fogalmam sem volt, miről beszél, 
meg is buktam. A csoport egyik tagja, Pjatigorszkij 
megszánt, és kölcsönadta a Landau-féle termodinami
ka rövid összefoglalóját. El voltam ragadtatva tőle, és 
le is tettem a vizsgát.”

David Hilbert

David Hilbert nemcsak a matematikában képez külön fe
jezetet, hanem a fizika axiomatizálásának területén is.

Az elméleti fizika rengeteget köszönhet a matema
tikus Hilbertnek. Kettőt emelnék ki ezek közül. Elő-

Természet Világa 2004/4.

szőr is a lineáris integrálegyenletek elméletében elért 
eredményeit, ezen belül a Hilbert-tér fogalmának 
megalkotását, amely a kvantumelmélet matematikai 
apparátusának alapját képezi. A másik terület a variá
ciós elvek és módszerek. Itt Hilbert talán legjelentő
sebb eredménye a fizika számára az általános relativi
táselmélet téregyenletének származtatása egy egysze
rű variációs elvből.

Hilbert körülbelül két évtizeden keresztül, nagyjá
ból 1900 és 1920 között folyamatosan foglalkozott 
fizikával, rendszeresen tartott egyetemi kurzusokat a 
fizika különböző ágairól. Előtte a geometria axiomati
zálásának területén publikált jelentős eredményeket 
(az euklideszi axiómarendszert öntötte modern for
mába), utána pedig a bizonyításelmélet róla elneve
zett formalista felfogását dolgozta ki. Egyáltalán nem 
meglepő, hogy közben a fizika axiomatizálására is 
jelentős erőfeszítéseket tett.

Egy Tel Aviv-i tudománytörténész, Leo Corry az 
utóbbi tízegynéhány évben kritikai vizsgálat alá vette 
Hilbertnek a fizika axiomatizálásával foglalkozó dol
gozatait. A konklúzióit 2004-ben egy könyvben publi
kálta.9 Az alábbiakban Corry következtetéseit fogla
lom össze dióhéjban.

Hilbert axiomatizálási törekvései kiterjedtek a fizi
ka összes fontos területére (mechanika, statisztikus 
fizika, termodinamika, elektrodinamika). Valószínű
leg Born és Carathéodory is innen merítették az indít
tatást a termodinamika axiomatizálására. Hilbert, ami
kor a fizika axiomatizálásáról írt vagy beszélt, ezt a 
kifejezést az axiomatikus módszer matematikában 
elfogadott értelmében használta, és úgy állította be a 
dolgot, hogy a fizikában pontosan ugyanolyan cél 
vezeti, mint az euklideszi geometria sikeres axiomati- 
zálásánál. Corry konklúziója szerint azonban a két 
axiomatizálás semmiképpen sem mérhető össze egy
mással. Hilbert ezt sohasem ismerte el, pedig sokszor 
kényszerült rá, hogy a bírálatok hatása alatt az axió
máit átfogalmazza. Az is előfordult, hogy a későbbi 
séma ellentmondott a korábbinak, de Hilbert ezt kö
vetkezetesen tagadta.

A bírálatok időnként igencsak hevesek voltak. Ez 
különösen a hőmérsékleti sugárzás axiomatizálása 
kapcsán dokumentálható. 1913-ban Hilbert úgy ítélte 
meg, hogy Kirchhoff nevezetes törvényének10 igazolá
sa nem üti meg a szigorúság elvárható mértékét, és 
azt állította, hogy axiomatikus alapon szigorú bizonyí
tást adott rá.

Hilbert bizonyítása azonban indulatos reakciót vál
tott ki annak a berlini kísérleti csoportnak a tagjaiból, 
akiknek a mérései alapján vezette be bő tíz évvel ko
rábban Max Planck a róla elnevezett h állandót. A

9 Leo Corry: Hilbert a n d  the Axiom atiza tion  o f  Physics (1898- 
1918). Dodrecht: Kluwer, 2004.
10 Emlékeztetek a Kirchhoff-törvényre: minden test elnyeli a rá eső 
elektromágneses sugárzás egy részét és maga is képes ilyen sugár
zást kibocsátani. Ezeket a tulajdonságokat két koefficienssel, az A 
abszorpciós és az E  emissziós koefficienssel lehet jellemezni, ame
lyek anyagról anyagra erősen változnak. A rányuk  azonban univer
zális, és csak a hőmérséklettől valamint a hullámhossztól függ.
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csoport véleményét Ernst Pringsheim fogalmazta meg 
cikk formájában. A bírálat lényege az volt, hogy Hil
bert olyan feltevéseket fogad el axiómaként, amelye
ket a fizikusok szerint bizonyítani kell,11 és ugyanak
kor olyan irányban általánosít, ami a fizikusok szerint 
érdektelen. Mint látható, a vita tényleg arról szólt, 
hogy a jelenségekben ki mit tart fontosnak. A fiziká
ban ez elkerülhetetlen, és aláaknáz minden axiomati- 
zálási kísérletet.

Volt Hilbert fizikájának egy csendes bírálója is, aki 
csak magánlevélben tett elmarasztaló észrevételeket: 
Albert Einstein. Már említettem, hogy Hilbertnek ma
radandó érdemei vannak az általános relativitáselmé
let variációs elvként történő megfogalmazásában. 
Van egy kitűnő könyv, A modern gravitációelmélet 
kialakulása (szerzője V. P. Vizgin, magyarul is meg
jelent Illy József fordításában), amely mintaszerűen 
elemzi Hilbert hozzájárulását az általános relativitás- 
elmélethez.12 Itt most a kérdésnek csak egyetlen as
pektusát emelem ki: Vizgin megerősíti Einstein véle

11 Például azt, hogy a sugárzás külön-külön minden hullámhosz- 
szon egyensúlyban van önmagával. Kirchhoff törvénye az előző 
lábjegyzetben idézett formájában erre az esetre vonatkozik. Amikor 
a falak szórják a fényt és/vagy fluoreszkálnak, a Kirchhoff-törvény 
gyengébb formában érvényes (lásd Landau, Lifsic: Statisztikus 
f iz ik a  kötetében a Fekete sugárzás című fejezetet).
12 W. Isaacson nemrég megjelent Einstein-életrajzában (Alexandra, 
2009) újonnan előkerült dokumentumokat is felhasznál arra, hogy 
tisztázza Hilbert szerepét az általános relativitáselmélet létrejöttében.

ményét, hogy Hilbert -  miközben tökéletesen megér
tette a probléma matematikai oldalát -  az elmélet fizi
kai tartalmát súlyosan félreértette. Vizgin (és egyéb
ként Corry is) hivatkozik Einstein 1916-ban Hermann 
Weylhez írott leveléből az alábbi sorokra, amelyeket 
az utolsó mondat miatt idézek:

„Gyerekesnek tűnik Hilbertnek az anyagra vonat
kozó föltevése, olyan gyerekre gondolok, aki nem 
ismeri a világ álnokságát... Semmiképp sem lehet 
helyeselni, hogy a relativitási posztulátumból követ
kező komoly megfontolásokat az elektron vagy az 
anyag fölépítésére vonatkozó ily kockázatos és alap
talan föltevésekkel zavarjanak össze. Készséggel elis
merem, hogy az elektron szerkezetére vonatkozó 
alkalmas föltevés, illetve Hamilton-függvény felkuta
tása ma az elmélet egyik legégetőbb feladata. Az 
»axiomatikus módszer- azonban aligha segíthet.”

Befejezésül újra aláhúzom, hogy a fizikában az egyes 
törvények alkalmazását mindig megelőzi annak mér
legelése, hogy a vizsgált jelenség szempontjából a 
megfigyelés konkrét körülményei között milyen hatá
sokat kell lényegesnek, illetve lényegtelennek tekinte
ni. Az axiomatizálás erről eltereli a figyelmet, mert az 
egzaktság illúzióját nyújtja. Ezzel fontos igényt elégít 
ki: a bizonyosság utáni vágyat. Lehet, hogy gyakran 
ezért élik meg az axiómarendszerek kidolgozói inzul
tusként a bírálatot. Ez a reakció még egy Hilbert mé
retű zseninél is megfigyelhető.

KVANTUM FŐNIX -  HULLÁMCSOMAG-DINAMIKA
AZ INTERNETEN

A kvantummechanika ismerete alapvető fontosságú, 
hogy megértsük a körülöttünk lévő természetet, an
nak működését. Az elektronok mozgásának, az ato
mok és molekulák tulajdonságainak leírásához a 
klasszikus fizika törvényei (már) nem elegendőek. 
Habár az a mikroszkopikus méret- és időtartomány, 
amelyben a kvantummechanika törvényei érvénye
sek, távol esik emberi világunk méret- és időskálájá
tól, ez a tudomány mégsem csupán a kutatók biro
dalma. A 21. század elején az embereket a minden
napokban körülvevő modern technikai eszközök [1] 
-  például tranzisztor, lézer -  működésének megérté
sénél is nélkülözhetetlenek a kvantummechanikai 
ismeretek. Ezeknek az ismereteknek az átadása az 
oktatás feladata, legyen szó középiskolai vagy egye
temi szintű oktatásról [2],

A kvantummechanika oktatása az egyik legnehe
zebb feladat a fizika tanítása folyamán, mivel a diákok 
túl absztraktnak, matematikailag túl bonyolultnak 
tartják [31. Ez érthető is, ha végiggondoljuk, hogy a
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klasszikus fizika fogalomkörének és törvényeinek 
megértésénél segítségünkre vannak mindennapi ta
pasztalataink, mindenki által könnyen elvégezhető 
kísérletek. Ezzel szemben a kvantummechanika mé
rettartományában végzett mérések többnyire közve
tettek és nehezen értelmezhetők.

Matematikai szempontból ahhoz, hogy klasszikus 
mechanikai leírását adjuk egy részecske (tömegpont) 
mozgásának, 6 paramétert kell megadnunk: rit)  és 
p it) ,  azaz a hely és a lendület x, y  és z  komponensét 
az idő függvényében. Ezek határozzák meg a többi 
dinamikai változót, például az energiát. A Newton
törvények ismeretében kiszámíthatjuk az r(t) és p it )  
függvények értékeit minden pillanatra, ha ismerjük a 
függvények értékét valamely tetszőleges t0 kezdeti 
pillanatban, azaz adottak az r 0 = r(t0) és p 0 = p i t0) 
kezdeti hely- és lendületértékek, továbbá ismerjük a 
részecskére ható erőket. A kvantummechanikai leírás
mód ennél bonyolultabb. A részecske állapotát t pilla
natban egy hullámfüggvény adja meg, \|/(r, f), amely
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tartalmazza az összes információt, amit a részecskéről 
tudni lehet. Látható tehát, hogy a 6 paraméter helyett, 
most végtelen számú paraméterünk van: a \|/ 3 +1 = 4 
változós függvény értékei a tér minden pontjában, 
minden időpontban. A v|/(r, t) függvényt valószínűségi 
amplitúdónak nevezzük, mert

p ( r ,  í )  d r 3 =  | \ | / ( r ,  / ) | 2 r f r 3

annak a valószínűségét adja meg, hogy a részecske t 
időpontban egy r  pont körüli d r3 térfogatelemben 
található, p ( r ,  t) pedig a megtalálási valószínűség
sűrűség. A hullámfüggvény időfejlődését az időfüggő 
Schrödinger-egyenlet írja le, amely egy homogén li
neáris parciális differenciálegyenlet:

, ^ d x y p o  _ Éyf(ri t)
o t

Ez az az egyenlet, amely mai ismereteink szerint az 
atom- és molekulafizika, a szilárdtestfizika, sőt a ké
mia és a biológia összes (nem-relativisztikus) jelensé
gét kormányozza. Következményeit számtalan kísér
let igazolta az egyenlet megalkotása óta eltelt több, 
mint 80 év folyamán.

A Schrödinger-egyenlet determinisztikus; adott 
\ | / 0( r )  = \ | / ( r ,  t= tg) kezdőállapot esetén a hullámfügg
vény kiszámítható bármely t időpontra. A véletlensze
rűség, az indeterminizmus, a fizikai mennyiség méré
se folyamán jelenik meg a kvantummechanikában. A 
Schrödinger-egyenlet megoldásához a kezdő állapot 
ismeretén kívül szükséges az adott fizikai rendszert 
meghatározó H Hamilton-operátor. Konzervatív rend
szerek esetén H = K +V, ahol K a kinetikus, V pedig a 
potenciális energia operátora, tehát a rendszert végső 
soron a V potenciáloperátor írja le. Ha ez a potenciál 
lokális, akkor a potenciális energia operátor hatása 
egy egyszerű V(r) potenciálfüggvénnyel adható meg.

Látható tehát, hogy a kvantummechanika matema
tikai nyelvezetének megértése szintén nem egyszerű 
feladat, és további probléma, mint említettem, hogy a 
jelenségeket nem tudja a diák a mindennapi tapasztala
taihoz kapcsolni -  \|/(r, f) komplex értékű függvényO) -, 
a mérések pedig mindig közvetettek: maga a hullám- 
függvény nem mérhető, csak a belőle származtatott 
mennyiségek, az úgynevezett megfigyelhető mennyisé
gek, mint például ( r ) ,  a hely várható értéke:

(r ) = (\|/|r|\|t) = J j  j  v|/* r\sf dxdydz.

Ahhoz, hogy mégis szemléletes képet tudjunk adni a 
diákoknak a Schrödinger-egyenlet „működéséről”, 
egy nagyon hasznos eszközt alkalmazhatunk: a szá
mítógépes szimulációt. A mai személyi számítógépek 
sebessége és tárolókapacitása már bárki számára le
hetővé teszi egyszerű kvantummechanikai rendszerek 
numerikus vizsgálatát. Ha például a háromdimenziós 
hullámfüggvényt egy x,y, 2r-ben egyaránt 256 pontból 
álló felosztáson modellezzünk, a hullámfüggvény 
(duplapontos komplex) tárolásához 256 Megabyte 
tárolókapacitás szükséges -  egy mai köznapi PC-ben

általában több mint 1024 Megabyte memória találha
tó. Ha a számítást két dimenzióra korlátozzuk és/vagy 
kihasználjuk az adott rendszer szimmetriáit, akkor 
még kevesebb memória elegendő a számításokhoz.

Web-Schrödinger

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató- 
intézet Nanoszerkezetek Osztályán, belga kutatókkal 
együttműködésben kifejlesztett Web-Schrödinger egy 
olyan interaktív számítógépes szimuláció, amely 
szemléletessé teszi az időfüggő Schrödinger-egyenlet 
megoldását. A numerikus számítás maga egy alkalma
zásszerveren fut, így a felhasználónak nem kell telepí
teni semmit a saját számítógépén, egyszerű web-bön
gésző segítségével használhatja a programot (http:// 
www.nanotechnology.hu/online/web-schroedinger/ 
index.html címen). A program interaktív voltából adó
dóan pedig a felhasználó betöltheti az előre elkészí
tett példákat, és változtathat azok beállításain, továb
bá készíthet teljesen új példákat, amelyek mentése 
szintén lehetséges. Ahhoz, hogy megértsük hogyan 
„kormányozhatja a hullámfüggvényt” a felhasználó a 
szimuláció során, kicsit részletesebben meg kell is
merkednünk a programmal.

A szimuláció három lépésből áll:
• Először meg kell határoznunk a \ | í 0( r )  kezdőálla

pot- és a V ( r )  potenciálfüggvényeket, és beállítanunk 
néhány számolási paramétert, mint például a szimu
lált időintervallumot.

• Ezután a program kiszámítja a hullámfüggvény 
időfejlődését.

• Végül megjeleníti a megtalálási valószínűség 
időfejlődését.

A hullámcsomag-dinamikai módszer

Erwin Schrödinger 1926-ban [4] azzal a céllal alkotta 
meg a kvantummechanikai hullámcsomag fogalmát, 
hogy hidat építsen a klasszikus és a kvantummechani
ka között. A hullámcsomag egy térben lokalizált hul
lámfüggvény, azaz olyan kvantumállapotot ír le, amikor 
a részecske nagy valószínűséggel egy adott pont köze
lében található. A Schrödinger-egyenletből levezethető, 
hogy a hullámcsomag tömegközéppontja jó közelítés
sel úgy mozog, mint egy klasszikus tömegpont, ha a 
potenciál lassan változik a hullámcsomag méretéhez 
képest. A hullámcsomag leggyakrabban alkalmazott 
formája a Gauss-hullámcsomag -  a Web-Schrödinger 
program is ezt használja kezdőállapotként:

/ \

\ | / 0( r )  = Arexp( i k 0r)  exp

ahol k 0 = (2n/X)n a hullámcsomag hullámszámvekto- 
ra, A.ade Broglie hullámhossz, a pedig a hullámcso
mag szélessége -  minél nagyobb a, annál szélesebb a 
hullámcsomag. Az n  vektor a részecske haladási irá-
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1. ábra. STM tű -  szén nanocső -  hordozó felület potenciál konst
rukciója a Web-Schrödingerben -  a Web böngésző ablakából kimen
tett képernyőkép. Láthatjuk, hogyan lehet összerakni az STM leképe
zés szimulációjához használt potenciált a különféle objektumokból. 
A jobboldali kép az így elkészült potenciált mutatja: a fehér szín a 
nulla potenciál, a fekete -9,81 eV, ezt a potenciálkád mélységet a 
grafit Fermi-energiájából és kilépési munkájából számítottuk ki, lásd 
[51. A nanocső átmérője 1 nm, ez megfelel egy tipikus egyfalú szén 
nanocső átmérőjének. A méreteket a programban ángströmben (1 Á 
= 0,1 nm), az energiákat elektronvoltban kell megadni.

nyát adja meg, N  pedig egy normálási faktor. A hul
lámszám a részecske lendületéből így számítható ki: 
fe0 = h /2 n ,  ahol h  a Planck-állandó. r 0 adja
meg a részecske helyét -  a negatív kitevőjű exponen
ciális függvény miatt ezen a helyen maximális a \j/ 
hullámfüggvény abszolút értéke, r 0-tól távolodva 
gyorsan csökken. Mivel p  =  l \ j / l 2 adja a megtalálási 
valószínűségsűrűséget a hely függvényében, azonnal 
láthatjuk, hogy a Gauss-hullámcsomag valóban lokali
zált állapotot ír le: a részecske megtalálási valószínű
sége az r 0 pontban a legnagyobb, attól távolodva ro
hamosan csökken -  lásd a 2. á b r á t!

Mint azt korábban részletesen leírtuk [51, a hullám
csomag-dinamikai m ódszerben egy adott potenciál- 
térben vizsgáljuk meg a hullámcsomag mozgását (szi
mulált szóráskísérlet). Ennek szemléltetése pedig ki
em elkedő fontosságú, ugyanis a diákok nehezen tud
ják elképzelni, hogyan terjed egy elektron, mi törté
nik, ha potenciálgáttal érintkezik, hogyan megy végbe 
a kölcsönhatás stb.

Paraméterek

Elsőként a felhasználó a számolási doboz méretét, illet
ve annak felosztását tudja beállítani. Jellegzetes nanofi- 
zikai alkalmazásoknál a számolási doboz mérete né
hány nanométer, a felosztást pedig úgy kell megadni, 
hogy a szimulációban előforduló de Broglie hullámokat 
jól mintavételezze. Elektronvolt nagyságrendű energiák
nál ez -  elektronra -  0,01-0,1 nm lépésközt jelent.

A második lépés a potenciálfüggvény megadása, 
voltaképpen ezzel határozzuk meg azt a fizikai rend
szert, amelyet vizsgálni akarunk. A különböző poten
ciálokkal vagyunk tehát képesek különböző jelensé
gek szemléltetésére, mint például az alagutazás folya
mata, a tiltott és m egengedett sáv kristályokban, do
bozba zárt részecske stb.

Háromfajta potenciál „építőkocka” közül választha
tunk; a kör, a téglalap és a félsík, amelyeket tetszőleges 
módon és számban helyezhetünk el a számolási doboz
ban, természetesen értékeik megadásával, ezáltal széles 
alkalmazási spektrumot kínálva a felhasználónak. Az 1. 
á b rá n , amely egy, a programból kimentett képernyő
kép, láthatjuk, hogyan lehet bonyolult potenciálokat is 
egyszerűen felépíteni a programmal: ezen a képen egy 
szén nanocső pásztázó alagútmikroszkópos leképezé
sének szimulációjánál használt potenciált [51 mutatunk 
be. Az 1. á b rá n  az STM-tű — nanocső -  hordozó felület
nek a csőre merőleges keresztmetszetét láthatjuk: az 
alsó fekete félsík a hordozót, a középső gyűrű a nano- 
csövet (amely a Van der Waals potenciálon „lebeg” a 
hordozó fölött, körülbelül 0,335 nm távolságra), a fölső 
félsík a félkör alakú kiemelkedéssel az alagútmikrosz- 
kóp tűjét szimulálja. Az STM leképezésnek ezzel az 
egyszerű, geometriai modelljével számos kísérleti ered
mény vált értelmezhetővé, amelyekről részletesen az 
alábbi cikkekben lehet olvasni [5-7].

A következő lépés a kezdeti hullámcsomag paramé
tereinek megadása. Itt tudja a felhasználó a hullámcso
mag kezdeti helyét, kinetikus energiáját, szélességét és 
még egyéb, ehhez kapcsolódó adatokat beállítani.

Végül a már említett számolási lépésközt (80  és a 
szimulált időtartamot adhatjuk meg. A számolás ered
ményét a program képek formájában jeleníti meg 
(results m enüpont). A képeken a megtalálási valószí
nűségsűrűség, p ( r ,  t)  =  I t | / ( r ,  t)  12 időfüggése látható.

Megismerkedvén lehetőségeinkkel, a cikk követke
ző részében néhány példával szeretnénk bemutatni a 
program m űködését (ezek szintén megtalálhatóak a 
„példák” m enüpont alatt).

Példák
Alagúteffektus

A klasszikus fizika törvényei szerint egy E  energiával 
rendelkező részecske nem tud behatolni V> E  poten
ciállal rendelkező térrészbe, ez számára ugyanis tiltott 
tartomány. Ennek szemléletes példája a mély gödör 
alján lévő, abból kigurulni nem  tudó labda esete. A 
kvantummechanika azonban mást mond: hullámtulaj
donságából kifolyólag a részecskének van egy véges 
valószínűségű esélye arra, hogy áthaladjon az ener
giáját m eghaladó „magasságú” potenciálfalon. Ezt a 
jelenséget nevezzük alagúteffektusnak, ennek nem 
egy megjelenési formájával találkozhatunk a termé
szetben és a technikában, a radioaktív bomlástól a 
villanykapcsoló működéséig. A Web-Schrödingerrel 
most ezt a jelenséget szeretnénk bemutatni.

A beállítások kritériuma, hogy a potenciálfal m a
gassága legyen nagyobb a hullámcsomag energiájá
nál. Ekkor az áthaladási valószínűség jó közelítéssel

T ~  e '2Kd,

ahol к paraméter a részecske tömegéből, energiájá
ból, illetve a potenciál nagyságából számítható. Innen
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2. ábra. Hullámcsomag alagutazása, a píx,y; f) megtalálási valószínűségsűrűség függvény külön
böző pillanatokra. A felülről lefelé haladó kezdeti hullámcsomag nekiütközik az E  energiájánál na
gyobb V0 magasságú potenciálfalnak. Az áthaladás valószínűségét (az alagutazást) a potenciálfal 
túloldalán megjelenő hullámcsomag mutatja, a potenciálfal felső oldalán pedig a visszavert hullám- 
csomagot láthatjuk. A vízszintes sötét sáv a potenciálfalat jelképezi. A szürkeskálájú ábrázolásban a 
sötétszürke jelenti a legnagyobb, a fehér a nulla megtalálási valószínűséget. Nemlineáris szürke
skálát alkalmaztunk, hogy a nagyobb és kisebb megtalálási valószínűségértékek egyaránt jól lát
szanak az ábrán.

már látszik, hogy nem érde
mes a potenciálfal szélességét 
túl nagyra választani, mert ak
kor az átjutás mértéke túlsá
gosan csökkenhet, ezáltal a 
jelenség kevésbé szemléletes.
A példában a potenciál értéke 
V = 7 eV, a kezdeti energia 
pedig E = 5 eV. A potenciál 
vastagsága d = 2 A. Ezekkel 
az értékekkel az átmeneti va
lószínűségre T= 0,17 értéket 
kapunk a fenti képletből, a 
visszaverődési valószínűség 
tehát R= 1 -T =  0,83.

A megtalálási valószínűségsűrűség időfejlődése a 2. 
ábrán látható. Mivel a kezdeti hullámcsomagnak egy 
—y  („lefelé”) irányú lendületet adtunk, megfigyelhet
jük, hogy időfejlődése során a —y  irányba halad -  
amíg csak el nem éri a potenciálfalat. A további képek 
azt mutatják, ahogyan a hullámcsomag kölcsönhatás
ba lép a potenciálfallal, az utolsó kép pedig a köl
csönhatás lezajlása utáni végállapotot ábrázolja. A 
teljes folyamat 2,32 fs = 2,32 -10“15 s időt vesz igény
be. A vízszintes csíkokat a visszavert és beérkező hul
lámok interferenciája okozza. Látható hogy bár a ré
szecske elég nagy eséllyel visszaverődik, mégis véges 
valószínűséggel átjuthat a potenciálfalon (szürke folt 
a potenciál túloldalán). így tehát szemléletes képet 
sikerült alkotnunk az alagutazás folyamatáról.

A 3 • ábrán bemutatott szimulációban a potenciálok 
megegyeznek, de a kezdeti állapotok energiái eltérőek, 
így szemléltetve a tiltott és megengedett sáv hatását. 
Láthatjuk, hogy a szimulációban a tiltott sáv esetén is 
van egy kis áthaladás és a megengedett sáv esetén is 
egy kis visszaverődés. Ez abból adódik, hogy a hullám- 
csomag nem egy energia-sajátállapot, azaz van egy 
bizonyos AE energiaszórása. Ezért a tiltott (megenge
dett) sávba eső hullámcsomag -  kis valószínűséggel -  
áthaladhat (visszaverődhet) a kristály-potenciálon. A 
hullámcsomag AE energiaszórását természetesen tet
szőleges mértékben csökkenthetjük, de ez csak azon az 
áron lehetséges, hogy a Ar térbeli kiterjedését megnö
veljük (azaz egyre inkább közelítünk a síkhullám határ
esethez). Ám a hullámcsomag térbeli kiterjedésének 
növelése megnöveli a számolási doboz méretét is.

Tiltott és megengedett sáv kristályokban

Az ideális kristály a térben ismétlődő, azonos szerkezeti 
egységekből álló rendszer. Ha egy hullám, amelynek 
hullámhossza összemérhető a kristály periodicitásával, 
kölcsönhatásba lép a kristállyal, akkor fellép a diffrak
ció jelensége. A diffrakció pedig erősen függ a hullám
hossztól, ezáltal bizonyos hullámhosszú hullámok át 
tudnak hatolni a kristályon 
(megengedett sáv), míg mások 
visszaverődést szenvednek 
(tiltott sáv). Ha elektronok 
szóródnak, akkor ez a jelenség 
alakítja ki többek között az 
elektronok sávszerkezetét -  
ezen alapul a félvezető eszkö
zök működése -, látható fény 
szóródásánál pedig különböző 
színek megjelenését tapasztal
hatjuk. Azokat a kristályokat, 
amelyek periodicitása a látható 
fény hullámhosszának nagy
ságrendjébe esik, fotonikus 
kristályoknak nevezzük, és 
bizonyos ásványoknál és élő
lényeknél ez okozza a szín
pompás megjelenést. Ezzel 
részletesen az alábbi cikk fog
lalkozik [8],

A kvantum főnix

A szabad térbeli kvantummechanikai hullámcsomag -  
azaz, ha a részecske nem hat kölcsön semmi mással -  
alapvető tulajdonsága a szétfolyás, azaz a megtalálási 
valószínűség az idő előrehaladtával egyre nagyobb tér
részre terjed ki. Megfelelő potenciál alkalmazásával

3  ábra. Megengedett és tiltott sáv. A felső sorban a bejövő hullámcsomag energiájának középérté
ke 10,61 eV, amely a megengedett sávba esik, ezért a hullámcsomag áthalad a kristályon. Az alsó 
sorban az energia 14,88 eV, ez egy, a tiltott sávba eső érték, ezért a hullámcsomag visszaverődik. 
Szürke színnel továbbra is a hullámcsomag megtalálási valószínűségsűrűségét ábrázoltuk, a sötét 
vonalak pedig a kristály periodikus potenciálját mutatják. A kristály ebben a szimulációban hét da
rab, 0,53 A vastag, 9,81 eV magas potenciálfalból állt, amelyek 5,3 Ä távol vannak egymástól. A 
szórási folyamat a kisebb energiájú hullámcsomag esetén lassabb.
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4. ábra. 7 nm széles dobozba zárt részecske időfejlődése látható a 
képeken, amely jól meghatározott idő -  esetünkben 71 fs -  után is
mét felveszi a kezdeti állapotot, azaz újjászületik. Ennek az időnek a 
tört részeinél (1/2, 1/3, 1/4 ...) a tört újjászületések (2x-es, 3x-os, 4x- 
es) figyelhetők meg. Az időfejlődést egy újjásszületési periódus (revi
val time) hosszúságban (TR = 71 fs) szimuláltuk és T J 15 időközön
ként mintavételeztük. A 3/15 és 6/15 képeken az ötszörös, az 5/15 
képen a háromszoros újjászületést figyelhetjük meg. A mintázatok 
TJ2  időtől fordított sorrendben ismétlődnek. A kétszeres újjászüle
tést nem látjuk, mert a 3]/2 idő nem esik pontosan egyik időfelosztás 
pontra sem. De a 7/15 és 8/15 képeken megfigyelhetjük a hullám- 
csomag alakját a kétszeres rekonstrukció előtt és után kis idővel.

azonban megfordíthatjuk ezt a folyamatot! Azt a jelen
séget, amikor a kezdeti hullámcsomag időfejlődése fo
lyamán újra kialakul a kezdeti állapot, quantum revival- 
nek (kvantumállapot újjászületés) nevezzük. Egy végte
len mély potenciáldoboz esetén a folyamat érdekessége 
továbbá, hogy az a periódusidő, ami alatt a hullámfügg
vény visszatér kezdeti állapotába, független a kezdeti 
hullámcsomag paramétereitől, csak a doboz méretei ha
tározzák meg, ami szöges ellentétben áll a klasszikus 
szemlélettel. Ezt nevezik revival-paradoxonnak, további 
részletek erről az alábbi cikkben találhatók [91. Érdemes 
megemlíteni, hogy hasonló jelenség (Talbot-effektus) 
már 1836 óta ismert az optikában!

A kvantumállapot újjászületés bemutatásához a „do
bozba zárt részecske” modellből indulunk ki, amelyben 
a hullámcsomag egy kétdimenziós potenciálgödörbe 
van lokalizálva, p(x,y; f) időfejlődését láthatjuk a 4. áb
rán, ahol a szimuláció teljes időtartama egy újjászületési 
periódus. Megfigyelhetjük, hogy a kezdeti hullámcso
mag először elkezd szétfolyni, majd visszaverődik a 
potenciálfalról, interferencia-mintázatok alakulnak ki. A 
szimuláció végére rekonstruálódik a kezdeti állapot. Ám 
a közbenső időkben is bámulatosan érdekes jelenséget 
figyelhetünk meg, a többszörös (tört) újjászületéseket: a 
kezdeti hullámcsomag több példányban rekonstruáló
dik a potenciáldoboz különböző helyein. A többszörös 
újjászületések szimmetriaszerkezetét a V(r) potenciál 
szimmetriája szabja meg. Mivel a 4. ábrán a potenciál x  
és y  irányban szimmetrikus, a kezdeti hullámcsomag x

és y  irányban is megismétlődik. Mint a hátsó borítón 
látható színes kép bemutatja, az újjászületés és a több
szörös újjászületések bonyolult alakú hullámcsomagok 
esetén is bekövetkeznek. A 4. ábrán a fehér felel meg a 
nulla megtalálási valószínűségsűrűségnek, a fekete a 
legnagyobb megtalálási valószínűségsűrűségnek. Lát
hatjuk, ahogyan a hullámcsomag szétfolyik, úgy egyre 
szélesebb lesz, de egyre alacsonyabb lesz a csúcsa. Fizi
kailag ez azt jelenti, hogy a kezdeti, jól lokalizált állapot
ban a hullámcsomag az r 0 hely (ami a 4. ábrán az ori
gó) kis környezetében található nagy valószínűséggel, 
de később már nagyobb térrészre tejed ki. A többszörös 
rekonstrukciók esetén, ha a rekonstrukció n-szeres, a 
maximális megtalálási valószínűség 1/n2 arányban csök
ken a kiinduló állapothoz képest.

Természetesen az időfüggő Schrödinger-egyenlet 
megoldásán alapuló hullámcsomag-dinamikai szimu
lációkat nemcsak az oktatásban, hanem a kutatásban 
is eredményesen lehet használni. Ennek szemlélteté
sére a Web-Schrödinger példái közt szerepel még egy 
érdekes, a hétköznapi tudományból származó példa, 
amellyel az 1990-es években tanulmányoztuk a szén 
nanocsövek alagútmikroszkópos leképezését.

Összegzés

A kvantummechanika megértéséhez nagyon hatékony 
eszköz a számítógépes szimuláció, amellyel szemléle
tesen tudunk bemutatni különböző folyamatokat. A 
Web-Schrödinger egy ilyen szimulációs program, 
amely a szemléletesség mellett interaktív is. Ezáltal a 
diákok maguk készíthetnek példákat, modellezhetnek 
folyamatokat, amelyek segítségével mélyebben meg
érthetik a kvantummechanika jelenségvilágát.

Epilógus

A hullámcsomag-dinamikai szimulációk még a kvan
tummechanika filozófiai kérdéseit is segítenek megvi
lágítani -  már az egyszerű alagútjelenség példája segít
ségével. Ugyanis a hullámcsomag, amíg nem éri el a 
potenciálgátat, egyenletesen halad és közben szétfo
lyik. A szétfolyás jelensége ellen még talán nem nagyon 
berzenkedik a klasszikus szemléletünk -  annyi történik 
mindössze, hogy a részecske helyének „bizonytalansá
ga” egyre nagyobb lesz. Ám az alagútjelenség lezajlása 
utáni végállapotban (2. ábra) azt láthatjuk, hogy a hul
lámcsomag két különálló részre oszlott, amelyek egyre 
távolodnak egymástól -  azaz immár nem egy, hanem 
két hely van, amelynek környezetében nagy valószínű
séggel megtalálható a részecske. Nevezzük ezeket A (a 
potenciálfal egyik oldalán) és B (a potenciálfal másik 
oldalán) helyeknek. Az idő múlásával a két rész-hul- 
lámcsomag bármilyen messzire távolodhat egymástól. 
De -  mivel az egyrészecske hullámfüggvény valójában 
egyetlen tömegpont megtalálási valószínűségsűrűségét 
határozza meg -  a részecske csak az A hely környeze
tében, vagy a B hely környezetében lehet, viszont az,

VANCSÓ PÉTER, BÍRÓ LÁSZLÓ PÉTER, MÁRK GÉZA ISTVÁN: KVANTUM FŐNIX -  HULLÁMCSOMAG-DINAMIKA AZ INTERNETEN 2 3 7



hogy melyik helyen találjuk meg a részecskét, csak 
akkor derül ki, mikor megmérjük, hogy hol van. Ám 
amint megmérjük, hogy például az A oldalon van-e a 
részecske és azt találjuk, hogy ott van (illetve nincs), 
ekkor abban a szempillantásban meghatározottá válik, 
hogy a másik oldalon nincs (illetve van). Az A és B he
lyeken történő részecske helymeghatározás akkor is 
antikorrelációt fog mutatni, ha a két mérés között a í  = 
d/c  időnél rövidebb idő telik el, ahol d a két hely távol
sága és c a vákuumbeli fénysebesség. Ezekről a kérdé
sekről lásd bővebben [10, 11] Geszti Tamás cikkeit!
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KOZMIKUS SUGÁRZÁS, IDŐJÁRÁS, ÉGHAJLAT:
HOL A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM?

Kiss Péter1, Csabai István1, Lichtenberger János2, Jánosi Imre1
1ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 

2ELTE TTK Űrkutató Csoport

A bolygónk felszínén lejátszódó természeti folyama
tok túlnyomó részét végső soron a Napból érkező 
sugárzási energia hajtja, ezért igen kézenfekvő feltéte
lezés, hogy a naptevékenység jellemzőiben bekövet
kező változások szoros csatolásban állhatnak az ég
hajlati és időjárási jelenségekkel [1]. Nem valószínű, 
hogy az 1. ábrán látható napfoltgyakoriság adatsora 
túl sok Olvasónak jelentene újdonságot. A napfoltgya
koriság nagyjából 11 éves ciklikusságát (Samuel 
Heinrich Schwabe, 1843) közvetlen csillagászati meg
figyelések alapján egészen Galilei 1610 körüli észlelé
séig visszamenőleg sikerült kimutatni. A pontos földi 
és műholdas mérések az utolsó néhány napciklus 
ideje alatt sok ismeret összegyűjtését tették lehetővé, 
ezért valószínűleg hasonlóan ismerős a 2.a ábra is, 
ami a beérkező elektromágneses sugárzás energiasű
rűségének eloszlását mutatja a hullámhossz függvé-

1. ábra. Rekonstruált napfoltgyakoriság a 17. század elejétől. A 
grafikon bal felén látható keresztek a korai, kevésbé megbízható 
adatokat jelzik. A folytonos vastag vonal a l l  éves futó átlag, ame
lyen a hosszútávú ingadozást jellemző szakaszok nevét föltün
tettük (http://en .wikipedia. org).

évek

nyében {Planck-görbe). A légkör optikai szűrőhatá
sairól sem érdemes itt sokat értekezni. Különösen az 
ózonlyuk megjelenése óta tekinthető közismertnek, 
hogy az ultraibolya (UV) és extrém-ultraibolya (EUV) 
komponensek gyakorlatilag nem érik el a Föld felszí
nét {2.a ábra, pontozott vonal), legalábbis rendes 
körülmények között.

2. ábra. a) A Napból érkező elektromágneses sugárzás energiasűrűsé
gének eloszlása a légkörön kívül (folytonos vonal), illetve a Föld fel
színén (pontozott vonal) a hullámhossz függvényében, b) A 11 éves 
napfoltciklusok során mért spektrális változékonyság ([2] nyomán).
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Talán nem ennyire közismert a 2.b ábrán vázolt 
görbe, amely egy tipikus napciklus maximum- és mi
nimumértékeinél mutatja a spektrális eloszlásfüggvé
nyek különbségét. Először is érdemes megjegyezni, 
hogy a napfoltgyakoriság maximumaihoz és minimu
maihoz tartozó teljes sugárzási intenzitásban mind
össze 0,1% különbség tapasztalható (2.b ábra, víz
szintes szaggatott vonal). Eközben egyre több környe
zeti jelenségben vélték fölfedezni a naptevékenység 
változékonyságának hatását, például az 1. ábrán jel
zett Maunder- minimumot (a napfoltok szinte teljes 
hiányát) sokan az Európában komoly válságok sorá
val jellemzett „kis jégkorszakokat látják ok-okozati 
összefüggésben. De hogyan vezethet néhány tized
százaléknyi sugárzási intenzitásváltozás ilyen komoly 
éghajlati eltolódásokhoz? Arról nem is beszélve, hogy 
ez a tized-százaléknyi változás is a spektrum EUV és 
UV tartományában összpontosul (2.b ábra), ami a 
légkör legfelső rétegeiben elnyelődik. Miféle csatolási 
mechanizmus létezhet, amely az atmoszféra tetején 
bekövetkező változásokból felszíni éghajlati kilengé
seket eredményez?

A kozmikus sugárzás hipotézis

Nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt elég nagy vissz
hangot keltett a főleg Henrik Svensmark dán fizikus 
nevéhez köthető elmélet, amely a hiányzó láncszemet 
a kozmikus sugárzásban vélte fölfedezni [31. A Napból 
(hasonlóan egyéb kozmikus forrásokhoz) az elektro
mágneses sugárzás mellett nagy intenzitású részecs
kezápor is érkezik (napszél), amely sok más összete
vő mellett főleg alacsony és közepes energiájú proto
nokból, valamint elektronokból áll [4, 5]. Az elektro
mosan töltött részecskék kölcsönhatásba lépnek a 
Föld mágneses terével, pályájuk módosul, és többek 
között egy sor látványos légköroptikai jelenség, pél
dául a sarki fény okozói [6]. Az alacsonyabb energiájú 
töltött részecskék többsége nem éri el a Föld felszínét, 
bár behatolási mélységük jóval nagyobb, mint az EUV 
és UV sugárzásé. Lényeges viszont az a tény, hogy a 
részecskesugárzásnak a napciklus maximumához és 
minimumához tartozó intenzitásváltozása 15% körüli, 
azaz két és fél nagyságrenddel nagyobb, mint az 
elektromágneses sugárzásé. A Svensmark-féle hipoté
zis szerint a troposzférába hatoló kozmikus részecs
kéknek jelentős szerepe van a felhőképződés mik
roszkopikus folyamataiban.

E feltevés igazolására a 3■ ábrán láthatóhoz ha
sonló görbéket szoktak bemutatni. Annak oka, hogy 
szándékosan nem az eredeti közlemények egyikét 
idézzük az, hogy mind a mai napig nem jutott nyug
vópontra az a szakmai vita, ami a bizonyítékok hite
lessége körül bontakozott ki. A 3■ ábrán az alacsony 
magasságú (< 3-4 km) felhőborítottság anomáliájá
nak idősora látszólag meggyőzően mutatja a napcik
lussal egybeeső 11 éves ingadozást, különösen a 
közepes földrajzi szélességekhez tartozó sávban (3- 
ábra, középső grafikon). Az alapadatok a Nemzet-

3■ ábra. A felhőborítottság anomáliája (eltérés a hosszútávú éghajla
ti átlagoktól) és az illesztett napfoltszám-ingadozás (vékony folyto
nos vonal) az idő függvényében, három földrajzi régióra. A VRCO 
(angolul: vertical rigidity cu t off) érték a kozmikus sugárzás ré
szecskéinek azon energiaküszöbét jellemzi, ami egy adott földrajzi 
helyen a földfelszín eléréséhez szükséges, függőleges beesési irányt 
föltételezve ([7] nyomán).

közi Műholdas Felhő Klimatológiai Projekt (angolul: 
International Satellite Cloud Climatology Project, 
ISCCP) adatbankjából származnak, és infravörös táv- 
érzékelésen alapulnak (http://isccp.giss.nasa.gov). 
A napciklus illesztése valójában a kozmikus részecs
kesugárzás intenzitását veszi alapul [7], ami a nap
foltok gyakoriságváltozásával pontosan ellentétes 
előjelű (azaz napfoltminimum idején maximális a 
napszél fluxusa).

Még abban sincs egyetértés, hogy a görbéken lát
ható monoton csökkenő trend vajon valódi fizikai 
(éghajlati) effektus-e, vagy a műholdra szerelt érzéke
lők fokozatos elöregedésével kapcsolatos. A vita el
döntését különösen nehezíti, hogy a különböző cso
portok jobb híján ugyanabból az ISCCP adatbankból 
dolgoztak, néha kiegészítve azt különösen megbízha
tatlan felszíni észlelésekkel.

Az elmélet ellenzőinek főbb érvei, hogy (i) a 3- 
ábrán látható korreláció nem feltétlenül jelent ok
okozati összefüggést (igaz), (ii) a magasabb szintű 
felhőknél még ez a korreláció is eltűnik (erre utalnak 
az adatok), illetve (iii) a felhőborítottság nem követi 
a kozmikus részecskefluxus rövid idejű, nagy ampli
túdójú „kilengéseit” (erre még visszatérünk). Az el
mélet támogatói hangsúlyozzák, hogy a globális fel
hőészlelések még csak nagyon kezdeti stádiumban 
járnak, sok hibával és bizonytalansággal (igaz), és a 
korrelációkat valódi fizikai csatolásokkal lehet ma-
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évek
4. ábra. Hosszútávú ingadozás az éghajlati átlagok körül: a Paraná- 
folyó vízhozama (folytonos vonal), a napfoltok száma (szaggatott 
vonal) és a felszíni besugárzás erőssége (pontozott vonal). Mindhá
rom mennyiség standardizált formájú (aritmetikai átlag kivonva, 
szórással normáivá), ezért a függőleges tengely dimenziótlan ([8] 
nyomán).

gyarázni. Ez utóbbi érvet támasztják alá például a 4. 
ábrán bemutatott érdekes eredmények is, amelyek a 
Paraná-folyó hosszú idejű vízhozam-ingadozásában 
találják meg a naptevékenységgel fönnálló szignifi
káns korrelációt [8]. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem a 
11 év körüli napciklus, hanem az 1. ábrán is látható 
gyakoriság-maximumok „modulációjával” kapcsola
tos. A vízhozam esetében tényleg nem sok egyéb 
lehetséges magyarázat adódik, mint hogy a vízgyűjtő 
területre hulló csapadék mennyiségének kell követ
nie valahogyan a Nap aktivitásának változásait, ez 
pedig a felhőképződéssel szorosan összefüggő folya
mat. Megjegyezzük, hogy saját vizsgálataink során 
ugyanezt a korrelációt nem sikerült kimutatnunk a 
Duna hasonlóan hosszú időszakot lefedő, napi vízál
lási adataiban. Persze érvelhetünk azzal, hogy telje
sen más az éghajlati terület, vagy megemlíthetjük a 
Dunán épített 59 duzzasztó-szabályozó gátat is. De 
tény az is, hogy a naptevékenység ingadozása a kü
lönféle jelenségekben csak nagyon gyenge háttérjel
ként jelentkezik, ezért a meggyőző kimutatása nem is 
olyan egyszerű.

Mi lehetne a kozmikus részecskék és a felhőkép
ződés csatolási mechanizmusa? A vezető elmélet sze
rint a csatolás a töltött részecskék ütközéses ionizáló 
hatásával kapcsolatos. Bizonyos „nyomgáz” moleku
lákból (elsősorban H20  és H2SO,.f) keletkező ionok 
nanométer nagyságú aeroszolok (nano-cseppecskék) 
kialakulását segíthetik elő, amit sok helyen meg is 
figyeltek. E cseppecskék aztán szerencsés esetben 
egy kritikus nagyságot elérve stabil kondenzációs 
magokká válhatnak, ami az elképzelések szerint a 
felhőképződés alapja lehet. A kondenzációs magok
ból kialakuló makroszkopikus cseppek eső formájá
ban folyamatosan „kiürülnek” a troposzférából, ezért 
a folyamatos felhőképződés és csapadék-utánpótlás

nem képzelhető el a kondenzációs magok állandó 
keletkezése nélkül. Ha ennek tényleg döntő lépése a 
kozmikus részecskék kiváltotta ionizáció, akkor a 
részecskezápor intenzitásának változásai szükség
képpen megjelennek a felhőképződés és a csapadék 
ingadozásaiban is [1, 91. A kondenzációs magokhoz 
szükséges légköri aeroszolok koncentrációját sok 
más folyamat is erősen befolyásolja: például a vulká
ni vagy az emberi tevékenység (gondoljunk csak a 
repülőgépek mögött kialakuló „kondenzcsíkokra”). 
Az ilyen forrásokból származó ingadozásokat elvileg 
el lehet különíteni a kozmikus részecskék hatásaitól. 
A vulkánkitörések, nagy kiterjedésű erdőtüzek vagy 
gyárak által kibocsátott S02 szennyezés jól lokalizált, 
erős kilengéseket okoz, ezzel szemben a kozmikus 
sugárzás hatása a várakozások szerint sokkal gyen
gébb, de globális.

Az egyéb elképzelések közül talán érdemes még 
megemlíteni a már meglévő felhők és a kozmikus 
részecskék kölcsönhatását taglaló elmélete(ke)t. Ta
pasztalati tény, hogy nemcsak a látványos zivatarfel
hők, hanem az alacsonyan elhelyezkedő, vékony ré
tegfelhők környékén is erősen inhomogén a töltés- 
eloszlás (5. ábra). Ennek egyszerűsített magyarázata, 
hogy a felhősáv belseje még a levegőnél is rosszabb 
vezetőnek számít, mert ott a cseppecskék miatt a kis
méretű ionok kiürülnek a légtérből, mozgékonysá
guk csökken [1]. A globális „szépidő” áram (1,5-2 
pA/m2), ami az ionoszféra és a földfelszín között 
„csordogál”, kialakít egy tértöltést, ami a felhősáv fö
lött egy 200-300 m vastag nettó pozitív, alatta nettó 
negatív töltésű rétegből áll. Ez a tértöltés aztán beál
lítja a „szükséges” áramerősséget a felhő belsejében. 
Innen kezdve az elmélet különböző variációi jócskán 
elbonyolódnak. A közös pont bennük az, hogy a töl
tésmegosztás miatt e rétegek különösen érzékenyek 
az ionizáló háttérsugárzás moduláló hatásaira. A to
vábbi részletek és egyéb elméletek ismertetésétől 
eltekintünk, ugyanis egyelőre számszerű mérések e 
folyamatokkal kapcsolatban nem léteznek, ezek hiá
nyában pedig a spekulációk jobbára csak különféle 
becsléseken alapulnak.

5. ábra. Az alacsony magasságú, vékony rétegfelhők környékén 
észlelt tipikus függőleges elektromos töltéseloszlás és térerősség 
vázlata; részletek a szövegben ([1] nyomán).
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Kapcsolat a villámokkal

Az 5. ábra arra mindenképpen jó, hogy segítsen ki
hangsúlyozni a felhők körüli elektromos töltésmegosz
tás általános jelenlétét. A rendesen kifejlett zivatarfel
hőkben, amelyek akár a troposzféra felső határát (10-11 
km) is elérik, a töltések erősen inhomogén eloszlásának 
mindenki által ismert következménye az intenzív villám
tevékenység. E felhőkben sokkal nagyobb elektromos 
térerősségértékek, és nem ritkán 6-8 váltakozó előjelű 
töltött réteg fölépülése a jellemző [101. A villámjelensé
gek tanulmányozása is szép múlttal rendelkezik, az egy
re modernebb mérőeszközök és kísérletileg létrehozott 
légköri kisülések segítségével egyre több részletet sike
rült megmagyarázni. Itt most nem célunk a villámok 
fölépülési folyamatainak és különböző tulajdonságainak 
taglalása, egyetlen kivételtől eltekintve.

Laboratóriumi körülmények között viszonylag egy
szerű meghatározni, hogy az átlagos összetételű leve
gőben az elektromos átütési feszültség, azaz a spon
tán ívkisülés létrehozásához szükséges kritikus elekt
romos térerősség nagysága a felszíni nyomáson közel 
3000 kV/m (lásd [10], 3. fejezet). Ezzel szemben több 
tucatnyi ballonos mérés során, amelyekkel sikerült a 
térerősség magasságfüggését eléggé pontosan megha
tározni aktív zivatarfelhők belsejében, nemigen talál
tak 150 kV/m-nél nagyobb csúcsértékeket (a valaha 
mért abszolút maximum 400 kV/m körüli volt). Jogo
san merül föl a kérdés, hogy akkor mi indítja el a ki
sülési folyamatot?

Természetesen itt sincs hiány a tetszetős magyará
zatokban, de mielőtt ezekre fordulna a figyelmünk, 
ejtsünk néhány szót a villámok észleléséről. Érdemes 
megnézni az Országos Meteorológiai Szolgálat hon
lapján látható villámtérképet (http://www.met.hu/ 
kepek/index.php?id=blhh). Ha szerencsénk van, ak
kor igazán látványosan rajzolódnak ki a Kárpát-me
dence térségében az előző fél óra heves zivatargócai. 
Aki ennél nagyobb területre kíváncsi, bátran látogas
son el a http://wwlln.net címre, ahol nagy meglepe
tésben lehet része: szemmel követheti a földgolyó 
teljes területén zajló villámaktivitást! A rövidítés a Vil
lám Lokalizációs Világhálózat (angolul: World Wide 
Lightning Location Network, WWLLN) szerveződésre

6. ábra, A globális villámgyakoriság földrajzi eloszlása, ahol a szür
keségi szint arányos a villámkisülések sűrűségével. Afrika közepén, 
például a fekete foltok 50 villám/km2/év értékhez tartoznak, az 
amerikai kontinenseken pedig a csúcsérték 30 villám/km2/év körül 
alakul (http://visibleearth.nasa.gov/).

utal, amely a (cikk írásának időpontjában) 40 önkén
tes mérőállomás adatai alapján határozza meg a vil
lámkisülések helyét, méghozzá pár kilométeres pon
tossággal, és körülbelül 4% globális hatásfokkal. A 
budapesti mérőpontot az ELTE TTK Űrkutató Cso
portja üzemelteti (http://sas2.elte.hu).

A távolsági villámlokalizáció elve tulajdonképpen 
nem bonyolult. A kisülések jelentős amplitúdójú 
elektromágneses zavarjeleket sugároznak ki az ala
csony rádiófrekvenciás sávban is (1-25 kHz). Ezek 
speciális tulajdonsága, hogy a földfelszín és az iono
szféra közti „üregrezonátorban” csekély csillapodásuk 
miatt nagyon nagy távolságra jutnak el, akár a teljes 
Földet megkerülhetik. Már egy egyszerű rádióvevő is 
alkalmas a villámok által gerjesztett impulzussoroza
tok vételére. Ha van legalább 4, nagy pontossággal 
szinkronizált, nagy távolságban elhelyezkedő vevőnk, 
akkor a jelek beérkezési idejének különbségeiből egy 
nem túl bonyolult algoritmus segítségével meghatá
rozható a villámforrás helye (3 állomás nem elegen
dő, az előbb említett, Földet megkerülő jelterjedés 
miatt). Ehhez persze ismerni kell a rádiójel terjedési 
sebességét, a csillapodás mértékét, be kell azonosíta
ni az ugyanazon eseményhez tartozó impulzusokat, 
és egy sor más részletre is figyelni kell. Nem véletlen, 
hogy a WWLLN adatbázisba csak azok a villámkisülé
sek kerülnek rögzítésre, melyeket legalább 5 állomás 
párhuzamos észlelése alapján lehetett azonosítani.

Egy ilyen hálózattal el lehet készíteni például a 6. 
ábrán látható térképet, amely a villámlás gyakoriság
eloszlását ábrázolja egy év adatai alapján. Még egy felü
letes szemrevételezés is elég egy sor következtetés 
levonásához. Például jól látszik, hogy a villámok kelet
kezéséhez legjobb helyek az egyenlítői övezetben, a 
kontinensek fölött találhatók. Ez persze megfelel a vá
rakozásainknak, mert a jelentős zivatarokat eredmé
nyező „szupercellák” fölépüléséhez erős hőmérsékleti 
konvekció szükséges, ene pedig a feltételek leginkább 
az erősen besugárzott szárazföldek fölött adottak. A 
felhőkhöz elegendő vízpára is szükséges, ezért érthető 
az afrikai kontinens fölötti erős aszimmetria. Az igazán 
érdekes észlelések persze nem a globális átlagokkal 
kapcsolatosak, hanem kihasználják a hálózat nagy idő
beli és térbeli felbontóképességét.

Egy példát mutat erre a 7. ábra, amely a nevezetes 
Katrina hurrikán körzetében illusztrálja a térbeli pon
tosságot (ennek alapján könnyen magunk elé képzel
hetjük a jellegzetes műholdas felhőképeket). A 7. ábra 
alsó grafikonján látszik, hogy érdekes módon a villám
aktivitás maximuma nem esik egybe a hurrikán legerő
sebb fázisával, amikor a szélsebesség maximális a kö
zépponti nyomáseséssel együtt. Egy későbbi tanul
mányban 58 hurrikán közelében elemezték a villámak
tivitást a WWLLN adatai alapján, és azt találták, hogy 
hasonlóan a 7. ábra adataihoz, a villámtevékenység 
maximális intenzitása a vihar legerősebb fázisánál kö
zel 30 órával korábban tapasztalható [12], Erre a szer
zők még csak spekuláció szintjén sem próbáltak meg 
magyarázatot találni, ehhez valószínűleg sokkal több 
részlet ismerete lesz szükséges. Ugyanakkor nem tár-
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K-Ny távolság a központtól (km)

7. ábra. A WWLLN hálózattal lokalizált villámcsapáshelyek 2005. 
augusztus 28-án (felül), és a villámcsapásszámok időbeli fejlődése 
az átlagos szélsebességgel és a középponti nyomással együtt (alul). 
A Katrina hurrikán kétszeri földet érését nyilak jelzik ([11] nyomán).

gyaltak egy másik érdekességet sem, ami pedig már az 
adatok alapján szembeötlő.

A Saffir-Simpson-skálán az elemzett 58 hurrikán 
mindegyike a legerősebb, 4-es és 5-ös kategóriájú tró
pusi vihar volt. Az azonos kategóriába eső vihartölcsé
rek egymáshoz nagyon hasonló szerkezetűek, mozgá
suk pályája sem sokban különbözik egy-egy forrásvidék 
körzetében (például az atlanti viharok nagy része a Me
xikói-öblöt átszelve kanyarodik észak-keleti irányba). 
Azt gondolhatnánk, hogy a hasonló felhőstruktúra, ha
sonló áramlási rendszer stb. miatt a villámtevékenység 
sem sokban különbözik, márpedig a megfigyelések ezt 
nem támasztják alá. A maximális villámgyakoriság akár 
két nagyságrendben is eltérhet, az óránkénti néhány 
tucattól a közel kétezer kisülésig terjedő tartományban 
[11, 12]. Ennek vajon mi lehet a magyarázata?

Itt kanyarodnánk vissza nyitó kérdésünkre, amely a 
villámkisülés eredetére vonatkozott. A komolyabb mé
rések elkezdéséig az általános elképzelés szerint a villá
mok is csak „szokásos” kisülések voltak, legföljebb 
nagyobbak annál, mint amelyeket a laboratóriumban 
tudnak gyártani. A már említett térerősség-probléma 
mellé azonban újak is fölsorakoztak: például Moore és

munkatársai észlelése, amely szerint a villámlással egy- 
időben nagyenergiájú Röntgen- és gammasugárzás is 
föllép [131. Mivel ehhez még a legnagyobb kisülések 
energiája sem elegendő, rögtön adódott a kozmikus 
részecskék hatásának ötlete: ha feltételezzük, hogy 
töltött kozmikus részecskék segítségével jön létre a 
villámok ionizált csatornája, akkor ez megmagyarázza a 
térerősség-problémát is, a villámláskor észlelt nagy
energiás sugárzással együtt. Innen pedig kézenfekvő, 
hogy megnézzük a globális villámaktivitás és kozmikus 
részecskefluxus esetleges kapcsolatát.

A villámok távérzékelő hálózatai csak az utóbbi 
években épültek föl, ezért nincsenek még olyan hosszú 
adatsorok, amiket egy napciklussal össze lehetne vetni. 
Vannak ugyan hosszabb idejű műholdas megfigyelé
sek, például a LIS (angolul: Lightning Imaging Sensor), 
aminek hátránya, hogy a műszer egy adott hely fölött 
naponta csak pár percig tartózkodik, 55 napot kell vár
ni, hogy ugyanakkor nézzen ugyanarra a 670x670 km2 
nagyságú területre (http://trmm.gsfc.nasa.gov).

Szerencsére vannak a kozmikus részecskefluxus
nak olyan rövid idejű, nagy amplitúdójú kilengései, 
amelyek esélyt adhatnak a korrelációk kimutatására. 
Ilyenekre jó példa az úgynevezett Forbush-esemény, 
vagy a Napból érkező protonzáporok esete. Az előbbi 
nagyerejű napkitörések után lép föl, amikor a napszél 
plazmájának mágneses tere a kozmikus részecskék 
egy jó részét „kisöpri” a Föld közeléből. Ennek mér
hető hatása, hogy mind a légkörön kívüli proton- és 
elektronfluxus, mind pedig a földfelszínre érkező má
sodlagos neutronfluxus jelentősen csökken néhány 
napos időtartamra. A protonzápor is hasonló okokra 
vezethető vissza, csak éppen jelentős nagyságú, im
pulzusszerű fluxusnövekedéssel jár. Ez is a napkitöré
sek során kirepülő plazmából származik, annak leg
nagyobb energiájú komponense alkotja, amely képes 
áttörni a Föld mágneses terét.

Más csoportokhoz hasonlóan, nekünk sem sikerült 
kimutatnunk statisztikailag szignifikáns korrelációt a 
villámtevékenység intenzitása és a kozmikus részecs
kefluxus alkalmanként bekövetkező kilengései között. 
A 8. ábra egy tipikus negatív eredményt illusztrál. Leg
fölül az egyik POES műhold (angolul: Polar Orbiting 
Environmental Satellites, http://www.swpc.noaa.gov) 
egyik protondetektorának idősora látható, amely 700- 
800 km magasságban méri a Föld felé érkező részecs
kefluxust több energiasávban. Alatta a kiterjedt földi 
neutrondetektor hálózat egyik svájci állomásának ada
tai láthatóak. Mindkettőn kitűnően látszik két „tiszta” 
Forbush-esemény, illetve a 2005. január 15-i protonzá
por (ami egy Forbush-minimum közepén következett 
be). Ha ezt összehasonlítjuk két villámadatsorral (8. 
ábra, alul), akkor láthatjuk, hogy nemigen figyelhető 
meg bármiféle korreláció. (A legalsó idősor legnagyobb 
„tüskéje” a protonzápor előtt következett be!) Sok 
egyéb negatív kimenetelű kísérlet után be kellett lát
nunk, hogy a rendelkezésünkre álló adatokkal semmi
féle korreláció sem mutatható ki a kozmikus részecs
kék fluxusának ingadozása, illetve különböző helyi 
vagy a globális villámtevékenység között.
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8. ábra. Műholdon mért protonfluxus (legfölül), a Jungfraujoch (Svájc) földi állomás neutronfluxusa 
(alatta), illetve egy WWLLN és LIS műholdas adatbázisból kinyert villámgyakoriság időfejlődése. Az 
első két ellipszis Forbush-eseményeket, a harmadik a Napból érkező 2005. január 15-i protonzáport 
jelöli, részletek a szövegben.

A végső válasz: CLOUD?

Számos próbálkozás ellenére a 
kozmikus részecske -  felhő, il
letve kozmikus részecske -  vil
lám hipotézisek egyikét sem si
került ez idáig meggyőzően bi
zonyítani a hozzáférhető adatok 
alapján. Minden hiányosság és 
pontatlanság ellenére biztosan 
kijelenthető, hogy ha létezik is 
ilyen kapcsolat, akkor az fölöt
tébb gyenge, alig kimutatható.
Az elméletek támogatóiból álló 
(fogyatkozó) tábor élcsapata 
minden bizonnyal Genfben ta
lálható, ahol teljes gőzzel folyik 
a végső választ megadni kívánó 
projekt előkészítése.

E projekt, a CLOUD (a betű
szó magyarul „felhő”, a teljes 
elnevezés angolul Cosmics 
Leaving Outdoor Droplets, le
fordíthatatlan), a tervek szerint 
2010-2011 környékén tisztázni 
fogja a sok nyitott kérdést, 
méghozzá igen alapos kísérle
tek sorozatával. A berendezés alapja egy nagyméretű 
aeroszol tartály C9. ábra), amiben a fizikai paraméte
rek és kémiai összetevők rendkívül pontosan kontrol
lálhatók, továbbá az elérhető nyomás- és hőmérsék
let-tartomány lefedi a Föld minden éghajlati területét 
az egyenlítőtől a sarkokig. A berendezés a Nemzetkö
zi Részecskefizikai Kutatóközpont (CERN) Genf mel
letti alagútjában kerül fölállításra, amelyben a nagy 
gyorsítóból kicsatolt mellékágon keresztül kontrollált 
fluxussal érkezik a „kozmikus” részecskék zápora. A 
néhány éve elkezdett előzetes kísérletek legfőbb ta
nulsága, hogy hihetetlen mértékben kell ügyelni a

9. ábra. A 3 m átmérőjű CLOUD kamra végső munkálatai 2009 már
ciusában. A kamra falán körben különféle műszerek csatlakozói és 
az észlelőablakok nyílásai láthatók ([14] nyomán).

tisztaságra, mert igen csekély nyomgázszennyeződé
sek is reprodukálhatatlanságot okoznak.

Mivel is zárhatnánk e talán szokatíanul sok kérdő 
mondatot tartalmazó írást? Egyelőre szilárd végkövet
keztetés hiányában izgatottan várjuk az eredményeket.
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Házi Gábor 
MTA KFKI Atomenergia KutatóintézetA RÁCS-BOLTZMANN MÓDSZER

1985. novem ber 19-én a W a sh in g to n  Post címoldalon 
számolt be arról, hogy amerikai és francia kutatók 
egymással karöltve, egy új komputerizált módszert 
fejlesztettek ki gázok és folyadékok áramlásának mo
dellezésére. A cikk nem  kevesebbet állított, mint hogy 
a módszer segítségével egyszerű számítógépeken 
olyan számításokat lehet elvégezni, amelyek abban az 
időben csak szuperkom putereken voltak futtathatók, 
és amely felhasználásával az akkori amerikai csillag
háborús tervek fejlesztései talán felgyorsíthatók. Bár 
azt határozottan állíthatjuk, hogy a fent említett m ód
szer, amely a rá c sg á z  m ó d sze r  névre hallgat, nem 
játszott meghatározó szerepet a hidegháború gyors 
lezárásában, az alapm ódszer gyökereiből kifejlődő 
egyik vadhajtás, a rács- B o ltz m a n n  m ódszer, a fizika 
számos területén jelentős eredm ények eléréséhez 
segítette a módszer alkalmazóit. Az alábbiakban ezt 
igyekszünk röviden bemutatni.

Bár az első rácsgáz módszer, amelyet folyadékdina
mikai folyamatok modellezésére szántak francia fejlesz
tői a 70-es években, még komoly problémákkal küzdött, 
kétségtelenül lefektette az alapokat a további fejleszté
sekhez. A módszer végtelenül egyszerű volt, így algorit
musának „receptje” néhány sorban összefoglalható.

Először is fektessünk egy szabályos négyszögrácsot 
arra a geometriai tartományra, amelyben a folyadék 
áramlását modellezni szeretnénk. A rácspontokat ösz- 
szekötő rácsélekhez rendeljünk véletlenszerűen ré
szecskecsomagokat, vagyis egy rácsélen vagy van, 
vagy nincs részecskecsomag. A csomagokat minden 
egyes lépésben mozgassuk a rácson, a rács alapján 
kijelölt irányba. Ha két részecske „frontálisan” ütköz
ne egy adott rácspontban, akkor és csak akkor irá
nyuk változzon meg: távolodjanak az ütközési ponttól 
addigi irányukkal 90 fokot bezáró szögben ( 1. ábra").

1. ábra. Részecskék mozgása az első rácsgáz modellben. Az üres 
kör ütközés előtti, a teli kör ütközés utáni állapotot reprezentál.

Nagyobb térrészeket figyelembe véve, és az abban 
található részecskék tömegét, impulzusát összegezve, 
makroszkopikus m ennyiségeket származtathatunk, 
mint például a gáz tömege és impulzusa.

Mivel az nyilvánvaló, hogy a fent vázolt algoritmus 
lokálisan megőrzi a tömeget, impulzust és energiát, 
így ahhoz, hogy a módszert folyadékdinamikai számí
tásokra tudjuk használni, a kérdés csupán az: mennyi
re tér el az algoritmus alapján származtatható mak
roszkopikus tömeg- és impulzusmegmaradási egyen
let a folyadékdinamikában jól bevált Navier-Stokes- 
egyenletektől. Ma már tudjuk a választ, miszerint az 
eltérés jelentős, és többek között a származtatás után 
kapott impulzusmegmaradási egyenlet feszültségten- 
zora nem  izotróp. Emiatt a rács elhelyezkedése, és 
azon belül az, hogy a rácsvektorok milyen szöget 
zárnak be a kérdéses áramlási tartomány peremeivel -  
nem  kívánatos m ódon -  jelentősen befolyásolhatják a 
szimulációs eredményeket.

Több mint 10 évet kellett várni, amíg a fenti prob
lémát francia és amerikai kutatók megoldották, és a 
W a sh in g to n  Post beszámolhatott az áttörésről. A meg
oldás roppant egyszerű volt: a négyszögletes rács 
helyett hexagonálisat kellett alkalmazni. Ez a rács már 
rendelkezik megfelelő mértékű forgatási invarianciá
val, és így a módszer fejlesztése, valamint alkalmazása 
a folyadékdinamikai problémák megoldására szárnyra 
kapott. Érdekességképpen megemlítjük, hogy a forga
tási invariancia és az alkalmazható rácsok kérdésével 
a Mathematica programcsomag alapjait akkortájt le
fektető S tephen  W olfram  is igen intenzíven foglalko
zott. És bár Wolfram a rácsgáz módszerre, mint egy
fajta sejtautomatára tekintett, egyik dolgozata révén 
vált nyilvánvalóvá, hogy mely rácsok felhasználásával 
lehet eljutni a kívánt hidrodinamikai egyenletekhez.

Ezt követően újabb és újabb modellek jelentek 
meg. A determinisztikus ütközési szabályokat kiegé
szítették véletlenszerűséget is alkalmazó sztochaszti
kus szabályokkal, amelyek term észetesen továbbra is 
alkalmazták a két ökölszabályt: a tömeget és impul
zust lokálisan meg kell őrizni m inden ütközés során. 
Sztochasztikus szabályok bevezetésével csökkenteni 
tudták a módszer alkalmazása esetén megfigyelhető 
úgynevezett gyanús megmaradásokat, amelyek pél
dául bizonyos determinisztikus szabályok alkalmazá
sa esetén az impulzus soronkénti, illetve oszlopon- 
kénti megmaradásában testesültek meg. A módszer 
egyszerűsége, bináris természete, abszolút stabilitása 
sokak számára mind a mai napig elég vonzerőt bizto
sít ahhoz, hogy továbbfejlesszék, alkalmazzák azt. 
Ugyanakkor az a tény, hogy a makroszkopikus meny- 
nyiségek származtatása során kapott zaj redukciójá
hoz nagyszámú részecske mozgását kell nyomon kö
vetni, szinte természetes úton vezetett a 80-as évek 
végén egy új m ódszer kifejlesztéséhez, a rács-Boltz- 
m ann módszerhez.
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2. ábra. A rács-Boltzmann módszer esetén gyakran alkalmazott két- 
és háromdimenziós elemi rácsok.

A módszer alapötlete, hogy a részecskék szerepét 
vegyék át a rácsélekhez rendelt egyrészecske sűrű
ségfüggvények, az ütközési szabályok helyett pedig 
vezessünk be ütközési operátort, amely -  akárcsak a 
szabályok -  gondoskodik a tömeg és impulzus lokális 
megmaradásáról.

A módszer alkalmazása során tehát a sűrűségfügg
vényeket a rácséi irányának megfelelően mozgatjuk 
egy lépésben egy rácséllel odébb, majd az ütközési 
operátornak és a pillanatnyi makroszkopikus állapot
nak megfelelően az impulzust újra szétosztjuk. A 
makroszkopikus mennyiségek, mint például sűrűség 
és impulzus, a sűrűségfüggvények megfelelő momen
tumaiként számolhatók. Vagyis a rácsponthoz tartozó 
elemi térfogathoz rendelhető sűrűség egyszerűen a 
sűrűségfüggvények összege, míg az impulzus az adott 
térfogathoz rendelhető rácsélek irányának megfelelő

egységnyi sebességek és a hozzájuk tartozó sűrűség- 
függvények szorzatának összege. Az alkalmazható 
rács természetesen ebben az esetben sem lehet tet
szőleges. Két dimenzióban például, az impulzus
egyenlet rotációs invarianciáját biztosítandó, leggyak
rabban az úgynevezett kilencsebességes modellt al
kalmazzuk, nyolc rácsélen mozgó és egy helyben 
maradó sűrűségfüggvénnyel. Három dimenzióban 
pedig a legjobban elterjedt megközelítések 19 és 27 
sűrűségfüggvénnyel dolgoznak (2. ábra).

A fenti algoritmus röviden a rács-Boltzmann egyen
lettel írható le:

/,(*  + c , . A í , t  + A Ö  - f , ( x ,  t) = 0, (1)

ahol f  az í-edik rácsélhez rendelt sűrűségfüggvény, 
amely a c ,  rácsvektor irányában mozog egy adott lé
pés során, és amely az Í2, ütközési operátor alkalma
zásán keresztül lép kölcsönhatásba a többi sűrűség- 
függvénnyel. f ( x ,c ,  t )d x  de tulajdonképpen repre
zentálja azon molekulák számát, amelyek a í-edik 
időpillanatban az x  pont dx  környezetében vannak, 
és sebességük a c  és c + dc sebességintervallumba 
esik. Az (1) egyenlet jobb oldalán található ütközési 
operátor legegyszerűbb alakja az ütközést, mint egy 
egyszerű relaxációs folyamatot írja le (Bhatnagar- 
Gross—Krook vagy BGK operátor):

a ^ x ,  t) = -  ~  !./;.(*, t ) ~ f ‘q ( x ,  ö ], (2)

amelynek során a sűrűségfüggvények mindegyike egy 
adott egyensúlyi állapot felé tart.1 Az egyensúlyi ál
lapot a Maxwell-Boltzmann-féle eloszlás sűrűségfügg
vényének megfelelő, egy adott diszkrét sebesség kör
nyezetében sorfejtett alakja, másodrendig megtartva a 
sorfejtés során kapott tagokat. így az függ a lokális p 
sűrűségtől és u  sebességtől, amelyek, mint említettük, a 
sűrűségfüggvények momentumaiként számolhatók:

P = £  /fC*. 0, Pw = £  c j t(9c, t). (3)
i  i

Az ütközés során alkalmazott x relaxációs paraméter 
határozza meg a modellezett folyadék viszkozitását. 
Megmutatható, hogy a rács-Boltzmann egyenletet (1) 
megoldva, a megfelelő momentumok (3) közelítik a kö
zel összenyomhatatlan közegekre vonatkozó Navier— 
Stokes-egyenletek megoldását, amelyekben a nyomás 
az ideális gáz állapotegyenlete segítségével számolható. 
A megoldás hibái, akárcsak más numerikus megoldó 
módszerek esetén, a rács finomításával csökkenthetők.

Érdemes megemlíteni, hogy a sűrűségfüggvények 
második momentumaként szintén származtathatjuk az 
adott rácsponthoz rendelhető e energiát:

P e  = £  c2tf,(x > o ,  (4)
i

1 A rács-Boltzmann módszer elnevezés helyett gyakran a rács- 
BGK elnevezést használjuk, amikor az ütközési operátort ilyen 
mértékben egyszerűsítjük.

HÁZI GÁBOR: A RÁCS-BOLTZMANN MÓDSZER 245



és a megfelelő módszerrel a 
kapcsolódó energiamegmara
dási egyenletet. Ahhoz azon
ban, hogy ez utóbbi a megfe
lelő alakú legyen, az egyensú
lyi eloszlás sorfejtése során a 
tagokat negyedrendig kell 
megtartani. Vegyük észre: mi
vel a relaxációs folyamatot továbbra is egyetlen para
méterrel kontrollálhatjuk, így a BGK ütközési operátor 
alkalmazása esetén az impulzus- és energiaegyenletek
ben szereplő transzportegyütthatók (viszkozitás és hő
vezetési tényező) inherensen kapcsolódnak egymáshoz, 
megnehezítve, hogy a módszert kellő rugalmassággal 
alkalmazzuk tetszőleges paramétertartományban. Ép
pen ezért olyan szituációkban, ahol az energiamegma
radás figyelembevétele is igény, például hőátadás mo
dellezése, általában más megoldást alkalmazunk a prob
léma kezelésére. Egy lehetséges alternatíva, hogy az 
energiaegyenletet mint a tömeg- és impulzusegyenlet
hez csatolt m a kro szko p iku s  egyenletet oldjuk meg. Fi
gyelembe vehetjük például, hogy az energia a folyadék 
sebességével terjed, és viszkozitás révén a kinetikus 
energia belső energiává alakul. Ugyanakkor nem várjuk 
el, hogy az energia mezoszkopikus szinten, tehát az 
eloszlásfüggvények szintjén is megmaradjon.

Bár a rács-Boltzmann módszer a rácsgáz m ódsze
rek alapjaiból fejlődött ki, viszonylag hamar felismer
ték, hogy a módszer tulajdonképpen a folytonos 
Boltzmann-egyenlet egy speciálisan diszkretizált vál
tozatának is tekinthető. Mivel a sűrűségfüggvények 
mozgását egy rácsra korlátozzuk, továbbá egy lépés 
alatt azok csak egy rácstávolságnyit mozoghatnak, 
tulajdonképpen a sebességteret diszkretizáljuk. A tér 
és idő diszkretizálását pedig magának a rácsnak és a 
diszkrét időlépéseknek alkalmazásával érjük el. Ter
mészetes tehát, hogy a fizika bizonyos területein, 
amelyeknél a Boltzmann-egyenlet alkalmazása sikerre 
vezetett, a rács-Boltzmann módszer szintén sikerrel 
kecsegtethet, mint a Boltzmann-egyenlet numerikus 
megoldó módszere. Éppen ezért az elmúlt húsz évben 
a módszert számos fizikai probléma megoldására si
kerrel alkalmazták.

Véleményünk szerint egyik legígéretesebb alkal
mazása a többfázisú (pl. víz és annak gőze) folyadék
dinamikai rendszerek m odellezése, ahol más -  jel
lem zően makroszkopikus — m odellezési technikák 
rendre csődöt m ondanak. Az alapm ódszer többféle
képpen kiterjeszthető kétfázisú rendszerek kezelésé
re, például vonzó és taszítóerőt m odellezve a ré
szecske-sűrűségfüggvények között. Ilyen erő alkal
mazásával szinte tetszőleges -  analitikusan leírható -  
állapotegyenlettel rendelkező folyadék m odellezhe
tő, és az abban előforduló fázisátalakulás tanulm á
nyozható (3- á b ra ).

A módszer szintén vonzó tulajdonsága, hogy kü
lönböző peremfeltételek modellezése egyszerű tech
nikák alkalmazásával megoldható. Példaként talán a 
csúszásmentes falak modellezését érdemes kiemelni, 
hiszen talán ez a leggyakrabban fellépő probléma 
folyadékdinamikai számítások esetén. Csúszásmentes 
falak esetén a fal mellett a folyadéksebesség zérus, 
amely könnyedén modellezhető a rács-Boltzmann 
módszer esetén a visszapattanás-szabállyal. Ebben az 
esetben a falat elérő sűrűségfüggvényt egyszerűen 
visszafordítjuk, és a következő lépésben abba az 
irányba mozgatjuk, ahonnan érkezett. így két időlé
pésre átlagolva garantáljuk a fal melletti zérus impul
zus kialakulását, és jó közelítéssel csúszásmentes falat 
tudunk modellezni.

Kétfázisú rendszerek esetén a falak nedvesítése szin
tén könnyedén modellezhető, bevezetve egy, a fal és 
folyadék között fellépő vonzó-, illetve taszítóerőt.

Az eddig elmondottak alapján kiviláglik a módszer 
talán legnagyobb erénye, miszerint olyan fizikai folya
matok modellezése esetén, amelyeknél a makroszko
pikus megközelítés alkalmazása nehézségekbe ütkö
zik, a rács-Boltzmann m ódszer mezoszkopikus termé-

4. ábra. Kétdimenziós lecsengő turbulencia rács-Boltzmann szimulációja. Bal oldalon a kezdeti sebességmezőhöz tartozó örvényesség 
látható. Középen látszik, hogy a sebességgradiensek hatására hogyan válik a kezdeti közel diszkrét spektrumú sebességmező folytonos 
spektrumú mezővé, az energia és enstrópia (az örvényesség négyzetének integrálja, nem tévesztendő össze az entrópiával) kaszkád követ
keztében. Jobb oldalon a végállapot felé közeledve fogy az örvények száma, míg végül két egymással szemben forgó örvény marad a rend
szerben (itt nem mutatjuk).
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3. ábra. Falról leváló buborék rács-Boltzmann szimulációja.



szete segíthet innovatív, részecskeszemléleten alapuló 
megoldást találni. Másrészről, olyan problémák ese
tén, ahol eddig csak a makroszkopikus mennyiségek 
megfigyelésére nyílt lehetőségünk, a rács-Boltzmann 
módszer lehetőséget nyújt mezoszkopikus mennyisé
gek megfigyelésére. A rács-Boltzmann módszerrel 
turbulens áramlásokat modellezve például (4. ábra) 
nemcsak a hidrodinamikai sebesség és annak külön
böző korrelációi, de a sűrűségfüggvények maguk, 
azok egyensúlyi és nem-egyensúlyi része és a köztük 
megfigyelhető korrelációk is származtathatók, tanul
mányozhatók. Reményeink szerint ez utóbbi tény 
segíthet olyan folyamatok mélyebb megértésében, 
amelyek esetén a tiszta makroszkopikus megközelítés 
eddig nem vezetett sikerre.

Végül, de nem utolsósorban, érdemes megemlíteni, 
hogy a módszernek ugyancsak nagy előnye az egy
szerűsége. A 3■ és 4. ábrán látható szimulációk pél
dául egy mindössze 400-500 soros számítógépprog
rammal megvalósíthatók. A műveletek mindegyike 
lokális, így egy feladat megoldása párhuzamos számí

tógép-architektúrán is gond nélkül kivitelezhető. Rá
adásul a párhuzamosítás rendkívül effektiv tud lenni. 
Számos gyakorlati esetben például lineáris gyorsulás 
érhető el, vagyis kétszer annyi gépen ugyanaz a fel
adat feleannyi idő alatt végezhető el. Ugyanakkor 
nem győzzük hangsúlyozni, hogy bár maga a mód
szer egyszerűen megvalósítható, a módszer mögött 
rejlő bizonyítás, amely segítségével a makroszkopikus 
egyenletekig eljuthatunk, közel sem tekinthető köny- 
nyen emészthetőnek. Éppen ezért gyakran találkoz
hatunk az irodalomban az alapmódszer olyan jellegű 
célirányos „megspékelésével”, amely bár első ráné
zésre fizikailag indokoltnak tűnik, egyszerű teszteken 
kiváló eredményeket produkál, mégis a módszer rész
letes analízisén elvérzik. Ennek ellenére úgy gondol
juk, hogy a módszer bemutatása helyet követel magá
nak a fizika oktatásában is. Részecskeszemlélete 
gyors és könnyű befogadhatóságot, közelsége a 
Boltzmann-egyenlethez a statisztikus fizika alapvető 
fogalmainak gyakorlati alkalmazását, egyszerűsége a 
számítógépes kísérletezés lehetőségét biztosítja.

NEVEK ES HÍRNEVEK
Herzberg, Jahn, Renner, Teller és az elektron-rezgési kölcsönhatások

Hargittai Magdolna, Hargittai István
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Magyar Tudományos Akadémia

Teller Ede neve nagyon sok, a kémiában és a fizikában 
számon tartott „hatásban” szerepel. Példaként említhe
tők a BET-egyenlet, a Jahn-Teller-hatás és Renner-Tel- 
ler-hatás, a Teller-Redlich-szabály, a Herzberg-Teller- 
hatás, vagy a Landau-Teller-modell. Teller hírneve 
mégsem elsősorban ennek köszönhető. Az ezekben a 
kifejezésekben vele társuló nevek viselői közül néme
lyikről sokat tudunk, másokról alig valamit. Teller a 
jelek szerint a BET (Brunauer-Emmet-Teller) egyenle
tet tartotta közülük a legjelentősebbnek, amire az is 
utal, hogy szerinte ezért az eredményéért kaphatott 
volna Nobel-díjat. A BET-egyenletet valóban sokan és 
sokat használják, de az eredeti megfogalmazásán kívül 
ennek az egyenletnek nem volt mozgalmas „élete”, 
noha még maga Teller is foglalkozott a továbbfejleszté
sével. A Jahn-Teller-hatás [lj ezzel szemben az elmúlt 
évtizedek során nagyon sok további kutatásnak lett 
tárgya és kiindulópontja. Ezek közül a legjelentősebb a 
magashőmérsékletű szupravezetés felfedezése [2]. A 
hatás az elektron-rezgési (vibronic) kölcsönhatások 
közé tartozik, amelyek a korszerű molekulafizikában és 
szerkezeti kémiában egyre nagyobb szerepet játszanak. 
A Jahn-Teller-hatás mellett ide tartozik a Renner-Tel- 
ler-hatás is. Feltűnő, hogy Teller ismertsége mellett 
Jahn és Renner mennyire ismeretlen maradt. Ezzel a 
rövid dolgozattal adózunk emléküknek.

A Jahn—Teller-hatás eredeti megfogalmazása szerint 
nemlineáris szimmetrikus elfajult elektronállapotú 
(vagyis elektronokkal csak részben betöltött pályák
kal rendelkező) molekulák nem stabilak, és ezért 
szimmetrikus szerkezetük torzul. A torzulás megszün
teti az elektronszerkezet elfajultságát és stabil -  bár 
kevésbé szimmetrikus -  szerkezet jön létre. Egysze
rűbben megfogalmazva, az ilyen molekulákban nincs 
összhang az atommag-konfiguráció magas szimmet
riája és az elektronsűrűség-eloszlás alacsonyabb szim
metriája között. Ez azt eredményezi, hogy az atom
magok egy része elmozdul eredeti helyzetéből és 
olyan konfiguráció alakul ki, amelyben az atommag
konfiguráció és az elektronsűrűség-eloszlás szimmet
riája már megfelel egymásnak. A molekula így ala
csonyabb szimmetriájú lesz, mint amilyen szimmet
riát várhatnánk pusztán a molekula szerkezeti képle
te alapján.

A Jahn-Teller-hatás a molekula elektronszerkezete 
és rezgőmozgása közötti kapcsolatot fejezi ki, és ezért 
a jól ismert és széles körben érvényes Born-Oppen- 
heimer-közelítés a Jahn-Teller-rendszerekre elveszti 
érvényességét. A Born—Oppenheimer-közelítés sze
rint a molekula elektronszerkezete és rezgőmozgása 
egymástól jól elkülöníthető annak köszönhetően, 
hogy az atommagok sokkal lassabban mozognak,
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mint az elektronok. Az elektronszerkezet ebben a 
közelítésben úgy írható le, mintha rögzített atommag
konfigurációhoz tartozna [31-

Jahn-Teller-hatás csak akkor várható, ha az elfajult 
elektronszerkezet szimmetriája és annak a rezgésnek 
a szimmetriája, amely kimozdítja a molekula atomjait 
a nagyobb szimmetriájú állapotból, megfelel egymás
nak. Lineáris molekulák azért képeznek kivételt a 
Jahn-Teller-hatás alól, mert ezekben nincs meg ez a 
megfelelés -  például egy háromatomos AB2 lineáris 
molekula kétszeresen elfajult hajlító rezgése lenne 
ilyen rezgőmozgás. A lineáris molekulák esetében is 
van azonban lehetőség arra, hogy a konfiguráció in
stabil legyen. Ezt az esetet írja le a Renner-Teller-ha- 
tás, amelyről szintén lesz szó az alábbiakban. Bár a 
Jahn-Teller-hatás a legismertebb elektron-rezgési 
kölcsönhatás, felfedezését időben megelőzte a Ren- 
ner-Teller-hatás felismerése, és mindkettőt megelőzte 
Teller és Gerhard Herzberg idevonatkozó közös kuta
tási eredménye.

Teller és Herzberg, a későbbi Nobel-díjas spekt- 
roszkópus, egy darmstadti konferencián ismerkedtek 
meg az 1930-as évek elején és akkor kezdték együtt
működésüket. Herzberg akkoriban Darmstadtban 
dolgozott. Fél évszázaddal később Herzberg így emlé
kezett vissza közös munkájukra:

„Beszélgetéseinkből együttműködés alakult ki, ami 
közös dolgozatot eredményezett a többatomos mole
kulák elektronátmeneteinek rezgési szerkezetéről. A 
cikket kölcsönös látogatásaink során készítettük el; 
amikor én Göttingenbe mentem, vagy amikor Teller 
Darmstadtba látogatott. Szerepemet a bábaasszonyé
hoz hasonlítanám: Telleré voltak az ötletek, amelye
ket kísérleti eredményeink elmesélésével csalogat
tam elő belőle, és a cikk első piszkozatát én készítet
tem el, amit azután Teller kijavított. Tehernek kifogy
hatatlan ötletei voltak ezen a területen (mint ahogy 
más területeken is), és mindig készen állt arra, hogy 
tudását megossza. A vele való közös munka szá
momra felejthetetlen élményt jelentett. Bár az ötletek 
mind tőle származtak, mégis ragaszkodott ahhoz, 
hogy a szerzők a cikkben ábécé rendben szerepelje
nek [4].”

A fent említett munkáról készült cikkük 1933-ban 
jelent meg, és az elektronmozgás és a rezgőmozgás 
elektronátmenetek során megvalósuló kapcsolatáról 
szól [51; általában Herzberg-Teller-hatásként hivat
koznak rá. Herzberg és Teher ezen munkáját a Jahn- 
Teller-hatás előfutárának tekinthetjük. Időben ezt 
Renner 1934-ben közölt dolgozata követte, amely a 
széndioxid molekula első gerjesztett n  elektronállapo
tában fellépő elektron-rezgési kölcsönhatást írja le 
[6]. A szén-dioxid molekula alapállapota nem elfajult 
és a molekula, mint tudjuk, lineáris. Az első gerjesz
tett elektronállapota viszont elfajult. A fentiekben már 
utaltunk arra, hogy egy olyan molekulában, mint a 
C02 molekula, nincs megfelelés az elektronállapot 
szimmetriája és a molekulát behajlító rezgés szimmet
riája között és ezért nem várható Jahn-Teller-hatás. 
Azonban az elektron-rezgési kölcsönhatásokat leíró

összefüggésnek lehetnek jelentősebb négyzetes (vagy 
esetleg még magasabb rendű) tagjai is, és ezek ered
ményezhetnek bizonyos mértékű hajlítást. A jelensé
get Herzberg kezdeményezésére nevezték el Renner- 
Teller-hatásnak. Erre a hatásra az első kísérleti bizo
nyítékot csak Renner cikkének megjelenése után ne
gyedszázaddal sikerült szolgáltatni, mégpedig az NH2 
gyök elektronszerkezetének elnyelési spektrumában 
[71. Az NH2 gyök egyik elektronja 7t pályán tartózko
dik, és a n  elektronállapot az alapállapot, amely hajlí
tott. A gerjesztett, nem-elfajult állapot a lineáris konfi
gurációjú.

Az 1930-as években Teher és a későbbi Nobel- 
díjas Lev Landau többször is beszélgetett a moleku
lák elektronszerkezete és rezgőmozgása közötti kap
csolatról. Teher szerint ebben a kérdésben komoly 
vitáik voltak, de hogy miben is álltak ezek a viták, 
sajnos nem teljesen egyértelmű. Az alábbiakban Tél
iért idézzük:

„Göttingenben volt egy német diákom, R. Renner, 
aki cikket írt a lineáris szén-dioxid molekula elfajult 
elektronállapotairól. Feltételezte, hogy a gerjesztett 
elfajult állapotban a széndioxid lineáris.

Landauval 1934-ben együtt voltunk Niels Bohr inté
zetében Koppenhágában és sokat beszéltünk erről a 
témáról. Landau nem értett egyet Renner következte
tésével és a dolgozat nem tetszett neki. Azt mondta, 
hogy ha a molekula elfajult állapotban van, akkor 
szimmetriája sérül, és a molekula nem maradhat li
neáris. Landaunak nem volt igaza és erről sikerült is 
meggyőznöm. Ez volt valószínűleg az egyetlen eset, 
amikor nekem lett igazam egy Landauval folytatott 
vitában [8, 91.”

Ebben a leírásban zavaró, hogy Teher feltételezése 
szerint a szén-dioxid lineáris az elfajult gerjesztett álla
potban, míg Renner dolgozata szerint a szerkezet hajlí
tott. Amint arra a fentiekben már utaltunk, a torzulást 
az elektron-rezgési kölcsönhatást leíró összefüggés 
magasabb rendű tagjainak figyelembe vételével lehet 
értelmezni. Teher megjegyzése csak akkor érvényes, 
ha elhanyagoljuk a magasabb rendű tagokat. Ebben az 
esetben a szén-dioxid molekula lineáris lenne még 
elfajult elektronállapotban is. Renner dolgozatában a 
kétatomos molekulák példájával magyarázza meg a 
szimmetriaviszonyok és a mozgások összefüggését. A 
kétatomos molekulában a forgómozgás és nem a rez
gőmozgás kapcsolódik össze az elektronmozgással: 
„Az okot a két atommagot összekötő vonal magas 
(hengeres) szimmetriájában kell keresni. Ez a szim
metria megmarad a rezgőmozgás során, ami megaka
dályozza a rezgési és az elektronmozgás összekapcso
lódását [10].” Ugyanakkor, többatomos molekulák 
esetében a rezgés kapcsolódhat az elektronszerkezet
tel, és Renner itt idézi Teher és Herzberg cikkét [51. 
Noha a C02 molekula alapállapotban (nem elfajult X 
állapot) lineáris, a gerjesztett n  állapotban már hajlí
tottnak várható a kölcsönhatás mátrixának jelentős 
négyzetes tagjai miatt (lásd feljebb).

Teher szavait többféleképpen is értelmezhetjük. 
Lehet, hogy Teher nem gondolt a Landauval folytatott
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vitában a négyzetes tagokra, ugyanakkor, ha Landau 
gondolt erre, nem fejtette ezt ki [11], Az is lehet, hogy 
Landau valóban tévedett, mert nem gondolta végig a 
lineáris szerkezet „másságát”, de ezt Teller sem tartot
ta nagyon valószínűnek. Ahogy Teller mondta ne
künk: „lehet, hogy Landaunak minden esetben igaza 
van, kivéve a lineáris molekulákat”. Természetesen az 
is lehetséges, hogy Teller évtizedekkel később már 
nem emlékezett pontosan a Landauval oly régen foly
tatott vitákra. Az viszont biztos, hogy Teller már lon
doni tartózkodása idején megkérte Hermann Jahnt, 
hogy vizsgálja meg, szisztematikusan „végigjárva” a 
különböző pontcsoportokat, a szimmetriatorzulás 
lehetőségét. Ez a munka vezetett közös cikkükhöz [1] 
és hosszú távon azokhoz az eredményekhez, amelyek 
ma Jahn-Teller-hatásként ismertek.

Rudolf Renner

A sziléziai Schweidnitzben született 1909-ben, amely 
akkor Németország része volt, ma Swidnica néven 
Lengyelországban található. Hannoverben tanult, 
majd 1929-től Göttingenben, ahol fizika doktorátust 
szerzett 1934-ben. Addigra témavezetője Max Born 
professzor és a Renner munkáját konzultánsként segí
tő Teller is eltávoztak Németországból az 1933-as náci 
hatalomátvételt követő zsidóellenes intézkedések 
következtében. Ez is oka lehetett annak, hogy Renner 
dolgozatán egyedüli szerzőként szerepel, de az is 
lehet, hogy Born is és Teller is azt tanácsolta volna 
neki, hogy egyedül legyen szerző.

A doktori cselekmény részeként Rennernek be 
kellett nyújtania egy önéletrajzot, amely 1933. novem
ber elsejei dátummal megtalálható a Göttingeni Egye
tem levéltárában. A kézzel írott önéletrajzban Renner 
meleg szavakkal köszöni meg Born támogatását és 
Teller segítségét [12]. Teller sokáig nem hallott Ren- 
nerről, mígnem 1980-ban levelet kapott tőle [13]. Ren
ner leveléből megtudhatjuk, hogy a göttingeni fizika
program szétesésével Renner a doktorátus megszerzé
se után elvégzett egy tanárképzőt, de álláshoz nem 
jutott. Végül 1936-ban állást vállalt a Német Birodalmi 
Meteorológiai Szolgálatnál, és ott dolgozott a háború 
végéig. Közben megházasodott, felesége az alsó- 
szászországbeli Dorum város egyik gyógyszerészének 
lánya volt. Feleségének két fiútestvére elesett a hábo
rúban és így Renner lett apósa gyógyszertárában az 
utód. Ehhez meg kellett szereznie a gyógyszerészi 
képesítést, és 1950-ben át is vette a gyógyszertár ve
zetését. Felesége 1955-ben meghalt és Renner máso
dik felesége egy dorumi gyógyszerész lett. Harminc 
éves gyógyszerészi működés után ment nyugdíjba, 
1980-ban.

Teller válaszlevelében kifejezte sajnálatát, hogy 
Renner nem folytatta fizikusi tevékenységét és azt is 
megírta, hogy Renner munkáját a Jahn-Teller-hatás 
előfutárának tekinti, „Ihre Dissertation war der Vor
läufer des sogennanten ’Jahn-Teller Effekts’ von dem 
immer noch viel gesprochen wird” [14], Saját életét 
„meglehetősen aktívnak” nevezte, amely kifejezés 
enyhén szólva alulbecsülte a valóságot. Teller azt is 
megemlítette, hogy a fizika mellett a béke érdekében 
is fejt ki tevékenységet. Nincs tudomásunk arról, 
hogy ezen a levélváltáson kívül további kapcsolatuk 
lett volna egymással. Renner úgy élte le életét, hogy 
családjának sohasem beszélt a gyógyszerészi pályája 
előtti tudományos tevékenységéről [15]. 1991-ben 
halt meg.

Hermann A. Jahn

Teller és Jahn a Londoni Egyetemen dolgoztak együtt 
híressé vált dolgozatukon, amely a figyelmet az elekt
ron-rezgési (vibronic) kölcsönhatásokra irányította. 
Teller számára London volt az utolsó európai állomás 
mielőtt az Egyesült Államokba távozott. Jahnról a leg
többet abból a nekrológból tudhatunk meg, amelyet 
korábbi kollégája P. T. Landsberg publikált [16]. Az 
alábbi adatok részben ebből a nekrológból, részben 
Jahn gyermekeitől származnak.

Jahn német származású volt. Apja az 1890-es évek
ben hagyta el Németországot és telepedett le Angliá
ban. Jahn 1907-ben született Colchesterben, Lincoln
ban nőtt fel, és alapfokozatát kémiában szerezte meg 
a Londoni Egyetemen 1928-ban. Mivel érdekelte a 
kvantummechanika, Lipcsében folytatta tanulmányait 
Werner Heisenberg és a holland matematikus Bartel 
L. van der Waerden irányításával. Doktori disszertá
cióját 1935-ben védte meg és ezután visszatért Angliá
ba. A Royal Institution munkatársa lett és a háború
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alatt a Royal Aircraft Establishment munkatársaként 
vett részt védelmi célokat szolgáló kutatásokban. 
1943-ban házasodott meg, felesége a Frankfurtból 
menekült zsidó tanítónő, Karoline Schiller lett. Jahn 
1946-tól két évig a Birminghami Egyetem fizika tan
székén dolgozott Rudolf Peierls csoportjában. A 
Southamptoni Egyetem alkalmazott matematika pro
fesszorának 1949-ben nevezték ki és ott dolgozott 
nyugdíjba meneteléig, 1972-ig. 1979-ben halt meg.

Jahn és Teller közös munkájára akkor került sor, 
amikor Teller a Londoni Egyetem kémia intézetében 
dolgozott. Közös dolgozatukat a téma folytatásaként 
Jahn egyedül írt dolgozata követte. Jahn további 
munkákat is közölt a molekulaszerkezet-kutatás, 
különösen a molekularezgések területén. Matemati
kai felkészültségét a röntgensugár szórás elméleté
nek egyes vonatkozásaival kapcsolatban is kamatoz
tatta, valamint magfizikai témákban alkalmazta a 
csoportelméletet. A rezgések tanulmányozásával 
szerzett tapasztalata is közrejátszott abban, hogy há
borús munkáit nagyobb szerkezetek, így repülőgé
pek rezgéseinek kutatásában végezte. Ez is okozhat
ta, hogy sohasem volt hajlandó repülőre szállni. Ami
kor a háború után állásinterjún vett részt Harwellben, 
ahol titkos kutatásokat is végeztek a brit atomprog
ram részeként, Jahn utalt német származására és kife
jezte azt a reményét, hogy ez nem lesz akadálya al
kalmazásának. A helyzet iróniája abban rejlik, hogy 
Harwell részéről az állásinterjút az a német származá
sú Klaus Fuchs vezette, aki részt vett a Manhattan 
Tervben, és akit néhány évvel később, mint szovjet 
kémet lepleztek le.

Jahn csendes és szerény ember volt, nagyon külön
bözött Téliéitől. Intellektuális érdeklődése széleskörű 
volt, beleértve az európai irodalmat. Tanítványai mindig 
bizton számíthattak türelmes segítségére és biztatására.

Utóélet

Ma már nemcsak Jahn-Teller-hatásról, hanem hatá
sokról beszélünk. A Jahn-Teller-hatásokról monográ
fiákat jelentetnek meg, nemzetközi konferenciákon 
számolnak be az ezekre a hatásokra és alkalmazásuk
ra vonatkozó legújabb eredményekről. A Jahn-Teller- 
hatás szolgált kiinduló pontul azokhoz a kutatások
hoz, amelyek a magashőmérsékletű szupravezetés 
felfedezéséhez vezettek./. G. Bednorzés K. A. Müller 
az IBM svájci laboratóriumában 1986-ban tették a 
felfedezést és 1987-ben már Nobel-díjat kaptak érte. 
Ez volt a Nobel-díjak történetében az egyik leggyor
sabb kitüntetés. A díjazottak bőséges elismeréssel 
illették a Jahn-Teller-hatást, és Nobel-előadásukban 
két szép ábrával is illusztrálták felfedezésük és a 
Jahn-Teller-hatás összefüggését [2].
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Füstöss László
BME Fizikai IntézetSZÁZ ÉVE SZÜLETETT GOMBÁS PÁL

A Wikipédia néhány soros ismertetéséből is kiderül, 
hogy Gombás Pál 1909- június 5-én született Seleg- 
szántón. Ez a születési hely azért érdekes, mert jelen
leg Antau néven egy békés burgenlandi falu, aminek 
száz éve is csaknem kizárólag német és horvát anya
nyelvű lakosai voltak. Ezért volt az, hogy Gombás, ha 
tehette, szívesen fordította a szót németre.

A Szabad Enciklopédiából ezen kívül annyi derül ki, 
hogy Kossuth-díjas akadémikus volt. akinek számos 
publikációja jelent meg Az atom statisztikus elmélete és 
alkalmazásai témakörben. Amennyiben erről a disz
ciplínáról nem hallott, az olvasók zöme számára bezá
rni a címszó ismertetése. Hogy ennél a szintnél tovább 
juthassunk, foglaljuk össze a tudnivalókat erről az idő
közben perifériára szorult területről.

A statisztikus atommodell

Az atomi rendszerek statisztikus elmélete egy a kvan
tummechanikai soktestprobléma közelítő módszerei 
közül. Pontossága számos gyakorlati esetben kielégí
tő, és az igen sok részecskéből álló rendszereknél is 
jól kezelhető marad.

A statisztikus elmélet alapja az a felismerés, hogy 
az atomi rendszerek -  atomok, molekulák, kristályok 
— elektronjai abszolút zérus fokon vagy annak közvet
len környezetében levő, elektromos töltéssel bíró 
Fermi-gáznak tekinthetők. Az egyes elektronok az 
atommagok és a többi elektron elektrosztatikus po
tenciálterében mozognak úgy, hogy alapállapotú 
rendszer esetén a rendszer energiája a lehető legmé
lyebb legyen.

A statisztikus elmélet elnevezés mögött a kvantum- 
mechanikai soktestprobléma közelítő módszerei van
nak, amelyek közös alapja a Thomas-Fermi-modell. A 
Thomas-Fermi-modellben a rendszer E energiáját kell 
előállítani a rendszer elektronsűrűségének funkcionálja 
formájában. Ezután az elektronsűrűség abból a feltétel
ből állapítható meg, hogy a rendszer energiája a lehető 
legmélyebb legyen. A Thomas-Fermi-modell energiaki
fejezésének levezetése céljából feltételezzük, hogy a 
rendszer elektronjai az atommagok és az elektronok 
kiátlagolt elektrosztatikus potenciálterében mozognak. 
Ebben a közelítésben nem vesszük figyelembe a kicse
rélődési és korrelációs effektusokat.

Az egyes térfogatelemekben levő elektronokat ab
szolút zérus hőmérsékleten levő elektrongáznak te
kintjük. A konstans potenciáltérben mozgó sok elekt
ronból álló elektrongáz kvantummechanikai vizsgá
lata alapján belátható, hogy a gáz kinetikus energiája 
az elektronsűrűség 5/3-ik hatványának integráljával 
arányos. Ennek alapján felírható az elektronrendszer 
teljes energiája, mint a mag és a többi elektron elekt
rosztatikus potenciális energiájának és a kinetikus 
energiának az összege.

Ennek az energiakifejezésnek a segítségével a vizs
gált rendszer elektronsűrűségére egyszerűen kapha
tunk közelítést. Ez a közelítés általában -  a magokhoz 
igen közel eső és a magoktól igen távol fekvő térré
szek kivételével -  a hullámmechanikai úton számított 
elektronsűrűségeknek igen jó középértékét adja.

Az energiakifejezés bővíthető az elektronok kicse
rélődési és korrelációs energiájával is. Ehhez jelent se
gítséget a pszeudopotenciálok alkalmazása. A pszeu- 
dopotenciálok potenciálszerű kifejezések, amelyekkel 
az úgynevezett hullámmechanikai kicserélődési köl
csönhatást, a korrelációs kölcsönhatást és a Pauli-féle 
betöltési tilalmat igen leegyszerűsített módon, de mint 
a számítások eredményei mutatják, többnyire igen jó 
közelítésben helyettesíteni lehet. Vegyük sorra ezeket 
a pszeudopotenciálokat!

Annak következtében, hogy az atom teljes saját- 
függvénye az elektronok felcserélésével nyert megol
dások lineáris kombinációja, az atom energiájában a 
klasszikus elméletben ismeretlen új tagok lépnek fel, 
amelyeket kicserélődési tagoknak nevezünk. Mivel az 
elektronok energiája általában a köztük fellépő köl
csönhatásból származik, beszélünk kicserélődési köl
csönhatásról, anélkül azonban, hogy ehhez bármilyen 
szemléletes képet fűznénk. Atomok valenciaelektron
jaira vonatkozóan a statisztikus elmélet alapján még a 
40-es évek elején sikerült kimutatni, hogy a kicserélő
dési kölcsönhatás potenciállal helyettesíthető, amely a 
valenciaelektronok nélküli elektronsűrűség köbgyö
kével arányos. Ezt úgy szemléltethetjük, hogy a pár
huzamos spinű elektronok a kicserélődési kölcsönha
tás következtében igyekeznek egymástól lehetőleg 
távol tartózkodni.

Ha az elektrosztatikus taszítást is figyelembe vesz- 
szük, akkor az elektronok e taszítás következménye
ként -  függetlenül a spinek irányától — szintén igye
keznek egymástól lehetőleg távol elhelyezkedni. Te
hát az elektronok a közöttük működő elektrosztatikus 
taszítás következményeképpen sem mozognak egy
mástól függetlenül. Ezt nevezzük korrelációnak. A 
korreláció elsősorban antiparallel spinű elektronok 
között érezteti a hatását, parallel spinű elektronok 
esetében alig van szerepe, mert ott a kicserélődési 
kölcsönhatás dominál, amelyet a korreláció csak igen 
kis mértékben módosít. A korrelációs kölcsönhatást is 
helyettesíteni lehet közelítőleg pszeudopotenciállal.

A Pauli-féle betöltési tilalom teljesen betöltött kvan
tumállapotokra vonatkozik és elektronok esetében 
úgy szól, hogy két egymáshoz képest antiparallel spi
nű elektronnal betöltött kvantumállapotba (amely 
ebben az esetben teljesen betöltött kvantumállapot
nak felel meg) még egy elektron nem léphet. Ki lehet 
mutatni, hogy a betöltési tilalmat taszító potenciállal 
lehet helyettesíteni.

E potenciálok alapján lehetségessé vált egy igen 
szemléletes és egyszerű fémelmélet kidolgozása,
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amely az alkáli fémek és földalkáliák sok tulajdonsá
gáról tisztán elméleti úton, empirikus vagy félempiri
kus paraméterek nélkül, tud számot adni.

❖
Gombás Pál 1933-ban kapta meg matematika-fizika 
tanári diplomáját, és kezdettől nem élt a lehetőséggel, 
hogy gimnáziumban tanítson, hanem fizetés nélküli 
gyakornok lett a pesti tudományegyetem elméleti 
fizikai intézetében Ortvay Rudolf mellett. Maga vá
laszthatta a kutatási területet, és hogy a tudományos 
munkára fordított szabad időért mennyit képes éhez
ni. Munkájának eredményességét mutatja, hogy 1939 
végéig külföldi folyóiratokban 19 cikke jelent meg, 
közülük 3 készült társszerzővel. A magyar nyelven 
megjelent írásokat is figyelembe véve 30 felett volt 
ekkor publikációinak száma, közöttük sokak által és 
gyakran idézett cikkek a statisztikus modell alapjairól 
és a pszeudopotenciálokról.

Ez a teljesítmény elegendő alap volt az éppen meg
üresedő szegedi elméleti fizikai tanszék elnyerésére. 
Külpolitikai okokból ez egy év múlva már kolozsvári 
professzorságot jelentett, majd újabb üresedés nyo
mán 1943-tól a budapesti Műegyetem fizika tanszékét.

A háború, majd az azt követő újjáépítés nem az el
mélyült kutatómunka időszaka. Gombás Pál azonban 
sokat dolgozott és rendkívül eredményes volt. A nagy 
összefoglaló munka 1949-ben jelent meg Bécsben, a 
Springer kiadásában Die statistische Theorie des Atoms 
und ihre Anwendungen címmel, amit majd csak az 
orosz kiadás után, 1955-ben követett a magyar fordítás, 
Az atom statisztikus elmélete és alkalmazásai.

Mindeközben elismertsége sajátosan alakult. 1946- 
ban az MTA levelező, majd néhány hónappal később 
rendes tagja lett. Ennek ellenére a kommunista hata
lomátvétel időszakában Szent-Györgyi Albert segítsé

gével az Egyesült Államokba távozott. Itt azonban nem 
fogadták azzal a megkülönböztetett tisztelettel, mint 
amihez már hozzászokott, ezért rövidesen hazatért.

Az imperialistákban csalódott Gombás tehát 1948- 
ban hazajött, helyzetében megerősödve vezette to
vább a műegyetemi tanszékét, a Tudományos Akadé
mián pedig a vezetőségbe választották; tíz éven ke
resztül volt az Akadémia alelnöke. Még abban az év
ben megkapta a Kossuth-díj arany fokozatát, majd két 
évvel később ismét, 1951-ben pedig a Magyar Nép- 
köztársaság Érdemrendjét. A hivatalos tudománypoli
tika végre önmagával elégedetten ismert el egy nagy 
tudóst nagy tudósnak.

Gombás mérnökhallgatóknak tanította a fizika alap
jait, minden érdeklődőnek a statisztikus atomelméletet. 
Létrehozta az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportját, 
aminek haláláig igazgatója maradt. A tudományos isko
la is hozzájárult, hogy az ötvenes évek közepén Gom
bás tekintélye magasan állt. Az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat elnöki tiszte a szakma elismerése volt. 1956- 
ban tetőzött a nemzetközi megbecsülés a Handbuch 
der Physik ben megjelent 120 oldalas Gombás tanul
mány, a Statistische Behandlung des Atoms hatására.

A pszeudoptenciálokról 1967-ben megjelent karcsú 
monográfiája is összefoglalás, de még inkább így van 
ez a társszerzőként jegyzett terjedelmes munkákkal, 
amelyekben a negyvenes években félretett előadás
vázlatok alapján állított össze majd kétezer oldalt Kis- 
di Dávid arról, ami a fizikában nélkülözhetetlen, illet
ve az elméleti fizikában széles körben használható. 
Különösen sikeres közös vállalkozásnak bizonyult a 
Bevezetés a hullámmechanikába és alkalmazásaiba, 
ami már majdnem királyi útnak számít ehhez a sokak 
által tervbe vett, de kevesek által elért tartományhoz. 
A három nyelven négy kiadást megért könyv sikere az 
ebben a témában könyvtárnyira növekedett kínálat
hoz képest is impozáns volt.

Az összefoglalást és a közkinccsé-tételt szolgálta a 
szakfolyóiratokban évente megjelent két-három köz
leményével is. A statisztikus magmodellt bemutató so
rozat öt részben jelent meg; a statisztikus elmélet ered
ményeit és lehetőségeit összefoglaló cikket helyezett el 
a Review o f Modern Physicsben, és ami legalább ennyi
re nevezetes, a Fizikai Szemlében. A pszeudopotenciá
lokról ugyancsak írt a szűkebb és tágabb szakmának, 
valamint a statisztikus modell teljesítőképességét de
monstrálta a héliumtól az uránig minden elemre elvég
zett számítások közzétételével.

Eredményei és elismertsége ellenére 1971 májusá
ban, 62 éves korában öngyilkos lett. Tettének oka 
ismeretlen -  talán gyakori fejfájását érezte elviselhe
tetlennek. Csak remélhetjük, hogy helytálló Marx 
György következtetése, amelyre Gombás születésé
nek 75. évfordulóján rendezett emlékülésen jutott: 
Amikor eltávozott, befejezett művet hagyott hátra.

Irodalom
1. Gombás Pál 1909-1971. A születésének 75. évfordulóján rende

zett emlékülés előadásai. Fizikai Szemle 34  (1984) 443-T57.
2. Füstöss László: Arcképvázlat Gombás Pálról. Fizikai Szemle 5 6

(2006) 127-131.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

TERMOAKUSZTIKUS PROJEKTFELADAT 
RIJKE-CSŐ VIZSGÁLATÁRA Beke Tamás

SZTE-TTIK Fizika Doktori Iskola

A cikkben Rijke-csővel végzett mérési, vizsgálati feladatot 
mutatok be. Célunk az volt, hogy a tanulók termoakusz- 
tikai ismereteinek bővítésén túl fejlődjön alkalmazott 
informatikai készségük és szokják a csapatmunkát.

A Rijke-cső

A Rijke-cső egy mindkét végén nyitott cső, amelynek 
belsejébe egy hőforrást helyeznek el. A hő forrása 
lehet gázláng vagy elektromos fűtés. Ha a cső függő
leges helyzetben van és a hőforrás alul található, a cső 
erős hangot bocsáthat ki a hőforrás helyzetétől függő
en. A jelenséget Petrus Leonardas Rijke fedezte fel 
1859-ben, ezért ezt a termoakusztikus jelenséget, 
amelynek során hő hatására hanghullám alakul ki az 
eszközben, Rijke-hanghatásnak nevezik.

A Rijke-cső a 19- században csak egy érdekes esz
köznek számított; a 20. században a sugárhajtású re
pülőgépek és a rakéták megjelenésével változott a 
helyzet, mert az égés ezek hajtóművében nagyon 
nagy teljesítménysűrűségű. Ennek az energiának kis 
hányada is elegendő ahhoz, hogy a hajtómű belsejé
ben hanghatást keltsen és tartson fenn, ami szintén 
termoakusztikus jelenség. Ez az akusztikus hullám 
nagyon erőteljes, és akár a hajtómű károsodásához is 
vezethet. A Rijke-cső azért került néhány évtizeddel 
ezelőtt újra a figyelem középpontjába, mert bizonyos 
értelemben jó és egyszerű modellje a sugárhajtású 
motoroknak és a rakéták hajtóműveinek [31 •

1. ábra. Gázégővel melegített Rijke-cső vázlata

forró 
I levegő

nyomásoszcilláció 
a csőben

I

A Rijke hanghatás

A mindkét végén nyitott csőben akusztikus állóhul
lámok alakulhatnak ki: a gáz a cső minden részén 
váltakozva összenyomódik és kitágul, a gázrészecs
kék a csőben rezgőmozgást végeznek. Álló hanghul
lámok könnyen kelthetők a csőben valamilyen ener
giaforrás segítségével, például a cső egyik végénél 
(1. ábra).

Ha az energiaforrást kikapcsoljuk, a keltett hang
hullám amplitúdója csökken, mivel súrlódás lép fel a 
cső falával, és az energia elveszik a cső nyitott végé
nél. Ezek szerint az energiaforrásnak nemcsak az a 
szerepe, hogy újabb hanghullámokat kelt, hanem a 
már meglévő hanghullámokat is fenntartja [1, 31.

A Rijke-cső megépítése

A mérésekhez a következő eszközökre van szükség (2. 
ábra)-.

• Rijke-csövek állványzattal (1 db alumínium- és 1 
db rézcsövet, illetve egy üvegből készült csövet is 
használtunk, mert azon könnyű volt szemléltetni a 
drótakadály helyzetét).

• Gázégő (szabályozható teljesítményű).
• Drótháló (rács), amelyet a cső belsejébe helye

zünk, ezt melegítjük a gázláng segítségével.
• Hang rögzítésére és mérésére szolgáló eszköz 

(pl. egy mikrofon és számítógép hangkártyával).
• Hőmérő, amely több száz °C hőmérsékleten is 

használható, a mérésekhez IR-380 típusú infravörös 
digitális hőmérőt használtunk.

• A levegő áramoltatásához egy berendezés (pl. 
hajszárító vagy porszívó).

• Hangintenzitás-mérő műszer. (A kvantitatív 
eredményekhez van szükség a műszerre, egyébként 
e nélkül is elvégezhetők a kísérletek.) A mérésekhez 
Voltcraft 322 Datalog típusú digitális zajszintmérőt 
használtunk; a műszert az SZTE-TTIK Kísérleti Fizi
kai Tanszékéről kaptuk kölcsön, amiért köszönetét 
mondunk.

Ezen eszközök egy része (állvány, cső, gázégő, 
drótrács) minden iskolai fizikaszertárban megtalálha
tó, más részük (mikrofon, számítógép hangkártyával, 
illetve porszívó) szintén megtalálhatók az oktatási 
intézményekben; ezek tehát nem kerülnek külön 
pénzbe. Szerencsére nem feltétlenül szükséges a fel
sorolt eszközök mindegyike, tulajdonképpen a mikro
fon és a számítógép elegendő ahhoz, hogy relatív
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2. ábra. Rijke-cső a mérőműszerekkel együtt

hangosságokat megállapítsunk. A mérések elvégzése 
nem igényel külön ráfordítást az iskolától, ez össz
hangban van a Rocard-jelentéssel [4],

A mérések során a következő összefüggésekre keres
tünk választ:

• A cső hossza és a hőforrás helyzete hogyan be
folyásolja a hang keletkezését?

• A hőteljesítmény változtatása miképpen befolyá
solja a kibocsátott hang hosszát, illetve intenzitását?

• A rács hőmérsékletétől hogyan függ a cső által 
kibocsátott hang hossza és intenzitása?

• Ha a csőben külön légáramoltatás is van, akkor 
ez befolyásolja-e a hangkibocsátást?

Az iskolai projekt

Az iskolai projektek középpontjában általában valami
lyen gyakorlati jellegű feladat -  egy megoldandó prob
léma -  áll. A megfelelően előkészített és kivitelezett 
projektfeladat megoldása közben a gyermekeknek épp 
azok a tulajdonságai, készségei, kompetenciái fejlőd
nek, amelyekre egész életükben szükségük van (terve
zés, szervezés, kommunikáció, információ-feldolgozás, 
együttműködés, feladatok megosztása stb.).

Iskolai projektünkben önkéntes alapon vehettek 
részt a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói. A méréseket délutánonként vé
geztük fizika szakkör-foglalkozásokon; 3-6 tanuló 
dolgozott minden csoportban (3- ábra).

3■ ábra. A tanulók méréseket végeznek a projektfeladat során

A mérések során 3 különböző Rijke-csővel dolgoz
tunk; egy-egy tanulói csoport vizsgálta az egyes csö
vek viselkedését. Az eszközök egy részét (pl. zajszint
mérő, digitális hőmérő) közösen használtuk. Ez külön 
szervezést igényelt. Ezen kívül arra is ügyelnünk kel
lett, hogy az egyik csapat Rijke-csövének hangja ne 
zavarja meg a másik csoport mérését. Ezért a mun
kánkat össze kellett hangolni, hiszen néhány eszkö
zön osztoztunk, illetve egymás zavarása nélkül kellett 
dolgoznunk. Ezzel -  mintegy mellékesen -  a tanulók 
szervezőkészségét is fejlesztettük, sőt a szociális kom
petenciák (eszközök közös használata) is fejlődtek. 
(Amíg a projekt elején előfordult, hogy nem tudtak 
megegyezni, hogy ki mit használjon, addig ez a ké
sőbbiek folyamán gördülékenyen ment.) Minden mé
rést ötször megismételtünk; és az átlagértékekkel szá
moltunk tovább, a kapott eredményeket számítógé
pen rögzítettük.

A mérés menete

Első lépésként a gázégők teljesítményét határoztuk 
meg: a teljesítmény mérését visszavezettük a hőmér
sékletváltozás és az idő mérésére; meghatározott 
mennyiségű (ismert tömegű) és kezdőhőmérsékletű 
vizet melegítettünk a forráspont eléréséig, így a hő
mérsékletváltozást könnyen kiszámolhattuk. A víz 
fajhőjének ismeretében kiszámítható a belső energia 
változása, de a hatásfokot nem ismertük, hiszen mele

254 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 9 / 7 - 8



gedett a tárolóedény, a tartóállvány, a környező leve
gő is. Ezt úgy küszöböltük ki, hogy különbségi méré
seket végeztünk.

Második lépésként a Rijke-csőbe helyezett rácsok 
áteresztőképességét határoztuk meg. Első ötletünk az 
volt, hogy a csőhöz egy porszívót kötünk, majd mér
jük az adott idő alatt átáramlott levegő mennyiségét 
úgy, hogy a csőben benne van a rács, illetve úgy, 
hogy nincs rács a csőben. A két mérés aránya megad
ja a rács áteresztőképességét. Sajnos ez a módszer a 
gyakorlatban nem működött, ugyanis nem volt mér
hető különbség a két eset között, ezért más módszert 
választottunk. A rácsokról digitális fényképet készítet
tünk szupermakro módban, majd megmértük egy 
üres négyzetrács méretét, megszámoltuk a cső belse
jébe eső ilyen négyzetrácsok számát (a szélén lévő 
torzult négyzeteket félnek vettük), majd összesítettük 
a területeiket. Az összes üres terület és a cső belső 
keresztmetszetének hányadosa megadja a rács át
eresztőképességét. Az általunk használt 3 különböző 
rács áteresztőképessége rendre 68%-nak, 78%-nak, 
illetve 85%-nak adódott. Mindhárom ráccsal végez
tünk méréseket. Jelentősebb eltérést nem találtunk az

4. ábra. x  = Z/4 rácshelyzetnél a hang intenzitása az időtartam 
függvényében: (a) üvegcső, égőteljesítmény mintegy 300 W, (b) 
rézcső, égőteljesítmény körülbelül 340 W, (c) alumíniumcső, égőtel
jesítmény közelítőleg 430 W.

idő (s)

idő (s)

egyes esetekben. Sokkal inkább a rács anyaga számít; 
bár mindhárom rács acélból készült, a legsűrűbb rács 
bizonyult a legmegfelelőbbnek; mindenképpen cél
szerű valamilyen magas olvadáspontú rugalmas fém
rácsot beszerezni.

A hőmérséklet mérése IR-380 típusú érintésmentes 
mérőműszerrel történt, amely a hőmérsékletet az ob
jektum által az infravörös tartományban kisugárzott 
energia alapján határozza meg, az emisszió-fok figye
lembe vételével.

Hangkibocsátás a gázégő teljesítményének 
függvényében

Ha a függőleges helyzetű csőben lévő rácsot gázláng
gal kezdjük melegíteni, akkor rövid időn belül felfor
rósodik a rács. Ha ezután is folytatjuk a melegítést 
(azonos teljesítménnyel), akkor a rács hőmérséklete 
már nem nagyon emelkedik, legalábbis a mérési pon
tosságon belül ezt tapasztaltuk. Ha közben vizsgáljuk 
a Rijke-cső által kibocsátott hangot, akkor azt figyel
tük meg, hogy a hangkibocsátás időtartamának jól 
érzékelhető maximuma van, méghozzá közelítőleg 
akkor lesz a leghosszabb a kibocsátott hang, amikor a 
rács a melegítés során eléri a hőmérsékleti plató kez
detét. További melegítésre rövidül a kibocsátott hang. 
Van tehát egy optimális időtartam, amíg célszerű me
legíteni a rácsot. Ha a kísérlet közben a csővég hő
mérsékletét is mérjük, akkor azt állapíthatjuk meg, 
hogy az fokozatosan növekszik, a cső anyagától, geo
metriai méretétől (közvetve a tömegétől), a melegítés 
intenzitásától, illetve a rácshelyzettől függően. Ezek 
után az idő függvényében ábrázoltuk a rács és a cső
vég hőmérsékletének különbségét, és azt kaptuk, 
hogy ennek a függvénynek maximuma van, méghoz
zá nagyjából azon a helyen, ahol a kibocsátott hang 
hosszának is. Azt mondhatjuk tehát, hogy a hangkibo
csátás időtartama függ a rács és a csővég hőmérsékle
tének különbségétől.

Különböző égőteljesítmények esetén is vizsgáltuk a 
cső hangkibocsátását. Ebben az esetben a rács helyze
te és áteresztőképessége nem változott. Minden fűtő
teljesítmény és minden rácshelyzet esetén mértünk 
meghatározott időtartamú melegítés után. A keletke
zett hang intenzitásának és hosszának időfüggésében 
is hasonlókat tapasztaltunk ahhoz, amit az előzőek
ben leírtam; azaz van egy optimális melegítési idő, 
ami után a kibocsátott hang időtartama és intenzitása 
már nem nő tovább. A rács helyzetét (x) tekintve a 
cső alsó végétől indultunk és minden méréssorozat 
után fokozatosan egyre feljebb helyeztük el a rácsot. 
A kibocsátott hang hossza és intenzitása is fokozato
san nőtt, amíg el nem értünk a csőhossz (L) negyedré
szének közelébe. Az x= L/4 hely körül található mind 
a hangintenzitásnak, mind a hang időtartamának ma
ximuma (4. ábra).

A cső negyedrészét elhagyva fokozatosan csökken
tek a kibocsátott hang időtartamának és intenzitásának 
értékei. Érdekes, hogy nem szimmetrikus a cső első és
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második negyedrészének viselkedése. A második ne
gyedben gyorsabban csökkentek a mért értékek, mint 
amennyire az első negyedben emelkedtek. A cső felé
nek közelében eljutunk egy olyan ponthoz, ahol már 
nem bocsát ki hangot a cső. Hiába változtattuk a mele
gítés idejét, illetve teljesítményét, nem keletkezett hang 
a Rijke-csőben, ekkor a gáznyomás és a hőátadás ellen
tétes fázisban vannak egymáshoz képest [31.

Ha a hangkibocsátást a gázégő teljesítményének 
függvényében jellemezzük, akkor küszöbszerű visel
kedést tapasztaltunk. Túlzottan kis teljesítmény ese
tén egyik cső sem szólalt meg. Próbálkoztunk gyer
tyalánggal, illetve borszeszégő lángjával megszólaltat
ni a csöveket, de ez nem sikerült; valószínűleg azért, 
mert nem tudták kellőképpen felmelegíteni a rácsot. 
Ha növeltük a gázégő teljesítményét, akkor már meg
szólaltak a csövek.

Az alumíniumcső körülbelül 150 W teljesítmény 
felett bocsátott ki hangot. A teljesítményt és a melegí
tés idejét külön-külön fokozatosan növelve eljutunk 
egy optimális ponthoz, ahol a leghosszabb ideig hall
ható a csőben keletkező hang. Ez a csőtől és a rács
helyzettől függően 300-500 W közötti teljesítményt 
jelent. Ha még tovább növelem a teljesítményt, akkor 
egy idő után nemcsak csökken a hang hossza, hanem 
teljesen megszűnik a hangkibocsátás. Ennek oka két 
dolog is lehet: egyfelől a nagy gázégő-teljesítmény 
maga után vonja a csőben áramló levegő sebességé
nek növekedését, ami akadályozza a hanghullámok 
kialakulását, másrészről a túl nagy teljesítményű láng 
egyszerűen szétolvaszthatja a rácsot, ezáltal megszű
nik a hangot keltő „energiapumpa”.

Vízszintes helyzetű cső

Ha a csövet vízszintes helyzetbe fordítjuk és így mele
gítjük a rácsot, akkor alapesetben (külön légáramolta
tás nélkül) nem keletkezik hang, hiszen nincs a leve
gőnek természetes konvekciós áramlása, (kéményha
tás), ezért nyomásfluktuáció sem alakul ki. Ekkor 
semmilyen rácshelyzet és semekkora égőteljesítmény 
esetén sem bocsát ki hangot a cső. Más a helyzet, ha 
külön légáramlást biztosítok a csőben, például egy 
porszívó segítségével. Ekkor már keletkezik hang, 
méghozzá nagyjából hasonlóan ahhoz, ahogy a cső 
függőleges helyzetben viselkedik.

A porszívó szívási teljesítményét úgy számítottuk 
ki, hogy felfújtunk egy nagyobb (kb. 50 literes) mű
anyag zacskót, majd rövid ideig kiszívtuk belőle a 
levegő egy részét. A szívási teljesítményt (Am/Aí) a 
gáztörvényből kaptuk:

A m p - M - A V  
R- T  ’

ahol T a gáz abszolút hőmérsékletét, p  a levegő nyo
mását, M a moláris tömegét, A Ha levegő térfogatának 
megváltozását jelenti, R pedig az univerzális gázállan
dó. Feltételeztük, hogy a nyomás közel állandó, mivel 
csak kevés levegőt szívtunk ki; azaz elég volt a zacs

kó térfogatnak megváltozását mérni. (A nyomást 105 
Pa-nak, a hőmérsékletet 293 K-nek vettük.) Ebből a 
porszívó szívási teljesítményére 0,9 g/s adódott.

Az x = Z/4 helyzet közelében van a rács optimális 
helyzete, és az x> L/2 rácshelyzet esetén nem tapasz
taltunk hangot. Sajnos a porszívó szívási teljesítmé
nyét nem tudtuk megfelelően szabályozni, ezért azt 
nem tudjuk megmondani, hogy mekkora minimális 
légáram-intenzitás esetén szólal meg a Rijke-cső, illet
ve mekkora az a maximális légáram-intenzitás aminél 
még keletkezik hang a csőben. Az biztos, hogy itt is 
van küszöbhatás. Ezt úgy tudtuk demonstrálni, hogy 
állandó értékű égőteljesítmény esetén a porszívó csö
vét távolabb vittük a Rijke-cső szájától, majd fokoza
tosan közelítettünk a porszívóval a Rijke-cső felé a 
kísérletek során, így a Rijke-csőben átáramló levegő 
mennyisége is fokozatosan növekedett. A cső kezdet
ben nem bocsátott ki hangot, de egy idő után már 
elegendő volt a légáram, és megszólalt a Rijke-cső.

Termoakusztikus oszcilláció

A termoakusztika szerint a hanghullám a hőterjedés 
során alakul ki a szonikusan indukált hőmérsékleti 
gradiens következtében. A gázmolekulák a cső hide
gebb vége felé gyorsulnak, ezáltal a tubus fűtött végé
nél a relatív gáznyomás lecsökken, újabb gázrészecs
kék gyorsulnak a fűtött csővég felé, ahol feltöltik az 
alacsonyabb nyomású térfogatrészt. Itt a gáz újra felme
legszik, majd az egész folyamat kezdődik elölről. A 
gázmolekulák felgyorsulása és lelassulása az időben 
szinuszosan történik, végeredményül egy önfenntartó 
szinuszos longitudinális gáznyomás-oszcilláció jön lét
re. A Rijke-csőben keletkező állóhullámok esetén a 
kitérésnek duzzadóhelye van a cső mindkét végénél, 
azaz a cső hossza a hullámhossz felének egész számú 
többszöröse [2]:

L — — ■ n és n = 1, 2, 3-..
2

A kialakuló hangrezgés/frekvenciája:

ahol n a harmonikusok száma (n = 1-et nevezzük 
alapharmonikusnak), c a közegbeli hangsebesség.

Láthatjuk, hogy a frekvencia függ a harmonikusok 
számától, a közegbeli hangsebességtől és a cső hosz- 
szától. A tubus hosszának csökkenésével az alaphar
monikus és a felharmonikusok hullámhosszai is csök
kenek (állandó gázbeli hangsebesség esetén).

Valójában a hangsebesség nem állandó, mivel a 
hőmérséklet és a nyomás is folytonosan változik. A 
cső által kibocsátott hang frekvenciaspektrumát Au
dacity 1.3 Beta (freeware = szabadon letölthető) prog
rammal vizsgáltuk (5. ábra).

Az üvegcső legerőteljesebben megszólaló frekven
ciája 512 Hz, amely nem esik messze az „elméleti 
alapharmonikus” (460 Hz) frekvenciájától. A rézcső
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5. ábra. A rézcső által kibocsátott hang frekvenciaspektruma

esetén az alapharmonikus mért értéke 453 Hz, számí
tott érték 329 Hz; az alumíniumcső esetén a mért frek
vencia 232 Hz, a számított érték 228 Hz. Látható, hogy 
az alumíniumcsőnél nagyon jól közelít egymáshoz a 
mért és a számított alapfrekvencia érték. A két kiseb
bik cső esetén az eltérést valószínűleg az okozta, 
hogy ezek a csövek hamarabb felforrósodtak, ezért a 
hangsebesség jelentősen megváltozott.

Összegzés

A cikkben Rijke-csővel végzett termoakusztikus pro
jektfeladat eredményeit mutattam be. A csővel végzett 
kísérleteket csoportmunkában, projektszerűén oldot
tuk meg. Alapvetően olcsó, minden iskolában megta
lálható eszközöket használtunk, amelyek nem voltak 
meg a mi iskolánkban, kölcsönkértük, így ez nem 
okozott extra kiadásokat.

A tanulóknak nemcsak a termoakusztikai ismere
teik bővültek, hanem a természettudományos gondol
kodásuk, problémalátó és -megoldó képességük is 
fejlődött. A természettudományos kompetenciák mel
lett a szociális jellegű (team-foglalkozás, feladatelosz
tás, eszközök megosztása stb.) készségeik is fejlőd
tek, amit mindenképpen hasznosnak ítélek a jövő 
szempontjából. A gázzal melegített Rijke-cső vizsgála
tát projektünk első lépcsőfokának tekinthetjük. A 
következő lépésben szeretnénk pontosabb adatokat 
kapni úgy, hogy építünk egy elektromosan fűtött Rij- 
ke-csövet.

A projektszemléletű oktatás új lehetőséget teremt 
az ismeretátadásban, a kísérletezésen alapuló tanulás
ban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kiala
kításában. A kollégák számára bátran ajánlom, hogy 
próbálják ki ezeket, vagy szervezzenek hasonló ter
moakusztikai kísérleteket.

Köszönetnyilvánítás

Az írás a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és In
formatikai Karán Fizika PhD-program (A  közép- és a  felsőfokú f i 
z ika  oktatásának fejlesztésére irányuló kutatások) keretében ké
szült. Külön köszönetem szeretném kifejezni a témavezetőnek, 
Papp Katalin  tanárnőnek, aki hasznos információkkal és adatokkal 
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szerzésében.
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ÜSTÖKÖS AZ ASZTALON
-  Hogyan „főzzünk” csillagászati demonstrációs eszközöket?

Kopasz Katalin, Papp Katalin, Szabó M. Gyula, Szalai Tamás
SZTE-TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

Az alábbi válogatás az 52. Országos Középiskolai Fi
zikatanári Ankét és Eszközbemutatón, Kaposváron 
tartott műhelyfoglalkozás alapján készült. Az ott be
mutatott csillagászati demonstrációs eszközöket a 
bemutatóhelyük, tanítási alkalmazásuk szerint csopor
tosítottuk. A működő modellek, kísérletek társíthatok 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei 
Csoportja és az SZTE-TTIK Fizikus Tanszékcsoport 
által szervezett iskolán kívüli tanulói aktivitásokhoz, 
bemutatókhoz, de iskolán belüli alkalmazásuk is le
hetséges.

Fizikatörténeti kiállítás a víztoronyban

A szegedi Szent István téren áll a 2006-ban felújított 
víztorony, az „Öreg hölgy”. Az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat Csongrád Megyei Csoportjának köszönhetően 
a víztorony hetedik emeletén helyet kapott egy állandó 
kiállítás, amelynek anyagát a szegedi középiskolák és 
az egyetem szertáraiból származó, 100-120 éves kísér
leti eszközök alkotják. A víztorony látogatói számára 
előzetes egyeztetés alapján lehetőség van rendhagyó 
fizikaórák tartására is, ahol az érdeklődők működés
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1. ábra. Tellúrium, és mindenki megérti, miért nincs minden hó
napban napfogyatkozás.

közben is megismerhetik, milyen szemléltető eszközö
ket használtak régen a szegedi iskolákban.

A kiállítás sok-sok kincse között találunk egy tellú- 
riumot is (1. ábra). Az eszköz körülbelül az 1920-as 
évekből származik, mint ahogyan azt a korabeli kata
lógus és leírás igazolja: „a Hold fényváltozását bemu
tató eszköz, a Nap reflektoros lámpával helyettesítve, 
a Föld a Holddal, forgató szerkezettel, a földgömb 
átmérője 12 cm”. (Erdélyi és Szabó, tudományos mű
szergyár, Budapest, 1929.)

Segítségével már abban az időben is bemutatható 
volt, hogy a Föld és a Hold keringési síkjai által bezárt 
szög miatt nincs minden hónapban napfogyatkozás.

2. ábra. Égi jelenségek az újszegedi Ligetben

Akadályverseny az újszegedi Ligetben

A 100 óra csillagászat nemzetközi programsorozat ke
retében került megrendezésre az újszegedi Ligetben egy 
akadályverseny szegedi középiskolás diákok számára. A 
kitűzött feladatok között szerepelt modellalkotás is, 
amelynek során a versenyzőknek a Napot, a Földet és a 
Holdat szimbolizáló labdák segítségével kellett elma
gyarázniuk, mi történik nap-, illetve holdfogyatkozások 
alkalmával (2. ábra). Egy másik állomáson a rendelke
zésre álló golyókból kellett kiválasztaniuk a bolygók 
méretarányos megjelenítőit. Az akadályverseny teljes 
feladatsora elérhető a Szegedi Csillagvizsgáló honlapján: 
http://astro.u-szeged.hu/ismeret/akadalyverseny/
akadalyverseny2009• html

Tudomány a Plázában? Igen!
3- ábra. Gravitációs mező gumilepedővel A Tudomány Ünnepe alkalmából 2007 novemberében 

Szeged egyik bevásárlóközpontjában tartottunk kísér
leti bemutatót. A színpadi előadás mellett vittünk 
olyan kísérleteket is, amelyeket asztaloknál ki is lehe
tett próbálni. Az egyik legkedveltebb eszköz a gravi
tációs mezőt egy gumilepedő (3- ábra) segítségével 
szemléltető modell volt. A Fizikai Szemle egy régebbi 
számában [2] is leírt eszközt szakmódszertani labora
tóriumon régóta használjuk. Most az „utca embere” és 
sok-sok gyerek csodálkozott rá, hogyan alakul a csa
págygolyók pályája, hogyan érvényesül a központi 
égitest gravitációs, illetve a keringő égitestek egymás
ra gyakorolt perturbáló hatása.

Kettőscsillagok, fotoellenállás 
és virtuális méréstechnika

Érzékeny fotoellenállás segítségével nagyon kis fény
erőváltozásokat is mérhetünk. Ha a fényintenzitás 
detektálásához a hagyományos mérőműszer (feszült
ségmérő) helyett virtuális műszert [31 alkalmazunk, 
akkor az intenzitásváltozás grafikonja közvetlenül 
kirajzolódik a képernyőn. A kísérleti elrendezés alap
ját az iskolai optikai pad szolgáltatja. Két különböző 
teljesítményű zseblámpaizzóból csúszóérintkezők se-
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4. ábra. Kettőscsillagok, fotoellenállás és virtuális méréstechnika

gítségével elkészíthetjük kettőscsillagok egy modell
jét, majd a fényüket egy félig átlátszó ernyőre fóku
száljuk, s a mögé helyezett fotoellenállás segítségével 
olyan fénygörbéket vehetünk fel, amelyek a valósá
gos mérési eredm ényekhez hasonlítanak ( 4. á b ra ).

Rayleigh-szórás

2008-ban a K a rá cso n y i K ísérletek  hagyományos ren
dezvényünkre is becsem pésztük a csillagászatot.

Az egyik kísérlet a gyakori kérdést, „Miért kék az 
ég?” illusztrálta. A válasz: a Napból érkező fény „bele
ütközik” a levegő részecskéibe, és minden irányba szét
szóródik, ez a Rayleigh-féle fényszórás. A jelenséget 
megfigyelhetjük kolloid oldatokban, szappanos vízben 
is. Előidézhetjük a jelenséget úgy is, hogy egy üvegkád- 
nyi vízbe egy kevés tejet öntünk, és oldalról megvilágít
juk, akkor a kádban lévő folyadék lámpához közel eső 
része vörösnek, a túlsó oldalon kéknek látszik.

nikával kissé leisszuk. Megfelelő előkészítés esetén a 
felkavarás után 1-2 perccel megjelennek a konvekciós 
cellák, amelyek szemmel láthatóan mozognak, fejlőd
nek: összeolvadnak, egyre nagyobbakká válnak. Pár 
perc múlva egyetlen feláramlási csővé alakul az egész 
bögre, ekkor eltűnik a mintázat, de újbóli keverés hatá
sára újra megfigyelhető a jelenség.

Kicsit nehezebb, de kivitelezés szempontjából bizto
sabb megoldás, ha kakaó helyett parafinolajba kevert 
kevés alumíniumport használunk. Ekkor a cellák nagy
ságát a folyadékréteg vastagsága határozza meg, amit 
célszerű 3-5 mm-nek választani, így változatos ábrákat 
nyerünk. A melegítés villanyrezsóval megoldható.

Üstökös az asztalon

Az emberiség történelmében mindig kiemelkedő ér
deklődés övezte egy-egy üstökös megjelenését. De 
tudjuk-e, hogy valójában mi is egy üstökös? Nem más,

Konvekció

A konvekció során a hőátvitel anyagáramlás révén jön 
létre, gázok, illetve folyadékok részecskéinek mozgá
sa során. A Nap felszínén is látható e jelenség nyomai. 
Ahhoz, hogy ezt csillagunkon megfigyelhessük, spe
ciális naptávcsövekre van szükség. Ugyanakkor min
dennapi tevékenységeink során is megfigyelhetünk 
konvekciós áramlásokat, ehhez elegendő egy csésze 
forró kakaó (5. á b ra ).

A  kakaó konvekciós celláit a leáramló rétegeknél 
összetorlódó tejszín hálós szerkezete rajzolja ki. Ehhez 
forró kakaót kell készítenünk, lehetőleg zsíros tejből. 
Az instant kakaópor jobb, mert az kevésbé színezi a tej
zsírt. Az egyetlen zavaró tényező, a „habos” réteg meg
jelenése a tej tetején, miután hozzákevertük a kakaót. 
Ettől megszabadulhatunk szűréssel, vagy, egyszerűbb 
m ódon úgy, hogy a kész kakaó tetejét szürcsölős tech

6. ábra. Főzzünk üstököst!
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5. ábra. A kakaó és a Nap esete (avagy a nagy konvekció-akció)



mint egy jeges űrbéli szikladarab, mely a Nap közelébe 
érve erőteljesen szublimálni kezd, s ennek során alakul 
ki közismert szerkezete (mag, kóma, csóva).

Ha sikerül szárazjeget szereznünk, akkor a tanterem
ben is készíthetünk üstököst. Hozzávalók a főzéshez: 
porított szárazjég, jeges víz, homok és egy kis színező
anyag -  utóbbival az üstökösökben előforduló szerves 
anyagot modellezhetjük. Az alkotóelemeket alaposan 
összekeverjük és összenyomkodjuk, például egy zacs
kóban; végül megkapjuk a magot jelképező „piszkos 
hógolyót”. Az elkészült üstököst egy vizes tálcába he
lyezve, erősen megfújva (5. ábra) — tréfás utalást téve a 
napszél hatására —, a csóvához hasonló jelenség is lát

MINDEN, AMI ELLENÁLLÁS

Az eredményes középiskolai fizikatanításban egyre 
fontosabb szerep jut a kísérletek bemutatásának, el
végzésének, elvégeztetésének. Ezt nemcsak a tan
tárgy iránti érdeklődés csökkenése indokolja. Általá
nosnak mondható a tanulók tapasztalatának szinte 
teljes hiánya. Ugyanakkor kevés a jó megfigyelő, 
illetve elemző képességgel rendelkező diák. Egy je
lenség akármilyen szép is, gyakran láthatatlan ma
rad, ha nem hívjuk fel rá embertársaink figyelmét. 
Ezért nem elég hivatkozni egy jelenségre, tapaszta
latra, eszközre, hanem -  lehetőség szerint -  be is 
kell azt mutatni, akármilyen egyszerű is legyen az. 
Evek óta olyan kísérletek bemutatásával foglalko
zom, amelyek egyszerű, hétköznapi eszközök fel- 
használásával könnyen összeállíthatók, vagy az 
„egyszer kell csak elkészíteni” kategóriába sorolha
tók. A kísérletek, egyszerűségük ellenére, rengeteg 
kiaknázatlan lehetőséget rejtenek magukban, ame
lyeket csak akkor tudunk kihasználni, ha magunk 
próbáljuk meg saját eszközeink segítségével azokat 
reprodukálni.

Az 52. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét 
és Eszközbemutatón az elektromos ellenállás fogal
mával kapcsolatos, többnyire könnyen megismételhe
tő, egyszerűen elvégezhető kísérletek bemutatására 
vállalkoztam.

ható lesz. (Ha nem szeretnénk csóvát előállítani, illetve 
nem áll rendelkezésre szárazjég, akkor Nyerges Gyula 
receptje szerint vaníliafagylalt és diódarabok segítségé
vel is készíthetünk üstököst, amit a jól végzett munka 
jutalmaként el is fogyaszthatunk.)

Irodalom
1. SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Módszertani Csoport http://titan. 

physx.u-szeged.hu/~modszertan
2. S. Tóth L: Néhány demonstrációs eszköz a csillagászat tanításá

hoz. Fizikai Szemle 2 7 /6  (1977) 219.
3. Kopasz K., Gingl Z., Makra P., Papp K.: A virtuális méréstechni

ka kísérleti lehetőségei a közoktatásban. Fizikai Szemle 58 /7 -8  
(2008) 267.

4. http://astro.u-szeged.hu

Jendrék Miklós
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác

Az ellenállás az elektromos jelenségek témaköré
ben különös helyet foglal el. Lehet hasznos, ha fo
gyasztóról van szó, vagy nemkívánatos, ha az energia 
szállításáról. Az ohmos ellenállás jól felismerhető hő
hatása alapján.

Az áram hőhatása

Az első kísérlet egy spirálalakú fűtőszál izzítása ( 1. 
ábra). Egyszerű, klasszikus kísérlet, sok tanulsággal:

1. A huzal felizzásáig bizonyos idő telik el. Ez az 
idő az izzításhoz szükséges áramerősségtől, valamint 
a fűtőszál egyensúly után beállt hőmérsékletétől függ.

2. Hevítés közben jól megfigyelhető a hőtágulás 
jelensége.

3. A fűtőszál nem egyformán izzik: ahol sűrűbbek a 
menetek, ott magasabb a hőmérséklet.

4. Az izzás mértéke légáramlással (fújással) jelentő
sen csökkenthető. így szemléltethető a hűtési célokat 
szolgáló ventillátor alkalmazása: projektor, írásvetítő, 
processzor stb.

5. Az áram korlátozására előtét-ellenállásként haj
szárítót használtam, ami ugyan nem gazdaságos (és 
még zajos is), de kisebb és könnyebb, mint egy 
transzformátor.

Figyelem!

A hálózati feszültséggel végzett kísérletek az úgynevezett „sohase ism ételd m eg” kategóriába tartoznak. 
Aki mégis szeretné elvégezni, tudnia kell, ehhez nem  bátorság, hanem  szakmai felkészültség, valamint a 
balesetvédelm i előírások szigorú betartása szükséges. Amennyiben a kísérlet nem  végezhető el törpefe
szültséggel, illetve leválasztó transzformátorral, feltétlenül ajánlott egy tapasztalt szakember (fizikatanár) 
felügyelete, irányítása. Gondoskodni kell a száraz, jól szigetelő padlózatról (gumialátétről) csakúgy, mint 
a m egfelelő szigetelésű lábbeliről. A kísérletek elvégzése nagy körültekintést igényel. Ügyelni kell arra, 
hogy elvégzésük során nehogy megérintsünk földelt fémtárgyakat: fűtőtestet, vízcsapot stb. A használt 
műszerek m egfelelő paramétereiről (pl. belső ellenállás), valamint helyesen megválasztott méréshatárról 
m inden esetben külön meg kell győződnünk. Balesetmentes kísérletezést kívánok!
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2. ábra. Különböző fajlagos ellenállású huzalok izzítása

6. Ha rövidre zárjuk az izzó spirál egy szakaszát, 
annak izzása azonnal megszűnik, a huzal többi része 
még jobban felizzik, miközben a megnőtt árammal 
arányosan megnő a hajszárító ventillátormotorjának 
fordulatszáma.

A következő kísérletben sorosan kapcsolt, külön
böző fajlagos ellenállású huzalok viselkedését vizsgál
juk (2. ábra). A kísérlet amellett, hogy látványos, 
rendkívül tanulságos: a konstantán huzalszakaszok 
egyszerre kezdenek el izzani, tehát a töltéshordozók 
az elektromos mező hatására egyszerre indulnak el az 
áramkör minden pontjában. A rézhuzaldarabokat akár 
meg is érinthetjük, nem égetjük meg a kezünket.

A fizikában (még) kevésbé jártas, de érdeklődő 
tanulók szokták feltenni a kérdést, hogy vajon hon
nan tudja az áram, hogy hol a fogyasztó, hol kell kifej
tenie a megfelelő (pl. hő) hatást? Erre a következő -  
szintén klasszikus, de nagyon szép — kísérlet ad vá
laszt. Egy 12 voltos gépkocsi fényszóróégőt nagy faj
lagos ellenállású huzalok közbeiktatásával üzemelte- 3

3. ábra. Melyik a „fogyasztó”?

tünk (3- ábra). Áramkorlátozásra itt is kiválóan alkal
mas az előző kísérletben is használt hajszárító. Jól 
látható, hogy a vezetők is ugyanolyan intenzíven izza
nak, mint az égő volfrámszála. Tehát, nem tudja az 
áram, hol a fogyasztó. Nekünk kell a megfelelő ellen
állású vezetők alkalmazásával gondoskodni arról, 
hogy az energia túlnyomó része a fogyasztóba jusson.

Hogyan csökkenthető a veszteség?

Amennyiben rendelkezésünkre áll a megfelelő fe
szültségű energiaforrás, szükségtelenné válik az elő
tét-ellenállás használata. Viszont az összekötő vezeté
kek ellenállása akkor is jelen van, ami ugyanúgy elő
tét-ellenállásként viselkedik. Még kis fajlagos ellenál
lású, de hosszú huzalok alkalmazása esetén is jelentős 
veszteség léphet fel, amelynek csökkentésére hasz
nálják a magasfeszültségű távvezetékeket. A vesztesé
gek ily módon történő csökkentésének lehetőségét 
vizsgáljuk meg egy konkrét példán. Legyen 100 ohm 
a veszteséget jelképező távvezeték ellenállása. Kap
csoljuk sorba egy 3,5 V, 0,2 A zseblámpaégővel. Ah
hoz, hogy az izzó teljes fénnyel világítson, a sorosan 
kapcsolt áramköri elemekre 23,5 V feszültséget kell 
kötni (4. ábra). Ilyenkor a veszteséges teljesítmény: P 
= I 2 R veszt = 4 W, a hatásfok: íj = Rh/RŐSSzes = 15%.

A távvezeték kialakításához szükségünk van két -  
erre a célra alkalmas -  transzformátorra. Taneszközö
ket gyártó cégek katalógusaiban is megtalálhatók a

4. ábra. Feszültségosztás előtét-ellenállással

5. ábra. A távvezeték egyik transzformátora
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• 3 V

6. ábra. A távvezeték kapcsolási rajza

7. ábra. Az összeállított távvezeték

távvezeték megépítéséhez szükséges alkatrészek, 
amelyek ára több tízezer forint. Ennél lényegesen 
olcsóbb, a gyári eszköz paramétereit biztosító megol
dást választottam.

Régi tv-készülékekből szereltem ki a függőleges 
eltérítő egység végerősítő fokozat transzformátorait. 
Az eszközök paramétereit a következőképpen hatá
roztam meg: a meglévő tekercsre a vasmag megbon
tása, szétszedése nélkül, vékony rézhuzalból még tíz 
menetet csévéltem (5. ábra). A nagyobb menetszámú 
(primer) tekercsre 100 V-ot kapcsolva, az utólag ké
szített tekercsen 0,5 V feszültséget mértem. Tehát, 20 
menetre jut 1 volt, 2000-re 100. így, a primer tekercs 
2000 menetes. A szekunder tekercsen mért feszültség
ből kiderült, hogy az 55 menetes. A 6. ábra szerinti 
kapcsolásban az előző kísérletben szereplő zseblám
paégőt használhatjuk. Az egyik transzformátorral a 
3 V-os feszültséget feltranszformáljuk, mintegy 120 V- 
ra. Az áramerősség 200 mA-ről körülbelül 5 mA-re, a 
veszteséges teljesítmény 4 W-ról 2,5 mW-ra csökken. 
(A teljesítmények aránya 1600!) Ilyen veszteségnél a 
120 V-ból 2,5 V esik a veszteséges ellenálláson. Ez a 
2%-os csökkenés gyakorlatilag észrevétlen marad. A 
másik transzformátor szekunder tekercsére kapcsolt 
izzó teljes fénnyel világít. A „veszteséges” ellenállás 
rövidre zárása sem vált ki szemmel látható fényerős
ség-változást. Az összeállított távvezetékrendszer a 7. 
ábrán látható. Természetesen a távvezeték megépíté
séhez kiválóan alkalmasak az iskolai transzformáto
rok vagy csengőreduktorok is.

Hány wattos a 100-as égő?

Első hallásra értelmetlennek tűnik a kérdés, hiszen 
rá van írva a fogyasztóra. A gyártók, forgalmazók 
nem feltételezik, hogy a vásárló nem az előírt fe-

8. ábra. 40 és 60 W-os izzók soros kapcsolásban

szükségre kapcsolja terméküket, habár a hálózati 
feszültség nagysága is -  az esetek túlnyomó többsé
gében -  eltér a 230 V-tól, ami eleve azt eredménye
zi, hogy a tényleges teljesítmény eltér a névlegestől. 
Érdekes tapasztalatokat gyűjthetünk, ha a különbö
ző égők nemcsak párhuzamos, hanem soros (8. áb
ra), illetve vegyes kapcsolását vizsgáljuk. Még érde
kesebb, ha különböző feszültségre méretezett izzó
kat használunk.

Vizsgáljuk meg egy 40 W-os, 230 V-ra méretezett 
izzó meg egy 3,5 V, 0,2 A feliratú zseblámpaizzó soros 
kapcsolásának lehetőségét (9. ábra). Végezzük el a 
számításokat. A 40 W-os égő ellenállása:

U2 U2P =  —  =>/?= —  = 1322,5 Q.R P

A rajta átfolyó áramerősség:

P = I2 R => I P 
^ ~R

0,17 < 0,2 A.

Ugyanakkor, a 40 W-os égő hideg ellenállása R = 97 
Q. Bekapcsoláskor az áramerősség:

U _ 230 
R 97

2,37 A!

Ez több mint tízszerese a megengedettnek! A kapcso
lás (9■ ábra) mégis működik a törpeégő károsodása 
nélkül. A várttal ellentétben, a 40 W-os égő izzik fel 
előbb, ezzel megvédve a kistermetű rokonát a kiégés
től (10. ábra). A kísérlet paradoxon jellege abból 
fakad, hogy a kisebbet önkéntelenül „gyengébbnek” 
képzeljük. Pedig az eddig elvégzett kísérletek is iga-

ÍL ábra. Fog működni?
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10. ábra. Működik!

zolják, hogy a magasabb üzemi hőmérsékletű izzószál 
melegszik fel előbb. A 40 W-os teljesítménnyel üze
melő hálózati izzó hőmérséklete körülbelül 3000 °C, 
a zseblámpaégőé 1400 °C körüli. Ezért a 40 W-os 
égőnél alakul ki előbb a felvett elektromos és a le
adott sugárzási teljesítmény egyensúlya. A folyamat a 
közegellenállási erő fékező hatására hasonlít, azzal a 
különbséggel, hogy a kisugárzott energia nem négy
zetesen, hanem a hőmérséklet negyedik hatványával 
arányos (Stefan-Boltzmann-törvény).

Néhány kísérlet transzformátorral

Az Nx = 1600, N2 = 400 menetes transzformátor pri
mer (nagyobb menetszámú) tekercsét kapcsoljuk 25 
V-ra, a másikat kössük egy 3,5 V-os, 0,3 A-es zseb
lámpaizzóhoz. A terheletlen transzformátor szekun
der tekercsén 6 V körüli feszültséget mérünk. Égővel 
terhelve, annak optimális izzását figyelhetjük meg. 
Most cseréljük fel a két tekercset. A 400 menetre jut

11. ábra. Terhelési görbe

25 V, az l600-ra közel 100 V. Ha rákapcsoljuk erre a 
tekercsre a zseblámpaizzónkat, az -  meglepetésünk
re -  nem megy tönkre, hanem az előző kapcsolásban 
tapasztaltakhoz hasonlóan világít. A magyarázat a 
nagy „belső” ellenállásban keresendő. A terhelési 
görbéből {11. ábra) jól látható, hogy a maximális 
áramerősség még rövidzár esetén sem haladja meg a 
0,31 ampert. Az üresjárási feszültség nagyságának is
meretében:

/max r ■R, = 306 Cl.

A fogyasztó ellenállása:
T J  3 5R = — = = 11,7 Q «  Rh.
I 0,3 *

A maximálisan leadható teljesítményt az illesztés felté
teléből kaphatjuk meg. Ilyenkor

R = Rb = 306 O, P = Pmax, Pm = ^  -  7,4 W. 

A fogyasztó teljesítménye:

P -  UI=  3,5 -0,3 -  1 W < Pm.

Az izzóval azonos teljesítményt adna le a generátor, ha

R2
R2 = _* = 8 kQ

Ri

ellenállással terhelnénk. Ha rendelkezésünkre állna 
ekkora ellenállású izzólámpa, az a zseblámpaizzóval 
azonos teljesítménnyel, ugyanúgy világítana. Viszont, 
a két esetben lényeges különbség lenne a hatásfok
ban: ríj = 4%; r|2 = 96%.

A teljesítménygörbe ( 12. ábra) 0 és 6 W közötti 
szakasza közel lineárisnak tekinthető. Ezért, ha 14,5 
V-os sorba kötött égőket kapcsolunk a szekunder 
tekercsre, gyakorlatilag azonos fényerővel világítanak 
az égők n számától függetlenül (n  = 1, 2, 3, 4 vagy 5). 
Az áramerősség alig függ a terheléstől. Adott kapcso
lás lehetővé teszi a transzformátor áramgenerátor 
üzemmódban történő működését.

12. ábra. Teljesítménygörbe

Ä01)
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Lehet még belőlünk is jó vezető?

Scienta est potentia, azaz a tudás hatalom. Ez az is
kolánk és egyben az utolsó kísérlet jelmondata. Bizo
nyos tudás birtokában biztonságosan el tudunk vé
gezni veszélyesnek tűnő kísérleteket is. A hálózati 
feszültség fázisvezetékének felismeréséhez fázisceru
zát használnak, amiben hagyományosan 1 Mii ellen
állással sorba kapcsolt kis glimmlámpa található. 
Használatakor az emberen mikroamper nagyságú 
áramok folynak. Fázisceruza helyett a fázisvezetékre 
kössük rá a megfelelő méréshatárra beállított, nagy 
belső ellenállású voltmérő egyik kivezetését. A mási
kat nyugodtan megfoghatjuk, sőt most akár egy zárt 
áramkört is létrehozhatunk úgy, hogy a szabad ke
zünkkel megérintjük a nullás vezetéket {13. ábra). 
Átfolyik rajtunk az áram, miközben a nagy belső el
lenállású voltmérő a hálózati feszültséghez közeli 
értéket mutat. A felületes megfigyelő számára úgy 
tűnik, mintha bennünket illetne meg a műszer által 
mutatott érték. Az általam használt digitális voltmérő 
belső ellenállása a fázisceruza ellenállásának közel 
tízszerese volt. Ahogy a bemutató során már több
ször is előfordult, így most is egy előtét-ellenállás 
alkalmazásáról van szó, aminek köszönhetően annyi
ra kicsi áram folyik a körben, hogy azt akár a nyel
vünkön is átengedhetjük {14. ábra), semmit sem fo
gunk belőle érezni. A hálózati és a rajtunk eső fe
szültség ismeretében feszültségosztásból kiszámíthat
juk saját ellenállásunkat. Összevethetjük a kapott ered-

14. ábra. Nyelvünkkel zárjuk az áramkört...

ményt az ohmmérővel lemért értékkel. Megállapíthat
juk, hogy mennyire vagyunk jó vagy rossz vezetők.

Á
Az 52. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és 
Eszközbemutatón műhelyfoglalkozás keretében az 
elektromos ellenállás fogalmával kapcsolatos, köny- 
nyen megismételhető, egyszerűen elvégezhető kísér
leteket bemutatására vállalkoztam.

Az ohmos ellenállás vizsgálatára legalkalmasabbak 
a különböző feszültségre, teljesítményre méretezett 
izzólámpák. Segítségükkel mérőműszerek alkalmazá
sa nélkül is jól követhetők a különböző kapcsolások 
okozta változások.

Szinte mindegyik kísérletben található egy-két elő
tét-ellenállás, ami lehetőséget kínál az áramgeneráto
rokban rejlő lehetőségek megismeréséhez.

Végül, megfelelő feltételeket biztosításával, érde
kes tapasztalatokra tehetünk szert saját ellenállásunk 
vizsgálata terén.

A szerkesztőbizottság fizika 
tanításáért felelős tagjai kérik 

mindazokat, akik a fizika vonzóbbá 
tétele, a tanítás eredményességének 
fokozása érdekében új módszerekkel, 
elképzelésekkel próbálkoznak, hogy 

ezeket osszák meg a Szemle hasábjain 
az olvasókkal.
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HOGYAN KÉSZÍTETTEM TÖLTÉSMEGKÜLÖNBÖZTETŐ 
ELEKTROSZKÓPOT?

Fizika előadáson láttam egy elektronikus elektroszkó- 
pot, amelyet érdekességként mutattak be a kísérletek 
között. Nekem nagyon tetszett, és szerettem volna 
egyet otthon csinálni, de a kapcsolási rajzot senki sem 
ismerte. Mindjárt előadás után nekiálltam gondolkod
ni rajta, hogy mit is kellene csinálnom.

Annyit lehetett tudni róla, hogy van benne két FET. 
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumába 
jártam matematika-fizika tagozatra, és itt tanultunk a 
FET-ekről is. A FET egy térvezérlésű tranzisztor. Há
rom lábát szokták kivezetni -  ezek a source, drain és 
gate névre hallgatnak. A source belül még egy helyre 
le van kötve, hogy töltéseket biztosítson.

A gate egy szigetelővel el van választva a rendszer
től, és ha töltés van rajta a source-hoz képest, akkor 
magához vonz töltéseket, amiből a szigetelő túlolda
lán kialakul a vezető csatorna a source és a drain kö
zött. A gate-re vigyázni kell, mert a szigetelő nagyon 
vékony és könnyen át lehet ütni, ha közvetlenül kap 
elektrosztatikus töltéseket. (Van olyan FET is, ami 
megszünteti a csatornát, de én nem ilyet használtam 
most.) A FET lehet n- vagy p-csatornás, az előbbi a 
pozitív töltésre érzékeny, az utóbbi pedig a negatív 
töltésre. Ez a működés pontosan az, ami nekem kell 
az elektromos tér érzékeléséhez, a kétféle FET pedig 
megkülönbözteti a töltést. Analóg kapcsolóelemként 
működik a FET, ezért ha egy LED-et vezérelek vele, a 
fényereje fogja mutatni a térerősséget. A kétféle érzé-

Az elektroszkóp kapcsolási rajza

kelőből készített egységeket párhuzamosan kötve 
lesz két LED-em, egy piros és egy kék, ami a megfele
lő elektromos térben változó fényerővel fog világítani. 
A két gate persze nem összeköthető, mert resetnél 
nem tudnám mind a kettőt egyszerre olyan töltésre 
hozni, hogy mind a két LED elaludjon, vagy világítson 
maximális fényerővel. Köztes állapotba tudnám állíta
ni, de akkor meg nem lenne olyan megbízható, mert 
nincs két egyforma félvezetőelem, tehát semmi sem 
garantálná az egyforma fényerőt.

Nagyjából ennyit tudtam, és innen kezdődött a kí
sérletezés. A gyakorlatban most először volt szüksé
gem FET-re, tranzisztorokból már építettem ehhez 
hasonló áramköröket is, de ez nem segített a típus 
kitalálásában. Itt a szerencsére bíztam magam, mert 
akármilyen FET-et sikerül vennem, valahogyan fog 
reagálni. A nyitófeszültségnek kell mindössze 3 V alatt 
lenni, hogy elemről könnyen tudjam használni, úgy
hogy rábíztam a választást az eladóra, és szerencsém is 
volt. Egy IRF9530N és egy IRF540 típusú FET-et kap
tam, ami 100 V-ot és 25 A-t kibír, tehát nagyon túl van 
méretezve, de jól működik. Ezekkel kezdtem kísérle
tezni. Még a 12. születésnapomra kaptam egy Clemen- 
toni Electronic Project Lab nevű játékot (ehhez volt 
egy leírás is, amit már rég elvesztettem, de nagyon 
egyszerű áramkörök voltak benne, és ekkor ismerked
tem meg a tranzisztorokkal, diódákkal). Ez tulajdon
képpen egy papírlap néhány rugóval, amelyek elekt
ronikus alkatrészek lábaihoz vannak kötve, és alájuk 
be lehet szorítani a vezetékeket. Ezt a játékot kotortam 
elő egy dobozból és ezzel próbáltam ki a FET-et, amit 
vettem. Néhány próba után kiderült, hogy a legszeb
ben akkor működik, ha egy tranzisztorral még erősítek 
a jelen és így vezérlem a LED-et. Amikor mind a két 
egység működött külön-külön, akkor fogtam egy kar
tonpapírt, és ebbe fűztem bele az alkatrészekre for
rasztott vezetékeket. Összecsavartam, amit össze akar
tam kötni, és celluxszal szigeteltem, így egy könnyen 
módosítható áramkört kaptam. Még a két gate-et kel
lett valahova raknom. Ezekre egy-egy alufólia-gombóc 
került antennának, és úgy helyeztem el őket, hogy 
közéjük tudjak rakni még egy gombócot, amire majd 
töltést tudok fölvinni, azonban nincs fémes kapcsolat
ban a gate-ekkel, így nem is teszi tönkre őket. Gyakor
latilag egy „háromrétegű kondenzátor” középső fegy
verzete lett az antenna. Végül az összes alkatrészt 
gyurmaragasztóval leragasztottam a papírra. Amikor 
kipróbáltam persze nem akart reagálni a pozitív töltés
re, holott nem volt kontakthibás. Nem volt üvegrudam, 
amivel biztos kísérletet tudtam volna csinálni, úgyhogy 
egy bakelitrúddal szedegettem le a negatív töltést, a 
kezemmel összekötöttem a gate-et az elem pozitív 
sarkával. (Az üvegpoharak természetesen ott voltak a 
konyhában, de előbb oldódott meg a probléma, mint
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hogy elmenjek értük.) Amikor külön próbáltam ki ezt 
az áramkörrészletet, akkor 4,5 V-ot kapott, most pedig 
csak 3 V-ot. Az n-csatornás FET-nek 3 V környékén 
volt a nyitófeszültsége. Amikor ez is megoldódott, 
elkezdtem kísérletezni azzal, hogy mikor mutatja a 
legszebb jelet. Ha mindkét gate 0 V-on volt a source- 
hoz képest, akkor mutatott valamit, de nem olyan szé

pen, mint amikor az elem segítségével töltöttem fel a 
kondenzátor mindkét gate-hez tartozó fegyverzetét. 
Ekkor persze a LED-ek elhalványultak a töltés közelí
tésére és így erősödő elektromos tér hatására, de a 
megfelelő maradt égve.

Czétényi Benjámin 
BME informatikus hallgató

52. KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁRI ANKÉT 
ÉS ESZKÖZBEMUTATÓ

Az 52. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és 
Eszközbemutatót (a továbbiakban: ankét) Kaposvá
ron tartottuk meg 2009. április 15-18. napokon. A 
szervezéssel és a lebonyolítással kapcsolatos tevé
kenységünkről, a tapasztalatokról az alábbiakban 
tájékoztatjuk a Fizikai Szemle tisztelt olvasóit.

Az ankét előtt

Az elmúlt évek tapasztalatainak és az 51., Békéscsabán 
megrendezett ankéton megfogalmazottak felhasználá
sával kezdtük meg az újabb ankét szervezését. Témá
nak A csillagászat nemzetközi éve 2009 jelmondatot 
választottuk. Helyszínként Kaposvár mellett döntöt
tünk, ahol 1987-ben a 30. ankétot tartottuk, és csillagá
szattal kapcsolatos kérdéseket vitattunk meg.

Most alapvetően megváltozott helyzettel kellett 
számolnunk. Ugyanis az Eötvös Loránd Fizikai Társu
lat (a továbbiakban: társulat) Somogy megyei területi 
Csoportja támogatására nem számíthattunk; ez a Cso
port évek óta „életképtelen”. Szerencsére olyan szer
vezőtársakra, a Társulat Csillagászati Szakcsoportjára, 
a Magyar Csillagászati Egyesületre, az MTA Pécsi Te
rületi Bizottsága Fizikai és Csillagászati Szakbizottsá
gára találtunk, akik a téma feldolgozásában aktívan 
közreműködhettek. Mellettük bizakodhattunk a Ka
posvár Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) 
Önkormányzatának támogatásában is. Még nagyobb 
örömünkre Kolláth Zoltán, az MTA Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Kutatóintézete tudományos ta
nácsadójának személyében egy olyan segítőtársra 
találtunk, aki témabeli jártassága és a helyszín sokol
dalú ismerete révén biztos támasznak ígérkezett. Ter
mészetesen a Társulat Középiskolai Oktatási Szakcso
portjának (a továbbiakban: szakcsoport) vezetősége 
(a továbbiakban: vezetőség) és Titkársága osztozott a 
sokrétű munkában.

A beszámolóban előforduló pontatlanságokért a vezetőség vállalja a 
felelősséget. Az ankéton Csiszár Imre fotózott. Képeit rendelkezé
sünkre bocsátotta. A szerkesztési munkálatokban Szabó Zsolt fizi
kus (Debrecen) segédkezett.

Különféle okok miatt az ankét időtartamát egy nap
pal csökkentettük. Hogy az ankét a 30 órás akkreditált 
pedagógus-továbbképzés feltételeinek megfelelhessen, 
elég feszes időbeosztást kellett összeállítanunk.

A város iskolai és kollégiumi adottságai miatt az 
ankét résztvevőit a Hotel Kapósban (a továbbiakban: 
szálloda) szállásoltuk el. A szálloda városközponti 
elhelyezése mellett azzal az előnnyel is rendelkezett, 
hogy épületében le lehetett bonyolítani a napi három
szori étkezést, tágas előadójában és helyiségeiben 
pedig meg lehetett tartani az előadásokat, valamint az 
eszközbemutatókat.

A műhelyfoglalkozásoknak a szállodától rövid sé
tával megközelíthető Táncsics Mihály Gimnázium 
adott helyet.

A szervezés időszakában a vezetőség néhány tagja 
több esetben elutazott a városba azért, hogy a lehető
ségeket megtekintse és a feltételeket megvitassa. A tel
jes vezetőség azonban csak a budapesti ülésein elhang
zott tájékoztatók alapján képzelhette el a helyszínt.

Az ankéton
1. nap, szerda
A regisztráció a szállodában 9 órakor kezdődött. így a 
jelentkezett 147 fizikatanár időben elfoglalhatta szállá
sát és elfogyaszthatta ebédjét.

Vonatkésések miatt a plenáris ülés csak néhány perc
cel 14 óra után kezdődhetett. Üléselnök: Pákó Gyula (a 
vezetőség elnöke) volt. A megnyitó Elnökségében fog
lalt helyet Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes 
(Oktatási és Kulturális Minisztérium), Kádár György fő
titkár (társulat), Kolláth Zoltán és Pákó Gyula.

A vezetőség elnöke üdvözölte az ankéton megjelen
teket és felkérte főtitkárunkat az ankét megnyitására.

Kádár György elsősorban az ankétokat, mint a ta
nárok továbbképzésének napjainkban szinte egyetlen 
lehetőségét, a választott téma aktualitását és a nagyon 
jól megválasztott körülményeket említve köszöntötte 
a népes hallgatóságot.

Kolláth Zoltán a fizikatanárok A csillagászat nem
zetközi éve 2009 mottóval kapcsolatos felelősségére
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19. századi távcsövek (Balázs Lajos előadásából)

hívta fel a figyelmet. Úgy vélte, hogy a két szakcso
port (a Középiskolai és a Csillagászati) a szervezés 
időszakában mindent megtett egy sikeres ankét meg
rendezése érdekében.

Ezután a díjak átadására került sor. A társulat el
nöksége a Mikola-díjat Härtlein Károly tanszéki mér
nöknek (BME Fizikai Intézet) ítélte oda. Az emberi és 
szakmai kapcsolatokból adódó személyes elemeket 
is tartalmazó indoklást Kopcsa József (a vezetőség 
tagja) állította össze és Zsúdel László (a vezetőség tit
kára) olvasta fel. A díjat Kádár György és Pákó Gyula 
adta át.

A Marx György alapította Vándorplakettet egy éven 
át Dézsi Zoltánná őrizte. Ő azt most alapos indoklás
sal Dudics Pál vezetőtanárnak (DE Kossuth Lajos 
Gyakorlógimnáziuma, Debrecen) adta tovább.

Rövid szünet után az előzetesen elkészített prog
ramnak megfelelően előadásokkal kezdődött az ankét 
szakmai munkája.

Brassói Sándor (OKM) a természettudományi tan
tárgyak, azok között a fizika jelenlegi helyzetéről, a 
minisztérium elképzeléseiről, jövőbeni terveiről tájé
koztatta a hallgatóságot.

Balázs Lajos (MTA Konkoly Thege Miklós Csillagá
szati Kutatóintézete, Budapest) A távcső négy évszá
zada: Galileitől napjainkig című előadásában jól ér
zékelhetően számolt be arról a hatalmas fejlődésről, 
amelyet a távcső születésnapjától napjainkig megélt.

Érdi Bálint ÍELTF. TTK Csillagászati Tanszék, Buda
pest) Bolygómozgások más csillagok körül című elő
adásában egyebek között ismertette a bolygókeresés 
közkeletű módszereit, az exobolygók tulajdonságait 
és a főbb kutatási területeket.

A Fórum vendége Brassói Sándor volt. Bevezetőt 
Pákó Gyula mondott. Ebben vázolta a szakcsoport az 
OKM terveiben szereplő integrált tantárgy oktatásával 
és a szükséges kerettantervek elkészítésével kapcso
latos tevékenységét.

Hosszabban Mester András (a vezetőség tagja), 
Kádár György és Härtlein Károly szólt hozzá a felve
tett problémákhoz.

A plenáris ülés utáni állófogadás nem érte el a cél
ját; szervezetlensége miatt a megjelentek elégedetle
nek voltak.

A Nap röntgenfényben a l l  éves ciklus alatt (Oláh Katalin előadá
sából)

2. nap, csütörtök
Mester András elnökletével kezdődött a csütörtöki 
munka. Nyerges Gyula (Zsigmondy Vilmos Gimná
zium és Informatikai Szakközépiskola, Dorog) és 
Szatmáry Károly (SzTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék, 
Szeged) Csillagászat a fizikaórán -  Egyszerű méré
sek, segédanyagok című előadásukban nappali és 
éjszakai megfigyelésekkel megvalósított mérésekről 
(pl. a Nap delelési magassága), valamint a fényszeny- 
nyezéssel kapcsolatos kérdésekről tájékoztattak ben
nünket.

Hegedűs Tibor (Bács-Kiskun Megyei Önkormány
zat Csillagvizsgáló Intézete) Érdekes optikai jelenségek 
a csillagászatban című előadásában a bolygólégkö
rök létével kapcsolatos refrakciós, szóródási és szcin- 
tillációs jelenségeket taglalta először a Föld, majd a 
Naprendszer, a csillagközi tér és az extragalaktikus tér 
eseteiben.

Oláh Katalin (MTA Konkoly Thege Miklós Csilla
gászati Kutatóintézete, Budapest) Napaktivitás és klí
maváltozás című előadásában először a napfoltok 
kialakulásának feltételeiről beszélt, majd a klímaválto
zás okait elemezte.

Kádár György (MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudo
mányi Intézet, Budapest) Mágneses terek a csillagközi 
térben című előadásában a mágnességgel összefüg
gésben lévő alapvető csillagászat-fizikai kérdéseket 
elemezte.

Az előadásokat követően az eszközbemutató meg
nyitására került sor. Örvendetesen növekedett a be
mutatók száma: a l l  jelentkezett közül a következő 9 
jelent meg: a 3 D Taneszközgyártó Kft. reklám céllal; 
Márky-Zay János (Hódmezővásárhely): Folyadék-me
chanikai kísérletek és egyebek; Meló-Diák Taneszköz
centrum Kft. reklám céllal; Mészáros Sándor (Buda
pest): Robot bemutatás, Tüzelőanyag-cellás kísérlet, 
Radioaktivitás; Nagy László (Budapest): Interaktív 
tábla Vii-vel, Digitális tananyag; Nyerges Gyula (Esz
tergom): Csillagászati kísérletek; Oppelt József (Kecs
keméti Planetárium), Piláth Károly (Budapest), Záto
nyi Sándor (Békéscsaba): Galilei-távcső modellje, 
Gázok színképe.
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Márky-Zay János bemutatója

A résztvevők ezután megtekintették az eszközbe
mutatókat.

A délutáni program keretében a műhelyvezetők 
tarthatták meg foglalkozásaikat. Összesen 24-en je
lentkeztek azon műhelyek vezetésére, amelyeknek 
rövid összefoglalóját a meghívó mellékleteként min
denki megkapta. Ezen a napon a következő műhelye
ket tartották meg:

Csiszár Imre (Szeged): Mi mindent mérhetünk egy 
vonalzóval a hosszúságon kívül? (Néhány érdekes 
gyakorlat bemutatása)

Döményné Ságodi Ibolya (Szekszárd): Halodömping 
-  tünemények a nappali égbolton 2009. február 12-én 

Elblinger Ferenc (Szekszárd): A kis szende, avagy 
atomfizika a vad tananyagok közt

Farkas Zsuzsanna (Szeged): Szerethetővé tettük-e 
a fizikát?

Gündischné Gajzágó Mária (Hatvan): Tallózás 
Bolyai Farkas kéziratos hagyatékában

Hegedűs János (Pécs) -  Jaloveczki József (Baja) -  
Hömöstrei Mihály (Budapest): Nem-lineáris jelensé
gek tanítása és Dimenzióanalízis a gimnáziumban 

Jendrék Miklós (Vác): Minden, ami ellenállás 
Kabály Enikő (Debrecen) és Cseh Gyopárka (Ko

lozsvár): Társasjátékok, kártyajátékok alkalmazása a

Sándor bácsi és eszközei

Eszközbemutatón

humán érdeklődésű tanulók oktatásában és Nap
rendszerünk kézzelfoghatóan

Mester András (Miskolc), Pázmándi Tamás (Buda
pest), Szántó Péter (Budapest): A jövő nukleáris szak
emberei? Beszámoló a Nukleáris Szaktáborok tapasz
talatairól

Oláhné Téglási Ilona (Eger): A környezeti radioak
tivitás megjelenése a középiskolai tananyagban

Szakmány Tibor (Szeged): CCD a zsebben
Szalai Tamás (Szeged): Közelebb hozni a csilla

gokat
Vető Balázs (Budapest) és Nagy Péter ( Kecskemét ): 

A „Gravity Probe B ” kísérlet és Kvantitatív probléma- 
megoldás Minkowski-diagramon

Vörös Alpár (Kolozsvár, Budapest) és Cseh Gyopár
ka (Kolozsvár): Tehetséggondozás és diákkutatási 
témák a környezetfizika területén

Este sem maradtunk izgalmas program nélkül, a va
csorát követően Härtlein Károly kísérlet-bemutatóját 
tekinthették meg az érdeklődők.

3. nap, péntek
A 3. napon Farkas László (a vezetőség tagja) látta el 
az üléselnök tisztét.

Sükösd Csaba (BME Nukleáris Technika Tanszék, 
Budapest) Neutron az ősrobbanásban című előadá
sában azokra a fontos megfigyelésekre hívta fel a 
figyelmet, amelyek megmagyarázzák a neutron sze
repét az ősrobbanásban.

Kolláth Zoltán Csillagos égbolt park a Zselicben 
című előadásával a vacsora utáni kirándulást készí
tette elő.

Horváth Dezső (MTA KFKI Részecske- és Magfizi
kai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen) A 
CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei című elő
adásában a részecskék és kölcsönhatások, a CERN és 
gyorsítói részterületek ismertetésével jutott el a Nagy 
Hadronütköztetőhöz.

Ebéd előtt az érdeklődők a város nevezetességeivel 
ismerkedhettek egy kétórás városnézés keretében. A 
látnivalókkal kapcsolatban a csoportot Zetz József 
tanár igen alaposan és szakszerűen tájékoztatta.
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A délutáni programban az alábbi műhelyfoglalko
zásokat tekinthették meg az ankét résztvevői:

Csordás Éva és Farkas László (Keszthely): Interak
tív fizika -  Új lehetőségek a fizika tanításában

Góczy Ildikó (Budapest): Folyadék mágneses előál
lítása és tulajdonságai

Honyek Gyula (Budapest): Szálkák és sziporkák 
közel negyven év fizikatanítási tapasztalataiból

Jarosievitz Beáta (Budapest): A diákok természet- 
tudományos műveltségének gondozása és fejlesztése 
hazai és nemzetközi projektekkel

Jarosievitz Zoltán (Budapest): Morzsák az Elektro
technikai Múzeumból

Kopasz Katalin (Szeged): Üstökös az asztalon, 
avagy hogyan főzzünk csillagászati demonstrációs 
eszközöket

Kovács Kálmán (Budapest): Kvantumok az elemi 
fizikában

Nagy Anett (Szeged): Leonardo nyomában -  kísér
letek egyszerű eszközökkel

Az időjárás kegyeibe fogadott bennünket és így a 
vacsorával egybekötött kirándulás keretében megis
merkedhettünk a zselici Csillagos égbolt parkkal.

4. nap, szombat
Az utolsó napi programunkat a kaposvári Városháza 
impozáns Dísztermében bonyolítottuk le. Először 
Oláh Lajosné alpolgármester köszöntötte a résztvevő
ket. Megjelent Stickel Péter igazgató (Kaposvár Ön- 
kormányzata Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatósá
ga) is. Az üléselnök Zsúdel László volt.

Trócsányi Zoltán (DE TTK Kísérleti Fizikai Tan
szék, Debrecen) Sötét anyag a Világegyetemben és a 
laboratóriumban címmel tartott előadásával napjaink 
egyik gyakran felmerülő problémájáról tájékoztatott 
bennünket.

Sükösd Csaba A négy kölcsönhatás és a csillagok 
című előadásával a kölcsönhatások világot egységbe 
formáló szerepéről győzte meg a hallgatóságát.

Az ankét zárását megelőzően Kolláth Zoltán azok
ból a képekből vetített, amelyek az éjszakai sétán 
készültek.

Az ankét zárásakor az elnökségben helyet foglalt 
Sükösd Csaba (a társulat alelnöke), Pákó Gyula (a 
vezetőség elnöke), Farkas László (a vezetőség tagja, 
az eszközbemutatókat bíráló Bizottság elnöke) és 
Újvári Sándor (a. vezetőség tagja, a műhelyfoglalkozá
sokat bíráló Bizottság elnöke).

Farkas László az eszközbemutatók számának növe
kedését, igen magas színvonalát és az ankét résztve
vőinek aktív érdeklődését hangoztatva ismertette a 
Bizottság döntését:

I. díjas: Piláth Károly (Budapest)
II. díjas: Márky-Zay János (Hódmezővásárhely)
III. díjas: Nyerges Gyula (Esztergom) és Zátonyi 

Sándor (Békéscsaba).
A többi 5 bemutató dicsérő oklevelet kapott.
Újvári Sándor röviden értékelte a 24 műhelyfoglal

kozást. Véleménye szerint az igényelt technikai esz-

Galaxishalmaz gravitációs lencsehatása (Trócsányi Zoltán előadá
sából)

közöket sikerült biztosítani, az időrendet be tudtuk 
tartani, és a feldolgozott témák időszerűek, a tanítás 
gyakorlatában felhasználhatók voltak. A bizottság 
döntése alapján

I. díjas: Csiszár Imre (Szeged) és Nagy Anett (Sze
ged),

II. díjas: Jarosievitz Zoltán (Budapest) és Jendrék 
Miklós (Vác),

III. díjas: Elblinger Ferenc (Szekszárd) és Honyek 
Gyula (Budapest).

A további 18 műhelyes elismerő oklevelet kapott.
Egyben megköszönte a műhelyfoglalkozások lebo

nyolításában nélkülözhetetlen segítséget nyújtó ka
posvári kollégák, Drankovics József (szervező), 
Guethné Nyári Éva, Hegedűs József Hunka Gáborné, 
Reőthy Ferenc (igazgató), Szabó József, Tóthné Ber- 
zsán Gabriella munkáját.

Pákó Gyula összefoglaló értékelésében kitért azok 
munkájára is, akik hozzájárultak a sikeres ankét meg
szervezéséhez és lebonyolításához. Kiemelten emlé
kezett meg Kolláth Zoltán tevékenységéről. Megálla
pította, hogy a két szakcsoport együttműködése köve
tendő példát jelent a jövőre nézve.

Megköszönte a város támogatását és a Táncsics 
Mihály Gimnázium segítségét. Személy szerint a kö
vetkezőket említette meg:

Gazder Józsefit FORNETTI cég kereskedelmi ve
zérigazgatója), Bálint János (a technikai háttér zavar
talan működése), a helyi szervezők/segítők közül: 
Gadár László, Drankovics József és Hegedűs József 
(Táncsics Mihály Gimnázium tanárai) Guethné Nyári 
Éva (váratlan akadályok elhárítása), Frányó Zsolt (az 
Oktatási Iroda vezetője), a vezetőség minden egyes 
tagja és Nagy Zsigmondné, Margó (ügyvezető titkár).

Elárulta a jövő évi ankét helyszínét is: várhatóan 
Miskolc immár harmadik (!) alkalommal fogadja a 
fizikatanárokat.

Sükösd Csaba (a társulat alelnöke) zárta be az an
kétet azzal az észrevétellel, hogy a hosszú és akadá
lyoktól sem mentes szervezőmunka eredményeként 
egy olyan rendezvény végére értünk, amely szakmai 
feltöltődést jelent a résztvevők számára.
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Az ankét után

Az ankét zárása után szinte azonnal az előadásokat 
(egy kivétellel) Mester András felvitte a honlapunkra. 
Ezzel is segítettük azok hasznosíthatóságát.

A vezetőség a véleménykérő lapok és a beküldött 
dolgozatok áttanulmányozása után -  még az 53- ankét 
szervezésének megkezdése előtt -  röviden értékelte 
az ankétot. Jövőbeni munkájának alapjaként elfogad
ta a résztvevők észrevételeinek többségét. Ezek közül 
néhányat megemlítünk.

Jó volt a témaválasztás, és az, hogy egyes részte
rületek elismert művelőit sikerült előadónak meg
nyerni.

Az előadók jól felkészültek. Közülük Sükösd Csaba 
előadásait tartották a legjobbnak. Ugyancsak kiválóak 
voltak Balázs Lajos, Oláh Katalin és Trócsányi Zoltán 
előadásai.

A körülmények kiemelkedően jók voltak. Nagy 
előnyt jelentett, hogy gyakorlatilag egy helyen volt 
minden.

Most nem volt gond a jelenléti ív aláírásával.
A szállás kiemelkedő színvonalú volt, és az ankét 

végére a templom éjjeli hangjelzéseit meg lehetett 
szokni. Az étkezéssel kapcsolatban egyetlen negatív 
vélemény sem hangzott el.

A kissé feszített időbeosztás ellenére igen jó hangu
latú rendezvény volt.

Az elküldött dolgozatok színvonalával és kivitelé
vel elégedettek lehetünk.

Feltétlenül javítani kell a jelentkezők tájékoztatá
sán; a Fizikai Szemlében elhelyezett információ nem 
jut el mindenkihez.

A műhelyfoglalkozások rövid összefoglalóihoz ha
sonlót kellene mellékelni az előadásokról és az esz
közbemutatókról is.

Az erőltetett fórum nem érte el a kitűzött célt. Nem 
lenne szabad megengedni, hogy az igényelt program 
a minisztériumi vendég/küldött és a társulat tisztség- 
viselőinek a párbeszéde legyen.

A csillagtúra megítélése szélsőséges volt.
Hiányolták az üzem/intézmény-látogatást.
Hiányolták a természeti jelenségek (pl. éghajlat) 

okainak vizsgálatát.
Az eszközbemutatóra szánt helyiségek nem feleltek 

meg a célnak, zsúfoltságot okoztak. Nem szabad, hogy 
a bemutató lebonyolítása másodlagos szempont legyen.

Közönségdíjat kellene kiírni az előadók számára és 
azt az ankéton át kellene adni.

Valahogyan emelni kellene a műhelyfoglalkozások 
és eszközbemutatók díjainak nagyságát.

A fogadás méltatlan volt a sikeres ankéthoz.
A következő ankét témájaként épületfizikátO), me

chanikát és modern fizikát javasoltak a résztvevők.
Csak néhány elismerő/elmarasztaló észrevételt emel

tünk ki a számos megállapítás közül. „Súlyukétól függet
lenül mindegyiket fontosnak tartjuk, és a következő mis
kolci ankét szervezésekor tekintetbe vesszük azokat.

A vezetőség megbízásából: 
Kopcsa József

A FIZIKA OKTV HARMADIK FORDULÓJA 
A MÁSODIK KATEGÓRIA RÉSZÉRE -  2009

Vannay László, Fülöp Ferenc, Máthé József, Nagy Tamás
BME, Fizikai Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék

A fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny -  
a 2007/2008-as tanévtől kezdődően -  két csoportban 
(kategóriában) kerül megrendezésre. A diákok hova
tartozása a versenykiírás szerint: „Az I. kategóriába 
azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. 
kategóriába. A II. kategóriába azok a gimnáziumi ta
nulók, akik a 9- évfolyamtól kezdődően -  az egyes 
tanévek heti óraszámát összeadva -  a versenyben 
való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag 
összesen heti 8, vagy annál több órában tanulják a 
fizikát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.” 

Mind a két csoport részére három fordulóból áll a 
verseny. Az első két forduló során elméleti problémá
kat kell megoldaniuk a versenyzőknek, míg a harma
dik fordulóban mérési feladatokkal kell megbirkóz
niuk. A harmadik fordulóban az első két forduló leg
jobbjai mérik össze tudásukat.

A verseny értékelése a második (a II. kategóriánál 
maximum 60 pont) és a harmadik (a II. kategóriánál 
maximum 40 pont) fordulóban szerzett pontok ösz- 
szegzésével történik.

A BME Fizikai Intézet a II. kategória versenyének 
harmadik — döntő -  fordulóját rendezte. A versenyen 30 
diák vett részt, két 15 fős csoportban. Az egyik csoport 
délelőtt, 8-tól 12 óráig, a másik 13-tól 17 óráig dolgozha
tott, egymástól függönnyel elválasztott mérőhelyeken. A 
mérőhelyeket kisorsoltuk a versenyzők között.

Cikkünkben először bemutatjuk a verseny kezdete
kor kiadott írásos anyagot, utána vázoljuk a kitűzött 
feladatok megoldásának módját, majd beszámolunk 
az értékelés során szerzett tapasztalatokról, a verseny
zők eredményeiről, és végül köszönetét mondunk 
mindazoknak, akik közreműködtek a verseny előké
szítésében vagy lebonyolításában.
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A versenyzők részére kiadott írásos anyag 

Kondenzátor kapacitásának meghatározása 

A feladat
1. Határozza meg egy kondenzátor (Cx) kapacitásá
nak értékét, a kapacitásmérés számos módszere közül 
az alábbiak alkalmazásával:

-  egy rezonancia módszerrel (maximum 10 pont);
-  egy ismert és az ismeretlen kapacitás összekap

csolásával (maximum 10 pont);
-  kisülési folyamatok vizsgálatával (maximum 15 

pont).
Készítsen mérési jegyzőkönyvet az alábbiak szerint:
-  Rajzolja fel az egyes módszereknél alkalmazott 

áramkörök kapcsolási rajzát.
-  Részletesen ismertesse az alkalmazott mérés 

egyes lépéseit, a lépések sorrendjét, mérési eredmé
nyeit és a mérési eredmények feldolgozásának mód
szerét, grafikonjait, számításait, és a módszerrel kap
csolatos észrevételeit.

2. Mérési adatai felhasználásával határozza meg a 
feladat megoldásakor feszültségmérésre használandó 
műszer belső ellenállását (maximum 5 pont).

A feladat megoldásához rendelkezésre álló eszközök
1. Hanggenerátor (változtatható frekvenciájú, vál

tóáramú tápegység). HAMEG gyártmányú, HM 8030-5 
típusú jelgenerátor.

2. Egyenáramú tápegység. HAMEG gyártmányú, 
HM 8040-2 típusú hármas tápegység.

3- Digitális multiméter. HAMEG gyártmányú, HM 
8011-3 típusú.

4. Stopperóra (1/100 s-os felbontással).
5. 8 db banándugós csatlakozó zsinór.
6. Csatlakozó vezeték a hanggenerátorhoz.
7. A kapcsolások összeállításához szükséges ele

meket tartalmazó műanyag doboz, amely a következő 
elemeket tartalmazza:

-  Cx az ismeretlen kapacitású kondenzátor (átve
zetési ellenállása > 105 Mii);

-  1 db ismert kapacitású kondenzátor (átvezetési 
ellenállása > 105 MQ);

-  1 db ismeretlen önindukciós együtthatójú te
kercs (Lx);

-  1 db egy áramkörös, kétállású kapcsoló;
-  1 db 200 Q-os 1%-os ellenállás;
-  1 db 4,7 MÜ-os 1%-os ellenállás;
-  1 db 6,8 Míi-os 1%-os ellenállás.

1. ábra. A műanyag dobozban elhelyezett kapcsolási elemek.

8. Vázlat, amely megadja az egyes elemek helyét a 
dobozban, valamint az ismert kapacitás értékét. Az 
áramkörök összeállítása az elemek végein lévő ba
nánhüvelyek és a csatlakozó zsinórok felhasználásá
val lehetséges.

9. A mérési adatok feldolgozásához milliméterpa
pír.

10. A műszerek használatával kapcsolatos ismertető 
a mérőhelyen megtalálható.

További információk
A verseny időtartama 4 óra.
Az elkészített jegyzőkönyve minden lapján, az első 

oldal jobb felső sarkában tüntesse fel a mérőhely szá
mát, valamint azt, hogy a délelőtti (De.), vagy a dél
utáni (Du.) csoportban mért. Egyéb azonosításra al
kalmas adatot (név, iskola stb.) ne tüntessen fel!

Ha a kiadott eszközök kezelésével kapcsolatban 
problémái vannak, vagy az eszközök működésénél 
rendellenességet tapasztal, forduljon a felügyelő taná
rokhoz.

A méréseket körültekintően végezze.
A tápegységeket csak az áramkör összeállítása és 

gondos ellenőrzése után csatlakoztassa a vizsgált kap
csolásra.

Tartsa be az általános balesetvédelmi szabályokat.
Vigyázzon saját maga és a kiadott eszközök épsé

gére.
Eredményes versenyzést kívánunk.
Megjegyzés: ha a műanyag dobozt a benne lévő 

kapcsoló irányából nézzük, az „ismert” kondenzátor a 
bal szélen helyezkedett el, kapacitásának értékét -  
amely mérőhelyenként eltért -  a vázlaton megadtuk.

A feladat megoldása
Kapacitásmérés rezonanciamódszerrel
Ha sorba kapcsolunk R ohmos ellenállást, C kapaci
tású kondenzátort és L önindukciós együtthatójú 
tekercset, soros rezgőkört kapunk. Ha a soros rezgő
körre, /frekvenciájú, (O = 2 -Jt-/körfrekvenciájú szi
nuszos feszültséget kapcsolunk, az elemeken átfolyó 
/áram  értéke:

Az áram láthatóan a frekvencia függvénye. Maximális 
értékét az f  rezonanciafrekvenciánál veszi fel, ami
kor:

®o “  2 ’n  ’/o = (1)
fL -C

Abban az esetben, ha a tekercset és a kondenzátort 
párhuzamosan kapcsoljuk, párhuzamos rezgőkört 
kapunk, melynél a frekvencia változtatásával, rezo
nanciafrekvenciánál áramminimumot tapasztalunk. A
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2. ábra. A méréshez összeállított áramkörök vázlata. Soros rezgő
körnél (fölül) rezonancián árammaximum, míg párhuzamos rezgő
körnél (alul) rezonancián áramminimum észlelhető.

párhuzamos rezgőkörnél is az (1) egyenlet adja meg a 
rezonanciafrekvencia és a kapcsolási elemek jellem
zői közötti kapcsolatot.

Megállapíthatjuk, hogy a rezonanciamódszerek egy
aránt alkalmasak kapacitás, és önindukciós együttha
tó mérésére. Ha kapacitást (Cx) szeretnénk mérni a 
rezgőkör összeállítása után (2. ábra), a feszültségfor
rás frekvenciájának változtatásával megkeressük az f x 
rezonanciafrekvenciát, és ha ismerjük az alkalmazott 
tekercs L önindukciós együtthatóját, az (1) összefüg
gés felhasználásával meghatározhatjuk a keresett ka
pacitás értékét.

Ha, mint esetünkben, nem ismerjük a tekercs önin
dukciós együtthatóját, egy ismert Ca kapacitású kon
denzátor segítségével, rezonanciamódszerrel meg
mérhetjük az ismeretlent. A rezonanciafrekvenciát 
ebben az esetben jelöljük yjj-val.

A feladat megoldható a rendelkezésre álló tekercs 
önindukciós együtthatójának meghatározása nélkül 
is, hiszen az ismert és az ismeretlen kapacitású kon
denzátorokkal mért rezonanciafrekvenciákkal a kapa
citások aránya:

í  V fo (2)

Az ismert kapacitások értéke mérőhelyenként 4,57 
és 4,72 pF között változott. A tekercsek önindukciós 
együtthatója, pedig 1,26 és 1,59 H közötti értéket 
vett fel. A hanggenerátor frekvenciáját 0,1 Hz-enként 
lehetett változtatni, így a rezonanciafrekvencia a 
rezonanciagörbe felvétele nélkül is jól meghatároz
ható volt.

Egy soros rezgőkör ismert és ismeretlen konden
zátorral mért rezonanciagörbéjét mutatja a 3■ ábra. 
Az ismert 4,57 pF kapacitású kondenzátorral 58,15 
Hz-nél, míg az ismeretlen kondenzátorral 40,40 Hz- 
nél található a rezonanciafrekvencia, így a (2) egyen
let felhasználásával a keresett Cx kapacitás értéke 
9,47 pF.

Kapacitásmérés egy ismert és az ismeretlen 
kapacitás összekapcsolásával

A feladat kiírásakor arra gondoltunk, hogy ha adott Ux 
feszültségre feltöltött ismeretlen Cx kapacitású konden
zátort összekapcsolunk egy ismert, kisütött C2 kapaci
tással, a kialakuló közös U2 feszültséget megmérve, a 
töltésmegmaradás elvét figyelembe véve, meghatároz
ható a keresett kapacitás. A vonatkozó összefüggés:

Q -  ui - c x -  U2(CX + C2). (3)

Ennél a megoldásnál a feszültséget mérő műszer bel
ső ellenállásán keresztül történő kisülés miatt prob
lematikus az összekapcsolás pillanatában kialakuló 
közös feszültség értékének meghatározása. A két ösz- 
szekapcsolt kondenzátor feszültségmérő műszeren 
keresztül történő kisülési folyamatának vizsgálata ad 
lehetőséget ennek a feszültségnek a meghatározására.

Ha egy feltöltött kondenzátor ellenálláson keresztül 
sül ki, a feszültség időbeli változása az alábbi össze
függés szerint alakul:

u ( f )  -  Uü -e ~ * 7*,

ahol C a kondenzátor kapacitása, R az ellenállás érté
ke, t az idő, és U0 a t = 0 időponthoz tartozó feszült
ség.

A (4) kifejezés -  voltban kifejezett értékének -  ter
mészetes alapú logaritmusa egy egyenes egyenletét 
adja:

Inw = lnéto - ( 5 )

Az egyenes t = 0 ponthoz tartozó tengelymetszete a 
kiinduló feszültség logaritmusa.

Az elmondottaknak megfelelően a vizsgált kapaci
tást 10 V-ra feltöltöttük, majd összekapcsoltuk az is
mert kapacitású kondenzátorral és felvettük a feszült
ség-idő függvényt. A mért feszültségértékek logarit
musát ábrázolva az idő függvényében a mérési pon
tokra egyenest illesztettünk (4. ábra). A mérési pon
tok igen jól illeszkedtek a felvett egyenesre.

3. ábra. Soros rezgőkör árama a frekvencia függvényében. A rezo
nancia az ismeretlen kondenzátorral 40,40 Hz-nél, míg a 4,57 |XF 
értékű ismerttel 58,15 Hz-nél található.
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t(s)
4. ábra. A kondenzátor kisülésének időbeli lefutása.

Az egyenes egyenletéből: lní70 = 1,9315 és ebből U0 
értéke 6,8998, azaz 6,9 V.

A (3) egyenletből:

C2 = 4,57 (iF értékkel számolva Cx = 10,17 juF.
Az általunk várt, és fent leírt módszert csak néhá- 

nyan alkalmazták. Legtöbben azt a megoldást válasz
tották, hogy az ismert és az ismeretlen kondenzátort 
sorba kötve kapcsolták egy egyenfeszültségű tápegy
ségre, és a kondenzátorokon mért feszültségek össze
hasonlításával oldották meg a feladatot.

Többen választották azt a megoldást, hogy a kon
denzátorokat sorba, vagy párhuzamosan kapcsolva, 
áram- és feszültségméréssel, Ohm-törvény alapján 
impedanciát mértek.

Természetesen minden jó megoldást elfogadtunk.

Kapacitásmérés a kisülési folyamatok vizsgálatával
Mint korábban leírtuk, a feltöltött kondenzátor ellen
álláson keresztül történő kisülésekor a kondenzátor 
feszültsége a (4) összefüggés szerint változik. A kon
denzátor feszültségének természetes alapú logaritmu
sa az (5) egyenlet szerint egy egyenes egyenletét adja. 
Tehát a mérési pontokra egyenest illesztve, annak 
meredeksége: -1 /(R-C).

Az elmondottak alapján, ha a vizsgált Cx kapacitású 
kondenzátort U0 feszültségre feltöltjük, majd a feszült
ségmérő Rx belső ellenállásán keresztül kisütjük, a 
feszültség logaritmusának idő függvényeként kapott 
egyenes meredeksége:

Abban az esetben, ha az előbbi mérést megismé
teljük, de a kondenzátort a feszültségmérővel pár
huzamosan kötött, ismert R0 ellenálláson keresztül 
sütjük ki, a mérőpontokra illesztett egyenes mere
deksége:

m2

lesz. A két meredekségre kapott kifejezésből megha
tározható a vizsgált kapacitás és a feszültségmérő 
belső ellenállásának értéke:

C = ------ —-------,
(mt -  m2) • R0

(6)
R m V ( m2~ mi)

* mj

Az ismeretlen kapacitású feltöltött kondenzátort a fe
szültségmérő belső ellenállásán kisütve mértük a kon
denzátor feszültségét az idő függvényében. Az eredmé
nyeket felhasználva kaptuk az 5. ábra a egyenesét.

A b egyeneshez tartozó mérési pontoknak megfelelő 
feszültségértékeket akkor kaptuk, amikor a feltöltött 
kondenzátort a feszültségmérővel párhuzamosan kap
csolt 11,5 MQ-os ellenálláson keresztül sütöttük ki.

A (6) összefüggésekből, a mérési pontokra illesztett 
egyenesek egyenletéből kapott meredekségek fel- 
használásával Cx = 9,99 pF és Rx = 10,11 MQ. (A volt
mérő gépkönyve 10 MQ-nak adta meg a műszer belső 
ellenállását.)

A kisütés előtt a kondenzátort 10 V-ra töltöttük fel 
(In 10 = 2,3025), a mérési pontokra illesztett egyenesek 
10,04, illetve 10,08 V-nál metszik az y  tengelyt. A kisü
tés kezdetén, amikor a feszültség gyorsabban változik, 
a rövid idők mérési pontossága kisebb, mint a hosz- 
szabb időké. Javíthattunk volna az eljárás pontosságán, 
ha nem vesszük figyelembe a mért rövidebb időket.

A leírt eljárásnál gyorsabban lehet a feladatot meg
oldani, ha csak egy olyan időpontot vizsgálunk, ami
kor a kisülő kondenzátor feszültsége a kiindulási ér
ték adott hányadát éri el, például a felét, vagy e-ed 
részét. A legegyszerűbb az utóbbi eset.

Jelöljük (-gyei és (-vei azt az időt, amely idő alatt a 
kiindulási feszültség az e-ed részét éri el a feszültség
mérőn, illetve a feszültségmérőn és a vele párhuza
mosan kapcsolt ellenálláson keresztül kisütve. A (4) 
egyenletből (a korábbi jelöléseket alkalmazva):

L = C -R . es (7)

5. ábra. Az ismeretlen kapacitású kondenzátor kisülése a feszült
ségmérő belső ellenállásán -  a egyenes -  és a feszültségmérővel 
párhuzamosan kapcsolt 11,5 Mß-os ellenálláson -  b egyenes.
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A fenti két egyenletből a két ismeretlen meghatá
rozható.

A feladat 2. pontjában a voltmérő belső ellenállásá
nak meghatározását kértük. Ez valójában nem jelen
tett újabb mérési feladatot, hiszen a kisülési folyamat 
vizsgálatával megválaszolható a kérdés.

Megjegyezzük, hogy nagy ellenállások mérésére 
szokták alkalmazni a módszert.

A feszültségmérő belső ellenállásának 
meghatározása
Azzal a megfogalmazással, hogy „mérési adatai fel- 
használásával határozza meg a feladat megoldásakor 
feszültségmérésre használandó műszer belső ellenál
lását”, arra utaltunk, hogy nem kell külön méréseket 
végezni a belső ellenállás meghatározásához. Ahogy 
azt leírtuk, a kisütési folyamat vizsgálatánál kapott 
adatokból ez a kérdés is megválaszolható. A műszer 
belső ellenállását a várt módon csak egy-két verseny
ző határozta meg.

Néhányan úgy határozták meg a belső ellenállást, 
hogy adott egyenfeszültségre egy nagy értékű, ismert 
R(j ellenállással sorba kötve a voltmérőt, mérték a mű
szerre eső feszültséget. A tápegység U0 feszültségének 
és a voltmérő Uv feszültségének különbsége az ismert 
ellenálláson eső UR feszültség. A körben folyó áramra 
felírt egyenletből a műszer Rb belső ellenállása meg
határozható:

1= —í
Rn
u. u0 - uv uv

«0 R,
(8)

A voltmérő belső ellenállásának nagyságrendjébe eső, 
nagy értékű ellenállás mellett a tápegység belső ellen
állása elhanyagolható, a módszer alkalmazható.

A versennyel kapcsolatos tapasztalatok 
és az eredmények
A feladat összeállításakor úgy gondoltuk, hogy a rezo
nanciamódszerek valamelyikét — valószínűleg a soros 
rezgőkört -  mindegyik versenyző alkalmazni fogja. 
Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a versenyzőknek 
majdnem fele egyik módszert sem alkalmazta. Tehát a 
feladatnak ezt a részét nem oldották meg.

Mint azt a Kapacitásmérés egy ismert és az isme
retlen kapacitás összekapcsolásával pontban leírtuk, 
a feltöltött és a feltöltetlen kondenzátor összekap
csolásával, az így kialakuló közös feszültség megha
tározásával, majd a (3) összefüggés alkalmazásával 
csak néhányan (7 fő) oldották meg a feladatot. Kö
zülük többen megemlítették a közös feszültség mé
résénél tapasztalt nagy bizonytalanságot, amelynek 
csökkentésére a „gyorsan kell mérni” megoldást ja
vasolták.

16 versenyző próbálta más módszerrel megoldani a 
feladatot, az általuk alkalmazott módszerekre már 
korábban utaltunk.

A kisülési folyamat vizsgálatával a versenyzőknek 
több mint a fele foglalkozott. Néhányan idő hiányá
ban csak írtak a módszerről. 15-en méréseket is vé
geztek, és a mérési eredmények feldolgozásával is 
foglalkoztak. Sajnos közülük sokan megfeledkeztek a 
feszültségmérő belső ellenállásáról. Négyen oldották 
meg lényegében jól a feladatnak ezt a részét, közülük 
egy versenyző megoldása volt teljes értékű.

A versenyzők munkájának értékelésénél szembetű
nő volt, a korábbi versenyekhez viszonyítva:

-  az alacsony pontszámot elértek nagy száma (tí
zen -  a megszerezhető 40 pontból -  10 pontnál keve
sebbet kaptak);

-  a leányok számának növekedése, és a lányok jó 
szereplése.

A második és a harmadik fordulón elért pontszá
mok összesítése után az élmezőnyben a sorrend az 
alábbiak szerint alakult:

1. Balogh Mátén budapesti Fazekas Mihály Főváro
si Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, 
felkészítője Horváth Gábor;

2. Farkas Márton Bence (Budapest, Fazekas Mihály 
Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 
Horváth Gábor);

3. Hegedűs Tamás László (Miskolc, Földes Ferenc 
Gimnázium, Héjj Márta és Kovács Benedek);

4. Deák Zsolt (Szolnok, Verseghy Ferenc Gimn.), 5. 
Lovas Lia Izabella (Pécs, Leőwey Klára Gimn.), 6. 
Karsa Anita (Budapest, Fazekas Mihály Főv. Gyak. 
Ált. Isk. és Gimn.), 7. Aczél Gergely (Pápa, Pápai Re
formátus Kollégium Gimnáziuma), 8. Földes Imre 
(Szolnok, Verseghy Ferenc Gimn.), 9. Mayer Jakab 
Balázs (Szeged, SZTE Ságvári Endre Gyak. Gimn.), 10. 
Almády Balázs (Tata, Eötvös József Gimn. és Koll.), 
11. Pálovics Péter (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós 
Gimn.), 12. Trényi Róbert (Szeged, Radnóti Miklós 
Gyak. Gimn.), 13. Lászlóffy András (Budapest, Piaris
ta Gimn.), 14. Szabó Dávid (Budapest, Fazekas Mi
hály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.), 15. Horváth Dávid 
(Miskolc, Herman Ottó Gimn.).

Köszönetnyilvánítás

A verseny lebonyolításához szükséges anyagi hátteret 
részben az Oktatási Hivatal biztosította. Ezt ezúton is 
köszönjük.

A verseny lebonyolításához szükséges eszközök 
kivitelezéséért Horváth Bélának és Halász Tibornak, 
a megfelelő körülmények megteremtéséért Gál Bélá- 
nénak és Mezey Miklósnak jár a köszönet. A feladat 
kitűzésével, a verseny lebonyolításával kapcsolatos 
hasznos tanácsaiért Kálmán Péternek és Keszthelyi 
Tamásnak mondunk köszönetét.

A versennyel kapcsolatos adminisztrációs és gazda
sági ügyek intézéséért Köves Endrénét és Gál Bélánét 
illeti köszönet.

Elismerés és köszönet illeti mindazokat, (szülőket, 
tanárokat, barátokat stb.) akik segítették a versenyzők 
munkáját és ezzel hozzájárultak a verseny sikeréhez.
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EGY »NEM HIVATALOS« TANULMÁNYI VERSENY SIKERÉRŐL: 
A GALILEI ORSZÁGOS CSILLAGÁSZATI DIÁKVETÉLKEDŐ

Szatmáry Károly
Szegedi Tudományegyetem

A Csillagászat Nemzetközi Évében 
nagyon sok programot rendeznek or
szágszerte. Ezek egyike volt a közép- 
iskolások számára meghirdetett Gali
lei Országos Csillagászati Diákvetél
kedő, amelyet a Szegedi Tudomány- 
egyetem TTIK Kísérleti Fizikai Tan
széke és Csillagvizsgálója, a Bács- 
Kiskun Megyei Önkormányzat Csil
lagvizsgáló Intézete és a Pécsi Tudo
mányegyetem Csillagászati Külső 
Tanszéke, valamint a Magyar Csillagászati Egyesület 
(http://www.mcse.hu) szervezett. Az előkészületek 
2008 nyarán kezdődtek az ilyen vetélkedők megren
dezésében tapasztalt és korábban is jól együttműkö
dő két csillagász (Hegedűs Tibor és Szatmáry Ká
roly) megbeszéléseivel. A verseny teljes lebonyolítá
sát a bajai és a szegedi csillagászok vállalták. Az 
anyagi háttér biztosításához jól jött az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium tehetséggondozó versenyek 
számára akkoriban kiírt pályázata, amelyen sikerült 
550 ezer Ft-ot elnyernünk (ez végül a költségek mint
egy felét fedezte, a szponzorok által felajánlott díja
kon kívül).

Három, az interneten lebonyolítandó fordulót ter
veztünk, majd az ezeken legtöbb pontot elért 10 csa
pat számára szóbeli döntőt. A vetélkedő honlapja 
2008 novemberében nyílt meg (http://www.bajaobs. 
hu/galilei, Jäger Zoltán munkája). A versenykiírás 
szerint három fős középiskolás csapatok jelentkezé
sét vártuk. Végül 44 csapat nevezett, közöttük hatá
ron túli magyar középiskolások is voltak. Több 
résztvevőre számítottunk -  lehet, hogy a meghir
detés nem sikerült jól, sokakhoz nem jutott el az 
információ.

Az első forduló 2008. november 17-én került ki
írásra. December elsejéig lehetett beküldeni a meg
oldásokat és egyúttal a nevezéseket. A nevezési díj 
1000 Ft/fő volt. Sokat vitatkoztunk erről, hogy le
gyen-e, nem csökkenti-e a résztvevők számát, 
ugyanakkor növelheti a kitartásukat a fordulók so
rán. Persze a befizetett összeg csak töredékét fedez
te a költségeknek, és a döntős résztvevők mindegyi
ke ennél jóval nagyobb értékű ellátást és ajándékot 
kapott.

A vetélkedő három fordulójának és a döntőnek a 
teljes anyaga (feladatok, megoldások, pontozási ered
mények) megtalálható a már említett honlapon. Re
mélhetőleg segítséget jelent a kollégáknak iskolai 
vagy települési versenyek szervezéséhez.

Egy-egy forduló Word dokumentumként letölthető 
volt, ennek kitöltését, szerkesztését és csapatnév fel

tüntetésével való visszaküldését kértük. Mindhárom 
forduló azonos szerkezetű volt, változatos feladato
kat tartalmazott, és legfeljebb 100 pontot lehetett 
elérni:

-  2 adatbányászat (5-5 pont) -  Itt olyan feladatot 
kaptak a diákok, amelyet az interneten való keresgé
léssel lehetett megoldani.

-  20 tesztkérdés (20x1 pont) -  A feleletválasztós 
feladatoknál nehezítettünk (nem 3 válasz és csak 1 
jó), 3-nál több válasz is volt, amelyek közül több is jó 
lehetett. Az 1 pont akkor járt, ha a jókat, de csakis a jó 
válaszokat jelölték meg (0,5 pontot is adtunk, bár 
ebben volt egy kis szubjektív ítélet is).

-  1 esszé (15 pont) -  Egy témát kellett kifejteni 
legfeljebb 2 oldalban; itt igyekeztünk olyan feladatot 
adni, amire készen nem, vagy csak sok helyről össze
szedve találnak anyagot az interneten. Kértük a fel
használt források megjelölését is (meg kell szokniuk, 
hogy hivatkozzanak arra, amit felhasználnak).

-  2 számolási feladat (10-10 pont) — Aránylag 
kevés számolást, de mélyebb ismereteket igénylő 
problémákat kellett megoldani, s ez nem titkoltan a 
mezőny széthúzására is szolgált. A számolási felada
tok beküldendő megoldásában a képleteket vagy 
szövegszerkesztővel lehetett elkészíteni, vagy az 
egész (jól olvasható) kéziratoldalt beszkennelték és 
ezt csatolták.

-  1 gyűjtési feladat (15 pont) -  Gyűjtsenek olyan 
magyar dalszövegeket (népdalokat, modern dalokat), 
képeket művészeti alkotásokról, bélyegekről, pénzér
mékről, papírpénzekről, amelyeknek csillagászati 
vagy űrkutatási vonatkozásai vannak. A képeket ké
szíthetik saját maguk, szkennelhetik vagy letölthetik 
valahonnan az internetről. Kértük, hogy helyezzék el 
ezeket az interneten egy könyvtárban, és írják meg a 
címét. Az ilyen feladatokkal például a művészetet is 
szerető diákok kedvében jártunk, másrészt az interne
ten elérhető könyvtárak létrehozásában az informati
kai ismereteiket szerettük volna fejleszteni.

-  1 gyakorlati feladat (20 pont) — I. forduló: egy 
csillag delelési magasságát kellett megmérniük saját 
készítésű© műszerrel, és ennek fényképét elküldeni.
II. forduló: „Készítsék el méretarányosan a Nap és a 
Naprendszer bolygóinak kis méretű modelljét (pl. 
golyókból, labdákból)! Foglalják táblázatba az égites
tek valódi és kicsinyített méretét és a Naptól való tá
volságukat ebben a méretarányban. Készítsenek digi
tális fényképe(ke)t az egymás mellé (persze nem tá
volságarányosán) helyezett égitestekről, megjelölve 
azok nevét (maximum 1024x768-as felbontásban), 
legalább az egyik csapattag legyen rajta a képe- 
(ke)n!” III. forduló: „Keressenek a lakóhelyük maxi-
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mum 50 km-es körzetében csillagászati vonatkozású 
helyeket (csillagvizsgálók, intézetek, planetáriumok, 
emlékhelyek, sírhelyek, szobrok, napórák, utcanév
táblák, cégtáblák stb.)! Készítsenek ezekről képeket, 
amelyeken legalább egy csapattag is rajta van. He
lyezzék el ezeket az interneten egy könyvtárban, 
írják meg a címét!” Azért kértük egy csapattag sze
replését a képeken, hogy maguk készítsék el, ne 
máshonnan töltsék le.

A Naprendszer-modellekről és a csillagászati motí
vumokat tartalmazó pénzekről képalbumokat helyez
tünk el a http://astro.u-szeged.hu/ismeret/galilei/ 
index.html honlapon. A feladatok összeállítását, majd 
javítását ketten végezték. Igaz, hogy ez igen sok időt 
kívánt, de nem tartottuk célszerűnek nagyobb csapat 
bevonását az egységes pontozási módszer és az átlát
hatóság miatt. Az értékelést kifogásoló panasz nem 
érkezett, csak néhány észrevétel, amit figyelembe 
vettünk és megválaszoltunk. Természetesen még a 
következő forduló kiírása előtt közzétettük a verseny 
honlapján a részletes megoldásokat és a pontszámo
kat csapatonkénti és feladatonkénti bontásban. Utób
binak különösen örültek a résztvevők, mert így ellen
őrizhették teljesítményüket.

A döntőre 2009. április 24—25-én került sor Kecske
méten, a Katona József Megyei Könyvtár nagytermé
ben. Az előzetes fordulókban legtöbb pontot elért 10 
csapat közül 6 budapesti és 4 vidéki volt. Voltak szak
köri csapatok, amelyek tagjai nem azonos iskolából 
jöttek. Örvendetesen sok volt a lány (30 diákból 11; 
volt csak lányokból álló csapat is). A nyilvános döntő 
fővédnökségét és anyagi támogatását a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat elnöke, Bányai Gábor vállalta 
el. A megnyitón bevezető köszöntőt mondott Oláh 
Katalin csillagász, a Csillagászat Nemzetközi Éve 
hazai szervezőbizottságának elnöke. A szervezők a 
szakma nevében is felköszöntötték hazánk legidő
sebb csillagászát, az idén 90 éves Guman Istvánt, 
majd Szabados Lászlómk a távcsövek 400 éves fejlő
déséről szóló előadását hallgathatták meg a jelenlé
vők. A közös ebéd után kezdődött meg a versengés, 
amelynek játékvezetője Szalai Tamás szegedi csilla
gász doktorandusz volt.

A zsűri elnöke Szabados László (MTA Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet, Budapest), 
tagjai: Borkovits Tamás (BKMÖ Csillagvizsgáló Inté
zet, Baja), Kolláth Zoltán (MTA Konkoly Thege Mik
lós Csillagászati Kutatóintézet, Budapest, a Magyar 
Csillagászati Egyesület elnöke), Kovács József (ELTE 
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Szombathely) 
és Szatmáry Károly (Szegedi Tudományegyetem, Csil
lagvizsgáló) voltak. Sokféle feladat szerepelt a döntő
ben, volt köztük például csillagászat-történeti és űrku
tatási totó, képfelismerés, kiselőadás megtartása, szá
molási feladat, mozaikkép kitalálás, activity játék, 
villámkérdések. Mivel néha pontrablás is lehetséges 
volt, a játék során gyakran izgalmasan változott a sor
rend. Az összesen 19 pontozott forduló különleges 
része a kétnapos vetélkedés esti programja volt: a 
bajai és szegedi szervezők, valamint a helyi, kecske

méti rendezők minden csapat számára 1-1 távcsövet 
készítettek elő megfigyelési feladatok teljesítéséhez. 
De hiába állítottunk fel a Kecskeméti Planetárium 
mellett egész távcsőarzenált, sajnos borult volt az ég, 
még a Szaturnusz is csak néha látszott egy-egy felhő
lyukban. így pótprogramra került sor: a planetárium 
mesterséges égboltja alatt, a planetáriumi projektorral 
állított be egy sor érdekes feladatot E. Kovács Zoltán 
csillagász, az intézmény igazgatója.

A záróünnepségen egy újabb látványos szakmai 
előadást hallhattak a jelenlévők Kolláth Zoltántól Az  
Univerzum hangjai -  zenélő csillagok címmel. Ezalatt 
a szervezők kitöltötték az okleveleket és előkészítet
ték az ajándékokat. A fénypont a várva várt ered
ményhirdetés volt. Az első díjas a bajai Szent László 
ÁMK Szputnyikl04 nevű csapata lett, akik egy 13 ern
es átmérőjű tükrös távcsövet és három digitális fény
képezőgépet vihettek haza az oklevelek mellett. A 
második a budapesti Polaris Csillagvizsgáló Extremo- 
filek382 nevű vegyes diákcsapata lett, ők három 8 
cm-es lencsés távcsővel és egy digitális fényképező
géppel gazdagodtak. A harmadik helyen szintén egy 
budapesti szakköri csapat végzett: a Tunguzka908 
tagjai ingyenes részvételt nyertek az MCSE idei nyári 
ágasvári ifjúsági táborába. Végül a negyedik helyre 
ismét egy vidéki társaság, a soproni Széchenyi Gim
názium Skyw4lker911 nevű csapata került, kisebb 
tárgyjutalmakat kaptak. Az Élet és Tudomány által 
felajánlott különdíjat (1 éves előfizetést) Kuslits Lu
kács (Skyw41ker911, Sopron), a Maród Tamás érem
művész által felajánlott csillagászati érmesorozatot 
pedig Hegyest Béla István (Tunguzka908, Budapest) 
kapta, mindketten kiemelkedő egyéni teljesítményü
kért. Minden résztvevő kapott egy-egy ajándékcsoma
got a Magyar Csillagászati Egyesülettől, benne néhány 
hasznos könyvvel, csillagtérképpel, DVD-filmmel és a 
Meteor folyóirat egy számával. A Szegedi Tudomány- 
egyetem „Csillagászat Nemzetközi Éve” feliratú póló
kat, a bajai Csillagvizsgáló Intézet a vetélkedő emblé
májával díszített sapkákat osztott szét.

Köszönet illet valamennyi támogatót és segítőt, to
vábbá a díjak felajánlóit (Castell Nova Kft., Sopron; 
Makszutov.hu, Kecskemét; Zeiss Technika Kft., Bu
daörs; AstroTech Kkt., Baja; Magyar Csillagászati 
Egyesület, Élet és Tudomány szerkesztősége). A 
szponzorok megnyerése, a helyszín és az ellátás biz
tosítása Hegedűs Tibor fáradhatatlan munkájának 
köszönhető.

A döntőt végig egyenes adásban közvetítette az 
Interneten az MCSE „Polaris TV” csapata, és a jövő 
számára felkerülnek az összevágott anyagok az archí
vumba is (http://www.mcse.hu/multimedia). A fel
adatok és a pontozási táblázatok, valamint a vetélke
dőn készült fotók megtekinthetők, letölthetők a fen
tebb közölt honlapokon.

A résztvevő diákok, tanáraik, kísérőik elismerően 
nyilatkoztak a verseny szakmai színvonaláról, az ob
jektív és elfogulatlan értékelésről, az ellátásról, az 
egész lebonyolításról. Sokat tanultak és jól érezték 
magukat -  a szervezők célja pedig éppen ez volt.
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FOGOLYDILEMMA ÉS TOJÁSHÉJ-CSONTIMPLANTÁTUM 
AZ MFA NYÁRI KUTATÓTÁBORÁBAN

A szereplők lehetséges stratégiáját sokszereplős kör
nyezetben vizsgáló fogolydilemma játékelméleti mo- 
dellektől az emberi szervezet számára könnyen befo
gadható, tojáshéjból készülő implantátumok anyagá
nak előállításáig számos „éles” tudományos témát 
kutathatott az a húsz 9-11- évfolyamos középiskolás 
diák, aki a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének (MTA 
MFA) június 22. és 26. között másodszor is sikerrel 
megrendezett nyári táborán vett részt.

Az utolsó júniusi hétvégén zárult egyhetes „tudós
tábor” célja egyrészt az volt, hogy a tehetséges diákok 
ténylegesen átélhessék a kutatás szépségét és bonyo
lultságát, másfelől pedig az, hogy az akcióval a fiata
lok érdeklődését általában is felkeltsék a tudományok 
iránt. Az utóbbi évtizedben hazánkban a tudás meg
becsültsége és ezzel együtt a tanulók természettudo
mányos érdeklődése folyama
tosan csökken, ami már kö
zéptávon forintban is kifejez
hető gazdasági hátrányt jelent 
Magyarországnak.

„Intézetünk tudatában van 
annak, hogy érdeklődő fiata
lok nélkül nem lehet világ- 
színvonalú természettudomá
nyos kutatás Magyarországon, 
világszínvonalú természettu
dományos kutatás nélkül pe
dig gazdaságunk sem lesz 
versenyképes. Szerény eszkö
zeinkkel ezért igyekszünk a 
diákok figyelmét a természet- 
tudomány értékeire, szépsé
geire irányítani.” -  mutatott rá 
Bársony István, az MTA MFA 
igazgatója, aki szerint nagyon

élvezetes együttdolgozni a fiatalokkal, ugyanakkor a 
tábor megszervezése nem kevés anyagi és szellemi 
ráfordítást igényelt. A pályázaton kiválasztott 20 diák 
költségeit az intézet viselte, és több mint negyven 
munkatárs segítségére is szükség volt a feladatok ellá
tásához. Igazi kihívásnak bizonyult számukra ilyen 
rövid idő alatt egyszerűen és érthetően bevezetni a 
táborozókat a nanotechnológia vizsgálati eszközei, 
például az elektronmikroszkóp használatának rejtel
meibe. A kezdeményezésen idén először négy erdélyi 
fiatal is részt vehetett.

Az MTA MFA -  amelyben olyan világszerte jegyzett 
kutatások és fejlesztések folynak, mint például a na- 
noelektronikai alapanyagként perspektivikus nano
méteres grafénrétegek előállítása és vizsgálata, vagy a 
robottechnológiai tapintásérzékelés -  jövőre is folytat
ni fogja a sikeres kezdeményezést.
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ELT 65 EVET...
Requiem egy tanszékért

Hatvanöt év hosszú idő, de annál rövidebb, mint az 
eszméletem.

1944. április 27-én indult útjára a BME Kísérleti 
Fizika Tanszék. Talán meglepő, de pontosan emlék
szem mi történt velem gyerekként Vásárhelyen aznap, 
amikor a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem tanácsülése folyt, ahol -  
Csonka Pál dékán javaslatára -  elhatározták, hogy a 
Mérnöki és Építészmérnöki Kar Kísérleti Fizika Tan
székének vezetésére „dr. Gyulai Zoltán kolozsvári 
ny.r. tanár hívassák meg”. Végiggondolva, hogy mi 
minden változott az életem során, el kell ismernem, 
hogy mindez a változás egy tanszéket, annak céljait, 
irányait, teljes környezetét is alapjában érintheti. Mi
előtt elkezdtem ezt az írást, eltűnődtem, hogy ma már 
csak a tudománytörténészek jegyzik, hogy volt itt Bay 
Zoltánmk is tanszéke.1

De azért szomorú vagyok.
Kísérleti Fizika Tanszék -  induláskor a József Ná

dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, azután 
az Építőipari Műszaki Egyetem, majd Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetem, később a Budapesti 
Műszaki Egyetem, végül a Budapesti Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem keretei között működött.

Elnevezéseket átívelően a vezetői voltak: Gyulai 
Zoltán, az alapító, Bodó Zalán, Mátrainé Zemplén 
Jolán, Kiss József, Bíró Gábor, Gyulai József, Jánossy 
András -  eddig tart a sor. Hozzájuk kell számítani 
Vannay László docenst, aki az utolsó, jó két évtized
ben „ügyvezetőként” vitte a tanszék sok-sok ügyét.

A munkatársak neveivel kiegészítve -  együtt egy 
egész korszak. Indult a gyönyörűen átlátszó, a fényt 
izgalmasan törő kristályokkal, majd bekapcsolódtak 
az itt-ott szürke kristályok is. Az alapító, Gyulai Zoltán 
volt a „gyönyörű” kristályok „kertésze”, növesztő va-

1 Bay Zoltán Atomfizika tanszéke folyamatosan létezik, jelenleg a Fi
zikai Intézet részeként. A Kísérleti Fizika Tanszék nem gazdasági 
kényszer miatt szűnt meg, hanem szervezeti okokból. A tanszék okta
tó és kutatómunkája a Fizikai Intézet keretében folyik tovább a Kísér
leti Fizika Tanszék hagyományainak szellemében. (A szerkesztő)

rázslója, az Európában első mesterséges kvarc egy
kristályoktól egészen a világ első „nanokristályainak” 
előállításáig.2 Kiss József vitte tovább az alapító tema
tikáját, sajnos szomorúan rövid ideig. A „szürke” 
anyag sem akármi volt: ez a kristály a korszakunknak 
sokak szerint a névadója, a szilícium -  Bodó Zalán és 
Gyulai József témájaként. Nagyszerű lézer-optikusi 
iskola alakult ki itt Bakos József professzor indítása 
mellett. Végül, sok és nagy sikert hozott a magmágne
ses rezonancia metodikájának csúcsminőségben való 
meghonosítása Jánossy András által. A tanszék, Mát
rainé Zemplén Jolán és Bíró Gábor vezetése idején a 
fizika- és a tudománytörténetnek fontos, talán legfon
tosabb hazai műhelye is volt.

Sokan érkeztek ide, sok fiatal indult el innen, sokan 
értek el nagy, nemzetközi sikereket. A lézeres iskolát 
kell mindenképpen megemlíteni: az egykori tanársegéd, 
Krausz Ferenc ma egy kvantumoptikai Max-Planck in
tézet igazgatója, Juhász Tibor pedig az amerikai lézeres 
cégén keresztül öregbítette a tanszék hírét.

Mikor 1988-ban az élére kerülhettem, BME-KFKI 
Közös Kísérleti Fizika Tanszékké változtattuk azzal a 
céllal, hogy összekapcsoljuk az oktatást és a kutatást. 
Különösen büszke pillanat volt a megalakuláskor, ami
kor először vette észre valaki és mondta ki, hogy „te az 
alapító nevét is megőrződ!”. Mikor az alapító emléktáb
láját avattuk az erdélyi Pipe unitárius templomának elő
csarnokában, újra átéreztem a megőrzés felelősségét. 
Élénken láttam, szinte hallottam, amikor először mutat
koztam be neki 1958-ban, azt mondta: „Kollega Úr, fi
gyelni fogom a karrierjét!” Aszerint igyekeztem...

Nem gondolva arra, hogy rekviemre kell készülni, 
Hartmann Ervin barátom, a Tanszék nagy időinek ta
núja, éppen megírta a 65 éves tanszék történetét.

Hadd adjam át a szót neki, beszéljen ő -  hátha ke
vésbé lesz emocionális.

Gyulai József

2 Z. Gyulai: Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften von NaCl- 
Nadelkristallen. Z. fü r  Physik 1350954) 317.

BME KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK 65 ÉVE Hartmann Ervin 
MTA SZFKI

Kezdetek
A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem tanácsülésének 1944. április 27-i 
jegyzőkönyve szerint: „Dr. Csonka Pál, a mérnöki és 
építészmérnöki kar dékánja bejelenti, hogy a kísérleti

fizikai tanszék betöltésének előkészítésére kiküldött 
bizottság javaslatát, illetőleg véleményes jelentését a 
mérnöki osztály, valamint a mérnöki és építészmérnöki 
kar is egyhangúlag elfogadta, és úgy határozott, hogy a 
tanszékre pályázat mellőzésével nyilvános rendes taná
ri minőségben dr. Gyulai Zoltán kolozsvári ny.r. tanár
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hívassék meg, illetőleg terjesztessék fel kinevezésre. A 
dékán indítványozza a műegyetemi tanácsnak, hogy a 
kari határozathoz (1057-1944) járuljon hozzá. Az elnök 
a dékán indítványára elrendeli a titkos szavazást, majd 
megállapítja, hogy összesen 19 szavazat adatott be s 
ezek között 18 igen és 1 nem szavazat volt. A műegye
temi tanács tehát az indítványhoz szótöbbséggel hozzá
járult és úgy határozott, hogy a kísérleti fizikai tanszék
nek meghívás útján rendes tanári minőségben dr. Gyu
lai Zoltán kolozsvári ny.r. tanárral való betöltése iránt 
felterjesztést intéz a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez.”

Gyulai értesülve személyének az újonnan szerve
zett Kísérleti Fizikai Tanszékre történt meghívásáról, 
1944. május 25-én Kolozsváron írásban nyilatkozik a 
meghívás elfogadásáról.

1944. szeptember 17-én családjával feljön Buda
pestre. Mint helyettes, a II. éves mérnökhallgatóknak 
előadja a kísérleti fizikát, a kinevezését a minisztéri
umból azonban hiába várja, ezért 1945 tavaszán visz- 
szamegy Kolozsvárra, ahol a magyar Bolyai Tudo
mányegyetem megszervezésében vesz részt. Buda
pesti műegyetemi tanárrá a V.K. miniszter 1946 nya
rán 63395/1946. VI. ü.o. sz. alatt nevezte ki, s 99573/ 
1946 VI. ü.o. szám alatt szabadságot biztosított számá
ra kolozsvári ügyeinek elrendezésére [1], A Kísérleti 
Fizikai Tanszéken 1945-ben tanársegéd Mátrainé 
Zemplén Jolán és Boros János [2], aki 1946-47-ben a 
Műegyetem Mérnöki és Építészmérnöki Karán a fizika 
tanszék teendőit, mint helyettes tanár látja el. Gyulai 
Zoltán műegyetemi állását Budapesten 1947. augusz
tus végén foglalta el. Lakása nem volt, így hónapokig 
családjával együtt a tanszéken lakott.

A Műegyetem metamorfózisai

A Műegyetemet az elmúlt hatvanöt évben többször 
átszervezték. Az Elnöki Tanács 1949- évi 15. rendelete 
alapján kapta a Budapesti Műszaki Egyetem nevet. 
1952-ben a Mérnöki és az Építészmérnöki Kar önálló
sult, Építőipari Műszaki Egyetem néven. Az 1951-ben 
alapított Közlekedési Műszaki Egyetemet 1955-ben 
Közlekedési Üzemmérnöki Karként beleolvasztották 
az Építőipari Műszaki Egyetembe, létrehozva ily mó
don az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemet. 
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy egy helyen, sokszor 
közös épületeket és laboratóriumokat használva mű
ködött két önálló, saját apparátussal rendelkező egye
tem. Ez az állapot 1967-ben szűnt meg, amikor az Épí-

1. ábra. Az első „nanokristály”
Zeitschrift für Physik, B d . 138, S. 317-*-’>21 (1954).

Festigkeits- und Plastizitätseigenschaften  
von NaCl-Nadelkristallen*.

Von

Z. G y u l a i**.
M it 8 F iguren  im Text.

(Eingegangen am 17. Mai 1954.)

tőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemet beolvasztot
ták a Budapesti Műszaki Egyetembe. Az egyetem 2000. 
január elsejétől új nevet kapott: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem. A Kísérleti Fizikai Tan
szék 1949-től a Mérnök Karhoz tartozott, amelyet 
1967-ben Építőmérnök Karrá kereszteltek át. A tanszék 
1971-ben a többi műegyetemi fizikai tanszékkel együtt 
a Fizika Tanszékcsoport tagja lett. Ebből képződött
1974- ben a Fizikai Intézet, amely a Műegyetem Köz
ponti Oktatási Egységek részéhez tartozott, ebből jött 
létre a Természet és Társadalomtudományi Kar 1987- 
ben, majd a Természettudományi Kar 1998-ban.

A tanszék létszáma

A különböző műegyetemi átalakulások ellenére a Kí
sérleti Fizikai Tanszék szépen fejlődött. Az 1949- már
cius 5-i állapot szerint a mérnökkari Kísérleti Fizikai 
Intézetben csak öten vettek részt az oktatásban, de 
hamarosan nőni kezdett a tanszék létszáma. Többen 
jöttek jó nevű középiskolákból (például az idén 96 
éves korában elhunyt Szabó Piroska), és egyre több 
frissen végzett fiatal is került a tanszékre. Közülük ki 
kell emelni Domokos Gábort, aki 1995-től az MTA 
külső tagja és a The Johns Hopkins University (Balti
more) emeritus professzora.

1961-ben Gyulai Zoltán mint egyetemi tanár nyuga
lomba vonult, de az Akadémiai Kutatócsoport munká
ját továbbra is lendületesen irányította a Budafoki út 
10/a lakóház üzlethelységeiből kialakított „odújából”, 
ahová 1962-ben a kutatócsoport egy részével leköltö
zött. A mindenkori tanszékvezető lett a formális helyet
tese; így 1962-1966 között Bodó Zalán (1920-1990), 
majd 1966-tól Mátrainé Zemplén Jolán (1911-1974). 
1965-ben a tanszék létszáma 18 fő (egy egyetemi tanár, 
három docens, öt adjunktus, négy tanársegéd és öt 
segéderő); a kutatócsoportban egy akadémikuson kívül 
öt tudományos munkatárs és tizenhárom segéderő se
gítette a munkát. Emlékezetes a jó humorú Mátrainé 
bonmot-ja Gyulai Zoltán halála után: „Egy halott helyet
tese vagyok.” A kristálynövekedési akadémiai kutató- 
csoport átszervezés miatt 1975-ben levált a tanszékről, 
de közülük ketten címzetes docensként, illetve címze
tes egyetemi tanárként több mint ötven éven keresztül 
folyamatosan részt vettek a tanszék oktató munkájá
ban. Mátrainé mellett is kialakult néhány főből egy aka
démiai kutatócsoport, amely 1995-ig működött a tan
széken. Mátrainé után Kiss József ß] kapott megbízást a 
tanszék vezetésére, akinek váratlan halálát követően
1975- től 1988-ig Bíró Gábor [4] vezette a tanszéket. 
1989- január 12-én a BME rektora és a KFKI főigazgató
ja egyezményt írt alá: „A Budapesti Műszaki Egyetem és 
az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete elhatározza, 
hogy a nevelő-, oktató- és kutató-munka lehetőségei
nek kiszélesítése céljából a BME TTTK Fizikai Intézeté
ben működő kísérleti fizikai tanszékből és KFKI Mikro
elektronikai Kutató Intézete fizikai osztályából az illeté
kes főhatóságok (Művelődési Minisztérium, Magyar 
Tudományos Akadémia) jóváhagyásával létrehozza a
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INVESTIGATION OF CONCENTRATION DISTRIBUTION 
AROUND CRYSTALS IN AQUEOUS SOLUTIONS

By

G. Domokos* and L. Malicskó

INSTITUTE FOR EXPERIMENTAL PHYSICS, POLYTECHNICAL UNIVERSITY FOR T H E  BUILDING INDUSTRY, 
BUDAPEST

(Presented by Z. Gyulai. — Received 8. I. 1959)

2. ábra. Domokos Gábor első cikkének fejléce

BME-KFKI kísérleti fizikai tanszéket.” A tanszék veze
tője Gyulai Józsefien. Ő a tanszék vezetését 1998-ban 
átadta Jánossy Andrásnak, aki 2009 elejéig volt a tan
szék élén. Jánossy András mellett is szerveződött egy 
kutatócsoport MTA-BME Kondenzált Anyagok Kuta
tócsoport néven. A tanszék irányításával 2009 elején 
Keszthelyi Tamási bízták meg. Ekkor a tanszéken egy 
egyetemi tanár, öt docens, két adjunktus, három tudo
mányos főmunkatárs, két tanszéki mérnök, két dokto- 
randusz és öt adminisztratív, illetve technikai munka
társ dolgozott.

Az elmúlt 65 évben 179-en dolgoztak a tanszéken. 
A tanszék oktatóinak és dolgozóinak névsorát éven
kénti bontásban az egyetemi évkönyvek őrzik.

Az oktatómunka

Az első harminc évben a tanszék feladata három kar 
(mérnök, közlekedési és építész) hallgatóinak oktatá
sa mind nappali, mind levelező, illetve esti tagozaton. 
Nemcsak előadások, hanem laboratóriumi gyakorla
tok is voltak mindhárom karon, amelyeket példameg
oldó gyakorlatok egészítettek ki. Az előadásokon 
mindig számos kísérlet bemutatására került sor. A 
nyolcvanas évek közepétől az angol, illetve francia 
nyelvű oktatásból is kivette részét a tanszék. Például a 
közlekedésmérnök kari angol nyelvű fizika oktatás
ban nagyobb volt az óraszám, mint a megfelelő ma
gyar nyelvű oktatásnál. A 90-es évek elejétől megin
duló mérnök-fizikus képzés tantervének és laborató
riumi gyakorlatának kialakításában is jelentős szere
pet játszott a tanszék. Az előadások között olyan tár
gyak is megjelentek, mint a kvantumoptika és a relati-

4. ábra. C. V. Raman Nobel-díjas Gyulai Zoltán, Mátrainé Zemplén 
Jolán és Szabó Piroska társaságában.

J. Phys. E: Sei. Instrum. 19 (1986). Printed in Great Britain

Microprocessor-based system 
for measurement of the 
characteristics of ultra-short 
laser pulses
F Krausz, T Juhasz. J S Bakos and Cs Kuti
Institute of Physics, Department of Experimental Physics,
Technical University of Budapest, 1521 Budapest, XI, Budafoki 
ut 8, Hungary

3■ ábra. Krausz Ferenc első cikkének fejléce

vitáselmélet. Részt vett a tanszék továbbá az orvosbio
lógus mérnökképzésben és a műszaki menedzser 
képzésben. Az új évezredben a matematikus képzés 
fizika programjának egy része a tanszék oktatóira há
rult. A környezetmérnök és az energetikai hallgatók 
oktatásáról sem szabad elfeledkezni. Mintegy tizenöt 
éve a tanszék rendezi a fizika OKTV fordulóit.
Gyulai Zoltán Kísérleti fizika  címmel kétkötetes tan

könyvet írt 1952-ben. A könyvet többször is kiadták. 
Bodó Zalán a hatvanas évek közepén Fizika címmel 
737 oldalas jegyzetet írt. Ugyancsak az ő részvételével 
jelent meg 1964-ben Bevezetés a félvezetők fizikájába 
424 oldalas szakmérnöki jegyzet. Földmérő mérnökök 
számára Fizika jegyzet 1964-ben készült. Fizikai fel
adatgyűjteményt 1965-ben állítottak össze. A hatvanas 
évek második felében a közlekedésmérnöki karon 
bevezették a „tetőfizikát”, azaz a fizika nem mint ala
pozó tárgy az alsó évfolyamokon, hanem mint össze
gező tárgy a felső évfolyamokon szerepelt. Az új fel
adathoz Bíró Gábor vezetésével a tanszék dolgozói 
írtak jegyzeteket. A folytonos változások, valamint a 
mérnök-fizikus szak bevezetése újabb és újabb jegy
zetek megírására ösztönözték a tanszék oktatóit. Volt 
olyan oktató, aki három évtized alatt tizennyolc jegy
zetet, illetve jegyzetrészletet írt. Manapság az oktatási 
anyag jó része az interneten található.

A kutatómunka

Gyulai Zoltán érdeklődési köre (7. ábra) hatott mun
katársai kutatómunkájára is (2. ábra). Az ötvenes évek 
legelején kvarckristályok növesztésével foglalkoztak. 
Félvezető oxid, ferroelektromos, kettőstörő, optikailag 
aktív kristályok növesztése adott alapot a kristályok 
fizikai tulajdonságainak vizsgálatához. Az alkálihaloge- 
nidek kutatása mintegy negyven éven keresztül folyt, 
hat kandidátusi disszertáció íródott ebben a témakör-

5. ábra. Gábor Dénes Nobel-díjas levelének fejléce
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(UNIVERSITY OF LONDON)

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING CITY AND GUILDS COLLEGE
EXHI BI TI ON ROADDr ..Inf., F.lnu.F, M.I.E.Í.. F.R.S.
L ON DON - - S.W.T 
T•(•phono; KENSINGTON t i l l

D r. Hartmann Ervin 
B udapesti Tiliíszaki Egyetem 
K ís é r l e t i  F iz ik a i  Tanszék
BUDAPEST 1974 jan u á r  21

Kedves Hartmann K ollégái
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Photon assisted implantation (PAI)

L.P. Biró a, J. Gyulai ljs, H. Ryssel b, L. Frey b, T. Kormány e, N.M. Tuan c 
and Z.E. Horváth *
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6. ábra. BME—KFKI k ö z ö s  tan szék  eg y ik  c ik k én ek  fejléce

ben. Az egyetem profiljából adódott, hogy bitumenek 
belső súrlódásával, portlandcementek kötési mecha
nizmusával, építőanyagok hővezető képességével, 
nyílászáró szerkezetek hőtani problémájával többen 
foglalkoztak. Ebből a témakörből is születtek disszer
tációk. Igen sikeres volt a kristályok alkalmazása a 
lézerfizikában. Ezt a területet Bakos József félállású 
egyetemi tanár vezette. Olyan neves emberek kerültek 
ki ebből a csoportból mint Krausz Ferenc, az MTA 
külső tagja, a Max-Planck-Institut für Quantenoptik 
vezetője (3- ábra). Jánossy András laboratóriumaiban 
nagy mágneses terekig működő, széles hőmérséklet- 
tartományt átfogó transzport és spektroszkópiai beren
dezéseket működtetnek a szilárdtestfizikai vizsgálatok 
számára [5]. A témák megfelelnek az EU 7. keretprog
ram prioritásainak. A tanszéknek mindig jó nemzetkö
zi kapcsolatai voltak (4-7. ábrák).

A tanszéken elméleti kutatások is folytak a Made- 
lung-konstans kiszámításától kezdve az alkálihaloge- 
nid kristályok rugalmassági állandóin át a lézerindu
kált magátmenetekig.

A tanszék vezetői közül többen mind egyetemi, 
mind országos, sőt nemzetközi szinten is vállaltak 
szakmai közéleti feladatot. Kiss József dékánhelyettesi, 
Bíró Gábor rektorhelyettesi, Keszthelyi Tamás dékáni 
tisztet töltött be. Gyulai Zoltán és Gyulai József az ELFT

Magnetic-Field-Induced Low-Energy Spin Excitations in YBajCujO s Measured 
by High Field G d3+ Electron Spin Resonance

Titusz Fehér,1 András Jánossy,1-2 Gábor Oszlányi,1-2 Ferenc Simon,1 Bogdan Dabrowski,3 Piotr W. KJamut,3 
Minden Horvátié/ and Grant V. M. Williams5

1Institute o f Physics, Budapest University o f  Technology and Economics, P.O. Box 91, H-152I Budapest, Hungary 
1 Research Institute fo r  Solid Slate Physics, P.O. Box 49, H-1525 Budapest, Hungary 

3 Department o f Physics, Northern Illinois University, De Kalb, Illinois 60115 
4Grenoble High Magnetic Field Laboratory, CNRS and MPTFKF. BP 166, F-38042 Grenoble Codex 9. France 

>New Zealand Institute fo r  Industrial Research, P.O. Box 31310, Lower Hull, New Zealand 
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7. ábra. Jánossy András szakmai iskolájának egyik publikációja

elnöki posztját töltötte be. Bodó Zalán a KöMaL fizikai 
rovatát szerkesztette. Gyulai Zoltánt a göttingeni Német 
Tudományos Akadémia levelező tagjává, Gyulai Józse
fet az IUPAP alelnökévé választották. Munkájukat kü
lönböző díjakkal ismerték el. Gyulai Zoltánt Kossuth- 
és Állami-díjjal, Bodó Zalánt Kossuth-díjjal, Gyulai Jó
zsefet Széchenyi- és Príma-díjjal, míg Jánossy Andrást 
Széchenyi-díjjal tüntették ki.

„Bízva bízzál!”

A műegyetemi Kísérleti Fizikai Tanszék töretlenül vé
szelte át az elmúlt 65 esztendő külső változásait. Re
méljük, hogy a jövőben majd újra éled, hiszen a Mű
egyetem alapítása (1857) óta kísérleti fizikai tanszék 
(kisebb megszakítással) mindig működött [6, 7].

Irodalom
1. http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3746#top
2. Hartmann E., Fizikai Szemle 41 (1991) 93.
3. Hartmann E., Fizikai Szemle 26(1976) 275.
4. Hartmann E., Fizikai Szemle 57(2007) 162.
5. http://newton.phy.bme.hu/MTA-BME_Szilardtestek/ 

http://newton.phy.bme.hu/MTA-BME_Kondenzalt_anyagok/ 
h ttp ://dep t.phy .bm e.hu /M T A -B M E _E lek tron transzport. 
kutatócsoport/

6. Vargha M., Fizikai Szemle 45  (1995) 341.
7. Füstöss L, Fizikai Szemle 54  (2004) 415.

VÉLEMÉNYEK

GONDOLATOK AZ ISKOLAI ENERGIAFOGALOMHOZ
Hraskó Péter: Biztos-e, bogy az energia megmarad? 
című cikke (Fizikai Szemle 2009/4) indított írásra. 
Ebben az energia fogalmának több kapcsolata is fel
merül, és mivel ez a közoktatást is érinti, érdekesnek 
tartom iskolai oldalról is megnézni. Véleményemmel 
és javaslataimmal a köztudatban élő fogalom átépíté
séhez szeretnék hozzájárulni.

James Prescott Joule 1840-es években végzett kísér
lete elérhető közelségbe hozta az energia fogalmának 
megértését. A század második felében elméleti szem
pontból is sikerült tisztázni a mechanikai és a hőtani

folyamatok energiával összefüggő kapcsolatát. Ennek 
alapjainál alig valamivel több kerül elő a közoktatás
ban: a relativitáselmélet említésekor a tömeggel hozzuk 
kapcsolatba az energiát, majd az atomi folyamatok is
mertetésekor az elektronok állapota, állapotátmenete, 
később a nukleáris kölcsönhatás kapcsán merül fel.

Az, hogy az energia fogalma igen kuszán működik 
a közgondolkodásban, ezek után nem meglepő. (Az 
energia fogalma, mint köznyelvi képződmény abban 
az értelemben működik, amennyiben változni képes, 
hat az emberek gondolkodására.) Úgy tűnik, hogy
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javításra, fejlesztésre alig van esély. Két olyan mo
mentumot látok, amelyen változtatni kellene ahhoz, 
hogy az energiafogalom használata korrektebbé vál
jék. Lazítani kellene az energia fogalmának a munká
hoz való kapcsolásán, másrészt a hőenergia szavun
kat le kellene cserélni a -  már bevett -  belső energia 
fogalmat takaró, jól használható elnevezésre. Sokéves 
tapasztalat mutatja, hogy a hőenergia fogalma bár
mennyire zavaró, sikeres túlélőnek tekinthető, amitől 
nem könnyű megszabadulni.

Történeti áttekintés

Az alábbiakban néhány gimnáziumi tankönyv szemlé
zésével próbálom meg érzékeltetni azt a problémát, 
amelyet az energiafogalom iskolai építése körül érzek.

A Makai Lajos nevével fémjelzett, hosszú időn át 
használt Fizika a gimnáziumok II. osztálya számára cí
mű könyvből idézem (a negyedik kiadás, 1976): „A tes
tek munkavégző képességének jellemzésére alkalmas 
fizikai mennyiséget energiának nevezzük.” (210. oldal)

A Dede Miklós és Isza Sándor által írt Fizika II. 
(1982) című tankönyv az 1982/83-as tanévtől (a gim
náziumokban) engedélyezett, amely próbálkozik új 
felfogást bevezetni. Az apró betűs bevezető részből 
idézem: „A munka az energia&ő.z7ás egyik mértéke.” 
(157. oldal) Előtte a munkavégzés eredményeként 
értelmezi az állapot megváltozását, és az energiát az 
állapothoz köti. Később az energiát valamilyen meg
maradási képzethez (rugalmas és rugalmatlan ütkö
zés) és -  természetesen — állapothoz köti. Mindez 
igen tiszteletre méltó próbálkozás!

Vermes Miklós Fizika II. (1986) című tankönyve az 
1986/87-es tanévtől (a gimnáziumokban) engedélye
zett, amely visszatér a régi fogalomhoz: „Energiának 
nevezzük valamely test vagy szerkezet munkavégzés
re való képességét.” (6l. oldal)

Az eddigiek az 1978. évi tantervi reform történetét 
jellemzik a szemléletváltási kísérlet szempontjából. Ez 
figyelmeztet arra, hogy a szemléletet megváltoztatni 
igen nehéz! Megjegyzendő, hogy a szakközépiskolák
ban kisebb változások történtek ugyanebben az idő
szakban. A helyzet igazán színessé a 90-es években 
vált az iskolaszerkezet megváltozásával.

A hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumok egysé
gesebb szemléletének (egyik) jele volt a tankönyvek 
korosztályhoz (iskolai évfolyamhoz) kötése. Ebben a 
szellemben született Zátonyi Sándor és ifj. Zátonyi 
Sándor hatkötetes tankönyvsorozata. Az 1. kötet (a 7. 
osztály számára) írja: „A testek állapotváltoztató képes
ségét energiának nevezzük.” (Idézet a 4. kiadás, 1996, 
86. oldaláról.) A 3- kötet (9. osztály) szerint: „Egy test 
vagy mező állapotváltoztató képességének mértékét 
energiának nevezzük. ... Megegyezés szerint egy test
nek vagy mezőnek annyi energiája van, amennyi mun
kát végezni kellett ahhoz, hogy a test alapállapotból a 
megadott állapotba kerüljön.” (1. kiadás, 1995, 97. ol
dal.) Ez már igen komoly próbálkozás, amely az ener
giát mégis az állapothoz igyekszik kötni.

Ez utóbbi tankönyv „örökösének” tekinthető ifj. 
Zátonyi Sándor Fizika 9. című (1. kiadás, 2002) köny
ve, majd ennek azonos című átdolgozása (1. kiadás, 
2009). Előbbiben a 127., utóbbiban a 143. oldalon 
találjuk ugyanezeket a mondatokat. Az eddig említett 
könyvek a Tankönyvkiadó, később a Nemzeti Tan- 
könyvkiadó kiadványai.

Ugyancsak a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadványa a 
Prizma-könyvek Fizika 9. című könyve (szerző: Med- 
gyes Sándorné) szerint: „Két test kölcsönhatásakor 
mindkét test állapota megváltozik. A testek állapotvál
toztató képességét energiának nevezzük.” Itt a beveze
tő mondat átértelmezi a meghatározást, és később is a 
kölcsönhatásra, annak állapotváltozásban megnyilvá
nuló eredményére utal. A különböző energiafajtákat is 
állapotokhoz köti. (Meg kell jegyezni, hogy ez a könyv 
igen szűkszavú, kicsiny szöveges terjedelmű.)

A 90-es években több szereplő is megjelent a tan- 
könyvpiacon, így a Mozaik Kiadó (többszerzős) Fizika 
7 című könyve a második, javított kiadásban (2004) így 
ír: „Azt a mennyiséget, amellyel megadjuk, hogy mek
kora egy test változtatóképessége, energiának nevez
zük.” (88. oldal, a könyv már 1997-ben több díjat nyert.) 
A sorozat Fizika 9  című kötete Halász Tibor munkája, 
amely korábbi tanulmányokra utalva (Emlékeztető cím
mel) ezt írja: „Az energia az anyagi rendszerek állapotá
ra jellemző skalármennyiség, amely zárt rendszer esetén 
minden eddigi tapasztalat szerint bármely állapotválto
zásnál állandó marad.” (6. kiadás, 2005, 124. oldal) Ez 
már komoly eredmény! Kár, hogy itt még a skalár fogal
mával kevesen vannak tisztában, az viszont jó, hogy 
állapotváltozással is kapcsolatba kerül.

A Maxim Könyvkiadó Út a tudáshoz című sorozatá
ban Fizika 9 (szerzők: Nagy Anett és Mező Tamás) 
című könyvében ezt találjuk (161. oldal): „Minden
képpen a testek állapotának jellemzője az energia.” 
Ez a „családi beszélgetés” jelzésű szövegrészben jele
nik meg. Később a „tanulhatóbbnak, számon kérhe- 
tőbbnek” tartott megfogalmazás már -  leckeszerűen -  
így fogalmaz: „Az energia a testek, illetve a közöttük 
levő kölcsönhatások, fizikai mezők (erőterek) munka
végző, melegítő képességének mértéke. Előjeles ska
lár mennyiség.” Ebből azt emelném ki, hogy megpró
bálja a régi fogalmat átértelmezni.

Végül meg kell jegyezni, hogy a belső energia fo
galmának használata már több mint 30 éve korrekt. A 
termikus folyamatok során sem beszélnek a fizika 
tankönyvek hőenergiáról. Más tantárgyak esetén saj
nos előfordul ilyen eset!

Javaslat

Szerintem megérett a helyzet arra, hogy az energiát 
egyértelműen állapotjellemzőként értelmezzük. Ez 
azért lehetséges, mert az anyagok, anyagi rendszerek, 
mezők állapotaihoz különféle energiafajták rendelhe
tők; állapotváltozáskor legalább az történik, hogy az 
anyag, rendszer, mező egyik fajta energiája másik 
fajtává alakul.
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A belső energia kifejezést fel kellene cserélnünk az 
egybeírt változattal, mert a jelzős szerkezetet nem érzi 
a közgondolkodás eléggé egy fogalomnak. Ez lehet 
az oka az egy szóba írt hőenergia szó ilyen sikeres 
túlélésének. A különírt változatot olyan esetekre kel
lene fenntartanunk, mint az ember, szervezet belső 
energiatartaléka.

A változás szükségességét azzal lehetne indokolni, 
hogy a hő(mennyiség) az átadott energia mennyiségét 
megadó folyamatjellemző, hasonlóan a munkához. 
Ahogyan a „munkaenergia” szót nem érezzük értelmes
nek az állapot és a folyamat összekeveredése miatt, 
ugyanúgy a hőenergia szó is nehezen értelmezhető.

Természetesen foglalkozni kell azzal, hogy mit szol
gáltat a hőerőmű! Ha azt mondjuk, hogy hőt, akkor fo- 
lyamatközpontúan gondolkodunk: a lakásunkba hő-

(mennyiség) kerül, amely a lakás belső energiáját 
növeli. Ha azt mondjuk, hogy a hőerőmű belső ener
giát szolgáltat, akkor állapotközpontúan gondolko
dunk: az erőmű belső energiát termel (valamilyen 
anyag által tárolt energiát egy közvetítő anyag, közeg 
belső energiájává alakítja át), és ezt juttatja el a laká
sunkba. Mindkét szemléletmód és a hozzá tartozó be
szédmód korrekt.

Tudom, hogy a változás, a szemléletváltás lassú 
folyamat. Ennek ellenére most látok esélyt arra, hogy 
a fogalmakat a következő egy-két évtizedben sikerül 
átalakítani, mert az energiával kapcsolatos dolgokról 
a „hétköznapi” embernek egyre többet kell gondol
kodnia. Ez már „zsebre megy”, a környezetünket érin
ti -  napi kérdéssé vált.

Theisz György

KÖNYVESPOLC

W alter Isaacson: EINSTEIN
Alexandra 2009, 683 oldal, fordította Bujdosó István

Egy zseni élete és világa alcímet 
viselő majd 700 oldalas könyv, 
amiből 75 oldal jegyzet.

Szerzője Walter Isaacson iro
dalmat, filozófiát, történelmet 
tanult, szerkesztője volt a CNN- 
nek és a Time magazinnak, de az 
Einstein könyv előkészületeként 
áttanulmányozta egyebek közt a 
tenzorszámítást, és az előtanul
mányi listának is számító 11 ol
dalnyi hivatkozásban számos ki
váló, fizikáról szóló könyv található. így azután a köny
vet fizikusok is sóhajok és fintorok nélkül olvashatják, 
noha összesen egyetlen formula szerepel a hatszáz ol
dalon, egy tenzoregyenlet, ami a Hilberttel való riva
lizálás bemutatásához volt elengedhetetlen.

A nagy ismeretanyag, amire a szerző épít, és az 
elfogulatlanság, amivel a tényeket kezeli, lehetővé 
teszik, hogy a könyvet enciklopédiaként használhat
juk. Kevés utánagondolással megtaláljuk a megfelelő 
oldalakat és hamar választ kapunk kérdéseinkre.

Megtudhatjuk a könyvből, hogy Einsteinnek az 
iskolában nem volt a matematikával semmi gondja, 
meg a többi tantárggyal sem, sőt, kiemelkedően telje
sített. Konfliktusokhoz szemtelenségként számon 
tartott önfejűsége vezetett, amit már fiatalon elvként 
fogalmazott meg: „A tekintélybe vetett őrült hit az 
igazság legnagyobb ellensége.” Ez főleg egyetemi 
évei után okozott gondot, amikor állást keresett, és

volt tanárai mint renitens diákot nem ajánlották. 
Ebből vezeti le a szerző azt az állítását, hogy a végül 
(a budapesti születésű Grossmann Marcell segítségé
vel) megszerzett szabadalmi ügyvivői állás inkább 
hasznára volt Einstein tudományos karrierjének mint
sem kárára. „Ha felvették volna egy tanársegédi állás
ba... talán arra kényszeríthették volna, hogy a kitapo
sott ösvényen haladva meneteljen előre a megfelelő 
publikációkkal, és közben nagyon óvatosan bánjon 
az általánosan elfogadott elvek megkérdőjelezésével” 
-  írja Isaacson.

Szerelmei, feleségei, gyermekei története levelek, 
naplók, visszaemlékezések alapján képezik az élet
rajz gerincét. Példaadó szeretőnek, férjnek, apának 
lenni nem egyszerű feladat, és különösen nem az a 
tudomány elkötelezettje számára. Ehhez adódott 
hozzá, illetve ennek egyik megjelenési formája volt 
Einstein spontán távolságtartása. „A szociális igazsá
gosság és szociális kötelezettségek iránti szenvedé
lyes érzésem mindig szemben állott azzal a tulajdon
ságommal, hogy sohasem éreztem szükségét az em
berekhez vagy emberi közösségekhez való közvetlen 
csatlakozásnak...”

Természetesen ezt mások is látták, érzékelték. Max 
Born szerint „Bármennyire kedves is volt, szociálisan 
érzékeny, és bármennyire is szerette az emberiséget, 
mindig totális közönnyel viseltetett a környezete és a 
környezetében élő emberek iránt.”

Isaacson körültekintően írja le Einstein kapcsolatát 
Mileva Maric-csal, közös tanulóéveiket, hét évvel
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Weizmann-nal (középen, Einstein mellett) 1921-es amerikai kőrútján.

megismerkedésük után házasságkötésüket: „Nos, 
házas ember lettem, és igazán kellemes életet élek a 
feleségemmel. Mindenről remekül gondoskodik, jól 
főz, és mindig vidám.” Ez a mindig vidám akkor sem 
volt igaz, később pedig a depresszióig romlott Mileva 
kedélyállapota. Ami pedig tevékeny részvételét illeti a 
relativitáselmélet megalkotásában, Isaacson szerint 
„Sem az egymáshoz, sem a barátaiknak írott levelek 
nem említenek egyetlen olyan, mégoly apró ötletet 
vagy kreatív koncepciót sem, amely a relativitáselmé
let megalkotásában Mariétól származott volna.”

A könyv Einstein tudományos sikereivel párhuza
mosan beszámol a házaspár elhidegüléséről, a máso
dik házasságig vezető új kapcsolat kialakulásáról, a 
gyerekek sorsáról.

A kezdő tudós lelkesedését a tudományos felada
tok iránt még zavarják a megélhetési gondok, de sza
badalmi hivatalnokként már az 1905-ös év eredmé
nyeiig juthat. Minderről kellő részletességgel értesül
hetünk, majd a tudományon kívüli hivatali kötelezett
ségektől való megszabadulás nehézségeiről is. A züri
chi egyetem döntéséről, hogy tanári állást ajánl Ein
steinnek -  négy évvel azután, hogy forradalmasította 
a fizikát. Sajnálatos módon a státusszal járó fizetés 
kevesebb volt, mint amennyit a szabadalmi hivatal
ban keresett, ezért aztán Einstein udvariasan vissza
utasította az ajánlatot. A zürichi döntéshozók nagy 
nehezen megemelték a javasolt összeget, így végül 
Einstein elfogadta az állást. „Na, most már én is hiva
talosan a prostituáltak céhéhez tartozom” -  lelkende
zett egy kollegának.

Isaacson részletesen beszámol a berlini, majd az 
amerikai évek eseményeiről. Magyar szemnek feltűnő 
korlátot jelent a részletességben, hogy nem tesz emlí
tést Lánczos Kornélról, aki 1929-ben volt Einstein 
munkatársa, és akinek a későbbiekben Einsteinhez írt 
félszáznál több levele ritkán maradt megválaszolatlan. 
A korlát nem véletlen, hiszen a könyv nem tudomány- 
történeti monográfia, hanem egy érdekes életpálya 
sok szempontú bemutatása.

A szempontok fejezetcímeket adnak és feltűnés 
nélkül illeszkednek az írás kronologikus menetébe. A 
vándorló cionista címet viselő fejezetben az 1920 
körüli évek eseményeit foglalja össze. Einstein 1919- 
ben állt a cionizmus mellé, ekkor mondta: „Mint em
ber a nacionalizmus ellen vagyok, de mint zsidó 
mától a cionista törekvések támogatói közé tarto

zom.” 1921-ben elkísérte Chaim Weizmannt pénz
gyűjtő kőrútjára az Egyesült Államokba. Itt többnyire 
a relativitáselmélet fogadtatásáról faggatták, és Ein
stein elmondhatta, hogy a tudományos ellenérvek 
alapja az antiszemitizmus.

Van a könyvben Einstein és Isten című fejezet is. 
Megismerjük itt Einstein panteisztikus álláspontját: 
„Látjuk, hogy a világegyetemben a dolgok csodálato
san el vannak rendezve, és hogy minden bizonyos 
törvényeknek engedelmeskedik, de csak nagyon ke
veset értünk ezekből a törvényekből.” Arra kérdésre, 
hogy hisz-e a halhatatlanságban, röviden válaszolt: 
„Nem. Nekem elég ez az egy élet.”

Ehhez az egy élethez viszont ragaszkodott, és már 
az első világháború kitörésekor aktív pacifistának 
mutatkozott. Einstein pacifizmusának fejlődéséről is 
számot ad Isaacson. 1928-ban elutasította a felkérést, 
hogy vegyen részt a Népszövetség leszerelési bizott
ságának ülésén, mert félmegoldások nem érdekelték: 
„Véleményem szerint teljesen felesleges a háborúzás 
szabályait vagy korlátozását előírni. A háború nem 
játék, ezért semmi értelme játékszabályokat felállíta
ni. Ami ellen itt fel kell lépni, az maga a háború. A 
néptömegek a leghatékonyabban úgy harcolhatnak a 
háború intézménye ellen, ha egy olyan szervezetet 
hoznak létre, amely teljes mértékben elutasítja a ka
tonai szolgálatot.”

Pacifizmusa 1933-ig tartott, és hat évvel későbbi 
szerepvállalása az atombombához vezető kutatások 
elindításánál háborús kezdeményezésként értékelhe
tő. Isaacson nem mentegeti Einsteint, de részletesen 
leírja szerepét, amiben meghatározó volt, hogy 
„...egyesek úgy ítélték meg, hogy a tudós, aki az 
egész projekt elindításáért oly sokat tett, nagy bizton
sági kockázatot jelentene, ha a részleteket is megis
merné”. Mégis, a kezdeményező levél és az E = m& 
formula szerzősége miatt a közvélemény az atom
bomba atyjának tekintette.

Isaacson részletesen foglalkozik Einstein politikai 
naivitásával. Véleményének kialakításánál valóban 
nem volt tekintettel a közvélemény-kutatások ered
ményére. A nukleáris fegyverkezés megoldására egy 
hatásos nemzetközi szervezet jól jött volna: „A három 
nagyhatalom -  az Egyesült Államok, Nagy Britannia 
és a Szovjetunió azonnal állítsa fel a Világkormányt, 
ezután pedig fel kell kérniük a többi nemzetet is, 
hogy csatlakozzanak hozzájuk. A bomba titkát Wa
shington át kell adja ennek az új szervezetnek.”

Nem csoda, hogy az amerikai hatóságok egyre na
gyobb gyanakvással figyelték Einstein megmozdulá
sait. McCarthy rendszerét boszorkányüldözésként 
könyvelte el: „Az állampolgárok hűségét, különösen a 
köztisztviselők esetében, egy napról napra erősödő 
rendőri erő vizsgálja. És folyamatosan zaklatják a 
másképp gondolkodókat.”

De ahogy a könyvből kiderül, Einstein nem csupán 
elkönyvelt, tanácsokat is adott: „Őszintén szólva csak 
egy utat látok: az együttműködés Gandhi féle megta
gadását. Minden olyan értelmiséginek, akit beidéz
nek, meg kellene tagadni a tanúvallomást.”
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Nem tudott belehelyezkedni egy lojális amerikai ál
lampolgárviselkedés- és gondolatrendszerébe: „Oppen- 
heimernek nem kellene mást tennie, csak elmenni Wa
shingtonba, megmondani azoknak a hivatalnokoknak, 
hogy mekkora marhák, aztán szépen hazamenni.” 

Kiábrándultságát nem túl ritkán adott interjúi során 
is megfogalmazta:„Ha most lennék fiatal, és most kéne 
arról döntenem, hogy milyen életet akarok élni, eszem
be sem jutna, hogy tudós vagy tanár legyek. Inkább 
lennék vízvezeték-szerelő vagy házaló ügynök abban a 
reményben, hogy így elérhetném a függetlenségnek azt 
a szerény fokát, ami ma még elérhető.”

Közvetlen hatásként a vízvezeték-szerelők szak- 
szervezete tiszteletbeli taggá választotta.

Végeredményben Isaacson egy változatos, sokszí
nű képet tár elénk Einsteinről és a korról, az értelme
zést pedig ránk, olvasókra bízza.

Többletként öntudatos tudósjelöltek számára egy 
házassági kauciós formát is ajánl, ami Einstein és Mi- 
leva esetében bevált.

„A Nobel-díjjal járó pénzösszeg — amennyiben haj
landó vagy elválni és amennyiben nekem ítélik -  tel
jes egészében a tied lesz.”

Füstöss László

MIT ADOTT AZ EMBERISÉGNEK A »NUKLEÁRIS KORSZAK«?

Érdekes és tanulságos összeállítást adott közre az 
Akadémiai Kiadó Vértes Attila szerkesztésében (Sze
melvények a nukleáris tudomány történetéből, Gon
dolkodók, gondolatok, eredmények, szerk. Vértes Atti
la, Akadémiai Kiadó, Budapest 2009).

A kötet elején a szerkesztő ajánlásában két igen 
fontos tényre hívja fel a figyelmet: „A nukleáris tudo
mány meglehetősen népszerűtlen napjainkban, a 
»nukleáris« szó szinte már szitokszónak számít. Ez a 
közvélekedés persze érthető, ha a Hirosima és Naga- 
szaki felett 1945. augusztus 6-án és 9-én felrobbant 
urán-, illetve plutóniumtöltetű atombombákra, vagy 
az 1986. április végén Csernobilban történt esemé
nyekre gondolunk...

A nukleáris tudományról kialakult negatív véle
ménnyel szemben az az igazság, hogy ez a tudományte
rület volt a 20. század természettudományának motorja. 
Ezt az állítást egyszerűen lehet bizonyítani, ha meggon
doljuk, hogy a 20. században száz alkalommal adtak ki 
fizikai Nobel-díjat, és ugyanennyiszer kémiait, és a két
száz alkalommal átadott fizikai és kémiai Nobel-díj kö
zött ötvenhét olyan elismerés volt, amelyet a nukleáris 
tudomány területén elért eredményért adtak.”

A „nukleáris tudomány” gyűjtőfogalom sokszínűsé
gét 22 dolgozat illusztrálja, amelyek témája a hagyo
mányos magfizikától a sugárkémián, forró-atom ké
mián és Mössbauer-spektroszkópián át az atomener
getikáig, részecskefizikáig, magfúziós kutatásokig, 
valamint a magsugárzások élettanától a radioaktív 
anyagok terápiás alkalmazásáig terjed.

A dolgozatok szerzői az egyes szakterületek neves ha
zai képviselői, akik között oroszlánrész jut Vértes Attilá
nak, aki egymaga 7 cikket jegyez. A cikkek jellege kü
lönböző: vannak, amelyek egy-egy szakterület történetét 
tekintik át, mások kiemelkedő kutatóknak állítanak em
léket (pl. Hevesy György, Szilárd Leó, Otto Hahn), vagy 
egy-egy témakörben a legújabb fejleményeket és ered
ményeket foglalják össze. E rövid recenzióban sajnos 
nincs mód valamennyi dolgozat részletes áttekintésére, 
ezért csak néhány érdekességet emelünk ki.

Schiller Róbert Otto Hahnnak radiokémiái vizsgála
tait követi nyomon cikkében (Otto Hahn -  egy „pri
mitív” Nobel-díjas a radiokémia hajnalán). Hahnról 
mindenkinek elsősorban a maghasadás felfedezése jut 
eszébe, azonban Schiller felhívja a figyelmet arra, 
hogy „Ma már ismerjük Hahn életének további folyá
sát, kutatásainak későbbi eredményeit. Ezek mellett 
mintha eltörpülne az első évtized tevékenysége. A 
kortársak ezt természetesen másképp látják. Ruther
ford 1906-ban azt mondta róla, hogy »különleges orra 
van az új elemek felfedezéséhez«. A mezotórium felfe
dezéséért pedig már 1914-ben Nobel-díjra javasolták. 
Akkor nem kapta meg a díjat. Visszatekintve persze a 
bizottságnak volt igaza: az még csak körme volt az 
oroszlánnak.”

Radnóti Katalin és Lnzelt György (Bámulattal 
szemléljük a testek önsugárzását -  az atomkorszak 
magyar úttörői) áttekintése sok, ma már csak kevéssé 
ismert kutatóra és tényre hívja fel a figyelmet. Lengyel 
Béla, Weszelszky Gyula, Gróh Gyula, Götz Lrén, Radó 
Erzsébet, Zemplén Győző és mások munkássága meg
győzően mutatja, hogy a radioaktivitás kutatásában a 
kezdetektől fogva voltak jelen magyarok. Megtudhat
juk például, hogy Walter Kaufmann és Marie Curie 
vizsgálatainak eredményei, miszerint „a részecske 
(elektron) m tömege a sebesség növekedésével nö
vekszik” magyar nyelven már azelőtt megjelentek, 
mielőtt Einstein levezette volna a relativisztikus tö
megnövekedést híres cikkében (anélkül, hogy ismerte 
volna Kaufmann és Curie idevágó munkásságát)! Ér
dekesség továbbá, hogy rövid ideig a radioaktivitás 
tanulmányozásával foglalkozott Plesch László is, aki 
később Berlinben divatos orvos lett, Marlene Dietrich 
és más hírességek mellett olyan igazi „sztár” orvosa is 
volt, mint Albert Einstein!

Szatmáry Zoltán dolgozata (Az atomenergia hasz
nosítása) az atomreaktorok alkalmazása terén elért 
legújabb fejleményeket és irányzatokat ismerteti, és 
kitér a jövő atomerőműveivel kapcsolatos tervekre, a 
„negyedik generációs (innovatív) erőművekre” is.
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Zoletnik Sándor a fúziós kutatások állását tekinti át 
(A fúziós álom), különös tekintettel az azokban való 
magyar részvételre. A részletekre is kiterjedő beszámo
lóból érdemes szó szerint idézni néhány fontos megál
lapítást: „Fúziós kutatások ma a legtöbb fejlett ország
ban folynak. Az Euratom együttműködésnek köszön
hetően az európai fúziós program meghatározó hely
zetben van: Európában van a valaha épült legnagyobb 
fúziós berendezés, a JET (Joint European Thorns), itt 
épül a legnagyobb szupravezető sztellarátor, a Wedel- 
stein 7-X és Európa fedezi az ITER (International Ther
monuclear Experimental Reactor) költségvetésének fe
lét. Ezek mellett a kiemelkedő kísérletek mellett Euró
pában van még számos középméretű tokárnak-, szféri
kus tokamak- és sztellarátorkísérlet...

Magyarországon a kilencvenes évek végén pénz 
hiányában gyakorlatilag leálltak a fúziós kutatások és 
a MT-1M tokamakberendezést leszerelték. 2000-ben 
azonban az Euratom programhoz csatlakozva újrain
dult a munka. Azóta a cél nem saját berendezések 
építése, hanem az európai fúziós program részeként 
plazmadiagnosztikai eljárások fejlesztése és különbö
ző mérések, számolások folytatása ...

2005 óta óriásit fejlődött a magyar fúziós program 
mérnöki háttere, ennek köszönhető, hogy kb. 10 ma
gyar dolgozik az ITER különböző alkatrészeinek ter
vezésén, többek között a tríciumtermelő kazetta meg
valósításán.”

HÍREK-ESEM ÉNYEK

PETER E. HODGSON
1928-2008

2008. december 8-án 80 éves korában elhunyt Peter 
Edward Hodgson, az Oxfordi Egyetem Nuclear Phy
sics Laboratory elméleti magfizikai osztályának veze
tője, a Corpus Christi College tagja, a nemzetközi hírű, 
kiváló elméleti magfizikus.

1928. november 17-én született Londonban. Felső
fokú tanulmányait Londonban végezte az Imperial 
College-ban, ahol 1948-ban szerzett diplomát. Pályáját 
kísérleti fizikusként kezdte George Thomson irányítá
sa alatt, és az elsők között volt, akik azonosították a 
K+ mezon három pionra való bomlását és meghatá
rozták annak tömegét. Ezzel a munkával szerezte meg 
a doktori fokozatot 1951-ben.

A magfizikával H. S. W. Massey vezetése alatt a 
University College Londonban kezdett foglalkozni, 
ahol a neutronok szórását tanulmányozta a-részecs- 
kéken. Ez a munka felkeltette Rudolf Peierls és Denys

Ugyan sokaknak ellenérzésük van mindennel szem
ben, ami „nukleáris”, az azonban nem tagadható, 
hogy az orvostudomány e tudományterület fejlődésé
nek köszönhetően számos diagnosztikai és gyógyító 
eszköznek jutott birtokába. Ezekkel a fejleményekkel 
foglalkozik Környei László, Sárándi István, Szilvási 
István és Tóth Gyula cikke (Radioaktív nyomjelzés az  
élő szervezetben: nukleáris medicina), valamint Zá
rán d Pál áttekintése (Fejezetek a radioaktív nuklidok 
terápiás alkalmazásából), amelyek olyan fontos al
kalmazásokról számolnak be, amilyenekről nemcsak 
a nagyközönség, de a fizikus-kémikus szakma sem 
tud sokat.

A cikkgyűjtemény áttekintéséhez a legalkalmasabb 
végszót Zaránd Pál fogalmazta meg: „A nukleáris tu
domány története nem lenne teljes a radioaktív izotó
pok (sugár)terápiás alkalmazásainak ismertetése nél
kül. Az izotópok alkalmazásának számos lehetősége 
van, és ezek az idők folyamán a kor technikai lehető
ségei alapján változnak vagy akár teljesen el is tűnhet
nek az orvostudomány eszköztárából.”

Mindent összevetve ez a kötet kiválóan alkalmas 
mind felsőoktatási segédkönyvnek, mind pedig a leg
jobb értelemben vett felsőfokú ismeretterjesztő mű
nek. Létrehozásáért dicséret illeti az Akadémiai Ki
adót, az MTA Fizikai Tudományok és Kémiai Tudo
mányok Osztályát, valamint a kiadás támogatóit.

Bencze Gyula

Wilkinson figyelmét, akik meghívták Oxfordba, ahol 
az egyetem Magfizikai Laboratóriumában hamarosan 
az Elméleti Magfizikai Osztály vezetője és a Corpus 
Christi College tagja lett, onnan is vonult nyugdíjba. 
Szakmai munkásságát több mint 300 tudományos 
publikáció és 11 könyv dokumentálja.

Peter Hodgson Oxfordban kezdett el foglalkozni a 
rugalmas szórás optikai modelljével, valamint az 
atommag-reakciók, köztük az úgynevezett direkt 
magreakciók elméletével. 1963-ban jelent meg az 
oxfordi Clarendon Press kiadásában The Optical Mo
del of Elastic Scattering című monográfiája, amely a 
szakterület „bibliájává” lett, és nevét világszerte is
mertté tette.

Hodgson professzor kapcsolatai a magyar magfizi
kusokkal 1964-ben kezdődtek, amikor Párizsban, az 
International Conference on Nuclear Physics meghívott
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előadójaként előadásában felhívta a figyelmet Zimányi 
Józsefnek és e sorok írójának munkájára az úgyneve
zett deuteron stripping reakciók újszerű elméleti tár
gyalásáról még a cikk megjelenése előtt. A későbbiek
ben Helsinkiben, Koppenhágában, majd budapesti lá
togatása alkalmával hazánkban is elmélyítette szakmai 
kapcsolatait a magyar kutatókkal, köztük Lovas István
nal, Zimányi Józseffel és Bencze Gyulával.

Berényi Dénes professzor oxfordi tanulmányújá
nak köszönhetően Hodgson professzor későbbi deb
receni látogatása során kiváló szakmai kapcsolatokat 
alakított ki az MTA Atommagkutató Intézete kutatói
val, köztük Gyarmati Borbálával, Lovas Rezsővel és 
Vertse Tamással. Ennek köszönhetően a már említet
teken kívül több debreceni kutató is (pl. Pál Károly, 
Lévai Géza) töltött hosszabb időt Oxfordban, és elért 
eredményeikről több közös publikáció is született. 
Utoljára 1999-ban látogatott Debrecenbe, ahol Globá
lisfelmelegedés és atomenergia' címmel tartott meghí
vott előadást március 4-én a The Future o f Physics 
and Society konferencián.

A magfizika mellett Hodgson professzort élénken 
foglalkoztatta a tudomány társadalmi hatása, a tudo
mány és társadalom, valamint a tudomány és vallás 
kapcsolata is. Aktív tagja volt az Atomtudósok Szövet
ségének (Atomic Scientists’ Association), 1952-1959 
között pedig az elnökségnek is tagja volt. Később a

1 Az előadás megjelent a Fizikai Szemlében (49/6 (1999) 237), 
teljes szövege letölhető a folyóirat honlapjáról http://www.kfki.hu/ 
fszemle/archivum/fsz9906/hodgson. html

KOSÁLY GYÖRGY
1933-2009

Egy évvel ezelőtt megjelent utolsó munkája a biofizi
ka területére esik, egy rendkívül eredményes, válto
zatos elméleti fizikusi pálya befejezéseként. Első 
munkahelyén, a KFKI Reaktorfizikai Főosztályán a 
neutrontranszport és a stochasztikus folyamatok el
méleti kérdései mellett elsősorban a neutronlassítás 
elemi folyamatai érdekelték, a neutronok szóródása a 
már moderátorként alkalmazott vagy jövőbeni alkal
mazásokra szóbajövő egyéb neutronlassító folyadé
kok molekuláin. Mind a stochasztikus folyamatok, 
mind a folyadékfizika témaköre végigkísérte kutatói 
pályáján.

A hatvanas évek elején megjelent első munkáiban a 
molekulákon való neutronszórás kvantummechanikai 
tárgyalásában gyakran alkalmazott, de elméletileg 
kevéssé megalapozott „tömegtenzor” közelítés érvé
nyességi feltételeit sikerült kidolgoznia, és ez az ered
mény meghozta a nemzetközi elismerést. A követke
ző néhány évben a molekulákból felépülő folyékony

Pax Romana Tudományos Titkárságának elnöke lett, 
és konzultánsként szolgált a Pápai Kulturális Tanács
nál (Pontificium Consilium de Cultura).

Halála előtt két könyvön is dolgozott, az egyik az 
energiával, a környezettel és a klímaváltozással foglal
kozott, a másik Galilei munkásságát dolgozta fel. Az 
utóbbi remélhetően hamarosan megjelenik.

2003-ban egy Varennában tartott meghívott előadá
sában a következőképpen szólt a tudományról: „A tu
dósok közötti baráti együttműködés a tudomány meg
határozó összetevője. Létezett ugyan néhány magányos 
lángész, mint Newton és Einstein, a tudományos ered
mények többségét azonban kutatócsoportok érik el, 
akik ugyanazon vagy hasonló problémákon együtt 
dolgoznak. Ennek kiemelkedő példái a múlt századból 
Sommerfeld Münchenben, Bohr Koppenhágában, Ru
therford Cambridge-ben és Fermi Rómában. Ezek ter
mészetesen a tudomány csúcsteljesítményei, de mi, 
akik a hegycsúcsok lábánál dolgozunk, megpróbálhat
juk követni a példájukat. Bár nem hiszem, hogy azok a 
kollégák, akik Oxfordba jöttek, sokat tanultak tőlem, 
egymástól azonban annál többet, és ebből a kölcsönha
tásból további együttműködések születtek, amelyek 
folytatódtak akkor is, amikor hazatértek.”

A fentiek is illusztrálják, hogy Peter Hodgsonban 
nemcsak egy kiemelkedő elméleti magfizikust vesz
tettünk el, hanem a magyar magfizika igaz barátját is, 
akinek jelentős szerepe van abban, hogy a hazai, kü
lönösképpen a debreceni elméleti magfizikai kutatást 
a nemzetközi szakmai körök jegyzik és elismerik.

Bencze Gyula

és szilárd anyag dinamikájának neutronszórással tör
ténő vizsgálata foglalkoztatta, akkor már a KFKI El
méleti Szilárdtestfizikai Osztályán, norvég, lengyel, 
dubnai kísérleti csoportokkal való együttműködés 
keretében. Azután 1969-től ismét reaktorfizikai témá
kon dolgozott a KFKI-ban és a rokon svájci intézet
ben, Würenlingenben.

1979-ben Franciaországba, majd az Egyesült Álla
mokba emigrált, és családjával Seattle-ben telepedett 
le, ahol rövidesen az University of Washington Me
chanical Engineering tanszékén lett professzor. Ez 
teljesen új kutatási területet jelentett, többkomponen
sű folyadékok turbulens áramlásakor létrejövő keve
redési folyamatok, reakciók, égési és biológiai folya
matok tanulmányozását. Emellett feladata volt a ter
modinamika és folyadékfizika elméletének oktatása. 
A matematikai fizika módszereinek alapos ismerete és 
kiváló kutatói intuíciója révén hamarosan ezen a terü
leten is a nemzetközi élvonalba került.
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A KFKI egykori reaktorfizikai, majd szilárdtestfizi
kai osztályán dolgozó kollégái, elméleti és kísérleti 
fizikusok számára egyaránt emlékezetesek maradnak 
Kosály György szemináriumi előadásai. A gázokon, 
folyadékokon és kristályos szilárd anyagokon való 
neutronszórásos vizsgálatok elméletét a legegysze
rűbb, konkrét modellrendszerek, a harmonikus osz
cillátor vagy a kétatomos súlyzó-molekula példáján 
mutatta be, így sikerült a „teljesen általános”, de 
ennek megfelelően absztrakt formulák mondanivaló
ját világossá tennie, közel hoznia a többségükben 
kísérletezőkből álló hallgatósághoz is. Igaz, másoktól 
is mindenekelőtt a világos, egyértelmű kijelentéseket 
igényelte: „szóval azt mondod, hogy...” bevezetéssel 
gyakran fogalmazta meg minden jelenlévő számára 
érthetően egy előadó vagy vitapartner körülményesen 
kifejtett, vagy esetleg nem egészen megértett monda
nivalóját. Eleven, világosságra törekvő, eredeti stílusa 
fizikus összejövetelek, téli iskolák, elméleti szeminá
riumok érdekes, vonzó színfoltja volt.

Kosály a „számolós”, problémamegoldó kutatók kö
zé tartozott, és bár szívesen hallgatta a „tisztán elméleti”

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

Tudománytallózó
Böngészhetővé és egyúttal mérhetőbbé teszi a magyar- 
országi kutatók teljesítményét az Akadémia és több más 
tudományos szervezet nemrég beindított programja, a 
nyilvánosság számára is hozzáférhető Magyar Tudomá
nyos Művek Tára. A virtuális katalógus várhatóan 2010 
januárjától lapozgatható. Az adatbázisban keresgélők 
összehasonlíthatják a tudományos műhelyek, például

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, az MTA 
Székházában kitüntetéseket adott át augusztus 19-én 
Pálinkás József, az MTA elnöke. Az ünnepségen a 
kitüntetettek és hozzátartozóik mellett jelen voltak 
akadémikusok, tudományos osztályok elnökei, kuta
tóintézeti vezetők.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének előter
jesztésére a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést 
adományozta

a különböző ionnyaláb-analitikai módszerekben 
megtestesülő kísérleti atom- és magfizikai eredmé
nyek nemzetközileg elismert interdiszciplináris alkal
mazásáért, az akadémiai kutatóintézetek és az egyete
mi oktató- és kutatómunka közötti szoros együttmű
ködés megteremtése terén, több évtizeden keresztül

alapkérdésekről szóló, időnként filozófiai irányba elto
lódó vitákat is, valójában a kvantumelmélet apparátusá
nak konkrét alkalmazásai, magyarázatra váró kísérleti 
eredmények, vagy új információt ígérő, a jövőben meg
valósítható mérések érdekelték. Az elméletileg kapott 
formulák numerikus kiértékelése mindig izgalmas fel
adatot jelentett a számára, sokszor estig kopogott az 
(akkor még létező, zajos, de már osztani is tudó) elekt
romos számológépen, egy-két évvel később pedig fia
talabb kollégáival hajnalig együtt ragasztotta az elsza
kadó lyukszalagokat a Nehézipari Minisztérium éppen 
akkortájt (talán 1962-ben) üzembe helyezett és akadé
miai kutatásokra néhány éjszakára kölcsönadott „nyu
gati” számítógépén.

Fiatalabb kollégáit a kutatómunkában és az eredmé
nyek publikálásakor is egyenrangúnak tekintette, és bár 
munkája mellett családja és széles baráti köre sok idejét 
lefoglalták, késő este, vasárnap, vagy akár szabadsága 
idején is bármikor szívesen vette, ha kollégái megkeres
ték és kérdésekkel vagy új ötletekkel zavarták.

Kosály György ez év június 8-án meghalt.
Solt György

egyetemek, kutatóintézetek teljesítményét, a publikáció
kat ugyanis nemcsak témák és kutatók, hanem intéze
tek és időszakok szerint is listázhatják majd. Ez meg
könnyítheti a tudományra fordított -  állami vagy magán- 
szektorból származó -  pénzek elszámoltatását, de segít
heti például a fiatal kutatók pályázatainak elbírálását is. 
Az új adattárról a HVG-ben olvasható részletes cikk.

kifejtett kiemelkedő munkásságáért Kiss Árpád Zol
tánnak, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos 
tanácsadójának;

a fizikai kémia tudományterületén végzett kimagas
ló tevékenységéért, valamint szakmai életútjának elis
meréséül Rockenbauer Antalnak, az MTA Kémiai 
Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézete tudomá
nyos tanácsadójának;

a nagyenergiájú kísérleti részecskefizika területén 
nemzetközileg elért eredményeiért, oktatói tevékeny
ségéért, továbbá a kutatások során a műszaki/techni- 
kai fejlesztések nemzetközi elismertetésében és tudo
mányos, valamint gazdasági haszonnal is járó alkal
mazások fejlesztésében végzett munkájáért Veszter- 
gombi Györgynek, az MTA KFKI RMKI Részecskefizi
kai Főosztály tudományos tanácsadójának, egyetemi 
tanárnak.
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A Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta 

a légköri elektromos paraméterek és a rádióhullá
mok ionoszférikus-abszorpció mérésének kidolgozá
sáért, a légköri elektromos potenciálgradiens napi, 
éves és hosszúperiódusú változásainak elemzéséért, a 
légköri elektromos és extraterresztrikus paraméterek 
kapcsolatának vizsgálatáért, valamint a geomágneses 
utóhatás nap-földfizikai összefüggéseinek kutatásá

ban elért eredményeiért Märcz Ferencnek, az MTA 
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet nyugalmazott 
tudományos főmunkatársának, senior kutatójának;

kiváló tudományszervezői munkájáért, elsősorban 
az MTA Fizikai Tudományok Osztályának tudomá
nyos titkáraként végzett lelkiismeretes és eredményes 
tevékenységéért Neményi Mártának, az MTA Titkár
sága Fizikai Tudományok Osztály Titkársága osztály- 
vezetőjének.

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. évi Küldöttközgyűlése
Az Eötvös Társulat éves Küldöttközgyűlését 2009- 
május 23-án tartotta az ELTE Fizikus tömbjében.

A napirend előtti előadást Frey Sándor, a FÖMI 
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium főtanácsosa 
tartotta Kvazár ok a távoli Világegyetemben címmel. A 
csillagászat nemzetközi évében természetes volt a 
témaválasztás, az előadást követő kérdések pedig jól 
tükrözték a téma iránti széleskörű érdeklődést.

Elnöki megnyitó

Miután meggyőződött arról, hogy a küldöttközgyűlés 
határozatképes -  a 95 küldöttből 59 megjelent -  a 
Társulat elnöke megnyitotta a Küldöttközgyűlést.

Sólyom Jenő köszöntötte a küldötteket, a meghívot
takat, az elnökséget, valamint a Társulat érdeklődő tag
jait. Megemlékezett az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
jogelődje, a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásá
nak 60. évfordulójáról és külön üdvözölte az 1949 óta 
folyamatosan tag Gergely Györgyöt, Haiman Ottót, Lu
kács Józsefet, Pál Lénárdot, Sasvári Kálmánt, Somogyi 
Antalt, Szamosi Gézát és Túri Istvánné Frank Zsuzsát. 
A Társulat elnöke köszöntése befejezéseként kegyelettel 
emlékezett meg az alapítás óta elhunyt tagtársainkra.

Beszámolójában mondanivalója középpontjába állí
totta, hogy a Társulat elnöksége az év folyamán foglal
kozott a természettudományos oktatás helyzetével, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium felé előterjesztette 
ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Az elnök ezen kívül 
részletesen beszélt egyes kiemelt témákról: a nemzet
közi kapcsolatokon belül az EPS-ben végzett munkáról, 
a CERN-nel lebonyolított közös programokról; a hazai 
kapcsolatokon belül az MTA és az OKM központi sze
repéről; a szakcsoportok tevékenységéről. A Társulat 
szervezései közül kiemelte Teller Ede születésének 
centenáriumi ünnepségeit (2008. január) és a Marx 
György emlékülést (2009. május, MTA).

A Szavazatszámláló bizottság felkérése
A második napirendi pontnak megfelelően a Közgyű
lés egyhangúlag megszavazta a Szavazatszámláló Bi

zottságot, a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőit, vala
mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait.

Főtitkári beszámoló

Ezt követően tartotta meg Kádár György főtitkári be
számolóját.

A Közgyűlés elé terjesztette a Társulat Közhasznú- 
sági jelentésének tartalmi beszámolóját, majd Gazdál
kodási és számviteli beszámolóját, valamint a 2009- 
évi költségvetési tervet.

A tartalmi beszámolóban a közhasznú tevékenysé
gek hivatalos csoportosítása szerint a következő té
makörökben végzett társulati munkáról számolt be:

-  tudományos tevékenység, kutatás;
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret- 

terjesztés;
-  kulturális tevékenység, kulturális örökség meg

óvása, környezetvédelem;
-  az euroatlanti integráció elősegítése.
Ennek keretében ismertette a Társulat szakcsoport

jainak és területi csoportjainak a széleskörű, szakmai 
tekintetben kiemelkedően igényes rendezvényeit.

A főtitkári beszámolóhoz többen is hozzászóltak:
Nagy Dénes Lajos hangsúlyozta, hogy a Társulat 

kulturális tevékenysége lényegesen szélesebb körű 
annál, mint ami a beszámolóban elhangzott, a Fizikai 
Szemle kiadása, a tagság ismeretterjesztő tevékenysé
ge és a felsorolt rendezvények lényegesen hozzájárul
nak az ország természettudományos műveltségének, 
kulturális színvonalának fenntartásához. Kiigazítást 
tett a KöMaL tulajdonosi viszonyainak pontatlan felso
rolására: az ELFT nem kiadó, hanem résztulajdonos.

Moróné Tapody Éva a területi csoportok rendezvé
nyeinek felsorolását hiányosnak találta, példaként a 
beszámolóban nem említett Csongrád megyei csoport 
néhány rendezvényét sorolta fel. Indítványozta, hogy 
a területi csoportok beszámolói alapján a helyi tevé
kenységek a közhasznúsági jelentésben részleteseb
ben legyenek ismertetve.

Sükösd Csaba a Fizikai Szemle negatív egyenlegét 
elfogadhatónak tartja, ugyanis itt a tagdíjak egy részét
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is bevételnek, mintegy előfizetési díjnak kellene értel
mezni, hiszen a Fizikai Szemlét minden fizető tag 
ingyen kapja. A számviteli elszámolási szabályok 
azonban nem engedik meg, hogy a tagdíjak bevételét 
ekként megosztva tartsuk nyilván.

Kádár György reagált Sükösd Csaba felszólalására, 
egyetértett az elmondottakkal és egyúttal mozgósítás
ra hívta fel a résztvevőket, hogy írjanak cikkeket a 
Szemlébe és szakmai körükbe tartozó társaikat is erre 
biztassák, mert a lap kifogásolható késedelmes megje
lenését a megjelentethető cikkek hiánya okozza.

Ádám Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke, felolvas
ta a testület jelentését és elfogadásra javasolta a főtit
kári beszámolót, a pénzügyi beszámolót és a 2009- évi 
költségvetési tervet.

Javaslat az Alapszabály módosítására
Az ötödik napirendi pont az Alapszabály módosítására 
vonatkozó javaslat volt. A változások -  megszűnő át
húzva, új rész dőlt betűkkel jelölve -  az alábbiak:

11 .§. (3) A szakcsoport taggyűlése négyévi időtar
tamra vezetőséget, továbbá elnököt és titkárt választ, 
akik a szakcsoport képviseletére jogosultak. A szakcso
port elnöke és titkára ugyanarra a funkcióra a közvetle
nül következő négy éves ciklusra nem választható meg 
egyszer újraválasztható. A szakcsoport taggyűlése a 
szakcsoport működésének részletes szabályozása érde
kében Szervezeti és Működési Szabályzatot alkothat, 
amelynek rendelkezései azonban nem lehetnek ellen
tétesek a Társulat Alapszabályában és ügyrendjében 
foglaltakkal. A szakcsoport Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a Társulat Elnöksége fogadja el.

13.§. (3) A Küldöttközgyűlés küldötteit a Társulat 
szakcsoportjai és területi csoportjai választják meg 
minden második tisztújító Küldöttközgyűlést megelő
zően a szakcsoportok és területi csoportok vezetőivel 
egy időben választják meg. A szakcsoportokat és te
rületi csoportokat a 7.§ (1) bekezdése szerint értelme
zett első 10 szavazati jogú tagjuk után egy, majd min
den további 20 szavazati jogú tagjuk után egy-egy 
küldöttet választanak küldött képviseli a Küldöttköz
gyűlésben. Az egyes szakcsoportokat és területi cso
portokat az általuk választható delegálható küldöttek 
számáról a Társulat tagnyilvántartása alapján a Társu
lat titkársága a Küldöttközgyűlés előtt legalább 60 
nappal értesíti. A küldöttek megbízatása a következő 
tisztújító Küldöttközgyűlésig négy évre szól. A felada
tuk ellátásában akadályoztatott küldöttek helyett, 
vagy ha egy szakcsoport vagy területi csoport létszá
mának növekedése ezt indokolttá teszi, az érintett 
szakcsoport vagy területi csoport időközben is új kül- 
dötte(ke)t választhat.

27.§. (1) A jelen Alapszabályt a Társulat Küldöttköz
gyűlése a 2004. június 3- én 2008. május 31-én elfoga
dott alapszabály módosításával 2008. május 31 én
2009. május 23-án fogadta el és léptette életbe.

(2) A jelen Alapszabály hatálybalépésével a Társu
lat 2004. június 5 én 2008. május 31-én elfogadott 
korábbi alapszabálya érvényét veszti.

Vita és szavazás

A hatodik napirendi pontban szereplő szavazásokat 
vita előzte meg, amelynek során:

Kádár György elmondta, hogy több cégnek küldött 
a Vezetőség szponzorálásra felkérő levelet, hogy a 
Társulat működését anyagilag támogassák.

Sükösd Csaba felszólalásában elmondta, hogy a 
cégek csak konkrét programokra, projektekre adnak 
támogatást, például Tanári Ankétra, így konkrét cé
lok érdekében történő szponzorálásra kell összpon
tosítani.

Legeza Őrs indítványa szerint a Fizikai Szemle pél
dányszámának csökkentésével költséget lehetne meg
takarítani, és a lap elektronikus formában történő 
elérésére tett javaslatot, így azt minden tag a kívánsá
ga szerinti formában érhetné el.

Füstöss László, a Szemle szerkesztője azt fejtegette, 
hogy nem lenne szerencsés a Fizikai Szemle kizárólag 
vagy elsősorban interneten történő megjelentetése.

Ádám Péter szerint, ha szűkülnek a lehetőségek, 
lehet, hogy kényszerűen elektronikus lesz a folyóirat. 
A példányszám csökkentésével azonban nem lineári
san csökkennek a költségek.

Gergely György felszólalásában azt említette, hogy 
a Társulatnak nagyon sok nyugdíjas tagja van, közü
lük nem mindenki számára lehetséges a lap elektroni
kus úton való olvasása.

Solymosi József egyetértett Sükösd Csabával és ese
tenkénti ad hoc bizottság létrehozására tett javaslatot, 
amelyik új konferenciák szervezésére keres lehetősé
geket, például jelenleg a társadalmi érdeklődés kö
zéppontjába kerülő energetika körében. Kádár 
György megköszönte a javaslatokat, és jó ötletnek 
tartotta, hogy az elkövetkezendő időben konkrét dol
gokra kell szponzori támogatást kérni.

Ezután Sólyom Jenő szavazásra bocsátotta a Fel
ügyelő Bizottság beszámolójának elfogadását. A Köz
gyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúlag 
elfogadta.

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a főtitkári 
beszámolónak, a közhasznúsági jelentés tartalmi és 
pénzügyi beszámoló részének és a 2009- évi költség- 
vetésnek az elfogadását. A Közgyűlés a beszámolókat 
és a költségvetést 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Kádár György ismertette, majd Sólyom Jenő szava
zásra bocsátotta az Alapszabály módosítására tett ja
vaslatot. A Közgyűlés az Alapszabály módosítását 1 
tartózkodás mellett elfogadta.

A jelölőbizottság előterjesztése 
új tisztségviselők megválasztására
A hetedik napirendi pontnak megfelelően a Jelölő 
Bizottság előterjesztést tett új tisztségviselők megvá
lasztására.

A Jelölő Bizottság elnöke: Patkós András, tagjai: 
Krasznahorkai Attila, Kiss Gyula és Zsúdel László.

Patkós András bevezetőben emlékeztetett arra, 
hogy az ELFT következő elnökének megválasztása a
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2008. május 31-i Közgyűlésen megtörtént, a leköszö
nő elnök az alapszabály szerint automatikusan a 
Társulat alelnöke lesz. A jelen Közgyűlés időpontja 
után tehát két évig az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
elnöke Horváth Zalán, egyik alelnöke Sólyom Jenő 
(egy évig).

Ezután Patkós András előterjesztette ajelölő Bizott
ság javaslatait a további tisztségek jelöltjeire: főtitkári 
tisztségre Kádár György; alelnöki tisztségre (megvá
lasztható 3 fő) Kovách Ádám, Mester András, Sükösd 
Csaba; főtitkár-helyettesi tisztségre (megválasztható 4 
fő) Csákány Antalné, Móróné Tapody Éva, Wojnaro- 
vich Ferenc, Juhász Nándor és Zagyvái Péter.

A felsorolt jelöléseket a Közgyűlés az érintettek 
tartózkodása mellett elfogadta. További jelölésekre a 
lehetőséget a küldöttek nem használták ki, a szavazó
lapokra a felsorolt nevek kerültek azzal, hogy az öt 
főtitkár-helyettes jelölt közül legfeljebb négyre lehet 
érvényesen szavazni.

Sólyom Jenő előterjesztette az Elnökség javaslatát 
az Eötvös Társulati Érem odaítélésére Gyulai József, 
az ELFT tiszteletbeli elnöke számára, és ismertette 
Gyulai József legfontosabb eredményeit, különös te
kintettel Társulati szerepére és munkájára. Az Elnök
ség javaslatát a Közgyűlés szavazólapon, titkos szava
zással fogadhatja el.

Választás
A nyolcadik naprendi pont maga a választás, a szava
zólapok kitöltése volt.

A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte feladatát és 
ismertette a szavazás eredményét.

A leadott 59 érvényes szavazat alapján főtitkár Ká
dár György (55 szavazat); alelnökök Kovách Ádám

(59), Mester András (58), Sükösd Csaba (59); főtitkár- 
helyettesek Móróné Tapody Éva (54), Wojnarovich 
Ferenc (52), Csákány Antalné (49), Zagyvái Péter 
(43). Juhász Nándort 36 szavazattal nem választották 
meg. Eötvös Társulati érmet kapott Gyulai József 59 
szavazattal.

A Társulat díjainak kiosztása
Kilencedik napirendi pontként került sor a Társulat 
szakmai díjainak kiosztására (a Díjbizottság javaslata 
és az Elnökség elfogadó szavazása alapján).

Faigei Gyula, a Díjbizottság elnöke ismertette a dí
jak odaítélésének indoklását és a Társulat elnökével 
átadták az elnyert díjakat. A díjazottak:

Dóra Balázs Novobátzky Károly-díj,
Földi Péter Gombás Pál-díj,
Kövér László Gyulai Zoltán-díj,
Palla Gergely Bródy Imre-díj,
Siklér Ferenc Jánossy Lajos-díj,
Vankó György Schmid Rezső-díj.
Dóra Balázs és Siklér Ferenc nem tudtak jelen len

ni, így később vehetik át a díjat.
A Díjbizottság javaslatára a Társulat „a fizikai gon

dolkodás terjesztéséért” Papp Katalinnak ítélte a Pro- 
métheusz-díjat (a díjazott nem volt jelen).

Zárszó
Befejezésül Horváth Zalán, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat hivatalba lépő elnöke beköszöntő beszédé
ben üdvözölte a Társulat Küldöttközgyűlését, megkö
szönte az 50 évnél régebben belépett és most megje
lent társulati tagok részvételét, és a Közgyűlést bere
kesztette.

Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoportja és 
a Magyar Vákuumtársaság 2009. II. félévi közös szemináriumai
2009. szeptember 29., kedd:
Baross Tétény és Mészáros Botond (KFKI-RMKI): 

Vákuumon belüli mozgatás a fúziós berendezé
sekben.

2009. október 20., kedd:
Malicskó László (MTA SZFKI): A felületi dekorációs 

TEM technika 50 éves évfordulójára.
2009. november 17., kedd:
Lakatos Ákos és Langer Gábor (DE Szilárdtestfizikai 

Tanszék): Diffúziós folyamatok vizsgálata szekun
der neutrális-rész tömeg-spektrometriával.

2009. december 8., kedd:
Dücső Csaba (Budasolar Kft.): Amorf szilícium nap

elem gyártósor fejlesztése a Budasolar Kft.-ben. 
Lábadi Zoltán (MATA MFA): Napelem-technológiai 

kutatás-fejlesztés az MTA MFA-ban.
Az előadások az Eötvös Társulat székházában (Buda
pest, II. Fő utca 68.) a II. emeleti 222. szobában dél
után 2 órakor lesznek.

A szemináriumokra tagjait és minden érdeklődőt 
szeretettel vár a Szakcsoport és a Magyar Vákuumtár
saság vezetősége.

Szerkesztőség: 1027 Budapest, II. Fő utca 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682 
A Társulat Internet honlapja http://www.elft.hu, e-postacíme: mail.elft@mtesz.hu 
Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelős: Szatmáry Zoltán főszerkesztő.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerzőknek tiszteletpéldányt küldünk.
Nyomdai előkészítés: Kármán Tamás, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató. 

Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, előfizethető a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán.
Megjelenik havonta, egyes szám ára: 780.- Ft + postaköltség.
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HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Japán diplomata az Atomenergia Ügynökség élén
2009- július 2-án a bécsi székhelyű Nemzetközi Atom
energia Ügynökség (IAEA) a japán Yukiya Amanót 
választotta meg következő elnökének. A 62 éves 
Amano megszerezte a 35 tagú igazgatótanács szavaza
tainak kétharmadát, legyőzve fő riválisát, a délafrikai 
Abdul Samad Mintyt, akit az atomfegyverrel nem ren
delkező nemzetek favoritnak tekintettek.

Az IAEA az a nemzetközi testület, amelynek felada
ta a nukleáris leszerelési szerződés (Nuclear-nonproli- 
feration treaty) betartását figyelemmel kísérni és meg
akadályozni az atomfegyverek elterjedését.

Uránt találtak a Holdon
Egy japán űrszonda új mérési adatai szerint van urán 
a Holdon. A kutatók szerint ez az első meggyőző bi
zonyíték arra, hogy Hold felszínén levő porrétegben 
jelen van a nehéz radioaktív elem. A felfedezést a 40. 
Lunar and Planetary Conference és az International 
Workshop Advances in Cosmic Ray Science közlemé
nyeiben jelentették be.

A felfedezés azt a lehetőséget is felveti, hogy a 
Holdon atomerőműveket lehet majd építeni, sőt ez 
az új bányászati lehetőség földi uránszükségletünk 
kielégítésénél is jól jöhet. A japán Kaguya űrszonda, 
amelyet 2007-ben bocsátottak fel, gamma-spektro
méter segítségével detektálta az urán jelenlétét. A 
berendezés segítségével a tudósok feltérképezhetik 
a holdfelszín összetételét, kimutatva tórium, kálium,

Amano ügyvéd képzettségű és kiterjedt gyakorlat
tal rendelkezik a lefegyverzés és az atomfegyverek 
elterjedésének témakörében. Amennyiben szeptem
berben az Ügynökség 146 tagú Kongresszusa a kine
vezést jóváhagyja, ő lesz Mohamed El Baradei utódja, 
aki 1997 óta vezeti a testületet és 2005-ben az IAEA- 
val együtt Béke Nobel-díjat kapott. Amano csendes, 
nyugodt stílusával feltehetően nem fog El Baradei 
nyomdokába lépni, akinek időnkénti heves kitörései 
gyakran kerültek a címlapokra.

(http:// www. nature. com)

oxigén, magnézium, szilícium, kalcium, titán és vas 
jelenlétét is.

Robert Reedy, az arizonai Tucson székhelyű Plane
tary Science Institute kutatója, a Kaguya kutatócsoport 
egyik tagja szerint: „Az uránra vonatkozó adatok már 
megvannak. Egyre több új elemet is detektálunk, méré
seink ezenkívül a korábbi adatokat finomítják és meg
erősítik.” Az eredmények segítenek eldönteni, hogy a 
jövőbeli hold-kolóniák hová épüljenek, és mivel az 
embereknek szükségük lesz a holdi állomáson energiá
ra, azt esetleg atomerőművek szolgáltathatják.

A hivatalosan SELENE (Selenological and Enginee
ring Explorer) nevű Kaguya űrszonda küldetésének 
végén, június 10-én csapódott be a holdfelszínbe.

(http://www. space. com)

Röntgen-sugarakkal az Alzheimer-kór nyomában
Egy gyógyszer hatékonyságát úgy lehet a legjobban 
megbecsülni, ha leképezik azokat a változásokat, 
amelyeket az a páciens szöveteiben létrehoz. Az Alz
heimer-kór esetében azonban ez igen nehéz feladat, 
mivel a szokásos leképező módszerek, mint például a 
mágneses rezonancia leképezés (MRI), nem képesek 
észlelni a mikron-méretű változásokat az agyban, 
amelyek a betegséggel kapcsolatban létrejönnek.

Mindazonáltal a Brookhaven Nemzeti Laborató
rium (BNL) és a State University of New York, Stony 
Brook (SUNY) kutatói szerint ezek az apró elváltozá
sok észlelhetők a komputer-tomográfia egy új válto
zata, a diffrakcióval érzékenyített leképezés (diffrac
tion-enhanced imaging) segítségével, sőt ez a techni
ka alkalmas lehet az Alzheimer-kór korai diagnoszti
zálására is!

Az Alzheimer-kórnak, amely világszerte emberek 
tízmillióinak szellemi leépülésével jár, oka az agyban

bizonyos proteinben sűrű területek kialakulása. Ezek 
a „plakkok” egy béta-amiloid elnevezésű fehérjéből 
állnak, méretük pedig mindössze 5—200 mikron.

Az amerikai kutatócsoport egerek agyában sikerrel 
azonosított béta-amiloid plakkokat az új technikával, 
amelyet 1995-ben fejlesztettek ki. A plakkokat koráb
ban ugyanezzel a technikával japán kutatók már meg
figyelték 2006-ban, azonban nem élő agyszövetben, 
hanem metszetekben.

Az amerikai kutatók által alkalmazott „diffrakció
val érzékenyített leképezés” módszer a Brookhaven 
Nemzeti Laboratórium National Synchrotron Light 
Source (NSLS) sugárforrásának röntgen-nyalábját 
használta. A monokromatikus sugárnyaláb a mintán 
keresztülhatolva szóródik és elhajlik különböző szö
gekben a vizsgált szövet tulajdonságainak megfelelő
en. A szórt sugárzás szögeloszlásának különbségeit 
egy analizátorkristály erősíti fel. Egy bonyolult detek-
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torrendszer segítségével azután háromdimenziós kép 
hozható létre a vizsgált szövetről.

Az új módszer nagyobb feloldóképessége abból 
adódik, hogy a röntgensugárzás intenzitása a hagyo
mányos tomográfiával összehasonlítva három nagyság
renddel nagyobb. „Bár a diffrakcióval érzékenyített 
leképezés térbeli felbontása nem jobb mint a hagyomá
nyos tomográfiáé, a lágy szöveteknél jóval kontraszto
sabb képet ad, azért a kisebb szerkezetek is láthatóvá 
válnak” — állítja Dean Connor, a BNL korábbi kutatója, 
aki nemrég ment át a North Carolina Egyetemre. Con
nor és társai 30 mikronnál kisebb méretű béta-amiloid 
plakkokat is azonosítottak, amelyek sűrűsége a környe
ző szövetekéhez képest csak 2%-kal tért el.

Míg az MRI módszer szintén le tud képezni szöve
teket, a térbeli felbontása jóval kisebb, általában 20- 
30 mikron. Az új módszerrel elméletileg akár 2 mik
ron felbontás is elérhető, bár ehhez jóval nagyobb 
sugárdózis szükséges, mint amit egy páciens el tud 
viselni.

Alessandro Olivo, a University College London 
komputer-tomográfia szakértője támogatja Connor és 
társai kutatásait, mivel a módszerük által elért felbon
tást semmilyen más módszer nem képes szolgáltatni. 
Mindazonáltal még sok nehézséget kell legyőzni, 
amíg a röntgensugarakat embereken végzett Alzhei- 
mer-kór szűrővizsgálatra lehet használni.

(http://www. physicsworld. com)

Az ITER fúziós kísérlet újabb három évet késik
A 6 milliárd eurós összköltségű ITER fúziós kísérlet, 
amelyet a franciaországi Cadarache-ban építenek, 
2026-ig -  három évvel a tervezett időpont utánig -  
nem fog beindulni az ITER vezető testületé által jóvá
hagyott terv szerint.

A japán Mitóban tartott ülésen az ITER tanács tagjai 
bejelentették, hogy a berendezés 2018-ban elkezdi a 
tervezett kísérleteket, de deutérium-trícium (D-T) 
plazma létrehozásához szükséges alkatrészeket csak 
akkor szerelik be, ha a telepítés teljesen befejeződött. 
„A kockázat csökkentése céljából az ITER berendezés 
fő komponenseit össze kell szerelni és ki kell próbál
ni, mielőtt azokat a teljes berendezésbe installálják” -  
fogalmazza meg az állásfoglalás.

Az ITER berendezés a D-T plazmát olyan magas 
hőmérsékletre hevíti fel, hogy az abban jelenlévő 
atommagok a köztük levő Coulomb-taszítást legyőzve 
hélium-atommagokat és 14 MeV energiájú neutrono
kat hoznak létre. A neutronok energiáját aztán a fú

ziós erőmű hővé alakítja át, amellyel gőzturbinák 
elektromos generátorokat működtetnek.

Az eredeti tervek szerint a kutatók csak 2023-ban 
kezdenék meg deutérium és trícium használatát, mi
után öt évig előbb hidrogénnel tesztelnék az ITER fő 
komponenseit. Mivel azonban egyes kritikus alkatré
szek nem kerülnek azonnali beszerelésre, az első D-T 
plazma kísérletet 2026-ra, az eredeti időpontnál há
rom évvel későbbre tervezik.

(http://www.physicsworld.com)
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A JÁNOSSY-KÍSÉRLETEK -  I.
Emlékezés egy tudósra és egy problémakör fejlődéstörténete

Varga Péter
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Felvetik a kérdést: mi a fény, hullám vagy részecske? 
Nem ilyen gyakran, de az is felmerül, hogy mi az 
elektron, a proton stb. Az alábbiakban kísérletekről 
lesz szó, amelyekben ezt szerették volna tisztázni. A 
cikk végén arra a következtetésre jutok, hogy a fény 
hullám és részecske. Erről szeretném az Olvasót is 
meggyőzni.

A szerző részben résztvevője, részben közeli 
szemlélője volt annak a munkának, amelyet később 
Jánossy-kísérleteknek neveztek el. Innen elindulva 
ismertetem az ezeket követő, részben az eredeti kí
sérletek által inspirált további munkákat. Minden 
munka az interferencia jelensége, illetve annak álta
lánosítása, a fényhullámok korrelációja kérdéséhez 
kapcsolódik. Eljutunk odáig, hogy kijelenthetjük, 
létezik olyan interferenciajelenség, amelyet a klasszi
kus fizika tévesen ír le, a kvantumelmélet azonban 
helyesen. Bár Jánossy a sugárzás kvantumelméletét 
nem tette magáévá, egy dologban feltétlenül igaza 
volt: az ortodox felfogást még három évtizeddel a 
kvantumelmélet felfedezése után is csak gyengén 
támasztották alá olyan kísérletek, amelyek kétségkí
vül bizonyították volna azoknak az „ellentmondások
nak” fennállását, amelyekhez az elmélet vezetett. (Az 
idézőjel használatát a cikk utolsó fejezetében szeret
ném indokolni.)

A részletes tárgyaláshoz szükséges matematikai 
apparátust nem ismertetem. Ahol ez hosszadalmas 
lenne, inkább csak a példákon keresztül mutatom be 
az eljárást, és csak utalok a matematikai háttérre. A 
kvantumelektrodinamika apparátusából éppen csak 
annyit használok fel, amennyi egy fontos kísérlet 
eredményének igazolásához kell.

Előzmények

Jánossy Lajos (1912-78) 1950-ben jött Magyarország
ra, mikorra már nevet szerzett a kozmikus sugárzás 
kutatásában. A harmincas évekre ez a diszciplína már 
túlnőtt a jelenség külső tulajdonságainak a megfigye
lésén. Már megállapították, hogy honnan ered (a vi
lágűrből), mi befolyásolja (a Nap és a Föld mágneses 
tere, a Föld atmoszférája stb.). A hőskor után a kozmi
kus sugárzás összetételét vizsgálták és felfedezték azt 
is, hogy az ismert elemi részecskéken kívül továbbiak 
is léteznek: a pozitron (ma már az orvosi gyakorlat
ban is használjuk) vagy a két középnehéz részecske, 
a p- és a 7t-mezon (müon, pion). Jánossy továbbment, 
mérésekkel bizonyította, hogy van a kozmikus sugár
zásnak egy nagy energiájú magaktív komponense is 
[1-31. A későbbi kutatások során kiderült, hogy ebben 
a komponensben a pionnál nehezebb, de a nukleo
noknál könnyebb részecskék vannak, sőt a nukleo
noknál nehezebb hiperonok is. Ez az út vezetett a mai 
részecskefizikához, amelynek kísérleti eszközei im
már a nagyenergiájú gyorsítók.

Jánossy nemcsak kísérleteivel szerzett nevet. O írta 
a kozmikus sugárzás első monográfiáját [4], ez a híres 
oxfordi Clarendon Press International Series o f Mo
nographs on Physics sorozatában jelent meg. A soro
zat szerkesztői közé tartoztak Mott és Kapica, szerzői 
közé Dirac és Heitler.

Nem sokkal hazatérése után Jánossy nagy vitával 
követett előadást tartott az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulatban, amelyet publikált is [51. Az előadásban 
és a cikkben fő célja a kauzalitás megvédése volt, rá 
kívánt mutatni a kvantumelmélet ellentmondásossá-
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1. ábra. A Michelson-interferométer elvi elrendezése, F — fényforrás; 
T0 -  részben áteresztő tükör; T„ T2-  tükrök; M -  megfigyelési pont.

gára. Felvetette a fundamentális kérdést: „Számos kí
sérlet van, amely külön-külön a napnál világosab
ban bizonyítja az elektronoknak, a fotonoknak és a 
többi elemi részecskének vagy a hullám, vagy a ré
szecske természetét. Nehézségek akkor keletkez
nek, amikor egyszerre akarjuk ezeket az eredménye
ket magyarázni. Létezik olyan nézet, amely szerint, 
nem szabad egyszerre tekinteni ezeket a kísérlete
ket: -  azt állítják, hogy a kétféle szemlélet összeke
verése nem vezet ésszerű eredményhez. Vélemé
nyünk szerint igaz, hogy paradoxonokhoz jutunk, 
ha a hullám és a részecske természetet szimultán 
vesszük tekintetbe -  de ezek a paradoxonok nem 
kerülhetők meg az által, ha kikötjük, hogy nem gon
dolkodhatunk felőlük.” [5]

Jánossy analízisét nem ismételjük meg, a részletek 
az idézett cikkben megtalálhatók. A kísérletek szem
pontjából felvetett kérdés a következő volt: mi törté
nik, ha egymástól független fotonokkal végzünk kí
sérleteket? Essen be egy Michelson-interferométerbe 
( 1. ábra) nagyon kis intenzitású fénynyaláb. Jó  
okunk van feltételezni, hogy az (...) interferenciakép 
az egyedi és egymástól független fotonok kontribú- 
ciójával jön létre. Minden foton, bár egyetlen pontban 
nyelődik el, magával hordja -  mint tendenciát — az 
egész interferenciaképet. Minden foton önmagával 
interferál és elsősorban ott nyelődik el, ahol az inter
ferenciakép nagy intenzitást ad.” [5] A gondolat nem 
új, Dirac [6] még erősebben fogalmazott: „Each pho
ton then interferes only with itself. Interference bet
ween two photons never occurs.” („Minden foton 
önmagával interferálódik. Két foton között soha nincs 
interferencia.” Kiemelés tőlem, V.P.)

Vizsgáljuk tovább a Michelson-interferométert. Az 
F fényforrásból (2. ábra) kilépő monokromatikus su
gár (a monokromátort most nem jelöljük) a T0 részben 
áteresztő tükörre, innen a 7j, illetve a T2 tükrökre, 
majd visszaverődve újra a T0 tükör segítségével az M 
megfigyelési pontba jut. Interferenciát tapasztalunk, 
vagyis azt, hogy a megfigyelési pontban mérhető in
tenzitás függ a fénynek a 7fj és a 7j, illetve a T0 és a T, 
közötti utak hosszának különbségétől. Bármely tükör 
elmozdítása az intenzitás változását okozza, ebből ar
ra következtetünk, hogy a fény mindkét tükörrel köl
csönhatásba lépett. Mindez a fény hullámtermészetét

részben áteresztő tükör; K -  koincidenciamérő.

igazolja. A fény frekvenciája igen magas, 500 nm hul
lámhossz esetében a frekvencia 6-1014 Hz, a perió
dusidő ennek reciproka. Az intenzitás egy perióduson 
belül még a fázistól is függ, tehát még kisebb az idő
különbség, másképpen: az egyidejűség legalább 10-17 
másodperc pontossággal fennáll!

Vegyünk egy másik berendezést (2. ábra). A fény
forrás és a részben áteresztő tükör maradjon meg, csak 
a két másik tükör helyére tegyünk két Dx és D2 eszközt, 
és mindkét eszköz külön-külön legyen alkalmas arra, 
hogy egy beeső foton hatására mérhető jelet bocsásson 
ki. Ha a fény az előző kísérletben mindkét tükörrel 
kölcsönhatásba lépett, akkor most egyidejűleg mindkét 
detektorral is ezt teszi, a két detektor egyidejű jelét a K 
koincidenciaberendezéssel regisztrálnunk kellene. Ha a 
kísérlet eredménye negatív, akkor a kauzalitás problé
májába ütközünk. Ugyanis, ha a fény mindkét tükröt 
(7. ábra) eléri, akkor eléri a két elektronsokszorozót is 
(2. ábra). Ha az egyik jelez és a másik nem, akkor a 
jelző sokszorozónak befolyásolnia kell a nem-megszó
lalót. A fotoeffektus viszont gyors jelenség, a jelzésnek 
azonnal, a fény sebességénél nagyobb sebességgel kell 
elérni a passzív sokszorozót, tehát ellentmondásba 
kerülünk a kauzalitással.

A két kísérlet végeredményét a kvantumelmélet 
egyértelműen megjósolta: interferencia lép fel, koinci
denciák nincsenek. Viszont az ilyen sarkalatos kije
lentés kísérleti ellenőrzést kíván. Már a 20. század 
elején végeztek az interferenciára vonatkozó kísérle
teket, de ezeket a technika haladásával ismételten el 
kell végezni még akkor is, ha meg vagyunk győződve 
arról, hogy csupán a meglévő tapasztalatokat erősít
jük meg. Erre vállalkoztak Jánossy és munkatársai a 
20. század közepén, a kor színvonalának megfelelő 
eszközökkel. Majd mások, egyre korszerűbb eszkö
zökkel, újra meg újra megtették.

Ha a Jánossy-kísérletek egyes résztvevői (és szem
lélői) között fel is merült az a remény, hogy az ered
mények talán majd ellentmondanak az elméletnek, 
egyben közös volt a vélemény: kísérletezni kell.

Nem tartozik közvetlenül a vizsgált témához, de Jánossy fizikusi 
tevékenységének része egy fontos epizód. Bár nem vette figyelem
be a kvantum-elektrodinamika eredményeit, de -  mint a kozmikus 
sugárzás kutatója -  mégis hozzájárult azok igazolásához. Ugyanis a 
kozmikus sugárzás lágy komponensének (az 1-100 MeV energiájú 
elektronok, pozitronok, y-fotonok) abszorpciója érdekes jelenség
hez vezetett. Egyetlen ilyen energiájú részecske az atomhéj elekt
ronjaival való kölcsönhatása során egyszerre két részecskét kelt: a) 
a nagy energiájú elektron egy y-fotont, plusz egy másik elektront, 
b) a nagy energiájú y-részecske a Compton-effektus során egy má
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2. ábra. A koincidenciamérő elvi elrendezése, Q -  fényforrás; T0 -  
részben áteresztő tükör; K -  koincidenciamérő.



sik fotont és egy elektront, vagy egy elektron-pozitron párt. Ha a 
másodlagos részecskék energiája még mindig elég nagy, akkor ezek 
újabbakat keltenek, és így tovább, a részecskék zápora alakul ki, 
amit úgy észlelhetünk, ha figyeljük, mikor szólal meg egyszerre 
több Geiger-Müller-számlálócső. Ezek a számlálócsövek egy há
romszög vagy ötszög csúcsaiban az alakzatra merőleges irányban 
helyezkednek el, ekkor legalább két, illetve három részecske kell a 
megszólaltatásukhoz. Minél több részecske vesz részt a záporban, 
annál nagyobb a valószínűsége, hogy egyszerre jeleznek a számlá
lócsövek. Foglaljanak helyet a számlálócsövek egy ólomabszorbens 
alatt és növeljük az abszorbens vastagságát 0 és 20 cm között. Azt 
találjuk, hogy a vastagságot növelve a záporok száma növekszik, 
hiszen egyre több részecske keletkezik, de egy vastagság elérése 
után a záporok száma csökkenni kezd, mert a részecskék energiája 
degradálódik, egyre kisebb valószínűséggel keltenek egynél több 
detektálható részecskét. A jelenség elméletileg is kezelhető, mert az 
elemi folyamatok hatáskeresztmetszete a kvantumelmélet segítségé
vel kiszámítható, és a kaszkádok követhetők. Ha a záporok számát 
az abszorbens vastagsága függvényében ábrázoljuk, akkor az elmé
let azt mutatja, hogy a görbének egyetlen maximuma van. Bizonyos 
kutatók viszont azt találták, hogy még egy maximum is fellép, sőt 
egyesek már harmadik maximumról is hírt adtak. Ha ez így van, 
akkor vagy a jelenséget leíró kvantumelmélet hibás, vagy a y-foton 
mellett létezik még egy semleges részecske, amelynek kölcsönhatá
sa az abszorbens anyagával ugyancsak elektromágneses természetet 
mutat. Jánossy cikkeiből kiderül [7-91, hogy az újabb maximumnak 
vélt értékek statisztikusan nem szignifikánsak. (Jellemző, hogy 
majdnem minden szerző más vastagságnál találta meg a saját máso
dik maximumát.) Ezen kívül megtalálta a hibát abban a kísérletben, 
amelyben a második maximum pregnáns volt, vagy a kísérletet 
gondosan megismételve nem talált további maximumot.

A kulcskérdés: megmarad-e a kauzalitás?

A speciális relativitáselmélet szerint minden mező leg
feljebb vákuumbeli fénysebességgel terjedhet. János
sy felhívja a figyelmet, hogy már a fotoeffektus létre
jöttéhez — a kilépési munka legyőzéséhez is -  a fény 
energiájának gyors kontrakciója szükséges. Ugyanis, 
ha az Q pontból (J. ábra) kilépő gömbhullám eléri 
azt az A pontot, ahol elnyelődik, akkor a hullám azon 
részének, amely az A ponttal ellentétes irányba, a B 
pontba jutott el, a fényénél nagyobb sebességgel kell 
elérnie az A pontot. Ez igaz akkor is, ha a laboratóriu
mi fényforrásról vagy egy távoli csillagról van szó. Ezt 
a vélt vagy valódi jelenséget a foton kollapszusának 
nevezték el. (Ez a probléma vezette oda Jánossyt, 
hogy az einsteini speciális relativitáselmélet helyett 
olyan elméletet írjon fel, ami egyezik a tapasztalattal, 
de nem követeli meg, hogy elvessük a fénysebesség
nél nagyobb sebesség létezését.) Azt, hogy a fotoef
fektus valóban gyors jelenség, a Mégsem volt jó a ko
incidenciamérés■? című, majd a cikk második részé
ben ismertetendő kísérletünk is igazolja.
3. ábra. A fotoelektromos jelenséghez, Q - fényforrás; A, B - megfi
gyelési pontok.

Két hazai kísérlet

A továbbiakban ismertetett két kísérlet az előzőekben 
felvetett két kérdésre kívánt választ adni:

1. Valóban csak az egyik sokszorozó szólal meg a 
kettéválasztott nyaláb után?

2. A kettéválasztott nyaláb újraegyesítése után va
lóban interferál-e a foton önmagával?

A kísérleteket a lehető legkisebb fényintenzitás 
mellett kell elvégezni, hogy kizárjuk azt a lehetőséget, 
hogy a jelenségek két vagy több foton egyidejű köl
csönhatása miatt jöttek létre.

A belga Cosyns professzor -  Jánossynak tett szóbeli 
közlése alapján -  elvégezte a koincidenciakísérletet 
és negatív eredményre jutott, de nem publikálta [5]. A 
tűsugárzásnak /. J. Thomson 1907-ben felvetett hipo
tézise (amelyet Selényi Pál 1911-ben már megcáfolt) 
kapcsán felmerült, hogy kis fotonszám esetén fellép-e 
interferencia. Ugyanis, ha a fotonok gömbszerű, loka
lizált részecskék, akkor interferencia csak több foton 
egyidejű kölcsönhatása révén jöhet létre, ezért kis 
intenzitásnál csökken két vagy több foton találkozásá
nak valószínűsége. Kis intenzitású interferencia meg
figyelésével több kísérletet végeztek a 20. század ele
jén, a detektor mindig fotografikus lemez volt.1 Taylor 
1909-ben azt vizsgálta, hogy fellép-e diffrakció kis 
intenzitásoknál. (A diffrakciós kép is hullámok inter
ferenciájából áll elő.) A válasz pozitív volt. Dempster 
és Batho 1927-ben 15 lépcsőből álló rácson, illetve 
vékony rétegen keletkező interferenciaképből állapí
totta meg az intenzitásfüggetlenséget. A rácsos kísér
letekben a legkisebb intenzitás 95 foton/s volt, az 
expozíció 24 óráig tartott. A kísérletek közös jellem
zője, hogy az interferáló hullámok közötti úthosszkü- 
lönbség a rácsos kísérletben 0,1-0,2 mm volt, a diff
rakciós kísérletekben pedig csak néhány hullám- 
hossznyi.

Kívánatos volt a kísérletet az intenzitáseloszlás fo
toelektromos detektálásával elvégezni. Ha az interfe- 
rométer után az M mérési pontban (7. ábra) elektron- 
sokszorozót helyezünk el, akkor ez minden egyes 
fotoelektron hatására egy elektromos feszültségimpul
zust ad, és módunk van ezeket az impulzusokat meg
számlálni. Várhatóan több impulzust számlálunk meg 
ott, ahol az interferenciacsíkban maximális az intenzi
tás, kevesebbet, elvben egyet sem, ahol minimális, és 
így az interferenciakép intenzitáseloszlása letapogat
ható. Egyetlen mérésben a fény mindkét tulajdonsága 
megjelenik; a hullám az interferencia létrejöttével, a 
részecske pedig a fotonszámlálással.

1 Tonomura és társai [10] elvégezték a fotografikus regisztrálás 
analóg kísérletét elektronokkal. Lassított filmfelvételt készítettek az 
interferenciakép kialakulásáról igen kis elektronáram mellett. Az 
elektronok lumineszcens ernyőre estek, az ernyőt kamerával figyel
ték és időközönként rögzítették a képet. Ahova egy elektron be
esett, ott fény villant fel, ezt rögzítette a film. Amíg csak kevés volt a 
beeső elektronok száma, addig a az egyes lumineszcens felvillaná
sok helye rendezetlennek tűnt, majd észrevehetően sűrűsödni 
kezdtek a felvillanások ott, ahol az intenzitás nagyobb volt, végül 
kirajzolódott a periodikus intenzitáseloszlás.
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A koincidenciakísérlet
Jánossy aspiránsát, Ádám Andrást bízta meg a kísér
let végrehajtásával. Előbb azt a berendezést kellett 
elkészítenie (Dy és D2, lásd a 2. ábrát), amelyekkel 
fotonokat lehet számlálni. Az alap egy USA-beli foto- 
elektron-sokszorozó volt, ez egyetlen primér foto- 
elektronból körülbelül százezer elektront produkált, 
amitől az anódon mintegy 10“9 másodpercig tartó 
lavina jelent meg. Mivel ebben az időben még nem 
tudtunk ilyen rövid impulzusokat kezelni, a jelet meg
nyújtottuk, a kiinduló jel amplitúdója átlagosan 1,6 
mV, hossza pedig 1 ps volt. Ezt az impulzust erősítet
tük, majd megszámláltuk. (Faragó Péter, aki Bay Zol
tán munkatársa volt az Egyesült Izzó kutatólaborató
riumában, a [11] publikációhoz csatolta megemléke
zéseit. Bay már 1938-ban javasolta az elektronsokszo- 
rozót az elemi részecskék számlálására, de az eszköz 
befejezéséig a háború miatt nem jutottak el.)

A kis elektromos impulzusok megszámlálását ne
hezítette, hogy egy fizikai intézet maga is elektromos 
zavarok forrása, a szomszéd szobában megszólaló 
GM-cső jelzéseit a mi berendezésünk is regisztrálta. 
Ezért leköltöztünk a kozmikus sugárzás vizsgálatára 
épített föld alatti laboratóriumba, itt a távolság és a 
vastag földréteg megvédett a zajoktól és a mérőhelyi
séget egyetlen kattintással el lehetett sötétíteni. A la
boratórium harminc évre az optikai mérések színhe
lye lett, egy másik jó tulajdonságát, a rezgésmentessé
get a következő mérésekben ki is használtuk.

A külső zajforrások mellett egy másik, belső zajfor
rás is fellépett. Detektorunk fotokatódjának kilépési 
munkája éppen azért, hogy a látható fényt is detektál
hassuk, alacsony volt. A fém fotokatód szabad elekt

ronjai egy részének kinetikus energiája már szobahő
mérsékleten is nagyobb volt, mint a kilépési munka, 
ezért a katód viszonylag sok elektront emittált (sötét
áram). Detektorunk ezeket éppen úgy megsokszoroz
ta, mint a fotoelektronokat. A sötétáram csökkentésé
re a detektort cseppfolyós levegővel kellett hűteni, de 
ekkor -  a rácsapódó pára miatt -  a sokszorozóra kap
csolt 1000 V feszültség átütött. Az irodalom alapján a 
sokszorozót vákuumba kellett helyezni, viszont ekkor 
nagyon lassan hűlt le, a hőt csak a Dewar-edény fala 
és a sokszorozó ezzel érintkező külső szerelvénye 
vezette el. Kolumbusz tojása: a sokszorozót tartalma
zó csőből előbb eltávolítottuk a szoba levegőjét, majd 
az egészet száraz levegővel töltöttük fel, és hat óra 
helyett fél órára csökkent a lehűtés ideje. A detektor 
teljes szerelvénye a 4. ábrán látható. A sötétáram 
kicsi volt, 1-2 beütés/s, ezért az általunk használt in
tenzitás mellett (300 beütés/s) már nem kellett figye
lembe venni. Ezzel készen álltunk fotonok számlálá
sára [12].

Essen be a detektorra másodpercenként (időegysé
genként) n foton, legyen p  annak valószínűsége, 
hogy a fotont detektáljuk, akkor másodpercenként N  
= p n  impulzust regisztrálunk. Azoknak az esemé
nyeknek a száma, amikor a két sokszorozó egyetlen 
foton hatására jelez egy másodperc alatt Ep2 n, itt e a 
kettős megszólalás valószínűsége. A koincidenciák 
számának meghatározásánál azt is figyelembe kellett 
venni, hogy koincidenciaberendezésünk felbontóké
pessége véges. A berendezés akkor is jelez egyidejű
séget, ha a két sokszorozó egymástól függetlenül, a 
felbontóképességnek nevezett 0,, időn belül szólal 
meg, ezen események, a véletlen koincidenciák 
száma időegység alatt

Kv = 2 N ^ v. (1)

Minthogy egy t pillanatban regisztrált foton átlagban 
annyi véletlen koincidenciát ad, ahány foton regiszt- 
rálódik a (f -0 w t+ Qt)  intervallumban, ez a szám 
2 ©„A'-nel egyenlő. Időegység alatt átlagban ennek 
N-szeresét kapjuk véletlen koincidenciaként. így ko
herens megvilágítás mellett időegység alatt a koinci
denciaszám

Kk = Kv + e p 2 n = 2 N 2Qv + e p 2 n, (2)

A mérés célja a kettős megszólalás valószínűségének, 
azaz e értékének meghatározása volt. Ahhoz, hogy 
kijelenthessük, hogy igen nagy valószínűséggel létez
nek szisztematikus koincidenciák, megköveteltük, 
hogy

(Kk) > {Kv) + 3 A (Kv)

egyenlőtlenség teljesüljön. Itt a csúcsos zárójelpárral a 
mérések átlagértékét jelöltük, és A {Kv) a véletlen 
koincidenciák átlagának statisztikus hibája.

A véletlen koincidenciák számát úgy kívántuk meg
határozni, hogy a két sokszorozót két független A j  és
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4. ábra. Az elektronsokszorozó hűtője [12].



5. ábra. A koincidenciamérő, F -  közös fényforrás; M -  monokro- 
mátor; Fu F2 segédfényforrások; Dt, D2 detektorok; 0  koincidencia
áramkör; K, Nu N2 -  számlálók.

F2 fényforrással világítottuk meg. Mindkettő akkora 
impulzusszámot produkált, mint az egyetlen koherens 
F fényforrás mellett külön-külön a két sokszorozó. 
Mérőberendezésünk sémája az 5. ábrán látható. Mér
tük a két sokszorozó (Nx és N2) impulzusainak és a K 
koincidenciák számát.

Világos volt, hogy a mérések a statisztikus adat
gyűjtés miatt hosszan eltartanak. Méréseink alapján a 
sokszorozó hatásfoka, tehát annak a valószínűsége, 
hogy egy foton hatására egy impulzust kapunk p  = 
3 '1CT3 volt. Egy sokszorozó másodpercenként körül
belül 400 impulzust adott, tehát a fotonok száma n = 
130000/s volt. Ilyen formán, ha annak valószínűsége, 
hogy mindkét sokszorozó egyszerre megszólal e = 
1%, akkor 1 percig tartó mérés alatt 0,72 „igazi” koin
cidenciára számíthattunk. Ugyanekkor, 0 = 2,5 -lO“6 s 
felbontóképesség mellett egy perc alatt Kv = 48 vélet
len koincidenciát vártunk, két nagyságrenddel többet, 
mint az „igazi” koincidenciák száma.

A hosszú mérési idő miatt nem lehetett megkövetelni, hogy 
berendezésünk stabil maradjon, különösen kritikus volt a 0 felbon
tóképesség állandó volta. Ez áramköri paraméterektől, és az elekt
roncsövek jellemzőinek öregedésétől függött. A fényforrások inten
zitása sem volt állandó. Olyan eljárást kellett találni, amely a lassú 
változások hatását kiküszöböli. Ezért koherens (egy osztott fény
nyaláb) és inkoherens (két független fényforrás) fénnyel végzett 
méréseket sűrűn váltogatva végeztük, és ehhez illesztettük a kiérté
kelési eljárást is. A 9 felbontóképességet koincidenciamérésből 
nyert adatokból számítottuk ki, ennél pontosabban nem is lehetett. 
A felbontóképesség két egymás után következő mérés tartama alatt 
ugyan nem változott, de az (1) formula alapján kiszámított értéke az 
intenzitás aktuális értékétől függött

„ *1°0 =  ----- ”---- ,

itt a felső index az inkoherens (kétforrásos) megvilágításra, az alsó 
indexben a szám a sokszorozóra utal, m a leolvasás sorszáma. Ko
herens (egyforrásos) megvilágításnál bevezettünk egy fiktív 0® 
feloldóképességet a következő definíció alapján:

Ifik)
Q (-fe) =  A

ahol a k felső index a koherens megvilágításra utal. Itt is meghatá
roztuk a fiktív felbontóképesség aktuális értékét, épp úgy, mint a 
véletlen koincidenciák esetében. A (2) formula a következőképen 
módosul

0 _ a _ e p2 nw
* " 2 A’j® A f  >'

A statisztikus kiértékelés tárgyának a 0*,m-0 „ m mennyiségeket te
kintettük, ebből számítottunk átlagot és hibát. Ha az átlag szignifi

kánsan eltérne a nullától, akkor létezne valódi koincidencia. Mivel 
az egyes sokszorozok impulzusszáma a kiértékelésnek ebben a stá
diumában állandónak vehető, a kettős megszólalás valószínűsége

e = M (<et -< g ± A<0t -e„>),

a csúcsos zárójelpár most is az átlagértékre utal.
Három méréssorozatot végeztünk, az elsőt kétperces, a másodi

kat és a harmadikat századmásodperces váltással. Az eredmény:

e Ae

0,0076 ±0,0040

-0,0029 ±0,0030

-0,0017 ±0,0036

Az egyes sorozatok súlyozott ádaga az

e ± Ae = 5,3 • 10-4 ± 2 • HT3
eredményt adta. Tehát annak a valószínűsége, hogy két sokszorozó 
egyszerre szólaljon meg legfeljebb 3 • 2 • 10-3 = 0,006, hat ezrelék. 
Ha elfogadjuk, hogy a mérések eredményei Gauss-eloszlást követ
nek, annak a valószínűsége, hogy fenti állításunk hamis 0,000022.

Az interferenciakísérlet

Jánossy és Náray kísérletei [13-151 három dologban 
különböztek a 20. század elején végzettektől. Egy
részt a detektor elektronsokszorozó volt, a fotonokat 
egyenként számlálták meg. Másrészt az előző kísérle
tekben diffrakciós képet használtak, vagy 16 utas lép
csős rácsot, tehát több hullám interferált. Mindig 
előnyben részesítjük azokat a kísérleteket, amelyek 
egyszerűbben prezentálják az eredményt. A legfonto
sabb különbség az volt, hogy az interferáló hullámok 
jól szétváltak, és a szétválasztás után nagy utat tettek 
meg a Michelson-interferométerben a 7j és a T2 tükö
rig (7. ábra). Ez az út 1-10 cm, de egy sorozatban 14 
m volt. Az előző kísérletekben ez az úthossz össze
mérhető volt a hullámhosszal.

Az első kérdés az volt, mit nevezünk alacsony fo
tonszámnak. Kétféleképpen járhatunk el. Ha J. J. 
Thomson nyomán szigorúan pontszerűnek tételez
zük fel a fotont, akkor meg kell követelnünk, hogy 
egyszerre legfeljebb egyetlen foton tartózkodjon az 
interferométerben. Ha szokványos interferométert te
kintjük, a karhossz 10 cm körül van, tehát a foton
szám n «  c/10 cm kell, hogy legyen (c a fénysebes
ség). Ha a fotonhoz hullámvonulatot rendelünk, akkor 
ennek hossza a kísérleti adatok alapján nem több, mint 
1 m, tehát a n «  c/1 m egyenlőtlenségnek kell teljesül
nie. Ezért az n = 106 foton/s megfelelő választás. Ha 
össze kívánjuk hasonlítani a kis intenzitásnál kapott 
interferenciaképet a nagy intenzitású interferenciakép
pel, akkor az utóbbira n > 1010 foton/s/nyalábszélesség 
intenzitást kell választanunk.

A kísérlet megint nehéz technikai feladat elé állítot
ta kivitelezőit. Míg a fotonkoincidenciák esetében az 
„igen vagy nem?” kérdésre kellett választ adni, itt gör
béket vettek fel. Interferenciamezőt pásztáztak végig 
fotonszámláló elektronsokszorozóval, alacsony foton
szám mellett, tehát a megfelelő számú és pontosságú 
adat eléréséhez hosszú ideig tartó kísérletre kell szá
mítani. Mivel -  különösen nagy kartávolságok esetén
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-  az interferenciaképet (a 
csíkok helyzetét) a környezet 
rezgései és a hőmérséklet el
oszlása is befolyásolják, a mé
rőberendezés mellett nem
csak nem mozoghatott, de 
nem is tartózkodhatott ember.
(Ilyen volt Joos mérése is, 
amikor egy 20 m karhosszú 
interferométerrel megismétel
te Michelson kísérletét.)

Magát a mérőberendezést a 
Fizikai Szemléből [14] átvett 6. 
ábrán láthatjuk. Az interfero- 
méter: a párhuzamos B0 nya
lábot a Psr rombusz alapú priz
ma átfogó síkjában levő vé
konyréteg tükör osztja ketté B1 
és B2 nyalábra. Az M1 és az M, 
tükrökön visszavert fény újra 
az osztótükrön keresztül eljut 
a T teleszkópba, ez képezi le 
az interferenciacsíkokat a P 
elektronsokszorozó előtt elhe
lyezett S résre. A detektort mo
tor mozgatta programozott pozíciókba. A P detektor 
impulzusait a megfelelő elektronikus berendezés szám
lálta, amely lényegében nem különbözött a koinciden
ciakísérletben használt elektronikától.

Az interferométert szemmel jól érzékelhető nagy 
fényintenzitás mellett állították úgy be, hogy az in
terferenciacsíkok függőlegesek legyenek, az S rés 
ezekkel volt párhuzamos. Az interferenciaképben 
3-4 csík jelent meg. Mérték az interferenciamező 
periodikus csíkjain belül egy-egy pontban az aktuá
lis intenzitást, egyszer kis, egyszer nagy beeső inten
zitás mellett. Mivel a Bx és a B2 nyaláb keresztirányú 
intenzitása nem volt homogén, ezért ezek eloszlását 
külön-külön is meghatározták minden mérési pont
ban, végül a sötétáramot is. Mivel a hosszú mérési 
periódus alatt a fényforrás emissziója is változott, 
külön monitorozták ezt is. A fontos távolságok az 
ábrából láthatók.

A fényforrás Hg lámpa volt, amelynek 456,1 nm 
hullámhosszú vonalát monokromátor szűrte ki. A 
fény egy része a P* elektronsokszorozóra esett, ez 
volt a fényintenzitás változásának monitora, jeleit 
szintén megszámlálták. A monokromátor kilépő rését 
az Lq lencsével képezték le az interferométer belépő 
résére. A két rés közötti nagy távolságra azért volt 
szükség, hogy a lámpa okozta felmelegedést elkerül
jék. Kis intenzitás mérése esetén az F1 és az F2 szűrő 
az ábrán folytonos vonallal jelölt helyzetben volt, te
hát már az interferométer bemenetén kicsi volt az in
tenzitás. Amikor a két szűrő szerepet cserélt (szagga
tott vonalak), az interferométer bemenetén nagy lett 
az intenzitás. Azért kellett az intenzitást az interfero
méter kimenetén csökkenteni, mert a számláló beren
dezés véges holtideje miatt nem tudta volna meg
számlálni a négy nagyságrenddel megnőtt impulzus

ELEKTROMKUS SZAHIALO [EC]

6. ábra. Az interferométer és az elektronikus rész [14], B0 -  a beeső, Blt B2-  az osztás utáni nyalá
bok; P„ — a részben áteresztő tükröt tartalmazó prizma; M2 — tükrök; T -  nagyító teleszkóp; S,
Sl, S2 -  vezérelt fényzárak; IP -  rés, Flt P2 szürke szűrők; S, S’- detektorok.

számot. Mindkét szűrő áteresztőképessége közel azo
nos volt. Az 5] és az S2 takarók a nyalábok intenzitásá
nak mérésére szolgáltak. Mivel tapasztalták, hogy a 
két nyaláb lokális intenzitáseloszlása megegyezik, 
csak az egyik nyalábot mérték.

Az interferenciamező minden pontjában hat mérést 
végeztek. Kis és nagy beeső fényintenzitásnál meg
mérték az intenzitást az interferenciakép adott pontjá
ban, ugyanezeket külön a Bl nyalábban, végül a sö- 
tétáram-impulzusok számát. Egy tipikus mérést a 7. 
ábrán szemléltetünk. A mért impulzusszámot v jelöli, 
v' és v" a kis, illetve a nagy belépő intenzitásnál az 
interferenciaképben a detektor helyének a függvé
nyében mért impulzusszám, Vj a B1 karban, v0 a sötét
áram impulzusszámát ugyancsak, mint a hely függvé
nye. Az interferenciamezőt többször végigpásztázták, 
majd átlagolás után az

Kx)
N(x) - 2 N /x ) N0ix)

2 [At(x) - N0Oe)]

mennyiséget határozták meg külön-külön nagy és kis 
intenzitásokra. Az indexek értelmezését lásd fent. A 7. 
ábrán látható az így kiszámított mennyiség. A kis és 
nagy belépő intenzitások között nincs különbség.

Több méréssorozatot végeztek különböző kar
hosszak esetén. így 1-10 cm karhossz mellett végzett 
15 mérés az eredmények analízise alapján nem adott 
szignifikáns különbséget. Ebben a sorozatban a foto
nok száma (1,6-2,2)-106/s volt. 10 cm karhossz mel
lett a foton 20 cm/(3 ’1010 cm/s) ideig tartózkodott az 
interferométer egy karjában. Annak a valószínűsége, 
hogy egyetlen foton van az interferométerben
1,5 • 10-3 volt. Ha a kiterjedés nélküli foton helyett 
hullámvonulatra gondolunk, amelynek hossza maxi-
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7. ábra. A mért intenzitások (alsó görbék), a normált intenzitások 
(felső görbék) az S detektor helyzetének függvényében [14]. A jelö
lések értelmezését lásd a szövegben.

mum 1 m, a valószínűség akkor is csak ötszörösére 
növekszik. (Megjegyezzük, hogy a kvantumelmélet 
szerint a koherens állapotban levő fotonok számát 
nem ilyen egyszerű meghatározni.)

Megismételték a mérést 14 m karhossz mellett is, 
106 foton/s mellett is, ugyanezzel az eredménnyel.

A koincidencia- és az interferenciakísérlet össze
vetése azt mutatja, hogy a bevezetésben említett el
lentmondás valóban fennáll. A fény hol részecske
ként viselkedik, lokalizáltan, helyhez (a fotokatód- 
hoz) kötötten hat, hol hullámként viselkedik, az 
egész interferométert, egy 14 méter hosszú alakzatot 
is betölt.

Tekintsük át, mit használtunk fel az elméletből. Az 
interferencia leírásához elegendő, ha az elektromág
neses hullámok klasszikus elméletét használjuk fel -  
egészen a detektor katódjáig. Implicite azt is feltettük, 
hogy a detektálás valószínűsége az intenzitás várható 
értékével arányos. Ez a jelenség kváziklasszikus leírá
sa. A fotoeffektus magyarázatával nem foglalkoztunk, 
nem volt rá szükségünk. Ez a pragmatikus álláspont -  
a probléma szőnyeg alá söprése a koincidenciakísér
letnél bosszulja meg magát. Itt is elég a klasszikus 
elmélet egészen a fotokatódokig. Ekkor merül fel a 
kérdés, miért csak az egyik katódon lép fel az energia 
kontrakciója?

A kvantum-elektrodinamika szempontjából is kifo
gást lehet tenni a kísérletek interpretációja ellen. Le
gyen Taz az idő, amennyi alatt a fény eljut a mérőbe
rendezés elejétől a detektorig. Ha fényforrásunk gáz
kisülés, akkor a teljes 4jt térszögbe emittál T idő alatt. 
Ez mindig nagy szám. Viszont maga a mérőberende
zés optikája csak igen kis térszöget lát, gyakorlatilag 
csak 1CT2 szteradiánt, tehát egy, a fényforrás által 
emittált foton legfeljebb 10~3 valószínűséggel van a

mérőberendezésben. (Valójában, a veszteségek miatt 
kisebb, mint 1CT3.) Hiába kicsi az a szám, amelyet 
akkor kapunk, ha a mérőeszközbe belépő teljesít
ményt elosztjuk a hv energiával, a fotonok száma 
nagy marad.

Az elvi kifogások dacára folytatása lett a két kísér
letnek. Az a tény, hogy egy eredményt más oldalról is 
alátámasztanak, vagy cáfolni próbálnak az eredmény 
súlyát növeli, különösen, ha a technika fejlődésével 
jobban is el lehet végezni a mérést.

Helyes volt az interferenciamérés?

1967-ben, jóval a [14, 15] munkák megjelenése után 
Doncov és Baz tollából cikk jelent meg [16], amely
ben cáfolták, hogy kis intenzitásoknál ugyanolyan a 
normált interferenciakép, mint nagyoknál. Mérőbe
rendezésük lényegesen bonyolultabb volt, minta 
kritika tárgyává tett Jánossy-Náray-kísérletben eseté
ben, mert Michelson-interferométer helyett Fabry- 
Perot-interferométert használtak, tehát két interferáló 
hullám helyett sok, elvben végtelen sok hullám inter
ferenciáját vizsgálták. Nem is fotonszámlálással de
tektálták az interferenciaképet, hanem fényerősítővel 
és fényképezéssel. A fényerősítő első része egy nagy
méretű fotokatód, erre esik az interferenciakép. A 
fotokatódot ezután lumineszkáló ernyőre képezik le, 
most már elektrooptikai úton. A leképezéshez 10-20 
kV feszültséget használnak, ezáltal az elektronok 
energiája megnő és a lumineszcens ernyőn minden 
egyes fotoelektron észlelhető felvillanást okoz. Eze
ket a felvillanásokat fényképezték le. Nagy intenzitá
sok vagy hosszú expozíciós idő mellett a felvillaná
sokból kirajzolódnának a Fabry-Perot-gyűrűk, a fel
villanások olyan sűrűk lennének, hogy a felvillaná
sok helyei összemosódnának. Kis intenzitásoknál, ha 
nem túl hosszú az expozíciós idő, az egyes pontok 
nem fedik egymást, és statisztikai módszerekkel kell 
megállapítani, vajon periodikusan változik-e a pon
tok átlagos sűrűsége.

Kis intenzitással végzett mérésnél a szerzők az in- 
terferométer elé helyeztek egy abszorbeáló szűrőt. 
Nagy intenzitás esetén ugyanezt a szűrőt a képerősítő 
elé helyezték át. így mind a két esetben a képerősítő
re már azonos átlagintenzitású fény esett be, a fény
képeket össze lehetett hasonlítani. Amíg a Fabry-Pe- 
rot-interferométerre nagy intenzitású fény esett be, ki 
lehetett mutatni az interferenciakép létezését, kis in
tenzitásoknál viszont nem.

A cikk nemcsak a Jánossy-Náray-mérésnek mon
dott ellent, de az elméleti várakozásnak is. A cikket 
közlő folyóirat egyik szerkesztőbizottsági tagjától ér
tesültem arról, hogy a főszerkesztő P. L. Kapica is ké
telkedett a szerzők állításában, de véleménye -  helye
sen -  az volt, hogy az ilyen kísérleti munkát közölni, 
megvitatni, megismételni, megcáfolni vagy elfogadni 
kell. Mivel a cikk megjelenésének évében több hóna
pig Moszkvában dolgoztam, megpróbáltam kapcsolat
ba lépni a szerzőkkel, de nem sikerült. További közle
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ményt a szerzők tollából nem találtam. Ezért felte
szem, intézetükben (amelyet nem neveztek meg) ta
lálhattak hibát a mérésekben, ezért abbahagyták a ku
tatást. Ellenkező esetben -  tekintettel a téma roppant 
jelentőségére — folytatták volna, természetesen a szer
zők publikációinak özönével.

A jelenség más szerzők érdeklődősét is felkeltette. 
Reynolds és társa [17] ugyanolyan berendezéssel mér
tek mint Doncov és Baz. Az utóbbi szerzők fényforrá
sa nagy intenzitást bocsátott ki, ezért már közvetlenül 
a forrás után is csökkenteniük kellett az intenzitást. 
(Ez a szűrő az egész mérés alatt bent volt.) Reynold- 
sék a fényforrás kilépő intenzitását eleve kicsire vá
lasztották. Ugyanis, ha sok az egyidejűleg gerjesztett 
atom a forrásban (a hullámhosszal összemérhető tá
volságban vannak az atomok), akkor ezek nem egy
mástól függetlenül sugároznak. Ők 30 foton/s/detek- 
torfelület mellett, 8 perces expozíciós idő alatt is jól 
kivehető interferenciagyűrűket kaptak, a gyűrűk egy- 
egy fotoelektron kilépési helyének megfelelő pontok
ból állnak (8. ábra).

Grisajev és társai a sugárzó atomok függetlenségét 
illetően még óvatosabbak voltak [18]. Nem is atomok 
képezték a fény forrását, hanem egy gyorsító tároló
gyűrűjében keringő elektronok szinkrotronsugárzása. 
Mivel a sugárzás spektruma viszonylag széles volt, 
csak a nulladik rendű interferenciát figyelték meg két- 
utas (kéthullámos) Jamin-interferométer segítségével. 
A szerzők becslése szerint a szinkrociklotron tároló
gyűrűje egy-egy impulzusának lecsengése után az in
tenzitás olyan szintre csökkent, hogy a detektáló kép
erősítő katódjára mindössze csak 2500 foton esett be 
másodpercenként. Azt találták, hogy az interferencia 
ugyancsak független az intenzitástól. A szerzők a dol
gozat végén a [16] cikk egyik szerzőjének mondanak 
köszönetét, aki éppen az intenzitás intenzitásfüggősé
gét hirdető cikket írta. Ez alátámasztja feltevésemet, 
hogy az ominózus kutatást az adott intézetben abba
hagyták. Érdekes, hogy Doncov és Baz kísérleteire 
többször utalnak az irodalomban, mint az őket cáfoló 
szerzőkre.
8. ábra. Reynolds kis intenzitással végzett interferenciamérésének 
eredménye [171.

Francon és Potocki [19] mutatták meg újra egy két- 
utas interferométerben, hogy az interferencia intenzi
tásfüggetlen. A fényforrás egy 20 |im átmérőjű Ne 
atomsugár volt, amit egy, a sugárra merőleges elekt
ronnyalábbal gerjesztettek. Ezzel kizárták az önfenn
tartó gázkisülésekben mindig jelenlévő, a termikusnál 
nagyobb fluktuációkat. A paraméterek megválasztásá
val azt is kizárták, hogy a sugárzó atomok között köl
csönhatás legyen. A fényforrás a teljes 4n térszögbe
6,3 ‘10Vs fotont sugárzott ki a használt 585,2 nm hul
lámhosszon, ezért átlagosan 1500 ns telt el két emisz- 
szió között. Ugyanekkor a Ne atom radiációs élettarta
ma az adott átmenetnél 15 ns volt, századrésze az át
lagos emissziós gyakoriságnak. Az interferométerben 
megtett út hossza 45 méter volt, míg az atomi élettar
tamnak megfelelő úthossz 15 *10-9 s x 3'108 m/s =
4,5 m, tizedrésze az úthossznak.

Mindezek alapján Doncov és Baz [16] méréseit fi
gyelmen kívül hagyhatjuk, és a Jánossy-Náray-méré- 
seket [13-15] igazoltnak tekinthetjük.
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A SOKASÁG RITMUSA
-  meglepő szinkronizációs folyamatok

Néda Zoltán, Babe§-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia 
Káptalan Erna, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, Románia

Rég ismert bölcsesség, hogy a SOK az más, mint egy
szerűen az egyedek összege. Sok hasonló egyed köl
csönhatása során megjelenő kollektív viselkedés mi
nőségileg új jelenségeket eredményezhet. Talán a 
legismertebb példa erre a különböző módon kapcsolt 
oszcillátorok szinkronizációja, ahol a kölcsönhatás 
következményeként egy kollektív ritmus alakul ki a 
rendszerben. A természetben, emberi közösségünk
ben és a fizikai rendszerekben számos példát isme
rünk ilyen típusú kollektív jelenségre. Ezen jelensé
gek sok esetben megérthetők egyszerű fizikai model
lek és módszerek alkalmazásával. A következőkben 
meglepő szinkronizációs jelenségeket és modelleket 
fogunk röviden bemutatni. A hangsúly a nemtriviális 
szinkronizációs folyamatokon lesz, ahol a közös rit
mus csak a rendszert jellemző paraméterek bizonyos 
értékeire alakul ki. Még érdekesebbek azok a rend
szerek, amelyekben a ritmikus kollektív viselkedés a 
rendszerben levő optimalizáció melléktermékeként 
jelenik meg, és az oszcillátorok között nincs fáziskü
lönbséget direkt módon csökkentő kölcsönhatás.

Kollektív jelenségek

A nagycsaládos szülők jól tudják, hogy két gyerekkel a 
munka nem ugyanannyi, mint kétszer egy gyerekkel 
(általában sokkal több...), viszont négy gyerekkel nem 
ugyanannyi, mint kétszer két gyerekkel (általában ke
vesebb. ..). Számtalan természeti és társadalmi jelenség 
során meggyőződhetünk arról, hogy nagyszámú egyed 
közös (kollektív) viselkedése minőségileg új és érde
kes jelenségeket eredményez. Ezen jelenségek általá
ban nem nyilvánvaló következményei a rendszert al
kotó egyedek tulajdonságainak: a sok az más, mint 
egyszerűen az egyedek összege. A rendszer egészét 
jellemző nemtriviális viselkedést kollektív jelenségnek 
nevezzük, utalva arra, hogy a furcsa viselkedés a rend
szert alkotó egyedek közti kölcsönhatásból, illetve az 
egyedek nagy számából adódik. A fentiek alapján 
könnyű megsejteni, hogy a kollektív viselkedés egy 
nagyon tág jelenségcsoportot jelöl, és számos termé
szet-, illetve társadalomkutató fáradozik ezek megérté
sén. Amint a tudományok fejlődése során már sokszor 
megtörtént, a fizika klasszikus modelljei és módszerei 
hasznosnak bizonyulnak ezen jelenségek leírására is. 
A kollektív jelenségek tanulmányozása így a modern 
fizika egyik érdekes feladata lett, amelyben sok izgal
mas és váratlan eredmény született. Egymással köl
csönható ingaórák vagy oszcilláló áramkörök szinkro
nizációja talán a legismertebb kollektív viselkedés. 
Régóta ismert jelenség ez, és ha igaz a legenda, akkor

Christian Huygens holland fizikus (1629-1695), aki 
ingaórákat is készített, volt az első, aki felfigyelt arra, 
hogy az egy falon levő órák ingái együtt lengenek 
(szinkronizálódnak). Mivel tudta, hogy lehetetlen két 
olyan ingaórát készíteni, amelyeknek pontosan azonos 
periódusa van, helyesen, a két inga közti kölcsönha
tásnak tulajdonította a szinkronizációt. A két ingaórát 
egymástól eltávolítva a szinkronizáció megszűnt, sejté
se ezáltal beigazolódott.

Ezen írás keretében nagyszámú oszcillátor szinkro- 
nizációját tárgyaljuk azon esetekben, amikor a szink
ronizáció megjelenése nem nyilvánvaló.

Mi is a szinkronizáció?

Oszcillátornak fogunk nevezni minden olyan rendszert, 
amelynek periodikus dinamikája van. Nem csak fizikai, 
hanem biológiai rendszerek is lehetnek oszcillátorok. 
Az oszcillátorok szinkronizációja a legtöbb fizikusnak 
azt jelenti, hogy a rendszert alkotó egyedek fázisai azo
nosak és időben azonosak is maradnak. Ez a dinamikus 
állapot azonban a szinkronizációnak csak az egyik le
hetséges formája, és nagyon sok más dinamikus álla
potra lehet még a szinkronizáltság fogalmát használni. 
Például, ha adott esetben az oszcillátorok közti fáziskü
lönbség marad időben állandó, a rendszert jogosan 
szinkronizáltnak tekintjük. A feladat ennél még sokkal 
bonyolultabb, ugyanis nagyon sok oszcillátor esetén 
nincs egy jól értelmezett fázis, hiszen oszcillátornak 
lehet tekinteni bármely komplex periodikus (ciklikus) 
folyamatot. Másfelől, a fentebb értelmezett tökéletesen 
szinkronizált állapoton kívül létezhetnek részlegesen 
(parciálisán) szinkronizált állapotok is, ahol az oszcillá
torok fázisai nagyrészt, vagy csak megközelítően azo
nosak. Egy oszcillátorsokaság szinkronizációjának a 
jellemzésére általában egy q rendparamétert vezetünk 
be, ami egy 0 és 1 közötti szám. A rendparaméter a 
szinkronizáció fokát jellemzi, q = 1 a tökéletesen szink
ronizált állapotnak felel meg, q = 0 bármely fajta szink
ronizáció hiányát jellemzi, és a 0 < q < 1 esetben a 
szinkronizáció részleges. A rendparaméter megválasz
tása nem mindig egyértelmű, és nagymértékben függ 
az oszcillátorsokaság tulajdonságaitól.

Triviális, illetve nemtriviális 
szinkronizációs jelenségek

Tárgyaljuk először azt az esetet, amikor a sokaságot 
alkotó oszcillátorok egyformák, és a rendszerben 
nincs egy „karmester” aki egy közös ritmust diktálna.
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1. ábra. Sörösbádogokra helyezett deszkalapon oszcilláló azonos 
metronómok szinkronizációja.

Ilyenkor spontán szinkronizációról beszélünk. Töké
letesen azonos, egymással globálisan kölcsönható 
(mindenki mindenkivel) oszcillátorok spontán szink
ronizációja triviális, ha az oszcillátorok közti kölcsön
hatás fáziskülönbség-csökkentő jellegű. Ilyen esetek
ben azt mondhatjuk, hogy a tökéletesen szinkronizált 
állapot a rendszernek egy stabil fixpontja. A rendszer 
a közös frekvenciára szinkronizálódhat úgy, hogy az 
oszcillátorok fázisai minden időpillanatban meg
egyeznek. Ilyen jellegű szinkronizációt hozhatunk 
létre, ha például tökéletesen azonos metronómokat 
egy deszkalapra rakunk, majd a deszkalapot két hen
gerként lefektetett sörösbádogra egy asztallapra he
lyezzük ( 1. ábra).

Azonnal belátható, hogy a fent leírt rendszer csak a 
„mesékben” létezik ... ugyanis a valóságban tökélete
sen egyforma egyedek nem léteznek. Bármennyire is 
akarnánk, nem tudunk két, teljesen azonos frekven
ciájú metronómot vagy ingát készíteni, sőt még atomi 
szinten sem tudunk két teljesen azonos oszcillátort 
kapni, ugyanis egy elemi oszcillátor periódusát vala
milyen mértékben a környezete is befolyásolja. Mivel 
teljesen egyforma oszcillátorokból álló sokaság nem 
létezik, jogos a kérdés, hogy különböző frekvenciájú 
oszcillátorok szinkronizálódhatnak-e? Ha igen, akkor 
mi ennek a feltétele, és mi lesz a közös frekvencia, 
amit minden egyed felvesz? Fáziskülönbség-csökken
tő kölcsönhatások esetén tehát az azonos egyedekből 
álló rendszer spontán szinkronizációja triviális, de a 
valóságos eset, amikor az oszcillátorok sajátfrekven
ciái különböznek, nem triviális.

Ha a különböző sajátfrekvenciájú oszcillátorokat 
egy elég erős külső periodikus kényszer (karmester) 
vezérli, a rendszer szinkronizációja újból könnyen 
megérthető. Ha a periodikus vezérlésnek az a hatá
sa, hogy az oszcillátorok és a karmester fáziskülönb
sége csökken, az oszcillátorok a vezérlő frekvenciá
ra szinkronizálódnak. Ilyenfajta triviális szinkroni- 
záció rendkívül elterjedt a természetben és társa
dalmunkban: katonák masírozása, tánc, a Föld és 
Hold forgása, vagy az évszakok váltakozása által ge
nerált bioritmusok, a szívritmust szabályozó sejtek 
szinkronizációja a szívbe beépített szívritmussza
bályzó által stb....

A spontán szinkronizációnak egy erősen nemtriviá
lis és érdekes megjelenési lehetősége az, amikor kü
lönböző sajátfrekvenciájú oszcillátorok szinkronizá
lódnak anélkül, hogy egy direkt fáziskülönbség-csök
kentő kölcsönhatás lenne az egyedek között. Ezen

rendszerekben a szinkronizáció egy optimalizáció 
melléktermékeként jelenik meg.

A spontán szinkronizáció nagyon gyakori jelenség. 
Számos természeti és szociális rendszerben megfi
gyelhető: mechanikailag kapcsolt ingák és metronó
mok, kapcsolt elektronikus rezgőkörök, dél-kelet- 
ázsiai tűzlegyek periodikus felvillanásai, tücskök ci
ripelése, békák brekegése, együttélő nők menstruá
ciós ciklusainak egybeesése, vastaps, kémiai reak
ciókban levő oszcillációk és egymástól távoli vihar
magokban a villámlási aktivitás stb. esetén [1], A 
spontán szinkronizációs jelenségek megértése és 
leírása ezért érdekes és fontos feladat. A következők
ben a spontán szinkronizációk néhány fontosabb 
modelljét és törvényszerűségeit egy kicsit részlete
sebben fogjuk tárgyalni.

Fáziskapcsolt oszcillátorok spontán 
szinkronizációja, a Kuramoto-modell

Kísérletileg megállapított tény, hogy nagyon sok in
gaóra vagy metronóm szinkronizálódhat, annak elle
nére, hogy sajátfrekvenciájuk különböző. Ennek 
azonban az a feltétele, hogy a köztük levő kölcsön
hatás elég erős legyen. Egy sok oszcillátort tartalma
zó rendszerre létezik egy kritikus kölcsönhatás-erős
ség, ami alatt a rendszer nem szinkronizálódik, azon
ban ha az egyedek közti kölcsönhatás erőssége meg
haladja ezt a kritikus értéket, akkor megjelenik a 
szinkronizáció. Minél eltérőbbek az oszcillátorok, 
annál magasabb a kritikus kapcsolás értéke. Ezt az 
érdekes fázisátalakulás-szerű jelenséget írja le a Ku
ramoto-modell [2].

A Kuramoto-modell fáziskapcsolt rotátorok sokasá
gát tekinti. Tekintsünk N darab globálisan csatolt rotá- 
tort. A rotátorok cô. körfrekvenciával rendelkeznek és 
állapotukat a §k fázisuk jellemzi. Kuramoto és Nishi- 
kava, Winfree [31 ötletét követve, a rendszer időbeli 
evolúcióját egy kapcsolt elsőrendű differenciálegyen
let-rendszerrel közelítette meg. Modellükben az 
&-adik oszcillátor mozgásegyenlete:

ahol K az oszcillátorok közti csatolás erősségét jellem
ző állandó. Az (1) differenciálegyenlet jobb oldalának 
az első tagja egy szabad (a többi oszcillátorral nem 
kapcsolt) oszcillátor fázisának a sajátfrekvencia sze
rinti, konstans sebességű változását írja le, a második 
tag pedig a rendszerben levő többi oszcillátorral való 
kölcsönhatást modellezi. Az (1) szerint minden oszcil
látor hat minden más oszcillátorra és ez a hatás fázis
különbség-csökkentő: ha (|); > <))̂  a &-adik oszcillátor 
fázisa gyorsabban nő, ha meg (|)y < (J)to akkor lassab
ban. Mindez a kölcsönhatást meghatározó harmoni
kus függvény nulla körüli viselkedésének tulajdonít
ható és a szinkronizációt segíti. Kuramoto és Nishika- 
va nagy érdeme, hogy rájöttek arra, hogy ha az egye-
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2. ábra. Fázisátalakulás-szerű szinkronizáció a Kuramoto-modellben.

dek közti kölcsönhatást harmonikus formában vá
lasztják meg, a kapcsolt differenciálegyenlet-rendszer 
szétválasztható egymástól független egyenletekké, és 
a szinkronizáltság fokát jellemző q rendparaméter 
átlagos értékére analitikus eredmények kaphatók. 
Rendparaméternek a:

0 és 1 közti mennyiséget tekinthetjük. A (2) képlet
ben a csúcsos zárójel idő szerinti átlagolást jelent. 
Nyilvánvalóan, ha a fázisok véletlenszerűen mutat
nak minden lehetséges irányba, a rendszer nem 
szinkronizált és q = 0. Ha azonban a rendszer tökéle
tesen szinkronizált, a fáziskörön minden fazor egy- 
irányba mutat és ezáltal q = 1. A Kuramoto-modell 
egzakt megoldása a termodinamikai határesetre vo
natkozik (N  —» °°) és azt az érdekes eredményt adja, 
hogy egy adott oszcillátorsokaság esetén létezik egy 
kritikus Kc csatoláserősség: ha K < Kc, a rendszer nem 
szinkronizálódik és a stabil megoldás q = 0; ha K > 
Kc, a rendszerben részleges szinkronizáció jelenik 
meg, és a stabil megoldás: 0 < ^ < 1 . A ^ = 1  tökéletes 
szinkronizáció a K —> °° határesetben jelenik meg. A q 
rendparaméter K szerinti változását végtelen nagysá
gú és véges nagyságú rendszerekre a 2. ábra szem
lélteti. A Kc kritikus csatolás erőssége az oszcillátorok 
sajátfrekvenciáinak szórásától függ: minél inkább kü
lönböznek ezek a sajátfrekvenciák (minél nagyobb a 
szórás értéke), annál nagyobb lesz Kc értéke. A rend
szerben egy érdekes fázisátalakulás-szerű jelenség 
tapasztalható, ezen fázisátalakulás sok szempontból 
hasonló a ferromágneses rendszerekben levő ferro- 
paramágneses fázisátalakuláshoz. A rendparaméter 
szerepét itt a rendszer mágnesezettsége, a K paramé
ter szerepét meg a rendszer hőmérsékletének inver
ze, az l/Tveszi át.

3. ábra. Tüzelő oszcillátorok szinkronizációs mechanizmusa.

A Kuramoto-modell magyarázatot ad tehát arra, 
hogy egy valós oszcillátorsokaságban, ahol az oszcil
látorok sajátfrekvenciái különbözőek, miért és mikor 
jelenhet meg bizonyos fokú szinkronizáció.

Pulzuscsatolt oszcillátorok

Nagyon sok természetbeli oszcillátor esetén a fázis 
nem jól értelmezett mennyiség, és így az oszcillátorok 
kölcsönhatását nem a fázisok különbsége vezérli. 
Tekintsük például az ázsiai tűzlegyek esetét: egy tűz- 
légy fázisa nem értelmezhető, és a tűzlegyek egymás
ról csak a felvillanás (pulzuskibocsátás) pillanatában 
szereznek információt. Tehát feltehető, hogy az egye- 
dek közti kölcsönhatás is csak a felvillanás időpontjá
ban lép fel. A természetbeli oszcillátorok nagy több
sége tüzelő jellegű (pl. a neuronok), és kölcsönhatá
suk ezen tüzelések révén valósul meg. Erre a pulzus
csatolt oszcillátorrendszerre is létezik egy egyszerű 
modell, amely elegánsan magyarázza a különböző 
sajátfrekvenciájú oszcillátorok szinkronizálásának 
lehetőségét [4]. A modellnek itt egy nagyon egyszerű 
változatát fogjuk ismertetni. Tekintsünk egy idealizált 
pulzáló oszcillátort, amelynek pillanatnyi állapotát 
egy képzeletbeli <|), fázis és egy másik, Et állapotválto
zó határozza meg. Ezen két változó egymástól nem 
független, és kapcsolatukat egy

* , - / ( ♦ , )  (3)

konkáv jellegű függvény adja meg (3 • ábra). Az osz
cillátor fázisa időben a (^.(í) = imod((j)p törvény 
szerint változik. Itt az xmod(y) jelölés az x-nek az 
y-nal való osztási maradékát jelenti. Az oszcillátorok 
fázisa tehát időben egyenletesen nő, amíg el nem éri 
a <|>' értéket, amikor lenullázódik és az oszcillátor 
tüzel (egy pulzust bocsát ki). A <|),. változóval egyidő- 
ben az Et is állandóan változik a (3) egyenlet szerint. 
A csatolatlan oszcillátorok dinamikája tehát egyszerű 
periodikus tüzelésekből áll. A globális csatolás a kibo
csátott pulzusokon keresztül valósul meg: egy oszcil
látor tüzelése a többi oszcillátor Et állapotváltozóját 
egy 8 értékkel megnöveli. Ezáltal a többi oszcillátor 
fázisa is a (3) egyenletnek megfelelően nő (3. ábra). 
Azonnal belátható, hogy egyetlen egy tüzelés lavina
szerű folyamatot eredményezhet, amelyben nagyon 
sok más oszcillátor tüzelni fog. Egy lényeges törvény, 
amit a dinamikában még bevezetnek, az úgynevezett 
refrakter állapot jelenléte: amikor egy oszcillátor tü
zelt, fázisa lenullázódik, és az oszcillátor refrakter 
állapotba kerül (fázisa nulla marad amíg a tüzelési 
lavina megszűnik). Ezáltal egy oszcillátor csak egy
szer tüzelhet egy lavinán belül. Belátható és matema
tikailag bizonyítható, hogy a rendszerben bizonyos 
fokú szinkronizáció léphet fel, amelyben az oszcillá
torok együtt tüzelnek. A szinkronizáció fokára egy jól 
értelmezett rendparaméter a legnagyobb tüzelési lavi
na relatív mérete (a legnagyobb lavinában tüzelő osz
cillátorok száma elosztva a rendszerben levő oszcillá
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torok számával). A kölcsönhatás erősségét a 8 para
méter jellemzi. A fent leírt pulzuscsatolt rendszer vi
selkedése hasonlít a Kuramoto-modell által leírtra. 
Létezik egy 8C kritikus csatolás, amely alatt a rendszer 
nem szinkronizálódik, és amely felett részleges szink- 
ronizáció alakul ki. A kritikus csatolás értéke az osz
cillátorok (j)J periódusainak szórásától függ. Minél 
inkább különbözik az oszcillátorok frekvenciája, 
annál nagyobb 8C értéke. A q rendparaméter a 8 csa
tolási paraméter függvényében a 2. ábrán rajzolt gör
béhez hasonlóan viselkedik.

Többmódusú pulzuscsatolt oszcillátorok 
meglepő szinkronizációja

Tekintsünk most olyan tüzelő jellegű oszcillátorokat, 
amelyek több módusban is működhetnek [5, 6]. Vizs
gáljuk először azt az egyszerű esetet, mikor ezen mó- 
dusok a pulzuskibocsátás periódusában különböznek 
egymástól. Legyenek ugyanakkor az oszcillátorok 
valószerűbbek azáltal, hogy az oszcilláció periódusa 
ingadozhat (fluktuálhat).

Egy egyszerű absztrakt modell ezen oszcillátorokra 
a következő lehet. Egy oszcillátor periódusa három, 
egymást követő ciklusból áll: A —> B —> C—>A—> ....A  
periódus első ciklusát (részét) jelöljük A-val, és le
gyen ez a dinamikának a véletlenszerű (stochaszti
kus) része, amelyből a periódusingadozás származik. 
Ez az A rész tekinthető úgy is, mint egy stochasztikus 
reakcióidő. Jelöljük az A ciklus időtartamát T4-val, ami 
egy stochasztikus (véletlenszerű) változó lesz. A dina
mika B ciklusa legyen a periódus leghosszabb időtar
tama: tb, és legyen ez az az időhossz, amit az oszcillá
tor periódusként követni szeretne. Az oszcillátor mó- 
dusai abból származnak, hogy xB hossza különböző 
lehet. A legegyszerűbb esetben a B ciklus hossza csak 
kétféle lehet: t bi vagy Tm . Az egyszerűség kedvéért 
tételezzük fel, hogy xBII = 2 -XB„ vagyis létezik egy 
lassúbb módus, (B = B„), és egy gyorsabb módus, (B 
= Bj). Amikor az oszcillátor dinamikája a B részéhez 
ér, az oszcillátor dönthet, hogy melyik módust vá
lasztja. A periódus utolsó, C ciklusában történik a 
tüzelés. A tüzelés hossza legyen xc, erőssége pedig 
l/N, ahol N a  rendszerben levő oszcillátorok száma. 
Az z-edik oszcillátor pulzuskibocsátása tehát /  = l/N, 
ha az oszcillátor a C ciklusban van, és f  = 0, ha az 
oszcillátor az A vagy B ciklusban van. A rendszerben 
levő össz-pulzuserősség

N
/ =  E  ft-t - 1

A fentebb értelmezett absztrakt oszcillátorok na
gyon általánosak, és a természetben nagyon sok 
olyan rendszer van, amelynek dinamikája hasonló. 
Egy azonnali példa erre az emberi tapsolás [7]. A tap
solás egy ciklikus művelet, amelynek periódusa idő
ben fluktuál, létezik egy gyors és egy lassú tapsolási 
mód, és egy teljes ciklus hangkibocsátással végződik.

4. ábra. Kétmódusú tüzelő oszcillátorok dinamikája.

Többmódusú stochasztikus oszcillátorral modellezhe
tő még egyes tücsökfajok ciripelése, ahol a ciripelési 
frekvenciák a környezet hőmérsékletével változnak; a 
neuronok dinamikája, ahol két jól elkülöníthető osz
cillációs mód létezik; és a Gonyaulax polyhedra egy
sejtű alga többfajta biolumineszcenciája.

Az eddig értelmezett többmódusú stochasztikus és 
tüzelő oszcillátorok dinamikája egyszerű, de még 
nem értelmeztük a köztük levő kapcsolást. Tételez
zük fel, hogy ezen többmódusú oszcillátorsokaság 
célja az, hogy az/pillanatnyi összpulzus erősségét a 
rendszerben egy megszabott J* érték körül tartsa. A 
rendszer tehát egyszerűen arra törekszik, hogy a tüze
léseket úgy optimalizálja, hogy f  ~ f*■ Az egyedek 
egyetlen szabadsági foka az, hogy a módusok között 
szabadon választhatnak. Egy egyed, miután befejezte 
az A ciklust, választhat, hogy a B, vagy a Bn módust 
követi (4. ábra). Ha ebben a pillanatban f  < J*, az 
oszcillátor a rövidebb periódusú, B, módust követi, 
növelve ezáltal az egységnyi idő alatti pulzusok szá
mát, és ezáltal /értékét. Ha azonban /> /* , az oszcillá
tor a hosszabb periódusú, Bu módust választja, csök
kentve az egységnyi idő alatti pulzusok számát, és 
ezáltal/értékét. A fenti dinamikának tehát egy opti- 
malizációs célja van: a rendszerben levő összpulzus 
erősségét/* környezetében tartani.

Ami azonban ebben a rendszerben történik, az 
sokkal több, mint egy egyszerű optimalizáció! Ha f"

5. ábra. Kétmódusú tüzelő oszcillátorok elektronikus megvalósítása.
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6. ábra. (a) Fázisátalakulás-szerű szinkronizáció a kétmódusú osz
cillátor sokaságban, (b) A szinkronizáció mértékének változása a 
rendszerben levő oszcillátorok számának függvényében.

értéke nagyon nagy, minden oszcillátor a B, módust 
választja, az oszcillátorok össze-vissza villognak, és 
szinkronizáció nem jelenik meg. Ha /* értéke nagyon 
kicsi, minden oszcillátor a Bn módust választja, az 
oszcillátorok megint össze-vissza villognak, és szink
ronizáció újból nem jelenik meg. A meglepetés az, 
hogy egy aránylag tág /* intervallumon az oszcilláto
rok elkezdenek a két módus között váltogatni, és 
ilyenkor az oszcillátorok tüzelése részlegesen szinkro- 
nizálódik, annak ellenére, hogy semmilyen fáziskü
lönbség-csökkentő kölcsönhatás nincs az egyedek 
között, és hogy az oszcillátorok sajátperiódusai kü
lönbözőek és időben fluktuálhatnak.

A rendszer viselkedése a legegyszerűbben számító- 
gépes szimulációkkal tanulmányozható. Készíthetők 
azonban „elektronikus bogarak” (5. ábra), amelyek 
egy LED segítségével fényimpulzus kibocsátására 
képesek és egy fotoellenálláson keresztül a rendszer
ben levő fényerősséget detektálják. A „bogarak” dön
téshozatalra (móduskiválasztásra) képes agya egy kis 
mikrokontroller. Egy ilyen elektronikus bogárrend
szert egy közös lapról vezérelve és dobozba zárva, a 
nem várt kollektív viselkedés kísérletileg is tanulmá
nyozható (a [8] honlapon egy ilyen kísérletről készült 
film is látható).

A rendszer szinkronizációs fokát egy q = p /p 1 
rendparaméterrel jellemezzük, ahol p  egy olyan 
mennyiség, ami a rendszer/(í) jelének a periodicitá
sát jellemzi, p1 meg egyetlenegy egyed jelének pe
riodicitását jellemzi a hosszú periódusú B„ módus- 
ban. A rendszer periodicitása alatt itt azt értjük, hogy

mennyire jól közelíthető az / ( t) függvény egy tetsző
leges periodikus függvénnyel (p  értékének egzakt 
értelmezéséhez lásd a [6] cikket). A választott rend
paraméter annyiban különbözik az előző esetekben 
tekintett rendparaméterektől, hogy egynél nagyobb 
szám is lehet. Számítógép-szimulációs eredmények a 
q rendparaméter átlagos értékére a 6.a és 6.b ábrán 
láthatók. A 6.a ábrán az átlagos rendparamétert 
ábrázoljuk az/* függvényében, különböző N számú 
oszcillátorból álló rendszerekre. A 6.b ábrán rögzí
tett /* esetén q értékét ábrázoljuk a rendszerben 
levő oszcillátorok számának függvényében. A 6.a 
ábrán látható, hogy létezik egy olyan/* intervallum, 
amelyen az oszcillátorrendszer egy erősen periodi
kus összjelet ad, vagyis az oszcillátorok pulzusai 
szinkronizálódnak. A szinkronizáció megjelenése és 
eltűnése hirtelen történik, a Kuramoto-rendszerben 
megismert fázisátalakulásra emlékeztet. Érdemes 
felfigyelni arra a tényre, hogy ezen szinkronizált 
állapotban q > 1, ami azt sejteti, hogy a rendszer 
sokkal inkább periodikus, mint az egyedek külön- 
külön! A 6.b ábrán az is jól látható, hogy az oszcillá
torok számának a növelésével a rendszer periodici
tása monotonon növekszik. A meglepetést okozó 
szinkronizáció mellett ez egy újabb érdekes ered
mény, ami azt sugallja, hogy a periódusukban inga
dozó oszcillátoroknak egy ilyenszerű kapcsolásával 
pontos és jó periodicitású oszcillátor készíthető.

A kétmódusú oszcillátorrendszerre itt bemutatott 
eredmények nagyon általános körülmények között 
megmaradnak: ha többmódusú oszcillátorokat tekin
tünk, ha az oszcillátorokat rácsra rakjuk és minden 
oszcillátor csak a szomszédjait látja, ha J* értéke 
gyengén különböző oszcillátoronként stb.

Következtetések

A szinkronizáció nagyon általános kollektív jelen
ség, amely sok természeti és társadalmi rendszerben 
megjelenik. Itt „ízelítőként” bemutattunk néhány ér
dekes és meglepő eredményt valószerű oszcillátor
sokaságok esetére. Azon jelenségekre és modellekre 
fókuszáltunk, ahol sok oszcillátor kölcsönhatása 
során nemtriviális szinkronizáció alakult ki. A tár
gyalt modellek hasznosak lehetnek biológiai és tár
sadalmi jelenségek megértéséhez és ezek modelle
zésére.
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KINEMATIKA A KARTÉZIÁNUS FIZIKÁBAN
Az elmozdulás, az idő és a sebesség értelmezése

írásomban a mechanikus filozófia1 mozgással kapcso
latos fogalmait, változóit és egyenleteit szeretném 
megvizsgálni. Descartes a mozgással kapcsolatos el
méletét kidolgozta ugyan, de talán nem egyértelműen 
fogalmazta meg, vagy ami még valószínűbb, a new
toni mechanika térhódítása miatti szemléletváltás, az 
alapvető ontológiai entitások megváltozása, értelmet
lenné, félreérthetővé tették. Úgy vélem, a newtoni 
paradigmában értelmezett sebesség, idő, út, lendület 
fogalma alkalmatlan a kartéziánus fizika értelmezésé
re, ezért célom, hogy a Filozófia alapelvei [71 vonat
kozó pontjait elemezve ezeknek a látszólag triviális, 
de valójában erősen a klasszikus mechanika által be
folyásolt fogalmaknak egy új értelmezését adjam, oly 
módon, hogy felhasználásukkal a kartéziánus fizika 
konzisztens elméletként legyen interpretálható.

így nem használom fel kritikátlanul a newtoni eredetű 
meghatározásokat, hanem olyan definíciók megadására 
törekszem, amelyek illeszkednek a descartes-i szövegek
hez, ugyanakkor egymással is összefüggő, egységes 
elméletet alkotnak, olyat, amely Descartes szemében 
alkalmasnak tűnhetett a jelenségek magyarázatára.

A tudományos tudás történetének mai felfogása 
révén előtérbe került az elfeledett, elbukott, meghala
dott tudományos elméletek vizsgálata, belső össze
függéseik megértése. Ebből a szempontból Descartes 
munkássága mindenképpen kiemelt figyelemre tart
hat számot. Kora egyik legnagyobb hatású természet- 
tudósa volt, még akkor is, ha a későbbiekben háttérbe 
szorult, és elmélete jelentős részét elvetették. De mint 
Kvasz László [2] kimutatta, fizikája jelentős hatást gya
korolt a newtoni tudományra, és a modern tudomá
nyos eljárás módszertanát az ő munkássága alapozta 
meg. Ezért is érdekes, hogy természettudományára 
szinte sehol sem találunk hivatkozásokat. Kuhn alap
ján azt mondhatjuk, hogy mint vesztes paradigmát, 
teljesen törölték a tudományos szakirodalomból.

Kritikák összefoglalása

A kartéziánus fizikával szemben napjainkig számos 
kritikát fogalmaztak meg. A következőkben szeret
ném összefoglalni a legfontosabbakat azok közül, 
amelyek érintik a sebesség fogalmát.

1 A „mechanikus filozófia” kifejezés állítólag R. Boyle-tól szárma
zik. A tudományos magyarázat 16-17. században kialakult irányza
ta, amely a korábban uralkodó arisztotelészi filozófiával ellentétben 
a világ jelenségeit kicsiny (láthatatlan) részecskék mozgására pró
bálta visszavezetni. Az Univerzumot mint gépezetet képzelte el, ami 
felépítésének és szabályainak megfelelően működik (lásd az óra
metaforát). Egyes gondolkodók, mint például Descartes is, az élőlé
nyeket, illetve az emberi testet is mint gépezetet képzelték el. Bő
vebben lásd Boros Gábor munkáját [1],

KistÜttŐSi Gyula, BME Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

1. kritika
A descartes-i fizikát tárgyaló írások egy részében a 

sebesség fogalmát nem elemzik, és feltétel nélkül 
elfogadják napjaink hétköznapi, vagy a newtoni fizika 
szerinti értelmezését [3], vagy vizsgálják ugyan, de 
átlagsebességről, vagy nagyon rövid idő alatti (pilla
natnyi) sebességről beszélnek [4]. Senki sem elemzi, 
hogy mit is jelent a sebességet meghatározó két té
nyező, az elmozdulás és az idő. Ez utóbbi Descartes- 
nál csupán a dolgok szemléletmódja, míg az előbbi 
jelentése kiterjedt testek esetén nem tisztázott. Jólle
het emiatt a sebesség fogalma nem tekinthető egyér
telműen meghatározottnak, minden további elemzés 
nélkül fogalmaznak meg kritikát a descartes-i fizika 
inkonzisztenciáját illetően [5L

2. kritika
Descartes nem fejtette ki teljes körűen a mozgás- 

mennyiséget befolyásoló tényezőket, mert bár említi a 
felületet és a környezetet (közegellenállást) is, a moz
gástörvényekben a későbbiekben már csak a sebessé
get és a kiterjedést veszi figyelembe [61. így a kartéziá
nus fizika kidolgozatlan, sőt zavaros.

3- kritika
Descartes matematikai (mennyiségi) fizikáról be

szél, de valójában minőségit csinál, nincsenek konk
rét mennyiségi viszonyok. Miközben deklarált célja 
a fizika matematizálása, valójában nincs egyetlen 
olyan tétele sem, amelyikben kvantitatív változók 
szerepelnének. Ezért fizikája inkább az arisztotelészi 
fizika csúcspontja, mint a modern természettudo
mány kezdete.

Az elmozdulás

Ahogy napjaink hétköznapi gondolkodása a klasszi
kus fizika tér-idő felfogására épül, úgy határozták 
meg a skolasztikus fogalmak és szemléletmód a 17. 
század fizikai gondolkodását. S ahogy nekünk kény
szeríteni kell magunkat, hogy egy másik fogalom- 
rendszerbe tudjunk helyezkedni, úgy kellett a kor 
gondolkodóinak erőfeszítéseket tenniük, hogy új 
szemléletmódot vezethessenek be. Ezeknek a szem
léletmódoknak némelyike lehet, hogy zsákutcának 
bizonyult, vagy már a kidolgozásakor hibás volt, de 
volt olyan is, amelyik pusztán feledésbe merült. így 
könnyen lehet, hogy később hibásnak, hiányosnak 
bélyegezték, pusztán azért, mert nem értették meg. 
Ezért nem értelmezhetjük a kartéziánus kinematikát 
a klasszikus felfogásban, hanem rekonstruálni kell 
az elmozdulás, az idő és a sebesség descartes-i fel
fogását.
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1. ábra. Pontszerű test egydimenziós, és kiterjedt test háromdimen
ziós pályája.

t'i DV
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2. ábra. Q kiterjedésű test mozgása a térben.

Ha a testeket2 egy adott vonatkoztatási rendszerben 
vizsgáljuk, és megállapítjuk, hogy közülük némelyik 
mozog, akkor meg kell tudni határozni az elmozdulá
sukat. Mindenekelőtt azonban tisztázni kell a lehetsé
ges mozgás jellegét. Descartes elutasította az okkult 
entitások, így a távolhatás (erő) feltételezését. Hatást a 
testek kizárólag közvetlen érintkezés révén képesek 
egymásra kifejteni, gyakorlatilag ütközések révén. Az a 
priori kifejtett első természeti törvény kimondja, hogy a 
magára hagyott test mozgását egyenletesen, míg a má
sodik, hogy egyenes vonalban folytatja [7] mindaddig, 
amíg valamely más testtel ütközve sebességének nagy
sága vagy iránya megváltozik. A gyorsító erő létének 
elutasítása miatt a kartéziánus fizikában nem értelmez
hető a gyorsulás sem, legfeljebb a sebesség ütközések 
sorozata által kiváltott, diszkrét ugrásokkal való válto
zásáról beszélhetünk. A továbbiakban tehát kizárólag 
egyenes vonalú, egyenletes mozgásról lesz szó.

A két tetszőleges állapot közt megtett út meghatáro
zása során problémát okoz, hogy miként lehet egy test 
mozgását leírni. Ez lehetséges egy vonallal, mint pályá
val, egy pont, vagy pontszerű test esetén (mint amilyen a 
newtoni tömegpont), de semmiképpen sem a descartes-i 
fizika által feltételezett kiterjedt testek esetében. Ezek a 
testek nem egy vonalszerű utat járnak be, hanem, mivel 
van a mozgásra merőleges felületük, sokkal inkább egy 
tértartományt. Akkor járunk el helyesen, ha a megtett út 
helyére a bejárt térrészt képzeljük, mert így megkapjuk 
a descartes-i értelemben vett elmozdulást (1. ábra). 
Descartes a következőket mondja: „A filozófusok több 
mozgást is feltételeznek.... Én viszont csak egyet isme
rek, azt, amely könnyebben ismerhető meg, mint a geo- 
méterek vonalai: mely oka annak, hogy a testek az 
egyik helyről a másikra haladnak, és egymás után fog
lalják el az összes teret a kettő között.” [8]

Adjuk meg a kartéziánus fizikai mennyiségeket és a 
köztük fennálló viszonyt úgy, hogy a definíciók illesz
kedjenek a descartes-i szöveghelyekhez. Mindenek
előtt különítsük el a test Q kiterjedését az általa elfog
lalt tér ^kiterjedésétől. Legyen az elfoglalt tér a moz
gás kezdetén Vlt a végén V2, a mozgás során a test 
által bejárt térrészt jelölje DV{2. ábra).

Q= vt = v 2,
V1 + DV= DV+ V2.

Nyugvó test esetén Vx = V2, mivel DV= 0.

2 A cikkben nem foglalkozom a kartéziánus fizikában a jelensége
kért felelős apró testek tulajdonságaival, de meg kell említeni, hogy 
változatos alakúak és méretűek (ami alapján 3 alapvető csoportba so
rolhatók), tökéletesen merevek és azonos, homogén anyagból állnak.

A Q és a DV jellege közti különbség, hogy DV a 
térhez, míg Q a testhez tartozik, de mindkettő kiterje
dés, azaz hossz, szélesség és mélység által meghatáro
zott. Legyen s a test egyenes vonalú elmozdulása a 
mozgás irányában, és A a kiterjedt testnek a mozgás 
irányára merőleges síkra eső vetülete (3- ábra). Ekkor

DV= As.
Látható, hogy egy test, kiterjedése változatlansága 
esetén, bármely irányba azonos nagyságú tértarto
mányt járhat be úgy, hogy az adott irányú elmozdulás 
nagysága (a newtoni értelemben vett út) eltérő, mert 
függ az elmozdulásra merőleges felülettől. Tehát Des
cartes megalapozottan állította, hogy a felületnek is 
van szerepe a mozgásban, de nem a súrlódás és ellen
állás szempontjából, ahogy kritikusai gondolják.

Az idő és a sebesség kartéziánus felfogása

Az idő értelmezése a Filozófia alapelveiben nem tel
jesen egyértelmű. Descartes nem sok szót veszteget 
rá, csupán az I. részben említi. Az állítja, hogy a „tar- 
tam”-ot a priori ismerjük meg. A tartam „az a módusz, 
avagy módozat, ahogyan ezt a dolgot mint folyamato
san létezőt tekintjük” [91. A tartam ideája világosan 
elkülönül a szubsztancia ideájától. Ugyanakkor a kö
vetkező pontban azt is kijelenti, hogy a módusz való
jában atributum. így a teremtett dolgok esetén „... azt, 
ami mindig ugyanazon a módon van meg bennük, 
mint ahogyan a létezés és a tartam abban a dologban, 
amelyik létezik és tart, atributumnak, ... fogom ne
vezni” [10], így a dolog időbelisége a létezéséből, il
letve létezése és önmaga folytonosságából követke
zik. Ezért a dolgok időbelisége, „tartama” benne van a 
dologban (testben). Az isteni örökkévalóság és a dol
gok létideje azonban az ember számára érzékelhetet
len, ezért a tudományos megismerés során ez az „ab
szolút idő” nem használható. Descartes szerint nem 
tévesztendő össze azzal az idővel, „.. .amelyet megkü-

3. ábra. A bejárt tértartomány, a felület és az (adott irányba való) 
elmozdulás összefüggése.

DV
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3lönböztetünk az általánosságban vett időtartamtól, és 
a mozgás mértékének mondunk, (mert ez) csak egy 
bizonyos módozat, ahogyan ezt a tartamot elgondol
juk” [11], Ebben az értelemben az idő a gondolkodás 
módozata, ahogy az elme a világot szemléli. Amíg a 
„létezés ideje” valamennyi dologban azonos, addig a 
gondolkodás módozataként tekintett idő eltérő és 
korlátozott hatókörű lehet [12], Hogy a szemlélet szá
mára összehasonlítható legyen, bizonyos speciálisan 
mozgó testeket jelölünk ki az idő mérésére. „Ám hogy 
azonos mérték szerint foghassuk fel valamennyi do
log3 időtartamát, rendszerint egyes szabályos mozgá
sok időtartamát használjuk, mint amilyen a nap és az 
év, s ezt hívjuk, miután az időtartamot ily módon ösz- 
szehasonlítottuk, időnek.” [1314

Tehát az idő, mint a dolgok létezési ideje egysé
ges és létezik. De ez az idő az ember számára érzé
kelhetetlen, a világ megismerése során csak a dolgo
kat, ezek mozgását, változását látja, és ez alapján 
értelmezi, fogja fel az időt. A mechanikus filozófia 
ugyanis mind a jelenségek magyarázatát, mind az 
érzékelést láthatatlan, kicsiny részecskék mozgására 
vezeti vissza. Mivel az időt nem a priori fogjuk fel, 
csak tapasztalatainkra, érzékeinkre támaszkodha
tunk.5 Ezek a tapasztalatok azonban, és maga az 
érzékelés is, miként a világ összes jelensége, szintén

3 A véges emberi elme számára felfogható „valamennyi” dolog.
4 Spinoza a F i l o z ó f i a  a l a p e l v e i h e z  írt magyarázatában világosab
ban fogalmaz: „Hier sage ich nur, dass sie (die Ewigkeit) das Attri
but ist, unter dem ich das unendliche Dasein Gottes begreife, dage
gen ist die Dauer das Attribut, unter dem ich das Dasein der er
schaffenen Dinge, so wie sie in der Wirklichkeit beharren, begreife. 
Daraus folgt klar, dass die Dauer von dem ganzen Dasein eines 
Dinges nur dem Gesichtspunkt des Denkens nach unterschieden 
wird, da man das, was man der Dauer eines Dinges abzieht, auch 
seinem Dasein abziehen muss. Um dies zu bestimmen, vergleicht 
man es mit der Dauer der Dinge, die eine feste und bestimmte Be
wegung haben, und nennt diese Vergleichung die Zeit. Daher ist 
die Zeit keine Bestimmung der Dinge, sondern nur eine Art, sie zu 
denken, ...” [14] („Itt csak azt állítom, hogy az örökkévalóság csu
pán egy attribútum, amivel Isten végtelen létét megragadom, ellen
tétben a tartammal, ami az az attribútum, amivel a teremtett dolgok 
létét ragadom meg, úgy, ahogy a valóságban fennállnak. Ebből vilá
gos, hogy egy dolog egész létének tartama csak a gondolkodás né
zőpontjából különböztethető meg, mivel amit bárki egy dolog tarta
mának tekint, azt saját létére kell vonatkoztatnia. Ezt meghatározan
dó, olyan dolgok tartamához hasonlítja, amelyeknek rögzített, meg
határozott mozgásuk van, és ezt az összevetést nevezi időnek. így 
az idő nem a dolog meghatározója, hanem csupán a gondolkodás 
egy módozata.” Fordítás tőlem.) További érvelés található a lét és a 
jelenlét megkülönböztetéséről ugyanitt, a 128-130. oldalon.
5 Descartes-nál a fizikai világot két irányból ismerjük meg. Az
alapelveket, az „első okokat”, amelyek a világ legáltalánosabb tulaj
donságait fejezik ki, a priori kell elsajátítani. Ezen a priori természeti 
törvények érvényességét az garantálja, hogy Isten létét csupán a 
priori módon, mindenféle tapasztalat nélkül képesek vagyunk iga
zolni. A valóság és a róla szerzett tapasztalatunk lehet bármilyen, 
ezen törvények igazsága a „cogito” bizonyosságában van. Azt, hogy 
a világ — aminek létére és milyenségére az ideáink alapján követ
keztetünk -  valóban létezik, és olyan, mint véljük, azt bizonyítja, 
hogy ideáinkat valamiképp passzívnak, külső tárgyak által keltett
nek tapasztaljuk, és Isten létéből eredően garanciánk van arra, hogy 
amit tisztán és világosan igaznak érzékelünk, az valóban igaz. Ha 
tehát képesek vagyunk belátni, hogy létezik a tárgyaknak és a moz
gásnak egy világa, akkor jogosan hisszük, hogy ez az a priori termé
szettörvények által irányított fizikai világ. F o l y t a t á s  —»

1 2
origo

megfigyelő, 
vonatkoztatási pontok
választott időmérő test 
például a Nap

egyenletesen 
mozgó test

gyorsulva 
mozgó test

4 .  á b r a .  Az idő mérése adott vonatkoztatási rendszerben mozgó 
testekkel.

a részecskék mozgására, így végső soron a kiterje
désre vezethetők vissza.

Descartes, miként Arisztotelész is, úgy vélte, hogy 
vákuum nem létezhet, mert logikai ellentmondáshoz 
vezetne [16]. (Szemben például az atomistákkal és 
Newtonnal.) A mozgó test a vákuummentesen kitöl
tött térben az egyik helyről a másikra folytonosan 
halad, úgy, hogy a test két állapotában elfoglalt helye 
közti tér egészét bejárja. Mind a test által elfoglalt, 
mind a bejárt térrész kiterjedés, azaz végtelenül oszt
ható, így tetszőlegesen kicsiny elmozdulás, ezáltal 
tetszőlegesen kicsiny időpillanat is értelmezhető. 
Ahogy a mozgás, úgy az idő is folytonos. Az idő mé
rése úgy történik, hogy a tetszőlegesen kiválasztott, 
de szabályos (ismétlődő, azonos) mozgást végző idő
mérő test pályáján bizonyos meghatározott helyeket 
jelölünk ki (pl. inga végpontjai)6 egy adott vonatkoz
tatási rendszerben, és más testek mozgását ahhoz

De Descartes is látta, hogy az a priori fizika nem képes teljes 
körűen leírni a világot. Az önevidens elvekből dedukcióval levezet
ve csak a világ legáltalánosabb szabályai állapíthatók meg, mint 
például, hogy a három fizikai törvényből levezethetők a testek üt
közésének törvényei. Ezzel szemben a F i l o z ó f i a  a l a p e l v e i b e n  Des
cartes felsorol néhányat azon számos jelenség közül, amelyek csak 
empirikus kutatással tárhatók fel. A legfontosabb ezek közül az 
anyag részecskéinek mérete, amekkora darabokra az anyagot Isten 
a világ teremtésekor felosztotta. A továbblépés az empirikus hipoté
zisek rendszerével lehetséges. A hipotézisek a descartes-i termino
lógiában a fizikai kutatás empirikus részéhez tartozó magyarázó 
tételek. Ha a hipotézisből levont következtetés megegyezik a ta
pasztalattal, különösen a döntő kísérletből nyert adatokkal, akkor 
minden okunk megvan, hogy a hipotézist igaznak véljük. Tehát a 
hipotetikus-deduktív módszer a descartes-i fizika empirikus oldalá
hoz tartozik. Nem érinti az alapvető természeti törvényeket, és ha 
hamisnak bizonyul, nem is érvényteleníti azokat. Az empirikus hi
potéziseket pedig vagy a priori demonstrációra vezetjük vissza, 
vagy a módszertani elveknek megfelelően az összes lehetséges, 
alternatív hipotézist feltárjuk, és döntő kísérletekkel a számukat a 
legkisebbre, lehetőleg egyre csökkentjük.

A hipotetikus-deduktív módszer segítségével lehetővé válik a 
meglévő elméletek és a hipotézisek igazolása, illetve az a priori és a 
tapasztalati tudáselemek egységes rendszerbe foglalása. Mindehhez 
kell, hogy az empirikus kutatás megkezdése előtt az a priori terület 
a lehető legalaposabban kifejtésre kerüljön, mivel a kapott a priori 
törvényeket a későbbiekben minden szóba jöhető hipotetikus rend
szernek teljes egészében tartalmaznia kell. Ezek, és a megismerés 
alapelvei bizonyos kötöttségeket tartalmaznak a magyarázat elfo
gadható módjára, a legfontosabb problémákra, és a megoldásokra 
vonatkozóan. (Bővebben lásd C. Larmore cikkében [14].)
6 Az inga mozgása nem e g y e n l e t e s ,  hanem s z a b á l y o s a n  i s m é t l ő d ő ,  
azonos elmozdulással.
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viszonyítjuk, hogy az időmérő test a meghatározott 
pálya mekkora hányadát járta be a vizsgált mozgás 
során. így az idő mérése a kiterjedés mérésére, illetve 
kiterjedések arányára vezethető vissza (4. ábra).

Fel kell ismerni, hogy az idő emberi érzékelése 
szorosan kapcsolódik a mozgáshoz.7 Ha nincs érzé
kelhető mozgás, akkor az idő sem mérhető, illetve 
ismerhető fel az ember számára. Ez egyaránt igaz ak
kor, ha valóban nincs mozgás, de akkor is, ha a meg
figyelőhöz kötött vonatkoztatási rendszer együtt mo
zog a megfigyelt testekkel, így azok „látszólag” nyu
galomban vannak.

A sebesség

A sebességet a kartéziánus fizikában is az elmozdulás 
és az „ehhez szükséges idő” hányadosaként értelmez
hetjük. Az eltérés a sebesség mai felfogásához képest 
abban áll, hogy a test elmozdulását nem az út, hanem 
a mozgás során bejárt tér nagysága jellemzi. A bejárt 
térrész, mint kiterjedés, skalár mennyiség (gyakorlati
lag egy hasáb térfogata). Az idő, mint a „mozgás tarta
ma” dimenzió nélküli mennyiségként értelmezhető, 
azt mutatja, hogy az időmérő test által bejárt térrész 
hogy aránylik ahhoz a térrészhez, amit ez a test egy 
periódus alatt jár be. A kettő hányadosa, azaz a sebes
ség is skalár érték lesz.

Jelölje c (mint celeritas) a sebességet a kartéziánus 
fizikában. A következő egyenleteket írhatjuk fel:8

ahol

dt
DV... . .időmérő

DVidőmérő 1 periódus

Ebből képezhető egy adott irányra vonatkozóan meg
adott (vagy adott felületre merőleges) sebesség is 
(eltérés a newtoni sebességhez képest az idő értelme
zésében van):

c
A ’

ahol vA az A felületre merőleges irányban mért se
besség,

DV  
A '

ahol sA az A felületre merőleges irányban mért elmoz
dulás.

7 El lehet különíteni az isteni örökkévalóságot, a testek létezési 
(abszolút) idejét, és az ember számára érzékelhető időt (tartam). A 
fizikában csak ez utóbbi vizsgálható.
8 Csak a kartéziánus fizika törvényeinek részletes kidolgozása so
rán lenne eldönthető, hogy praktikusabb lenne-e a sebességnek egy, 
az általam megadottal egyenértékű, de eltérő definíciója. Vonatkoz
tathatnánk például egységnyi kiterjedésű test elmozdulására ÍDV/Q), 
de akár az időt is tekinthetnénk kiterjedésnek CDVldSmérts).

A sebesség nagyságának és irányának 
függetlensége

Mi az előnye annak, ha a sebességet nem mint a pilla
nat alatt megtett utat, hanem mint a pillanat alatt be
járt térrészt határozzuk meg? Egyrészt teljesen össz
hangba kerülünk a descartes-i szövegekkel, másrészt 
fel tudunk oldani egy látszólagos ellentmondást a 
kartéziánus fizikában. Ez az alábbi két állítás össze- 
egyeztethetetlenségéből ered, amelyek egyike a moz
gásmennyiség meghatározását adja [17], a másik a test 
sebességének és irányának (determináció) független
ségét mondja ki [18].

A Filozófia alapelvei II. rész 43. pontjában Des
cartes a testek „erejét” vizsgálja, amivel képesek „ha
tást kifejteni”. Minden testnek van egy „tehetetlenségi 
ereje”, hogy ellenálljon állapota és helyzete megvál
toztatásának. Ez a változás Descartes szerint lehet 
egyrészt két test elválasztása és az összekapcsolása 
(azaz vagy a korábban együtt mozgó testek eltávolod
nak, vagy a korábban eltérően mozgó testek együtt 
fognak mozogni, így egymáshoz viszonyított relatív 
elhelyezkedésük változik), másrészt nyugvó test moz
gásba hozása, vagy mozgó test megállítása (állapot). 
A mozgásmennyiség azt fejezi ki, hogy mekkora hatás 
kell egy adott test relatív helyzetének megváltoztatá
sához. Félreérthető, hogy ezt a mozgásmennyiséget 
Descartes egyik alkalommal két összetevő, a kiterje
dés és a sebesség szorzataként határozza meg [19], 
máshol azonban e kettőn túlmenően megemlíti még 
befolyásoló tényezőként a két testet elválasztó felület 
nagyságát és az ütközések módját is, amiből egyes 
kritikusai arra következtetnek, hogy szükséges az 
alakból eredő „súrlódás” figyelembe vétele is, amit 
Descartes már elmulasztott.9 * 20

Ugyanakkor Descartes a Filozófia alapelvei II. rész 
41. pontjában azt állítja, hogy téves felfogás, ha a moz
gáshoz hozzákapcsoljuk a test adott mozgásirányba va
ló determinációját, azaz a mozgás irányát a mozgás 
fogalmához tartozónak gondoljuk. Nála a mozgás moz
gásmennyiség, mérhető, a kiterjedésre visszavezethető 
dolog, független a test determinációjától (skalár meny- 
nyiség). Egy mozgó test mozgási irányának változása 
elkülönül a mozgásmennyiségének változásától. A test 
tehát minden további nélkül képes irányának megvál
toztatására, amint környezete erre kényszeríti, miköz
ben sebessége és mozgásmennyisége nem változik. Ha 
azonban elképzelünk egy nagy felületű, lapos testet (5. 
ábra), akkor a hagyományos sebességfelfogás és válto
zatlan kiterjedés esetén a felületre merőlegesen, illetve

9 ....  if M has a larger surface area than N, then it will encounter
more resistance from the medium in which they move, and to com
pensate for this M needs a greater impressed force to maintain the 
same speed as N. Since the first kind of resistance to motion is a 
characteristic of a body apart from the medium in which it moves.”
[20] ha M felülete nagyobb, mint N-é, akkor sokkal nagyobb el
lenállást fejt ki rá az a közeg, amiben mozog, és ezt ellensúlyozan
dó, .M-nek nagyobb hatóerő szükséges, hogy A'-ével azonos sebes
séggel mozogjon. Ám az ellenálló képesség első fajtája [értsd: a 
mozgásmennyiség a Filozófia alapelvei II. 43. alapján] a test kizáró
lagos sajátossága, a mozgás közegétől függetlenül." Fordítás tőlem.)
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5. ábra. Nagy felületű lapos test mozgása, és a rá ható „ellenállás”.

vele párhuzamosan mozogva, azonos elmozdulás ese
tén a megmozgatott térfogat, és hétköznapi intuíciónk 
alapján az ellenállás is, jóval nagyobb lenne, mint az 
elsőként említett esetben. Ezzel szemben az általam 
javasolt sebességértelmezést használva a pillanat alatt 
bejárt térrész (sebesség) állandósága lehetséges az el
lenállás megnövekedése nélkül is, mert ekkor a kisebb 
felülethez nagyobb elmozdulás, míg a nagyobbhoz 
kisebb elmozdulás tartozik. (Elmozduláson a mozgás 
irányába eső utat értem.)

A felület szerepe

Ezáltal érthetővé válik a felület szerepe, anélkül, hogy a 
Descartes kritikusai által szükségesnek vélt súrlódó erő 
létét feltételeznénk. A felület jelentőségét nem az adja, 
hogy a sebességen és a kiterjedésen túl részt vesz a 
mozgásmennyiség meghatározásában, hanem az, hogy 
az általam megadott, illetve a hagyományos értelemben 
vett sebesség, elmozdulás között is felállítható egy ará
nyosság: „Hasonlóképp, amikor a test nyugalmi álla
potban van, akkor van ereje ahhoz, hogy megmaradjon 
ebben a nyugalomban, és ellenálljon mindennek, ami 
azt megváltoztathatná. Amikor mozog, akkor ugyanígy 
van ereje hozzá, hogy ugyanazzal a sebességgel és 
ugyanabba az irányba mozogjon. Ámde ennek az erő
nek a mennyiségéről csak úgy ítélhetünk, hogy beszá
mítjuk a test nagyságát, amelyben az erő előfordul, és 
a felület nagyságát, amely ezt a testet egy másiktól el
választja, de a mozgás sebességét is, valamint azokat az 
ellentétes módozatokat, ahogyan több különböző test 
egymással találkozik.” [21]

Mivel más szöveghelyekből egyértelműen az derül 
ki, hogy a mozgásmennyiség a kiterjedés és a sebes
ség szorzata, jogos a kérdés, milyen szerepe van a 
felületnek. Előbb azonban pontosítsuk, mit is értett 
Descartes felületen. A két testet, szükségképpen a 
mozgó testet és a mozgás irányába eső szomszédját 
(szomszédait), elválasztó felület, illetve ennek a moz
gás irányára merőleges komponense (ha felbontjuk a 
Descartes által a Filozófia alapelvei II. rész 32. pontjá
ban bemutatott módon merőleges összetevőkre) 
ugyanis nem más, mint az MM = Qc= Q A sképletben 
szereplő A felület. Ha tehát egy adott mozgásmennyi
ségű test olyan irányba mozdul el, amerre merőlege
sen a felülete kisebb, nagyobb utat fog megtenni, 
azaz nagyobb lesz a newtoni értelemben vett elmoz
dulása. így ez az elmozdulás (és a belőle származta
tott sebesség) irányfüggő (a test irányra merőleges

6. ábra. A felület szerepe a kartéziánus fizikában.

vetületétől függő), míg ezzel ellentétben a test karté
ziánus értelemben vett elmozdulása és sebessége nem 
fog megváltozni a determináció változásával, arra 
invariáns. A testek viszont csak akkor képesek együtt 
mozogni egy adott irányba, ha az adott irányú elmoz
dulásuk megegyezik. Ez az elmozdulás az MM/QA 
hányados, azaz a test „tehetetlensége” valóban a des- 
cartes-i szövegben megadott paraméterektől, többek 
közt a felülettől is, függ (6. ábra).

Miután így sikerült számot adni a Filozófia alapel
vei 11. rész 43. pontjában felsorolt, a mozgásmennyisé
get befolyásoló változók többségéről (a test kiterjedé
se: Q, az elválasztó felület nagysága: A, a mozgás se
bessége: c), a fennmaradók pedig (a test környezete 
és az ütközések változatos módjai) a determináció 
meghatározásában kapnak szerepet, belátható, hogy 
nem szükséges új, Descartes fizikájában nem szereplő 
entitások bevezetése.10

Nyilvánvaló, hogy tévesek azok a kritikák is, ame
lyek azt állítják, hogy a descartes-i fizika hét ütközési 
törvénye kevés a változatos jelenségek leírására. Ha 
meggondoljuk, hogy az ütköző testek mozgásmennyi
sége, sebessége, kiterjedése, ütköző felülete egyaránt 
lehet a domináns test (általában az ütközési törvé
nyekben a B test) vonatkozásában kisebb, nagyobb 
vagy egyenlő, akkor máris 34 = 81 variációs lehetősé
günk van, amit tovább fognak bővíteni a determiná
ciót érintő megfontolások.11

Összefoglalás

Bemutattam, hogy a paradigmaváltások során tapasz
talható félreértelmezések a rivális paradigmák közt is 
fennállnak, ami megnehezíti a vesztes paradigma fo
galmi struktúrájának utólagos feltárását. A fogalmak 
értelmének, és a mögöttük húzódó ontológiai feltéte
lek pontos ismeretének hiánya szükségszerűen hamis 
képet ad a paradigmáról, ezért elengedhetetlen a gon
dos és alapos feltárásuk.

A descartes-i fizika sem értelmezhető helyesen a 
mai fogalmakkal. Egy olyan fogalmi keretben, ahol az 
idő nem alapmennyiség, és a testeket csupán a kiter

10 Téves Clarke állítása: „So there is one kind of inertia which de
pends on the quantity of matter and another which depends on the 
extension of their surfaces.” [22] („így létezik az inerciának egy 
olyan fajtája, ami az anyag mennyiségétől [a kiterjedéstől] függ, és 
egy másik, ami a felülete nagyságától.” Fordítás tőlem.)
11 A nem egyenes vonalú ütközések vonatkozásában lásd a Filozó
fia  alapelvei II. 32. pontját [7], illetve Spinoza kommentárjait a ferde 
ütközésekről [231.
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jedésük határozza meg, a sebesség megszokott fogal
mát sem lehet használni. A test nem modellezhető 
tömegpontja sebességével, mozgása nem ábrázolható 
vonallal. Az a priori fizika elmozdulása és sebessége a 
két egymást követő állapotban elfoglalt hely közti 
térrésszel (mint bejárt tértartománnyal) határozható 
meg. A legnagyobb különbség mégis abban áll, hogy 
a skalár mennyiségként értelmezett sebesség esetén 
meg kell tudni magyarázni, miként lehet értéke az 
eltérő irányokban azonos. Ezt csak akkor tudjuk ad 
hoc hipotézisek nélkül elérni, ha az elmozdulást mint 
bejárt térrészt értelmezzük.

Bár Descartes maga nem írta le fizikáját matemati
kai egyenletek formájában, megmutattam, hogy lehet
séges a kartéziánus fizikában mozgásegyenletek felál
lítása, és segítségükkel példák megoldása és tételek 
bizonyítása.

Ugyanakkor számos nyitott kérdés maradt. A forgó, 
vagy az egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló moz
gás leírása, és összhangba hozása Descartes gravitá
ciós elméletével, vagy az összetett testek mozgásának 
elemzése még megoldásra vár. Éppúgy, ahogy a moz
gásmennyiség megmaradás és átadás, illetve a mozgó 
testek gyűrűjében lejátszódó folyamatok feltárása is. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a newtoni paradigmát 
kétszáz éven keresztül pontosították, akkor könnyen 
belátható, hogy egy hosszú folyamat kezdetén va
gyunk, hisz a kartéziánus fizika normál kutatási sza
kasza még csak most kezdődött el.
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EÖTVÖS LORÁND ÉS RÉTHY MÓR LEVELEZÉSE
A 85 éves Gábos Zoltán professzor, a tanszéken Réthy Mór utóda tiszteletére

Oláh-Gál Róbert
Babe§-Bolyai Egyetem, Csíkszereda, Románia

Réthy Mórnak úttörő szerepe volt a 
modern matematikai és elméleti fizi
kai kutatások Magyarországon való 
elindításában. Két évvel volt idősebb 
König Gyulánál, és matematikai vala
mint fizikai publikációi nem gyengéb
bek König Gyula dolgozatainál. König 
Gyulának nagyobb volt a társadalmi 
befolyása és szerepe, Réthy Mór sze
rényebb volt. Erdélybe mindenkép
pen Réthy hozta be a modern mate
matikát. Továbbá egyértelműen Réthy 
Mórnak köszönhető, hogy Kolozsvár
ra került Vályi Gyula, Farkas Gyula 
és Schlesinger Lajos.

Réthy Mór kimagasló tehetségét Vész Armin, Hu
nyadi Jenő, Sztoczek József és Eötvös Loránd egyetér
tőén elismerték, és Eötvös Lorándnak köszönhető, 
hogy 28 évesen a Kolozsvári Egyetemen az elméleti 
fizika professzora lett!

Réthy Mór 1846. november 9-én 
született Nagykőrösön szegény zsidó 
családban. Eredeti neve Rothbaum 
volt, amit 1870-ben miniszteri rende
lettel Réthire változtatott, de Trefort 
miniszter Réthy Mór névre adta ki kö
zépiskolai tanári kinevezését Kör- 
möczbányára. Elemi és gimnáziumi 
iskoláit Nagykőrösön, egyetemi tanul
mányait Bécsben a Politechnikumban 
és a budai József Műegyetemen végez
te. 1872-1874 között Göttingenben és 
Heidelbergben tanult, majd Heidel- 
bergben doktorált 1874-ben. Hazatérte 
után Trefort azonnal kinevezte az alig 

két éve létrehozott Kolozsvári Tudományegyetemre, 
az elméleti fizikai tanszékre, felhatalmazva arra, hogy 
matematikát is taníthat.

Réthy kézirati hagyatéka kutatható az MTA Könyv
tár Kézirattárában.

OLÁH-GÁL RÓBERT: EÖTVÖS LORÁND ÉS RÉTHY MÓR LEVELEZÉSE 3 1 1



Matematikában legnagyobb érdeme, hogy magyar
ként elsőnek értette meg a Bolyai-geometria korszak- 
alkotó szerepét és elsőként tartott nyilvános előadást 
a Bolyai-geometriából Magyarországon. Matematikai 
publikációinak legértékesebb része a Bolyaiak mun
kásságának magyarázatára vonatkozik.

Elméleti fizikai kutatásai és publikációi sokszínűek 
és igen eredetiek.

A 66 éves Réthy így foglalja össze tudományos 
munkásságát 1912. január 18-án.1

„Már Körömczbányán hozzáfogtam Bolyai Farkas 
geometriájának átdolgozásához. E munkám azonban 
a külföldi utazás miatt abbamaradt és csak Kolozsvárt 
folyattam e tanulmányt és Bolyai János Appendixére 
áttérve, azt be is fejeztem.

Második munkámhoz Heidelbergben fogtam hoz
zá, miután előzőleg Schering ösztönzésére Schwerdt 
diffractiós tanulmányát átdolgoztam. A kérdés az volt, 
hogy Gauss egy, a diffractió kimagyarázására szolgáló 
formulája az intenzitást helyesen határozza-e meg, 
vagy nem. Tanulmányom eredményét a MTA érteke
zései közt publikáltam.

Harmadik munkámra az a körülmény vezetett, 
hogy a diffractió jelenségénél felületdarab-tartomány- 
ra vonatkozó integrál átalakul a felületdarab határvo
nalára és az eredményben a felületdarab alakjának 
semmi nyoma. Az ilyen, kerületre átalakítható felületi 
integrálokkal foglakozom e munkámban általánosan.

Negyedik munkámmal »a hőelmélet második főté
telével« Kolozsvárt foglalkoztam és az erre vonatkozó 
eredményt először Szily Kálmánnal levélben közöltem 
és vele élénk levelezésbe keveredtem, azután a »Mű
egyetemi Lapokban« közöltem. A lényeges eredmény 
az, hogy a tétel mechanikai analogonja az erőkre vo
natkozó megszorító hypothézis nélkül nem bizonyít
ható be. Ugyanerre az eredményre jutott velem körül
belül egyidőben Boltzmann, egészen más úton.

Közben sokat foglalkoztam az ideális folyadékok 
áramlásával, különösen a síkmozgású folyadéksuga
rakkal. Megoldottam akkoriban a (később Bobilofftól 
publikált) problémát. 2-3 évvel az után, hogy felfe
deztem, közöltem a kolozsvári Múzeum folyóiratában.

Foglalkoztam ismét a diffractió elméletével, külö
nösen Fröhlich polározódási kísérleteinek magyaráza
tával. Itt megint (úgy mint a hőelmélet II. tételének 
analogonjánál) a negatívum a legfőbb eredményem: 
t.i., hogy a tünemény kimagyarázható, akár azt vesz- 
szük, hogy a fényrezgés a polározás síkjában történik, 
akár azt, hogy rá merőleges síkban. Erre jött rá sokkal 
későbben Poincaré is, és igaz ez mai napig, hiába 
állítja Fröhlich az ellenkezőjét. Nem akarván később e 
kérdésre visszatérni, ide írom, hogy Fröhlich nagy 
kísérletsorozatát, amelyben dolgozatommal kelleténél 
többet és kevesebbet is foglakozik, a Wiedemann 
Annalenben való közleményemben leírt általános 
módszerrel tárgyaltam volt rögtön Fröhlich akadémiai 
felolvasása után, és az egészet tisztán leírva vele kö-

1 Réthy Oszkár: Réthy Mór (1846-1925). (kézirat) Budapest 
(1940) 69-72.

Réthy Mór az általa oly szeretett héjai kertjében Kolozsváron.

zöltem is. Fröhlich a dolgot kegyes volt (nevem kiha
gyásával) felvenni későbben írt nagy dolgozatába. 
Azt, hogy a dolgot vele közöltem volt, persze nem 
említette, de az érdem csűrése-csavarása nem maradt 
el. -  Azóta egyszer voltam nála egy tudományos kér
déssel, miközben e manuscriptumból mutattam neki 
egy részletet; ekkor Fröhlich átlapozta az egészet és 
kérdezte: »ez a kézirat volt már egyszer nálam?« -  »Per
sze ez«, volt a válaszom. — Részemről e kérdésről el
méleti munkát írni nagy érdemnek tartanám, de csakis 
Poincaré módszere utján; ez úton azonban nem sike
rült megoldanom a problémát.

Visszatérek a kolozsvári időbeli koromra. A diffrac
tió problémájával egyidőben foglalkoztam a fénytö
réssel és visszaveréssel. Erre vonatkozó eredményei
met közöltem akadémiai székfoglalómban.

Sok egyébbel is foglalkoztam és sokat tanultam. A 
tanítás különösen kedves volt nekem. Ekkoriban volt 
Vályi Gyula is tanítványom; vele sok időt töltöttem, 
szívesen: Jakobi »Dynamikáját« elejétől végéig és Mon
ge másodrendű partiális differentiál egyenletének 
elméletét vele együtt olvastam. Ez utóbbi munka is
meretének köszönheti Vályi, hogy tőlem kapott prob
lémája, mely doktori disszertációjának tárgya, meg
oldható. Nevemet a disszertációban nem említé, mert 
kértem, hogy ne tegye.

Az Akadémiai Értekezésekben és a Műegyetemi La
pokban sokat foglalkoztam a propellerek problémájá
val. A Vályi-nak adott problémát éppen e foglakozás
ból vettem.

Irodalmi működésemben ezután nagy szünet állott 
be. Oka feleségem halála és ennek folyományakép a 
házi gondok voltak; gyermekeim nevelése, a háztartás 
vezetése és egyetemi előadásaim teljesen felemésztet
ték munkaerőmet. Később a Bolyai Tentamennek ki
adása és a vele kapcsolatos munkák vettek igénybe. A 
»végszerűen egyenlő területekkel« foglakozó czikkeim 
természetesen a Tentamenből fakadnak.

Később a folyadéksugarakhoz tértem vissza (1897.) 
ekkor u.i. előadtam volt egy speciálkollégiumot (id., 
Szily Kálmánnak a Műegyetemről való távozása után), 
a hydrodynamikát. Ekkor történt meg velem, hogy 
König, látván, hogy a tanári szobámban a folyadék
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sugarakkal foglakozom, a problémától elrettentett: »0 
foglakozott a kérdéssel, de még hyperelliptikus integ
rálokkal se lehet új sugáralakot kapni.« Csodálkozott, 
amikor nekem új alakok találása már trigonometrikus 
függvényekkel sikerült.

A Bolyaiak ünnepe, különösen János születésének 
100-ik évfordulója visszavezetett az abszolút geomet
riához. Ekkor vettem észre, hogy az Appendix utolsó 
mondatába hiba csúszott be. Az Appendix új kiadásá
nak erre vonatkozó megjegyzése tőlem ered.”

báró Eötvös Loránd levele Réthy Mórhoz:2 
Pest 1872. sept. 21.
Tisztelt tanár úr!
E percben jövök Treforttól. Ha a Borbás-féle pénz

összeg, mint ő gondolja, kegyednek kiküldetésre for
dítható, úgy örömmel fogja kívánságát teljesíteni. 
Mindenesetre jó lenne, ha kegyed rövid indoklást tar
talmazó folyamodását mennél előbb megírná, s azt 
általam neki megküldené.

Maradok igaz tisztelője 
b. Eötvös Loránd

báró Eötvös Loránd levele Réthy Mórhoz:3 
Tisztelt tanár úr!
Trefort miniszter holnapután csütörtökön déltájá

ban a vallás közoktatásügyi minisztériumban várja 
kegyedet. Igaz tiszteletem kifejezésével maradok 
őszinte híve,

b. Eötvös Loránd

Réthy Mór levele báró Eötvös Lorándhoz:4 
„Göttinga, 1872. december.
Méltóságos báró Úr!
Felbátorítva búcsú szavai által, hogy magamról né

ha-néha életjelt adnék, felhasználom az újév nyújtotta 
alkalmat, hogy egy részről Méltóságodnak boldog 
újévet kívánjak, másrészről pedig arra, hogy megír
jam, miként használom fel azon jótéteményt, melyben 
Méltóságod kegyes pártfogása által részesülök.

Méltóságod bizonyosan tudja, hogy engemet ki von
zott Göttingába ’s nem szükséges azon veszteség nagy
ságát ecsetelnem, mely Clebsch halálával engemet is 
ért. A csapás sújtó volt ’s első pillanatban az egész fél
évet rám nézve veszettnek hittem, miután más egye
temre való rögtöni eltávozásomat szűkös anyagi viszo
nyaim nem engedték. Azonban csakhamar visszanyer
tem bátorságomat ’s kettőzött szorgalommal folytattam 
azon tanulmányaimat, melyeket már Clebsch életében 
megkezdettem ’s melyekkel, ha Isten is úgy akarja, 
legalább is e félév végéig ernyedetlenül fogok fogla
kozni. E tanulmányok pedig a következők:

Analytische Geometrie im Raume, a Clebsch-féle 
füzetek szerint, Dr. Neesen által előadva.

Funktionen-Theorie, Riemann’sche Methode. Prof. 
Schering.

2 Uo. 38.
3 Uo. 38.
4 Uo. 46-47.

Potenzial-Theorie. Anwendung auf elektische und 
magnetische Kräfte. Prof. Schering.

Theorie des Lichtes u. der Elasticität. Dr. Riecke.
Tartalomra nézve mind a négy előadás, amennyire 

megítélni képes vagyok, kitűnő: különösen a Clebsch- 
féle elemző mértan ’s a potenciálelmélet valóban el- 
bájolólag hat rám.

Miután azonban Schering és Riecke tanár urak las
san haladnak, nem adnak elég dolgot, azért e szak
mákba vágó más munkákban is gyönyörködöm. Mert 
valóban gyönyörűség Hesse térelemző mértana, vagy 
tanítványának Drachnak a köbös képzetekről irt mun
kája, vagy Durége-nek az elliptikus függvényekről írt 
műve nyomán előrehaladni.

Végre bátorkodom említést tenni a jövő hó elején a 
göttingai tudós társaság közlönyében megjelenő kis 
értekezésemről is, melyet -  ha csakugyan megjelenik
-  Méltóságodnak megküldeni egyik legkedvesebb kö
telességemnek tartandom.

Báró Úr! Hiszem, hogy Méltóságod ’s Trefort Ő 
Nagyméltósága Isten segítségével sok embert tettek 
boldoggá, de engedje meg hinnem, hogy nálam bol
dogabbá senkit nem tettek. Mert hogy folytonosan 
tudományszomjam kielégítésén fáradozhatom ’s hogy
-  ha Isten is úgy akarja, -  biztos reményem lehet any- 
nyira juthatni, hogy tovább már a magam lábán ha
ladhatok majd, oly gyönyörűséget okoz nékem, mely
hez képest a boldogságomat zavaró, anyagi tekintet
ben is érezhető bajok mégis csak elenyészőek.

Azért áldom Teremtőmet, hogy magyarnak szület
tem ’s hogy hazám közoktatási ügyének vezetése a 
páratlan Eötvös-család kezeibe lett letéve.

Isten éltesse Báró urat! Az ég áldja családját!
Mély hódolattal legalázatosabb szolgája: Réthy 

Mór”

báró Eötvös Loránd levele Réthy Mórhoz:5
Budapest 1882 October 5.
Igen tisztelt tanár úr!
Bocsásson meg, hogy „Doppler elve” stb. czímű ér

tekezésének sorsáról csak most a szünidők után érte
sítem. Én ez értekezést a szünidők előtt utolsó akadé
miai ülés után egy nappal kaptam, a mi azért tör
tént, mert nem Pesten, hanem innét egy órányira 
Szent Lőrinczen laktam. A szünidők alatt folytono
san egyéb tárgyakkal foglalkoztam s a válaszolást 
napról napra halasztva így maradt az el a mai nap
ra.

Értekezésének a hangadó és halló testek mozgásá
ra vonatkozó részét illetőleg nem értek egyet kegyed
del. A z eredmény miszerint „A hang intenzitása 
mindig a hangadó és hangfogó testek relatív sebessé
gétől függ” nézetem szerint nem lehet helyes. Ez eset
ben a szélnek nem volna befolyása a hangerősségre. 
Magam néhány éve egy eszközt is készítettem e kérdés 
vizsgálatára s arról csak azért hallgattam, mert mérő 
kísérletek az intezításra viszonylag nem sikerültek. 
Két rezonátor egy forgó korongon egy gép (?) két ol-

5 MS 5323/58
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dalán volt elhelyezve -  az egyik előtte, a másik utána 
haladt. A rezonátorok által felfogott hangok interfe- 
renczi tüneményekre használtattak -  s a mozgás be
folyása észlelhető volt.

Különben én a kegyed okoskodását sem fogadha
tom el. Kegyed a hangadó és hangfogó testek mozgá
sát a közegben úgy teszi össze -  hogy előbb a hang
adót mozgatva keresi az intenzitást a hangfogóban — 
azután felveszi, hogy a hangadó saját relatív mozgá
sán kívül együtt halad a hangfogóval és a hangvivő 
folyadékkal. Azt mondja ez által minden változik a 
rezgésekben és ez teljesen igaz. De ha helyesen értem, 
akkor nem tette úgy össze a hangadó és hangfogó 
mozgást a hangvivő közegben -  mert hiszen a hang
fogadó test relatív sebessége a hangvivő közegben 
null maradt.

Kérem szíveskedjék az iránt nyilatkozni benyújt- 
sam-e értekezését a jövő ülésen és azt az Értekezések 
vagy az Értesítőbe adjam-e?

Igaz tisztelettel maradok
híve b. Eötvös Loránd

báró Eötvös Loránd levele Réthy Mórhoz:6
Budapest 1882 Oct. 20.
Igen tisztelt tanár úr!
Kívánatára itt küldöm vissza „Doppler elv stb.” 

czímű értekezését. Igaza van, hogy a fődolog pontos 
kísérletek eszközlése lenne. Én e pillanatban nem fog
lakozhatom behatóbban e tárggyal s a kegyed meg

6 MS 5323/59

jegyzéseinek beható megfontolását is csak későbbre 
hagyhatom. Fogadja igaz tiszteletem kifejezését mely- 
lyel maradok híve b. Eötvös Loránd

báró Eötvös Loránd levele Réthy Mórhoz:7 
Mélyen tisztelt Colléga úr!
Átengedné nekem a Philosophical Trac. 1895 évi 

186 A kötetét a mai napra? Ha igen úgy szépen ké
rem adja át e soraim vivőjének, holnap reggel vagy 
ha különösen megengedi délután visszaküldöm. Bol
dog ünnepeket kívánva maradok 

régi barátja tisztelője Eötvös Loránd 
1900. Dec. 25.

Köszönetnyilvánítás
Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományos 
Ösztöndíjprogram támogatásával.

Köszönetét mondok Rupp Máriának, és a többi Ré
thy dédunokának, akik rendelkezésemre bocsátották a 
családi fényképeket és iratokat, továbbá Réthy Oszkár 
kéziratáról díszkötéses másolatot készíttettek nekem.

Irodalom
1. Réthy Oszkár: Réthy Mór (1846-1925). (a Réthy-utódok számára 

készített kézirat) Budapest, 1940.
2. MTA Könyvtár Kézirattár: Réthy Mór hagyatéka.
3. Oláh-Gál Róbert: A Ferenc József Tudományegyetemen matema

tikából doktoráltak listája. Műszaki Szemle 2009., 46. szám (His
tória Scientiarum Nr. 6), 28-33.

7 MS 5323/60

MAGYARORSZÁGON TEMETTÉK EL 
HEVESY GYÖRGY LÁNYÁT

Saját végakaratának megfelelően 2009- június 30-án, 
Budapesten, a Kerepesi úti temetőben temették el Jen
ny Hevesy t, a Nobel-díjas magyar tudós, Hevesy György 
lányát. Családja az elhunyt hamvainak egy részét Buda
pestre hozta, és a tudósok parcellájában nyugvó édes
apja síremlékében helyezte el. A bensőséges szertatá
son megjelent Pálinkás József a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke is. Búcsúszavakat mondott Gustaf 
Arrhenius professzor, az elhunyt férje és Georg Hevesy, 
Jenny Svédországban élő fivére. Pálinkás József délután 
az Akadémián látta vendégül a családtagokat. Este a 
család a Margitszigeti Nagyszállóban rendezett vacsorá
ra hívta az MTA elnökét, amelyen jómagam is részt 
vehettem. Az éjszakába nyúló baráti beszélgetésen a 
fizika, és általában a tudomány, a 20. században szüle
tett nagy tudományos áttörések és az előttünk álló 21. 
század lehetőségei kerültek szóba. Olyan témák, me
lyek Jenny életét is végigkísérték.

Jenny Hevesy 1926-ban született Koppenhágában, 
kevéssel azelőtt, hogy családja átköltözött Freiburgba,

ahol Jenny első éveit töltötte. Édesapja, már túl volt a 
radioaktív indikátormódszer, későbbi nyomjelzés kidol
gozásán, sőt már világhírűvé vált a hafnium megtalálása 
miatt. Ez utóbbival megerősítette Bohr Aufbau prinzip- 
jét és periódusos rendszer magyarázatát. A hafnium 
körül elkeseredett nemzetközi vita bontakozott ki, 
amelyben Hevesy kétségbevonhatatlan győzelmet ara
tott. Nyilván ennek is köszönhette, hogy negyven éves 
korára német professzor lehetett. A kies városban Jen- 
nynek biztonságos, kellemes kisgyermekkort tudott 
biztosítani, nem kevésbé a már itt született Ingridnek. 
A nácizmus elől visszamenekültek Koppenhágába, 
ahol Jenny két testvért kapott: Georgot és Piát. (Ők 
ketten, továbbá Sabina, Pia lánya szintén részt vettek a 
budapesti szertatáson.) Édesapjuk persze Koppenhágá
ban is állandóan el volt foglalva, kivált a radioaktív izo
tóptechnika biokémiai, orvosi alkalmazásával, ma úgy 
mondjuk, a nukleáris medicina életre hívásával.

A családot az 1940-es években újra menekülésre 
késztette a terjeszkedő nácizmus. Hevesy intenzív
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együttműködést folytatott svéd kollégáival, főként 
von EulerraX, aminek következtében szinte minden 
héten átutazott Stockholmba. Csupán annyi történt, 
hogy lassanként a családi otthont áthelyezte Svédor
szágba, és onnan utazott Koppenhágába, nem pedig 
Koppenhágából Stockholmba csaknem heti gyakori
sággal. így vált Jenny testvéreivel együtt immár svéd
dé. Édesapja ebben az időben is el volt merülve az új 
tudományág, az izotóptechnika, az orvosi alkalmazá
sok és a szerves kémiai felhasználás sűrűjében.

Jenny 1948-ban ment férjhez egy svéd fiatalember
hez, Gustaf Arrheniushoz. Gustaf szintén prominens 
tudóscsaládból származik. Nagyapja Svante Arrhenius 
a fizikai kémia, kivált elektrokémia egyik megalapo
zója volt a 20. század elején, Nobel-díjas, mi több a 
Nobel-díj korai időszakának legbefolyásosabb szerve
zője, a rendszer mentalitásának formálója, fontos vé
leményalkotó a díj odaítélésében. Rendkívül sokolda
lú legendás tudós, a környezettudomány egyik alapí
tója. Gustaf édesapja vegyész volt, ő maga viszont 
fiatal korától vonzódott az oceanográfiához. Izgalmas 
expedíciókban vett részt, és persze tanulmányozta az 
összegyűjtött anyagot. Intellektuális pályafutása az 
oceanográfiától a geokémia felé vezetett, majd a bio
geokémiához, űrkémiához, végül mai fő témájához, 
az élet eredetének kutatásához.

Jenny és Gustaf 1952-ben költözött Kaliforniába. A 
San Diego melletti La Jollában telepedtek le, oda, ahol 
Szilárd Leó is élete utolsó éveit töltötte. Gustaf a 
Scripps Institution of Oceanography kutatója lett, 
különféle tisztségeket töltött be, jelentős kutatásokat 
vezetett, és persze számos helyről kapott visiting pro
fesszori meghívást. Kitüntetések és tudományos testü
leti tagságok jelzik sikeres pályafutását. Az 1922-ben 
született Gustaf ma is aktív kutató, Budapestre is egy 
Davosban tartott konferenciáról érkezett.

Jenny ebben a légkörben élte le egész életét. Felne
velte három gyerekét, Susanne-1, Thomast és Pétért. 
A tudósok nagy nemzetközi közösségében élt látha
tóan kiegyensúlyozottan, megelégedetten, jókedvűen.

Magam talán 1984-ben vagy 85-ben találkoztam először 
a házaspárral. Hevesy György halálának centenáriumi 
ülését tartottuk az ELTE-n Nobel-díjas résztvevőkkel, 
MössbauerreX, Siegbahnml, és hasonló kaliberű tudó
sokkal. A főszervező, talán mondani sem kell, Marx 
György volt, aki később számos impozáns tudományos 
ülést tudott létrehozni a legnagyobb élő magyar tudó
sok részvételével. A Hevesy családot mindig szívesen 
látta. A konferencián Gustaf érdekes előadást tartott 
Hevesy geokémiájáról — a szöveg megjelent a Fest- 
schriftben. Jennyt meghatotta az édesapja iránti tiszte
let és büszkeség, amelyet lépten, nyomon érzett Ma
gyarországon. Kávéztam velük a Gerbaud-ban, Hevesy 
György kedvenc helyén, közben bekapcsoltam a mag
nót, és a beszélgetést leírtam a Fizikai Szemlének. Ked
vesek voltak, vidámak és közlékenyek. Felfedezték 
Magyarországot, felfedezték a család számukra alig 
értett múltját, a szinte elfelejtett történeteket. Jenny 
megszerezte a magyar állampolgárságot is.

Néhány éve láttam utoljára, hogy, hogy nem Koppen
hágában, Hevesy György egykori munkahelyén a Niels 
Bohr intézetben. Az intézet szűk körű ebédre hívott meg, 
hogy beszélgessünk kicsit Hevesyről, az ott végzett kuta
tásairól és Bohrhoz fűződött legendás barátságáról. Leg
nagyobb meglepetésemre az Arrhenius házaspárral talál
tam magam egy asztalnál, csakúgy, mint most a Margit
szigeten. Jenny szokatlanul viselkedett. Passzív volt és 
figyelmetlen. Nem lehetett nem észrevenni, hogy nincs 
jól. Csak most derült ki, mi volt az oka.

Jenny sorsa, személye, fájdalom, csak most tűnik 
föl, homályban maradt a nem nagyon közel állók szá
mára, amilyen én is vagyok. Mintha a nagy tudósok 
árnyékában élte volna le az egész életet, elfogadva 
saját megfigyelői szerepét. Mintha beérte volna a je
lenléttel, megelégedett volna apja, férje és a körülöt
tük nyüzsgő jelentékeny tudományos férfiak közötti 
jövés-menéssel, rövid beszélgetésekkel. Ez volt ter
mészetes közege egész élete során.

Palló Gábor 
MTA Filozófiai Kutatóintézet

A FIZIKA TANÍTÁSA

TEHETSÉGGONDOZÁS A VAJDASÁGBAN
Tanárélet a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban

Szórád Endre
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta, Szerbia

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kol
légium az első és egyetlen magyar tannyelvű, tehet
séggondozó, természettudományi-matematikai szak
irányultságú gimnázium a Vajdaság területén. Isko
lánk eredetileg Természettudományi-matematikai Te

hetséggondozó Gimnázium néven 2003. április 22-én 
jött létre. Alapítója a Vajdasági Autonóm Tartomány 
Képviselőháza. Az emelt szintű matematikai felvételin 
eredményesen szereplő 20 diák 2003 szeptemberében 
kezdte meg tanulmányait.
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1 .  t á b l á z a t

T erm észettudom ányi tantárgyak és a h eti óraszám ok  
a Bolyai T ehetséggondozó  G im názium ban

tantárgy neve

9.

heti ór 
Tolyar

10.

aszám
nőnké

11.

It

12.

analízis és algebra 4 4 4 4

geometria 4 4 - -

lineáris algebra és analitikus geometria - - 3 -

valószínűségszámítás és mat. statisztika - - - 2

numerikus matematika - - - 2

számítástechnika és informatika 3 3 2 2

progamozás és programozási nyelv - - 2 2

fizika 4 3 4 4

földrajz 2 2 - -

csillagászat - - - 1

kémia 2+1 2+1 2 2

biológia 2 2 - -

természettudományok filozófiája - - 1 -

matematikai filozófia - - - 1

programozás előrehaladott technikája - - 1 -

2004 februárjában egy tájékoztató-népszerűsítő 
körút során ellátogattunk a Vajdaság összes magyar 
általános iskolájába, és egy-egy előadás keretében 
bemutattuk intézményünket. Ezt azóta évente megis
mételjük. Minden tavasszal a gimnázium matematika 
tanárai felvételi előkészítőket tartanak a leendő első
söknek.

2006-ban az intézmény teljessé vált, először voltak 
érettségizőink is. Ők ma már mindannyian valamelyik 
hazai vagy külföldi egyetem hallgatói.

Iskolánk tanulói 2008. szeptembertől a 4 évfolya
mon összesen 119-en vannak, annak köszönhetően, 
hogy júniusban 29 diáknak sikerült eredményesen 
letennie az emelt szintű matematikai felvételi vizsgát 
és 31-en sikeres felvételit tettek az újonnan nyílt kép
zőművészeti szakon. Iskolánk tanulói a Vajdaság 30 
településéről (Bácskertestől Tiszakálmánfalván át 
Magyarcsernyéig) valók, tehát szinte az egész tarto
mány területét felöleljük oktató-nevelő tevékenysé
günkkel.

Célunk a szakmailag jól felkészült, a közösségért 
tenni akaró magyar értelmiség létrehozása és megerő
sítése Szerbiában. Szívügyünk a szórványmagyarság 
tehetséges fiataljainak felkarolása. A délelőtti oktatás 
a hivatalos, az állam által a természettudományi-mate
matikai szakirányultságú tehetséggondozó gimnáziu
moknak előírt program alapján zajlik. Ebben kiemelt 
óraszámmal szerepel a matematika, az informatika, a 
kémia, a fizika és a többi természettudomány. Termé
szetesen a diákjaink humán tantárgyakat is hallgat
nak. A természettudományi tantárgyak és a heti óra
számok az 1. táblázatban láthatók.

Az iskola épülete, Gajda Attila fotója.

Az iskola teljesen új, esztétikus és jól felszerelt tan
termekkel rendelkezik. Kiemelten kezeljük a tanesz
közök beszerzését, így felszereltség terén már egy év 
után az iskolák élvonalába kerültünk.

Iskolánkat a többi iskolától tanáraink és az általuk 
alkalmazott oktatási módszer különbözteti meg. Válo
gatott tanári karral büszkélkedhetünk, hiszen tanára
ink egy része egyetemen, főiskolán tanít, míg a töb
biek a környező középiskolák legjobbjai közül kerül
tek ki. Folyamatosan vesznek részt továbbképzése
ken, ahol szakemberek segítségével sajátítják el a 
Magyarországon már több éve folyó tehetséggondo
zás módszertanát és gyakorlati alkalmazását.

Mostanra már a sikerek is mutatkoznak. Köszön
hető ez a tanárok mellett a válogatott diákoknak is, 
akik már több nemzetközi és hazai versenyen indul
tak, és értek el kiemelkedő eredményeket. Diákjaink 
az elmúlt év során számos megmérettetésen vettek 
részt, ezeket felsorolni is nehéz lenne. Szintjük a 
községiektől egészen a nemzetközi versenyekig ter
jed. Legtöbben a matematika és a kémia területén 
próbálják ki magukat, de vannak diákok, akik más 
tantárgyakból is, mint például fizika, anyanyelv, in
formatika szerepelnek eredményesen. Mindezek 
mellett követik a pályázati kiírásokat, ahová pálya
munkáikat el is küldik. Eredményeket tekintve tanu
lóink több első, második és harmadik helyet tudhat
nak magukénak. Minden tanévben nagy várakozással 
tekintenek az elkövetkező versenyek elé, remény
kedve abban is, hogy találkoznak régi ismerőseikkel, 
versenytársaikkal, hogy összemérhessék újonnan 
szerzett tudásukat.

Az elmúlt tanévben diákjaink főleg matematikából 
és kémiából, hazai (szerbiai) és nemzetközi versenye
ken vettek részt, amelyeknek alapvetően két típusa 
van: feladat-megoldó és teszt típusú.

Versenyeken való részvétel, eredmények

Nehéz lenne felsorolni diákjaink elért eredményeit, 
ezért a teljesség igénye nélkül néhány fontosabb ver
senyt és az ott elért eredményeket foglalom össze (2. 
táblázat).
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2. táblázat
N éhány fon tosabb  tanulm ányi v ersen y  é s  e lért ered m én yek

verseny neve szintje eredmények

Szerbiai országos matematika országos (Szerbia) 8 tanuló bejutott,
feladatmegoldó verseny 1 db III. helyezés 

1 db dicséret

KENGURU határok nélkül nemzetközi 5 db I. díj
Matematika tesztverseny 1 db dicséret
Nemzetközi Magyar Matematika nemzetközi 1 db II. díj
Verseny 1 db III. díj

GORDIUSZ matematika nemzetközi 1 db II. dij (országos)
tesztverseny 1 db I. díj (határon túliak)

TUDOK nemzetközi 3 fő bejutott a döntőbe 
2 db dicséret a döntőn

II. KUTDIÁK nemzetközi 5 fő vett részt 4 poszterrel, 
2 db I. díj (3 fő)
1 db dicséret

VI. Nemzetközi Kémikus nemzetközi 7 fő vett részt
Diákszimpózium, 1 db I. díj + legjobb előadói díj,
Marosvásárhely 3 db dicséret

Curie Országos Kémia verseny, 
Szolnok

nemzetközi 2 db I. hely (határon túli)

Országos Kémiaverseny országos (Szerbia) 1 db III. helyezés
(feladatmegoldó és gyakorlat 1 db V. helyezés

TALENTUM-2 e-learning nemzetközi 6 fő nyert természettudományi
Temesvár táborban való részvételt

VII. GENIUS diákverseny országos 27 munkával neveztünk,
Újvidék 7 db kiemelkedő I. díj

Tantárgy háló vajdaság 2 db I. helyezés

18. Ifjúsági Tudományos és nemzetközi 4 beküldött munka
Tehetségkutató Verseny (Magyar 4 db dicséret
Innovációs Szövetség) 2 db külön elismerés

Takács Csaba kémiaverseny 
(Marosvásárhely)

nemzetközi 5 db dicséret és különdíj

XPERIMANIA nemzetközi (Európa) 30 tanuló bekapcsolódott 
40 pályamunkát küldtek be 
(a legtöbb pályamunkát beküldő 
iskola Európában)

Kollégium

Az oktatói-nevelői munka hatékonyságát nagyban elő
segíti a gimnázium épületének padlásterében kialakított 
68 férőhelyes kollégium, amelyet 2004. március 15-én 
kaptunk meg. A lakószobák mellett étkező, számítógé
pekkel felszerelt klubhelyiség szolgálja a tanulók ké
nyelmét, zökkenőmentes munkáját. A kollégiumi fog
lalkozásokat a délelőtt kötöttségével szemben a sokszí
nűség, a változatosság és a személyre szabottság jellem
zi. Itt valósul meg az egyénre figyelő tehetséggondozás, 
s itt érvényesül igazán a kiscsoportos foglalkozások 
minden előnye. Előadóink az iskola tanárai mellett vaj
dasági és magyarországi elismert szakemberek. A tanu
lók délutánonként emelt szintű foglalkozásokra járnak. 
Emellett fontos szerep jut a választható fakultációknak 
is. Fiataljaink hetente több alkalommal részt vesznek 
valamilyen sportrendezvényen, foglalkozáson.

A legnépszerűbbek ezek közül: 
testépítés, futball, úszás, aerobic, 
atlétika. Ezen kívül tanulóink lét
rehoztak egy színjátszó csoportot; 
ők folyamatosan készülnek kü
lönféle színielőadásokkal.

Kiemelt szerepe van a kollégi
umi diákélet megszervezésében és 
a problémák megoldásában a diák
önkormányzatnak. Ezen keresztül 
a diákok aktívan tudják alakítani a 
gimnázium és a kollégium arcula
tát, programjait. A diákönkormány
zat működteti a klubhelyiséget, és 
felelős a kollégiumon belüli tiszta
ságért. Emellett a következő sza
badidős programokat szervezik a 
kollégium falain belül: társasjáté
kok, kézműves foglalkozások, vita
estek, filmvetítések, versenyek.

Öregdiákok

Bizonyára meglepődik az olvasó, 
amikor ezt a címet olvassa, hiszen 
egy igen fiatal intézményről van 
szó! De hogyan lehetnek egy csu
pán hat éves iskolának öregdiák
jai? Ez úgy történhetett, hogy 1953 
és 56 között Zentán, a ma is létező 
zentai Gimnáziumot Bolyai Farkas 
Magyar Főgimnáziumnak hívták. 
Több mint 50 évvel ezelőtt az ak
kori Bolyai Gimnáziumban két 
tagozatnyi fiatal sikeresen leérett
ségizett. Az egykori fiatalembe
rekből és leányokból mára már 
nagypapák és nagymamák lettek, 
s az újonnan alakult Bolyai Gim
názium a fiatalságukra emlékez
teti őket.

Néhány évvel ezelőtt az akkori diákok és egykori 
igazgatójuk, Szeli István, valamint munkatársai meg
ünnepelték 50 éves érettségi találkozójukat, s ebből 
az alkalomból ellátogattak intézményünkbe, a Bolyai 
Gimnáziumba. Ekkor az öregdiákok és tanáraik egy 
eszmei értékű tárgyat ajándékoztak iskolánknak. Az 
ajándék nem más, mint az 50 évvel ezelőtt készült 
tablójuk, amely ma már az új Bolyai Gimnázium falán 
van kifüggesztve. E tabló átadásával szívükben újra
éledt egykori iskolájuk emléke.

Hogyan lehet valaki bolyais?

Intézményünkbe az általános iskola 8. osztályát befe
jező tanulók felvételizhetnek. A felvételi magyar nyel
ven folyik. A felvételin összesen 300 pontot lehet elér
ni a következők alapján:
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a) Speciális felvételi vizsga matematikából (összesen 
120 pont érhető el). Emeltszintű matematikai feladatso
rok kitöltésével zajlik. Csak írásbeli, egyfordulós rend
szerű. Oktatási intézményünkben kerül megrendezés
re, s összesítve a felvételizőnek minimálisan 50%-ban 
teljesítenie kell a felvételi feladatokat (legalább 60 pon
tot el kell érnie, s aki ezt nem teljesíti, az automatikusan 
kiesik az iskolába bekerülhető diákok közül).

b) Általános iskolai eredmény (összesen 60 pont 
érhető el). Az általános iskolai eredmények közül a 6.,
7. és 8. osztály év végi átlageredményeit vesszük figye
lembe. A három esztendő év végi eredményeit össze
adjuk, s a kapott eredményt megszorozzuk 4-gyel.

c) Versenyen elért eredmény (összesen 120 pont ér
hető el). Kizárólag a 8. osztályban, matematika verse
nyen nemzetközi, szövetségi vagy köztársasági szinten 
elért 1., 2. vagy 3- helyezéséért egyformán 120 pont jár.

Évente csak 20 új tanulót tudunk fogadni, ezért a 
legtöbb pontot szerző első 20 diák nyer felvételt.

Bolyai Farkas Alapítvány 
a magyarul tanuló tehetségekért

Az egykori bolyais diákok 2005-ben egy érzelmekkel 
és emlékekkel teli 50 éves érettségi találkozó után 
úgy vélték, hogy valamit tenni kívánnak a magyarul 
tanuló tehetséges fiatalokért. Ehhez egy alapítvány 
létrehozása tűnt a legalkalmasabbnak.

Segítségre, támogatásra szüksége is van a Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumnak a 
magas szintű oktatás tárgyi és személyi feltételeinek 
biztosításában. Legfőképpen azoknak a fiataloknak, 
akik rendelkeznek azzal a szorgalommal és tehetség

gel, amely szükséges ahhoz, hogy a kellő tudást meg
szerezve képesek legyenek megtalálni a társadalmilag 
hasznos jövőbe vezető ösvényeket és továbbfejleszte
ni tudományos és kulturális ismereteiket.

Alapítványunkat 2005. szeptember 11-én 58 termé
szetes és 7 jogi személy összefogásával hívtuk életre, 
és célul az alapító okirattal összhangban a következő
ket tűztük ki:

• sokoldalú segélynyújtás biztosítása a zentai Bo
lyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium cél
jainak eléréséhez;

• az alkotótevékenység elősegítése, valamint más 
szociális és hasznos célok megvalósítása;

• anyagi és humanitárius segélynyújtás a tehetsé
ges tanulóknak és egyetemi hallgatóknak, akik ma
gyar nyelven folytatják tanulmányaikat;

• Bolyai Farkas és fia, János szellemi hagyatéká
nak őrzése, és ennek a szellemiségnek továbbvitele a 
tudományos kutatás, valamint a kulturális tevékeny
ség területén.

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 
Kollégium azzal a céllal alakult meg, hogy a vajdasági 
magyar természettudományi és műszaki értelmiséget 
erősítse, amelyet a 90-es évek háborús időszaka igen
csak megtépázott. Az alapítás úttörő jelentőségű volt 
a régióban, különösen pedig a kisebbségi oktatásban. 
Túl azon, hogy intézményünk a komplex tehetség- 
gondozás mellett kötelezte el magát, az oktatás ma
gyar nyelven zajlik. Legalább ilyen egyedülálló, hogy 
iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, amely bizto
sítja a nevelés, a tehetség- és személyiségfejlesztés ke
reteit is. Iskolánk 2008-tól regisztrált tehetségpontként 
is működik, illeszkedve a Kárpát-medencei Tehetség
pontok hálózatába.

KÖNYVESPOLC

Ponori T hew rew k Aurél: AZ ÉG KIRÁLYNŐJE
Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, 2009,172 oldal

A z Ég Királynője egy karcsú kötet, ami
ben minden benne van, amit a Holdról 
tudnunk érdemes. Persze ilyesmi az in
terneten is megtalálható, de távolról sem 
egy karcsú kötetben, és elég sok fárad
ságba kerülne valami megközelítő szín
vonalú anyag összegyűjtése.

Az első fejezet összefoglalja a tudás
minimumot, amit mindenképp illik tud
ni. Hogy mekkora, milyen messze van, 
mekkora a hőmérséklete, hogyan kelet
kezett, felszínének hány százalékát lát
hatjuk a kötött forgású égitestnek.

Ponori Thewrewk Aurél

Az Ég 
K i r á l y n ő 41ío y c

MAGYAR CSIU-AGASZAn EGYESÜLET

Háromszor ekkora terjedelemben esik 
szó a naptárakról. Az évet a Nap körüli 
pályamozgás periodikussága adja, a hold
pálya körbefutásához egy hónap (hold
nap) szükséges, a hét mint az átlagos kifá
radás mértéke kerül a naptárba, hiszen a 
hetedik napon a Teremtő is megpihent.

Tizenkét naptárrendszerről esik szó 
az ősi Európától az Újvilágig, köztük a 
magyar Hold-tisztelet több verses válto
zatával is megismerkedhetünk. Fogfájás 
esetén az újhold felé kell lehelni ezt a 
mondatot:
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Új Hód: új kiráj!
Köszöntelek tégöd 
Ezen üdvözlettel 
Hogy a fogfájást 
Háricsd el tűlem!

A magyarokról szóló fejezet ad alkalmat a 19-es szám 
szerepének megvizsgálására. 19 napév kerek 235 hold
hónapot tartalmaz, tehát ennyi idő után a napévben 
ugyanazokra a napokra esnek a holdfázisok, mint 19 
évvel azelőtt. Minthogy egyes mítoszok szent királyai 19 
évig uralkodhattak (meton ciklus), áttekinthetjük a szer
zővel az Árpád ház eseményeit 1000 és 1266 között.

A könyv terjedelmének hatodrészét szánja a szerző 
a fogyatkozások bemutatására. Minthogy Hold nélkül 
napfogyatkozás sincs, ezért mindkét fogyatkozásra 
egyenlő figyelem fordul. Mindkét esetben nagy él
mény a jelenség leírása, a részletek elmagyarázása a 
megértetés hatalmas rutinjának diadala. „Ha teljes 
holdfogyatkozás idején egy űrhajós a Holdon a Föld 
felé nézne, amely épp elfedi a Napot, a Föld körül 
égővörös karikát látna, amely gyengén megvilágítja a 
sötét holdtájat. (Ilyenkor van a Holdon Napfogyatko
zás.)” Megismerjük a könyvből a nevezetes napfo
gyatkozások szerepét a történetírásban, ugyanis a 
csillagászok napra képesek utánaszámolni egyes ne
vezetes fogyatkozásoknak. A Thalész által megjósolt 
napfogyatkozásról tudni lehet, hogy az i.e. 585. május 
28-án a Halüsz folyó vidékén teljes volt. „Nos, ha a 48. 
olimpiai játékok 4. éve 585-re esett, akkor az 1. olim
pia 1. éve az i.e. 776-ra volt tehető. És ezzel vala
mennyi, az olimpiád-érában megadott dátumot át 
lehetett számítani a mi naptárunk éveire.”

Ezután következik a talán legérdekesebb fejezet a 
Hold földi hatásairól. Mindenekelőtt az árapályról, ahol 
a jelenséggel összemérhető érdekességű magyarázatá
nak története. Galilei tévedésének ismertetése alapján 
fontos következtetések vonhatók le a korra, majd a gra
vitáción alapuló elmélet kifejlődése után az árapály se
gítségével több százmillió évvel ezelőttre is tehetők ész
revételek. Nevezetesen a Hold az árapályjelenségen ke
resztül fékezi a Föld forgását, aminek következtében 
400 millió évvel ezelőtt 405 napos volt az év, és 21,5 
órából állt egy nap. Erre lehet következtetni az ősi idők
ben élt korallok és kagylók mészvázának mikroszkópos 
vizsgálatából is. Az élet elterjedése a szárazföldön a 
Földhöz még sokkal közelebb keringő Hold kilométeres 
magasságú árapályhullámainak köszönhető. A földten
gelynek a Nap körüli keringés síkjához mérhető 66,5°- 
os szöge csak kevéssé változik. „És a Hold továbbra is 
folyamatosan gondoskodik e tengelydőlési szög vi
szonylagos állandóságáról, és ennek folyományaként az 
élet fennmaradási és fejlődési lehetőségéről.”

Rövid fejezet foglalkozik a biológiai hatásokkal. Ért
hető, hiszen igen ritka a valószínűsíthető tényleges hatás 
a vélt hatások színes, de tudományos szempontból a 
néprajzra tartozó tömegében. „A régi görögök óvakodtak 
frigyre lépni fogyó Hold idején.” Az ázsiai bivaly nősté
nyének peteérése valóban újhold idejére esik. „Emiatt e 
bivalyok párzása mindig a sötétben történik, amikor leg
kisebb a veszély, hogy ragadozók támadják meg őket.”

Különféle népek elképzelései a Hold foltjaira.

A Hold megismerése című fejezetben az ősi megfi
gyelésektől a távcsöves méréseken át napjaink űrku
tatásának Holdra vonatkozó eredményeiig terjed a 
skála. Külön alfejezet foglalkozik a holdutazásokkal, 
részletesen a valóságosakkal és szórakoztatóan a fan
tázia szülötteivel. Rostand Cyranójának hétféle űruta
zási technikájából egy pontos recept:

Végül felállók egy arasznyi vasra 
S mágnest dobok föl, még pedig magasra,
A mágnes röppen és mint egy bolond 
A vonzott vas rögtön utána ront.
S addig vetem föl mágnes-darabom,
Amíg elérem holdam vagy napom!

Az utolsó fejezet: Mítoszok, népmesék, mondák, le
gendák a Holdról. A Hold foltjaihoz fűződő elképze
lésekről van szó, aminek változatosságát szavatolja, 
hogy ugyanaz a foltcsoport másnak látszik 90° vagy 
180°-kal elfordított Hold-helyzetben -  dél felé halad
va. Az öt kontinens mindegyike helyet kap néhány 
mondájának, amelyekből kiderül, mennyire hason
lóak a halandók a Hold alatt.

Függelékként szerepelnek a magyar holdkráter
nevek, a legvégén pedig három oldal a forrásmunkák
ról és az ajánlott irodalomról.

Lehet, ha nagyon figyelek, találhattam volna valami 
elírást, hiányzó vesszőt, azonban a jól megformált, lebi
lincselő tartalom követése megfosztott a szokásos tró
feáktól. Egyetlen lehetőségem maradt, hogy ajánljam 
mindenkinek nemcsak olvasmányként, de könyvespol
cára, bármikor elérhető kötetként A z Ég Királynőjét.

Füstöss László
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HÍREK-ESEM ÉNYEK

AZ AKADÉMIAI ELET HÍREI

Egyetemi-akadémiai összefogás az eredményes fizikatanításért
Magyarországon óriási gondokkal küzd a természettu
dományos képzés, ezért kiemelten fontos, hogy von
zóbbá tegyük e tárgyak oktatását -  hangsúlyozta Pá
linkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnö
ke a Fizikatanítás tartalmasán és érdekesen szeminá
rium megnyitóján. A rendezvény résztvevői -  fizika 
szakos általános és középiskolai tanárok, valamint 
egyetemi oktatók -  a magyar nyelvű fizikatanítás 
helyzetét vitatták meg a magyarországi és határon túli 
magyar iskolákban, hiszen a Kárpát-medencében 
hasonló problémákkal küszködnek a természettudo
mányokat oktatók.

A természettudományos oktatás világszerte válság
ban van, ám Magyarországon nemzetközi összeha
sonlításban is nehezebb a helyzet. Drámaian kevesen 
jelentkeztek a természettudományos képzésekre -  
különösen igaz ez a fizika szakos tanárképzésre, ami 
később hátrányosan érinti majd a kutató- és mérnök- 
képzést is. A háromnapos szemináriumon a magyar- 
országi helyzet mellett bemutatták a délvidéki, az 
erdélyi, a kárpátaljai és a felvidéki oktatásban kiala
kult nehézségeket is.

Magyarországon egytizedére csökkent a természet- 
tudományi karokra jelentkezők száma a korábbi 
évekhez képest. Országos vizsgálatok alapján a fizika 
megítélése a legrosszabb valamennyi tantárgy között.

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Eötvös-verseny 2009
Az idei Eötvös-versenyt 2009. október ló-án, pénte
ken délután 15h-tól 20h-ig rendezi meg az Eötvös Lo- 
ránd Fizikai Társulat.

Részt vehetnek rajta mindenekelőtt a 2009-ben kö
zépiskolát végzett diákok, valamint mindazok, akik 
jelenleg is középiskolai tanulók. Nemcsak magyar ál
lampolgárságú versenyzők indulhatnak, hanem Ma
gyarországon tanuló külföldi diákok, valamint külföl
dön tanuló, de magyarul értő és beszélő diákok is, ha 
2009-ben érettségiztek, vagy jelenleg is középiskolai 
tanulók.

A megoldásokat magyar nyelven kell elkészíteni; a 
rendelkezésre álló idő 300 perc, minden segédeszköz 
használható, de mobiltelefont a versenyre bevinni 
tilos!

Tanulmányok támasztják alá, hogy a diákok nem jut
nak megfelelő természettudományos ismeretekhez, 
tudásuk egyre kifogásolhatóbb.

A természettudományi ismeretek elsajátításának 
alapja a minőségi szakemberképzés -  hívta fel a fi
gyelmet a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 
Pálinkás József elmondta: a természettudományi is
meretek minőségi oktatása azért fontos, hogy gondol
kodni tanítson és segítsen megérteni a világot. Óriási 
szükség van az ilyen kezdeményezésekre, ezért az 
MTA örömmel vállalta a szeminárium támogatását. A 
Magyar Tudományos Akadémia -  tette hozzá az elnök 
-  szívügyének tekinti a tehetség-utánpótlás segítését. 
Ennek a támogatásnak egyik jele a Lendület Fiatal 
Kutatói Program létrehozása, amely kimagasló telje
sítményű fiatal kutatók számára biztosít lehetőséget 
hazai körülmények között -  hozzájárulva egyúttal 
ahhoz is, hogy a kutatói pálya vonzóvá váljon a fiata
lok számára.

A háromnapos rendezvény -  mely augusztus 27-én 
kezdődött -  szervezője az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Fizika Doktori Iskolája volt, ahol két éve 
önálló PhD-program indult gyakorló tanárok számára 
a fizikatanítás szempontjából fontos kutató-fejlesztő 
munka támogatására.

(http: / /www. mta. hu)

Előzetesen jelentkezni nem kell, elegendő egy sze
mélyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal (szemé
lyi igazolvány, fényképes diákigazolvány vagy útlevél) 
pontosan megjelenni az alábbi helyszínek valamelyikén: 
Budapest: Eötvös Egyetem Természettudományi Kar, 

XI. kerület Pázmány Péter sétány 1/A.
Békéscsaba: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, 

Haán Lajos u. 2-4.
Debrecen: Fazekas Mihály Gimnázium, Hatvan u. 44. 
Eger: Dobó István Gimnázium, Széchenyi út 19- 
Győr: MTESZ Székház, Szent István u. 5.
Kecskemét: Katona József Gimnázium és Számítás- 

technikai Szakközépiskola, Dózsa György út 3- 
Miskolc: Miskolci Egyetem, Egyetemváros, Fizika 

tanszék.
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Nagykanizsa: Batthyány Lajos Gimnázium, Rozgonyi 
út 23.

Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola, Fizika Tanszék, 
Sóstói út 31/b, 309- sz. tanterem.

Pécs: PTE Fizika Intézet, Ifjúság útja 6., A/408. tanterem. 
Sopron: Széchenyi István Gimnázium, Templom u. 26. 
Szeged: SZTE Elméleti Fizika Tanszék tanterme, Tisza 

Lajos krt. 84—86.

Szekszárd: Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 
Szombathely: Szent-Györgyi Albert Középiskola, Páz

mány P. krt. 28/A.
Székesfehérvár: Lánczos Kornél Gimnázium, Budai 

út 43.
Veszprém: Pannon Egyetem, Wartha Vince u. 1., 

N 245-ös terem.
Versenybizottság

HÍREK ITTHONRÓL

Fizikai előadássorozat az ELTE TTK-n
Idén szeptembertől folytatódik, immár ötödik éve 
tartó A z atomtól a csillagokig címmel középiskolá
soknak szóló ismeretterjesztő előadássorozat a fizika 
frontvonalába tartozó fizikai érdekességekről, újdon
ságokról az Eötvös Loránd Tudományegyetem Termé
szettudományi Kara Fizikai Intézetében. Az előadások 
délután 5 órakor kezdődnek az ELTE TTK lágymányo
si északi tömbjének (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A) Eötvös termében (földszint 0.83). Minden 
érdeklődőt szívesen látunk. Az előadások látogatása 
ingyenes.

2009. szeptember 24., Jánosi Imre: A klímakutatás 
modern eszközei: a villámok statisztikájától a szél
energia potenciál becsléséig.

Bevezetőt mond: Kürti Jenő, a Fizikai Intézet veze
tője.

2009- október 8., Bajnok Zoltán: Részecske vagy 
hullám: térelmélet az asztalon.

2009. október 22., Dávid Gyula: Kvantumkémek az 
alagútban.

2009- november 12., Takács Gábor: Erő a vákuum
ból: a Casimir-effektus.

2009. november 26., Kolláth Zoltán: Az Univerzum 
hangjai.

2009- december 10., Palla Gergely: Csoportosulá
sok komplex hálózatokban.

2010. január 14., Gruiz Márton: A káosz fizikája.
2010. január 28., Glöckler Oszvald: Biztonságos 

atomenergia és ami hozzá kell.
2010. február 11., Derényi Imre: Molekuláris moto

rok: hogyan működnek és mi a biológiai szerepük?
2010. február 25-, Csordás András: Hideg atomok 

csapdában.
2010. március 11., Timár Gábor. A Föld alakja -  és 

annak ismerettörténete a görögöktől Eötvös Lorándon 
át a műholdas gravimetriáig (ünnepi előadás).

2010. március 25., Véninger Péter. Az anyagok öre
gedéséről, ahogy a restaurátorok látják.

2010. április 8., Radnóti Katalin: Egy Nobel-díjas 
család.

2010. április 22., Katz Sándor: A látható Világegye
tem tömege és a részecskefizika.

Honlapunkon (http://www.atomcsill.elte.hu) meg
találhatók az elhangzott és a közeljövőben tervezett 
előadások címei, előadói és rövid ismertetései, sőt min
den, a sorozat kezdete óta elhangzott előadás anyaga, 
köztük a legtöbb előadás videofelvétele is letölthető.

Cserti József, a rendezvény szervezője

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

A CERN megerősítette, hogy az LHC 3,5 TeV energián fog működni
Rolf Heuer, az Európai Nukleáris Kutatóközpont, a 
CERN főigazgatója megerősítette, hogy a Nagy Had- 
ronütköztető gyorsítóberendezés (Large Hadron Colli
der, LHC) 3,5 TeV energián fog működni november
ben, ami 7 TeV energiájú ütközéseket tesz lehetővé. 
„Azért választottuk kezdetnek a 3,5 TeV energiát” -  
mondta Heuer -  „mert lehetővé teszi, hogy a kezelők 
gyakorlatot szerezzenek a biztonságos üzemeltetés
ben, amellett, hogy a kísérletekben új energiatarto
mány vizsgálata válik lehetővé.”

Az alacsonyabb energiát az is indokolja, hogy nem 
mindegyik mágnes dolgozik maximális teljesítmény
nyel, és a réz stabilizátorok magasabb energiákon 
nem működhetnek.

Az elmúlt évben a LHC működésében zavar kelet
kezett, amikor a 10000 szupravezető mágnes egyike 
meghibásodott. A hiba kijavítására az összes mágnes
szektort meg kellett vizsgálni. Az utolsó két szektor 
vizsgálata befejeződött, és további nagyobb hibát 
nem találtak.
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Az LHC 2009-es beindításakor először minden 
irányban megvizsgálják az injektált részecskék nya
lábjának viselkedését, majd azután emelik az energiát. 
Az első kísérleti adatokat várhatóan decemberben 
gyűjtik be. Az LHC 3,5 TeV nyalábenergiával fog mű
ködni, amíg elegendő kísérleti adat gyűlik össze, vala

Megújuló energia Ausztráliában
2009- augusztus 20-án az ausztrál parlament jóváhagy
ta azt a törvényjavaslatot, miszerint 2020-ra az ország 
energiaszükségletének 20%-át megújuló energiaforrá
sokból fogják nyerni a jelenlegi 8%-kal szemben. Ez a 
célkitűzés várhatóan sokmilliárd dolláros befektetést 
fog eredményezni a szél-, a nap- és vízi energia fel- 
használása terén, bár a törvényjavaslat a szénbányá

mint a kezelők megfelelő gyakorlatot szereznek. Ez
után a nyaláb energiáját fokozatosan emelik 5 TeV-re. 
Az LHC 2010 végén fog először ólom ionokat gyorsí
tani, majd a berendezést kikapcsolják, és megkezdő
dik a munka a 7 TeV energiájú nyalábbal.

(http://www.aip.org/pt/)

szat melléktermékeként keletkező metángázt is meg
újuló energiaforrásnak minősítette. A javaslatot külön
választották egy korábbi, szélesebb körű csomagtól, 
amelyben az iparból származó, üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának korlátozását javasolták, és ame
lyet augusztus 12-én a parlament leszavazott.

(http://www.nature.com/)

Irán nukleáris programjának ellenőrzése
Irán 2009- augusztus végére hozzájárult ahhoz, hogy a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei meglá
togassák az Arak városa közelében működő nehézvizes 
atomreaktorát, és beleegyezett azokba a változtatások
ba, amelyek megkönnyítik majd a Natanzban működő 
urándúsító ellenőrzését. Az ország a tavalyi év folyamán 
visszavonta a 40 megawatt teljesítményű araki reaktor 
látogatásának engedélyezését. A reaktor építése folya
matban van és a tervek szerint 2014-ben fogják üzembe 
helyezni. Az új reaktor urán fűtőanyaggal működik, 
izotópok előállítására és elektromos energia termelésére 
fogják használni. Irán nyomatékosan tagadja, hogy a 
reaktort katonai célokra szándékoznak felhasználni.

(http ://www. nature. com/) Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök a natanzi urándúsító üzemben.

Tudományos csalási ügy a bíróság előtt
Közel három és félévi jogi procedúra után a végéhez 
közeledik Woo Suk Hwang koreai sejtkutató csalási 
ügyének tárgyalása. 2009- augusztus 24-én a tanúki
hallgatások befejezése után az államügyész négyéves 
börtönbüntetés kiszabását kérte Hwangra, akit csalás
sal, közpénzek elsikkasztásával, valamint az ország

Musical a húrelméletről
Az utóbbi időben a fizika egyre inkább témája lesz a 
zenés műfajoknak. 2005-ben a San Francisco Opera 
bemutatta John Adams és Peter Sellars Atomic Doctor 
című operáját, amelynek témája az atombomba és 
Robert Oppenheimer volt.

2009. június 14-én a párizsi Pompidou központ is 
nem mindennapi zenei bemutatónak adott otthont: Héc-

bioetikai törvényeinek megsértésével vádolnak. A 
kutató korábbi cikkeiben azt állította, hogy emberi 
embriók őssejtjeit sikerült klónoznia, de 2006-ban 
bebizonyították, hogy csalást követett el. A bíróság 
döntése idén október közepére várható.

(http: / /www .nature. com/)

tor Parra és Lisa Randall Hypermusic Prologue: A Pro
jective Opera in Seven Planes című zenés művének. Lisa 
Randall a Harvard Egyetem elméleti fizika professzora, 
Hector Parra pedig spanyol zeneszerző, akit Lisa Ran
dall Warped Passages: Unravelling the Universe’s Hid
den Dimensions című, többek között a húrelmélettel is 
foglalkozó, tudományt népszerűsítő műve ihletett meg.
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A darab egy szerelmespárról szól, mindketten fizi
kusok. A párból a hölgy azonban zeneszerző is, aki
nek valami hiányzik az életéből. Mind a fizikai szakki
fejezésektől hemzsegő szöveg, mind pedig a modern 
eszközöket felvonultató zene meghökkentő. A zene
szerző digitális mintát vesz az énekesek hangjából, 
majd egy bonyolult digitális rendszeren keresztül ke
veri a hangszerek hangjával, az eredmény egy sok 
paramétertől függő szintetikus zene, amelynek jellem
zői a cselekmény kibontakozásával együtt változnak. 
„Átlagosan 70%-ban valódi zenészeket, 30%-ban 
elektronikus zenét hallunk” -  mondja Parra. A nézőtér 
tele van hangszóróval, amelyek felváltva szólalnak

meg. A színpadkép egy nagyméretű képernyő, ame
lyen a két szereplő ellentmondó érzéseinek és nézeté
nek megfelelő képek villannak fel kaleidoszkópsze- 
rűen, szinte pszichedelikus hangulatot teremtve, 
amely a nézőnek az ötödik dimenzió élményét hiva
tott közvetíteni.

A nem mindennapi élmény iránt érdeklődők a kü
lönleges „zenélő húrelméletet” 2009. november 27- 
28-án Barcelonában, a Gran Teatre del Liceu színház
ban, valamint december 6-án Luxemburgban, a Grand 
Auditorium of the Philharmonie előadóteremben te
kinthetik meg.

(http://www.nature.com)

Alan Guth nyerte el a Newton-érmet
Az amerikai Institute of Physics Isaac Newton érmét 
2009-ben Alan Guth kozmológusnak ítélték oda „a fel
fúvódó Univerzum-modell kidolgozásáért; azért a felis
merésért, hogy az infláció a nem-standard kozmológia 
előtt álló problémákra megoldást szolgáltathat, valamint 
az Univerzum szerkezetét létrehozó anyag sűrűséginga
dozási spektrumának meghatározásáért”. Az Isaac New
ton éremhez 2000 font pénzjutalom is tartozik, amelyet

A legjobb egyetemek rangsora
Az US News & World Reports folyóirat közzétette a 
legjobb amerikai egyetemeknek, valamint a világ leg
jobb egyetemeinek a rangsorát.

A szakértők által megállapított rangsor szerint a 
legjobb tíz amerikai egyetem:

1-2. Harvard University, Princeton University; 3- 
Yale University; 4-7. California Institute of Techno
logy, Massachusetts Institute of Technology, Stanford 
University, University of Pennsylvania; 8-9. Colum
bia University, University of Chicago; 10. Duke Uni
versity.

„a fizikában elért kiemelkedő teljesítményért” ítélnek 
oda. A díj ünnepélyes átadására 2009- október 15-én 
Londonban kerül majd sor, és Guth október 13-án tartja 
meg a 2009. évi Isaac Newton előadást.

Alan Guth 62 éves, New Jerseyben született és a 
Massachusetts Institute of Technology Victor F. 
Weisskopf fizikaprofesszora.

(http:// physicsworld. com/)

A világ legjobb tíz egyeteme között már több brit 
egyetem is szerepel:

1. Harvard University, USA; 2. Yale University, 
USA; 3- University of Cambridge, Nagy-Britannia; 4. 
University of Oxford, Nagy-Britannia; 5. California 
Institute of Technology, USA; 6. Imperial College Lon
don, Nagy-Britannia; 7. University College London 
(UCL), Nagy-Britannia; 8. University of Chicago, USA;
9. Massachusetts Institute of Technology, USA; 10. 
Columbia University, USA.

(http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/)

HÍREK AZ UNIVERZUMBÓL

Kannibalizmus a lokális galaxishalmazban is
Egy új kutatás szerint a távoli galaxisok körében gyak
ran megfigyelt kölcsönhatási forma, a bekebelezés 
szűkebb környezetünkben, a Lokális csoportban is 
működik. A nagy falánk az Andromeda-köd.

Egy népes nemzetközi kutatócsoport a 2,5 millió 
fényévre található Andromeda-ködöt (M3D vizsgálta 
a 3,6 méteres kanadai-francia-hawaii-i távcsövet (Ca- 
nada-France-Hawaii Telescope, CFHT) és annak Me- 
gaCam/MegaPrime elnevezésű digitális kameráját

használó program keretében. A felmérés egyedülálló 
a maga nemében, ugyanis egy körülbelül 1 millió 
fényév átmérőjű területnek megfelelő égboltrészt 
vizsgáltak át, amelynek eredményeként az egy égbolt- 
területről valaha is készült legszélesebb és „legmé
lyebb” áttekintő képet kapták.

A felmérés azt jelzi, hogy az M31 korábban már el
nyelte néhány közeli, kisebb társát. A galaxisok növe
kedésének elmélete szerint ez a folyamat valóban a
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A 3,6 méteres CFHT-n üzemelő MegaCam kamera, amelynek 40 da
rab, egyenként 9,5 megapixeles CCD chipje összesen 377 millió pi
xelen detektálja a vizsgált objektumok fényét. (© Canada-France- 
Hawaii Telescope /  2003)

A Triangulum-galaxis lehetséges pályája az Andromeda-köd körül. 
Az M31 valószínűleg el fogja nyelni az M33 galaxist, így ez utóbbi 
hozzá fog járulni nagyobb társa növekedéséhez. (© University of 
Cambridge)

kisebb kísérők bekebelezésével zajlik. A galaktikus 
kannibalizmusra azonban rendkívül nehéz bizonyíté
kokat találni, ugyanis a vizsgálandó struktúrák gyakran 
nagyon halványak, detektálásukat pedig az is bonyolít
ja, hogy a bekebelező galaxis fényes korongjánál akár 
százszor nagyobb területet is át kell(ene) vizsgálni a 
nyomaik után kutatva. Az új vizsgálatok -  amelyek 
során először sikerült ilyen mélységig feltérképezni egy 
galaxis külső területeinek struktúráit -  azonban lehető
vé teszik a növekedési elméletet alátámasztó bizonyíté
kok feltárását. Sőt, Mike Irwin (University of Cam
bridge) szerint az M31 külvárosának struktúrái azt is 
jelzik, hogy bekebelezési folyamatok ma is zajlanak.

A kutatók szerint az M31 galaxis legkülső részein 
található csillagok nem keletkezhettek magában az 
Androméda-ködben, ugyanis a középponttól ilyen 
távol a gáz sűrűsége nem elegendő a létrejöttükhöz.

Ez pedig erősíti azt a feltételezést, hogy egy másik, 
kisebb galaxisból maradtak vissza, amit az M31 a nem 
is túl távoli múltban szakított részeire, illetve, hogy az 
Androméda-köd ma is az expanzió állapotában van.

További említésre méltó eredmény, hogy az M31 
következő áldozata valószínűleg a Triangulum-galaxis 
(M33) lesz, sőt a két objektum közötti kölcsönhatás 
már zajlik is. Scott Chapman (University of Cam
bridge) szerint végül teljesen össze fognak olvadni. A 
dolog iróniája tehát, hogy a galaxisok szétesése és 
formálódása kéz a kézben zajlik, előbbi folyamat nél
kül nincs az utóbbi sem.

Az eredményeket részletező szakcikk a Nature ma
gazin 2009- szeptember 3-i számában jelent meg.

Forrás: Astronomy Now Online 2009.09-03., 
arXiv:0909.0398vl [astro-ph.CO] 

Kovács József, http://hirek.csillagaszat.hu

így görbül a tér a Nap körül
Rádiócsillagászati módszerekkel az egyik legponto
sabb mérést végezték el a Nap tömege által a téridő
ben okozott görbület mértékére vonatkozóan, újabb 
igazolását adva Einstein vonatkozó jóslatának.

A National Science Foundation kontinensnél is na
gyobb méretű VLBA (Very Long Baseline Array) rá
dióantenna-rendszerével Sergei Kopeikin (University 
of Missouri) és kollégái az eddigi egyik legpontosabb 
mérést végezték el a Nap tömege által a téridőben 
okozott görbület mértékére vonatkozóan. Kopeikin 
szerint a görbület minél pontosabb meghatározása az 
egyik legfontosabb lépés azon ismeretek megszerzése 
irányában, amelyek elvezethetnek a 20. századi fizika 
két pillérének, az általános relativitáselméletnek és a 
kvantummechanikának közös alapra helyezéséhez, a 
gravitáció kvantumelméletének kidolgozásához, ami

a 21. század fizikájának vélhetőleg a legnehezebb, de 
valószínűleg a legizgalmasabb problémája lesz.

A Nap gravitációs terében történő fényelhajlást 
Albert Einstein jósolta meg, s azt végső formájában az 
1916-ban közzétett általános relativitáselméletében 
publikálta. Az elmélet szerint nagy tömegű égitestek 
meggörbítik maguk körül a téridőt, s ebben a görbült 
metrikában a geodetikusok, amelyek mentén a fény 
(általában az elektromágneses sugárzás) terjed, már 
nem egyenesek, mint az általunk megszokott euklide
szi térben. Ennek következménye, hogy a napkorong 
széle melletti égitestek nem pontosan ott látszanak, 
mint akkor, amikor csillagunk az égbolt más részén 
jár, hanem egy picit távolabb kerülnek a korongtól. 
Az elhajlás Einstein által jósolt mértéke kicsiny, mind
össze 1,75 ívmásodperc. A kimérését célzó első kísér-
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A VLBA antennarendszer elemei és azok földrajzi elhelyezkedése az 
észak-amerikai kontinensen, illetve Hawaiin és a Virgin-szigeteken. 
(© National Radio Astronomy Observatory)

letre az 1919- május 29-i teljes napfogyatkozás során 
került sor. A Frank Dyson és Arthur Eddington által 
szervezett és vezetett expedíciók a brazíliai Sobralból 
és a nyugat-afrikai partok előtt fekvő Principe szigeté
ről követték nyomon az eseményt. A közben, illetve a 
néhány hónappal korábban és később készített leme
zeken kiválasztott csillagok pozíciójának eltérését 
kimérve Eddington az Einstein által jósolt értékhez 
nagyon közeli eredményt kapott, így az effektust, s 
ezzel az egész elméletet bizonyítottnak tekintette. A 
fizikatankönyvek által az ebben a szellemben közölt 
szokásos egy mondat mögé tekintve, s a történetben 
jobban elmélyülve azonban már kétségeink is támad
hatnak, hogy Eddingtonék a korabeli eszközökkel, 
kedvezőtlen időjárási körülmények között rögzített 
lemezek alapján kimérhették-e a rendkívül kicsiny 
effektust. Természetesen ez egyáltalában nem kiseb
bíti Eddingtonnak a relativitáselmélet lelkes propagá
lásával szerzett érdemeit.

A téridő görbületét egy úgynevezett y paraméterrel 
jellemzik, amelynek értéke az Einstein-féle elmélet 
alapján egzaktul 1. Kopeikin szerint a várt értéktől 
való milliomodnyi eltérés is jelentős hatással lehet a

13Ö 13Ü 123
rektaszcenzió

A Nap pályája a négy mért kvazár előtt 2005 októberében. (© Na
tional Radio Astronomy Observatory)

gravitáció és a kvantummechanika kidolgozandó 
egyesített elméletére, ezen keresztül pedig nagy tö
megű objektumokhoz -  például fekete lyukakhoz -  
közel bekövetkező események előrejelzésére. Rend
kívül fontos tehát a y értékének minél pontosabb 
meghatározása. Ennek érdekében a kutatók a VLBA 
antennáival négy távoli kvazár pozícióját mérték 2005 
októberében, amikor a Nap a közelükben haladt el. A 
rádióhullámok elhajlása miatt a kvazárok helyzete 
kissé különbözött attól a pozíciótól, amit akkor mér
tek, amikor a Nap az adott égboltterülettől messze 
tartózkodott. A nagy pontosságú pozícióadatokat 
szolgáltató interferometrikus mérésekből származta
tott eredmény igen jól egyezik a y várt értékével: y = 
0,9998 ± 0,0003- Edward Fomalont (NRAO) szerint 
még több hasonló megfigyeléssel, illetve az ezeket 
kiegészítő -  például a Cassini szonda által elvégzett -  
mérések segítségével ez a pontosság még négy nagy
ságrenddel javítható, elérve ezzel a y paraméter vala
ha mért legpontosabb értékét.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophy- 
sical Journal című folyóiratban jelent meg.

Forrás: NRAO Press Release 2009-09.01. 
arXiv:0904.3992vl [astro-ph.CO] 

Kovács József, http://hirek.csillagaszat.hu

Nanoflerek fűtik a napkoronát?
Az úgynevezett nanoflerek adhatnak választ a napfizika 
régóta megválaszolatlan kérdésére: milyen folyamat fű
ti a Nap koronáját több millió fokos hőmérsékletre?

A Nap atmoszférájának külső része, a napkorona a 
felszín felett nagy magasságban feszülő gázhurkok 
együttese. Ezek a hurkok kisebb, egyedi mágneses 
szálak kötegeiből állnak, s hőmérsékletük eléri a mil
lió fokot, holott a felszín, a fotoszféra hőmérséklete 
mindössze 5700 K körüli. A jelentős eltérés magyará
zata, a napkorona fűtési mechanizmusának feltárása 
régóta foglalkoztatja a napfizikusokat. Az egyik ma
gyarázat az Alfvén-hullámok általi energiatranszpor
ton alapul, ezen a területen magyar kutatók is jelentős

eredményeket értek el. A japán Hinode mesterséges 
hold új észlelései alapján a mágneses erővonalköte- 
gekben megjelenő kicsi, de gyorsan lezajló energia
kitörések, a nanoflerek lehetnek felelősek az alacso
nyabban fekvő fotoszféráéhoz viszonyított óriási hő
mérsékletért.

Az új eredményekről James Klimchuk (Goddard 
Space Flight Center’s Solar Physics Laboratory, Green- 
belt) számolt be az IAU (Nemzetközi Csillagászati 
Unió) 2009. augusztusi közgyűlésén Rio de Janeiró- 
ban. Klimchuk rámutatott arra, hogy a koronahurkok 
a napkorona alapvető építőelemei, amelyek alakját a 
mágneses tér határozza meg, ami egyben irányítja is a
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Egy aktív terület a Napon a Hinode műhold röntgenteleszkópjának 
felvételén. (© NASA)

forró plazmát. A nanoflerek energiájának is a mágne
ses tér a forrása. Az elképzelések szerint a mágneses 
térben felhalmozódott energia akkor szabadul fel, 
amikor a mozgó töltések által képviselt elektromos 
áramok ívei instabillá válnak.

A napfizikusok korábban úgy gondolták, hogy a 
napkorona magas hőmérsékletét valamilyen folyama
tosan működő fűtési mechanizmus magyarázhatja. A 
koronahurkok hossza és hőmérséklete alapján azonban 
ehhez alacsonyabb sűrűség lenne szükséges, mint amit 
az új észlelések adnak ezen objektumokra. A nanofle
rek mint alternatív magyarázat segítségével ugyanakkor 
az észlelt magasabb sűrűség is alátámasztható.

Az észlelési eredményeket elméleti modellek is 
alátámasztják. Klimchuk és munkatársai szimulálták 
az energiakitöréseket, illetve azt, hogy a hurkok kü
lönböző műszereken keresztül milyen képet mutatná
nak. Modelljük teszteléséhez a Hinode röntgentelesz
kópját (XRT) és extrém ultraibolya képalkotó spektro
méterét (EIS) használták, amelyek 10, illetve 5 millió 
fokos plazmahőmérsékletet jeleztek. Klimchuk szerint

X (arcsec)

A hamisszínes hőmérsékleti térkép az AR10923 jelű, a napkorong 
középpontjának közelében észlelt aktív területet mutatja. A kék szín 
10 millió fokhoz közeli hőmérsékletű plazmát jelöl -  a fekete-fehér 
képen egy ilyen tartományt körbekerítettünk. (© Reale és tsai.)

ilyen magas hőmérsékletet csak nagyon impulzív ki
törések okozhatnak.

A rendkívül magas hőmérsékletű plazma azonban 
nagyon gyorsan hűl a hideg felszín felé áramló hő 
okozta energiavesztés miatt. Ez az alacsonyabban lévő 
gázt körülbelül 1 millió fokosra fűti, s ez a felmelege
dett, fölfelé táguló koronakomponens az, amit hosszú 
évek óta észlelünk. Klimchuk és munkatársai szerint 
tehát a napkorona magas hőmérsékletéért a Hinode 
észlelései által felfedett szuperforró, lefelé áramló plaz
mából származó energia felelős, amelyet viszont a na
noflerek fűtenek fel több millió fokos hőmérsékletre. A 
megfigyelések azt is megerősítik, hogy a nanofler-tevé- 
kenység a Nap aktív területein mindenhol gyakori. A 
jelenség további részleteit a NASA Solar Dynamics Ob
servatory műholdja tárhatja fel, amelynek felbocsátását 
2009 novemberére tervezik.

Forrás: Astronomy Now Online 2009-08.17.
arXiv:0904.0878vl [astro-ph.SR] 

Kovács József, http://hirek.csillagaszat.hu

Egy évtizede vizsgálódik a Chandra űrtávcső
A távcső, amely feltárta előttünk a Világegyetem di
namikus, nagy energiájú oldalát -  szemelgetés a 
NASA röntgenobszervatóriumának legszebb képeiből 
és legnagyszerűbb felfedezéseiből.

Tíz évvel ezelőtt, 1999- augusztus 19-én a NASA 
frissen felbocsátott röntgen-űrtávcsöve, a Chandra 
(amelyet a nagy indiai asztrofizikus, Subrahmanyan 
Chandrasekhar után neveztek el) elkészítette első 
hivatalos tesztképét, s ezzel megkezdődött egy évtize
de tartó, sikeres karrierje, amelynek hatására rengeteg 
új dolgot tudtunk meg a Világegyetemről.

A Chandra a NASA négy nagy űrobszervatóriumá
nak egyike (az 1990-ben felbocsátott Hubble, a már 
nem létező Compton gamma-űrtávcső, valamint a 
2003 óta működő Spitzer infravörös-űrteleszkóp 
mellett), amely -  a szintén 1999-ben felküldött, 
európai XMM-Newton távcső mellett -  az eddigi leg
jelentősebb csillagászati röntgeneszköz. A NASA em
lékülésekkel és képösszeállításokkal ünnepli egyik 
legsikeresebb missziója indulásának kerek évfordu
lóját -  utóbbiakból mutatunk be most mi is egy 
rövid válogatást.
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A Chandra első felvétele, rajta a Cas A jelű szupernóva-maradvány, 
amelynek közepén jól kivehető a csillagrobbanás után visszamaradt 
kompakt objektum (neutroncsillag vagy fekete lyuk) sugárzása (© 
NASA és Chandra Science Center)

A Chandra első publikus felvételét a Cas A jelű szu
pernóva-maradványról készítette -  az ilyen típusú 
objektumok azóta is fontos részét képezik az űrtáv
csővel végzett kutatási munkáknak. A Chandrával 
megdöbbentő részletességgel figyelhetőek meg a csil
lagrobbanások által kiváltott események: a csillagról 
ledobódó, több ezer km/s sebességgel táguló gáz
anyag és a külső, csillagközi anyag ütközése révén 
rendkívül forró (több tízmillió fokos) gázbuborékok 
alakulnak ki, amelyek fényesen világítanak a röntgen- 
tartományban. Sőt, az egyes elemekre jellemző rönt
genspektrumok felvételével és azonosításával a forró 
gázfelhők összetétele is meghatározható.

A különböző hullámhossztartományban működő 
távcsövek képeinek kombinálása újabb nagyszerű 
lehetőséget adott a csillagászok kezébe, hogy alapo
sabban feltárhassák az egyes égitestek titkait. Vegyük 
például az első ismert szupernóva-maradványt, a Rák
ködöt: a Hubble és a Chandra képeinek felhasználá-
A Tejútrendszer központi tartománya a Chandra „szemével” -  a 
középen lévő, fényes fehér folt helyén található Galaxisunk szuper
nehéz központi fekete lyuka (© NASA és Chandra Science Center)

sával sikerült megfigyelni, hogyan hat kölcsön a köz
ponti pulzár és a gázanyag, s jól láthatóvá vált a nagy- 
energiájú részecskék gyűrűszerű eloszlása is.

A röntgen-űrtávcső számos egzotikus objektumot 
vizsgált a közeli kettőscsillagoktól a távoli aktív gala
xismagokig, s olyan kérdések megválaszolásához vitt 
minket közelebb, mint az Univerzum fejlődése, vagy 
a sötét anyag jelenléte. A legnagyobb felfedezések 
azonban a fekete lyukak vizsgálatához köthetőek -  a 
fekete lyukak környezetében örvénylő, nagyenergiájú 
részecskék sugárzásának, valamint az erős mágneses 
mező miatt kialakuló anyagkilövellések megfigyelése 
egyrészt erős bizonyítékot szolgáltat az egzotikus 
objektumok létezésére, másrészt jó lehetőséget ad a 
fekete lyukak működésének megértéséhez.

A „normál” fekete lyukak mellett a Chandra révén a 
galaxisok gigantikus központi fekete lyukai (illetve 
ezek környezetei) is megfigyelhetővé váltak, mind 
Tejútrendszerünkben, mind a távoli csillagvárosok
ban. Az űrobszervatórium találta az első bizonyítékot 
arra is, hogy egy galaxis magjában akár két szuper

ismeretlen ismerős -  a Mars a Chandra röntgenképén (© NASA és 
Chandra Science Center)
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nagy tömegű fekete lyuk is létezhet (ami valószínűleg 
egy korábbi galaxisütközés eredménye).

A távoli Univerzum csodái mellett a Chandra köz
vetlen kozmikus környezetünkről is tudott új informá
ciókkal szolgálni. Segítségével például jól láthatóak a 
Nap irányából érkező, nagyenergiájú részecskék, 
amint becsapódnak az egyes bolygók légkörébe, s 
ezáltal a planéták atmoszférája és mágneses tere is 
jobban vizsgálhatóvá válik.

A röntgencsillagászat mintegy fél évszázados története 
során látványos műszaki és tudományos fejlődésnek le

hettünk tanúi, s ennek remek példája a Chandra űrtáv
cső. Míg az első jelentősebb röntgentávcsővel, a hetve
nes években működő Uhuruval néhány száz röntgenfor
rást sikerült azonosítani, addig a Chandra már mintegy 
9500 megfigyelésénél jár -  s teszi mindezt az említett 
elődjénél százezerszer jobb érzékenységgel. A NASA ter
vei alapján a Chandra űrteleszkóp még legalább tíz évig 
működni fog, s ezzel akár a jelenlegi csúcstartó, a 
Hubble teljesítményét is túlszárnyalhatja majd.

Forrás: NASA híroldal, 2009.08.19.
Szalai Tamás, http://hirek.csillagaszat.hu

Új típusú objektumok -  szuper planetáris ködök
Ausztrál és amerikai kutatók 15 olyan erős rádióforrást 
találtak a Magellán-felhőkben, amelyek egybeesnek is
mert planetáris ködökkel. A felfedezés teljesen váratlan.

A Miroslav Filipovic (University of Western Syd
ney) által vezetett kutatócsoport a Tejútrendszer kísé
rőit, a Magellán-felhőket vizsgálta a CSIRO (Common
wealth Scientific and Industrial Research Organisa
tion) ausztrál rádióteleszkópjaival. A csoport eredmé
nyei szerint 15 rádióforrás pozíciója jó egyezést mutat 
optikai teleszkópokkal végzett korábbi észlelések 
alapján már jól ismert planetáris ködök helyzetével.

A planetáris ködök életük végéhez közeledő csilla
gok körüli por- és gázburkok, amelyek anyaga a csil
lagról távozott el korábban. Ezek tömege egyébként a 
Napéval összemérhető, de inkább annál kisebb, tipi
kusan 0,3 és 0,6 naptömeg közé esik. A Filipovic és 
munkatársai által azonosított objektumok kivétel nélkül 
rendkívül erős rádióforrások (ezért is sikerült őket de
tektálni). Elképzelhető, hogy a normál planetáris ködök 
Napénál jóval nagyobb tömegű csillagok körüli, régen 
megjósolt és régóta keresett megfelelői, de mindenkép
pen segíthetnek a nagyobb, 1 és 8 naptömeg közötti 
csillagok körüli hiányzó planetáris ködök kérdésének 
tisztázásában. Mind a 15 detektált forrás esetében a 
központi csillag tömege ebbe a tartományba esik, míg a 
ködök tömege a 2,6 naptömeget is eléri.

Filipovic szerint a források detektálása a rádióte
leszkópok mai generációjával egyáltalában nem is 
volt várható, ezért a felfedezés őket is meglepetésként 
érte. Mintegy 3 évig nem is hozták nyilvánosságra 
eredményüket, amíg teljesen nem voltak biztosak ab
ban, hogy valóban planetáris ködökről van szó. A 15 
objektum közül néhánynak a luminozitása akár há
romszorosan is meghaladja bármelyik tejútrendszer
beli planetáris köd intenzitását, így a kutatók szuper 
planetáris ködöknek nevezték el az égitesteket. A Ma-

A nagy képen a Kis Magellán-felhő egy része látható a 0,6 méteres 
Curtis Schmidt teleszkóp (University of Michigan/CTIO) felvételén. A 
négyzet a JD 04 katalógusjelű szuper planetáris ködöt jelöli, a kinagyí
tott inzertben az Australia Telescope Compact Array mérései alapján a 
terület rádiókontúrjai is láthatók. (© Royal Astronomical Society)

gellán-felhők nagy távolsága miatt részletes tanulmá
nyozásuk azonban csak a következő generációs rá
dióteleszkópokkal, illetve hálózatokkal -  például a 
Nyugat-Ausztráliában tervezett SKA (Square Kilometre 
Array) hálózattal -  lesz csak lehetséges.

Az eredményeket részletező szakcikk a Monthly 
Notices o f the Royal Astronomical Society című folyó
iratban fog megjelenni.

Forrás: ScienceDaily 2009-08.16. 
arXiv:0906.4588vl [astro-ph.CO] 

Kovács József, http://hirek.csillagaszat.hu
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Pazar képek az ismét aktív Hubble-űrteleszkóptól

Néhány hónap szünet után, amelynek során elvégez
ték a szükséges javításokat és új műszereket üzemel
tek be, a Hubble-űrteleszkóp látványos képekkel bi
zonyította, hogy újra kész a folyamatos munkára.

A 2009- májusi, STS-125 jelzésű szervizküldetés 
során elvégzett munkák eredményeként a Hubble-űr
teleszkóp újra kész a teljes értékű megfigyelések vég
zésére. A szervizelés során két korábbi műszert, az 
ACS-t (Advanced Camera for Surveys) és az STIS-t 
(Space Telescope Imaging Spectrograph) megjavítot
ták, illetve két vadonatúj berendezést is installáltak, 
ezek a COS (Cosmic Origins Spectrograph) és a WFC3

A főként tiltott színképvonalakra érzékenyített szűrőkön keresztül 
rögzített felvételekből montírozott kép a 7500 fényévre lévő Carina- 
köd egy részletét, egy kilövellést mutat. (© NASA, ESA és a Hubble 
SM4 ERŐ Team)

(Wide Field Camera 3). Ez utóbbi elődje, a WFPC2 
(Wide Field Planetary Camera 2) által készített képpel 
búcsúztak el a szervizelés idejére az űrteleszkóptól, 
az újraindulásról szóló bejelentést pedig a hat műszer 
közül négy új észlelési eredményeivel, például a 
WFC3 pazar képeivel fűszerezték a baltimore-iak. Kö
zölték azt is, hogy a három hónapos kalibrációs és 
tesztidőszak után a NICMOS (Near Infrared Camera 
and Multi-Object Spectrometer) infravörös kamera és 
multiobjektum spektrométer is működésre kész.

Ed Weiter, a NASA egyik társigazgatója szerint a kija
vított és új műszerek a Hubble már eddig is kivételes 
teljesítményét még tovább fokozzák, s az obszervató
rium a spektrum széles tartományában, az ultraibolyá
tól a közeli infravörösig képes részletesen tanulmá
nyozni a Világegyetem legkülönbözőbb objektumait. 
Néhány terület, ahol az új lehetőségeket kihasználva 
lényeges előrelépés következhet be: a Kuiper-öv objek
tumainak vizsgálata, bolygók kialakulásának tanulmá
nyozása más csillagok körül, exobolygók légköri ké-

Az NGC 6302 katalógusjelű, a Földtől 3800 fényévre található, s a 
Skorpió csillagképben megfigyelhető planetáris köd alakja egy ki
terjesztett szárnyú lepkére emlékeztet, innen ered a Pillangó-köd el
nevezés is. A felvétel hat, az ionizált oxigén, nitrogén és kén tiltott, 
illetve az ionizált hélium és a hidrogén színképvonalaira érzékenyí
tett szűrőn keresztül rögzített képek hamisszínes számítógépes 
kombinációja. (© NASA, ESA és a Hubble SM4 ERŐ Team)

miai összetételének meghatározása, az Univerzum ed
digi legrészletesebb és „legmélyebb” közeli-infravörös 
térképének előállítása, ami a Világegyetem 500 millió 
éves korában létező bébigalaxisokat is felfedhet, illetve 
a sötét energia tanulmányozása.

A következő képek mindegyike a WFC3 kamerával 
készült felvételek számítógépes feldolgozásának ered
ményeként jött létre, s különleges objektumokat bemu
tatva érzékelteti az új berendezés teljesítőképességét.

Forrás: STScI-2009-25 
Kovács József, http://hirek.csillagaszat.hu

A Földtől 16 ezer fényévre található co Centauri gömbhalmaz hamis
színes képe U, B, V és I szűrőkön keresztül rögzített felvételekből 
összeállítva. (© NASA, ESA és a Hubble SM4 ERŐ Team)

http://hirek.csillagaszat.hu
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LIX. évfolyam 10. szám 2009. október

neutrínókkal végzett kísérletek eredményei, ellenben 
a standard modell „minimális” volta sérül.

Ha a neutrínók tömege nulla volna, mint ahogy azt 
a 90-es évek végéig általában hitték, akkor a gyenge 
kölcsönhatásban keletkező elektron-, müon-, és tau- 
neutrínók kizárólag ugyanilyen gyenge kölcsönhatás
ban vennének részt a detektorban is. Annak a megfi
gyelése, hogy a neutrínók keltésekor és elnyelésekor 
eltérő generációs töltött leptonnal kerülhetnek köl
csönhatásba -  tehát megváltozik az „ízük”, azaz hogy 
melyik generációhoz tartoznak -, azt jelenti, hogy 
nem lehetnek tömeg nélküliek.

Minden tömeggel rendelkező részecskének van egy 
nyugalmi rendszere. Egy balkezes neutrínót egy nála 
gyorsabban mozgó vonatkoztatási rendszerből „vissza
nézve” jobbkezesnek látunk. A kérdés az, hogy mik 
ezek a jobbkezes neutrínók. A kvantumtérelmélet CPT- 
tétele szerint, ha létezik vL [v Д  akkor létezik ugyan
olyan tömeggel v R [vK] is. Olyan fermionok esetén, 
amelyeknek tömegük és töltésük is van, mind a négy 
állapotnak léteznie kell. Ellenben a neutrínóknak nincs 
kísérletileg igazolt megmaradó töltése, így két lehető
ség van: (1) a jobbkezes neutrínó lehet egy új részecs
ke, vR, és ekkor a neutrínók tömegét a Lagrange-sűrű- 
ségben az m v v tag írja le; (2) a jobbkezes neutrínó 
lehet a balkezes antirészecskéje is, azaz vs = v x (ez 
esetben szükségszerűen vL= v R) és ekkor a tömegtag 
m w . Az első esetben Dirac-, a második esetben Majo- 
rana-tömegről és -neutrínókról beszélünk. A Majorana- 
tömeg sérti a leptonszámot, míg a Dirac-tömeg nem. 
Annak eldöntése, hogy melyik felelős a neutrínók tö
megéért a neutrínófizika egyik legfontosabb nyitott 
kérdése, amivel — több mint 50 éve -  Marx György 
elsők között foglalkozott (1. ábra) [31-
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Az elmúlt évben meglepő eredmények születtek bizo
nyos instabil atommagok orbitális elektronbefogási 
valószínűségének időfüggésére. A várt exponenciális 
időfüggéstől mért eltérést -  sokat vitatott módon -  
neutrínók keveredésével próbálták értelmezni. A vitá
tól motiválva újratárgyaljuk a neutrínóoszcilláció el
méletének kvantummechanikai alapjait, a kvantum
összefonódást figyelembe véve. Ezáltal a szokásos 
oszcillációs formula általánosabb levezetését adjuk 
meg. Tárgyalásunkból kiderül, hogy a megfigyelt elté
rés az exponenciális időfüggéstől nem értelmezhető 
neutrínóoszcillációként.

A neutrínók tömege és keveredése

A neutrínók tömege és keveredése különlegesen ér
dekes [1, 2], mert a neutrínók oszcillációjának megfi
gyelése az első kísérleti evidencia volt arra, hogy a 
standard modell kiegészítésre szorul. A standard mo
dell a mértékcsoport, részecsketartalom, és a szim
metriasértés megadása után minden részecskefizikai 
jelenséget megjósol. A jobbkezes neutrínók, \ R, nem 
vesznek részt egyetlen ismert kölcsönhatásban sem, 
ugyanis minden mértékcsoport szerint szinglettek. 
Emiatt nincs okunk azt hinni, hogy a tömegük össze
függ az elektrogyenge energiaskálával, és ezért nem 
tartoznak a standard modell szokásos definíciójába. 
Ha ennek ellenére hozzáadunk jobbkezes neutrínókat 
a standard modellhez, akkor megmagyarázhatók a
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1. ábra. Marx György Acta Physica Hungaricában megjelent cikke 
elsőként tárgyalta a leptontöltés megmaradásának kérdését.

A Majorana-tömeg bizonyos értelemben a standard 
modell legegyszerűbb kiterjesztése. Egyetlen 5-ös 
tömegdimenziójú mértékinvariáns operátor alkotható 
standard modell terekből,

я^-^аФЖФ), а)
ahol L a balkezes SU(2) lepton-dubletteket, ф pedig a 
skalár Higgs-dublettet jelöli. Elektrogyenge szimmet
riasértés után mvv alakú tagot kapunk, ahol m = 
0(V/A), v a Higgs-vákum várható értéke, Л pedig 
egy magas energiaskála. Ezt hívják „see-saw” mecha
nizmusnak, ami egy lehetséges magyarázat a neut
rínók pici tömegére. Az (1) tagot nem generálhatják 
standard modell effektusok, mert az elektron-, mü- 
on-, és tau-szám a standard modell külön-külön meg
maradó szimmetriái, amit ez a tag sért. Nempertur- 
batív effektusok sem okozhatnak ilyen járulékot, 
ugyanis a barion- mínusz leptonszám, В-L, a stan
dard modell egy anomália-mentes szimmetriája, amit 
(1) úgyszintén sért. így A feltehetően egy magasabb 
energiás ismeretlen fizikával összefüggő skála. A 
modern szemlélet szerint a standard modell egy ala
csony energiás effektiv elmélet, amiben a nagyener
giás, még ismeretlen fizika ilyen magasabb dimen
ziós tagokon keresztül adhat járulékot. Ilyen értelem
ben nem lenne meglepő, ha a neutrínóknak Majora- 
na-tömegük lenne.

Ha egyszer tudjuk, hogy a neutrínóknak tömegük 
van, akkor a gyenge kölcsönhatási íz-sajátállapotokat, 
va (a = e, ji, t), és a tömeg-sajátállapotokat, v, (i = 1, 
2, 3), egy 3x3-as unitér mátrix köti össze,

K> = E Ua i lVa>-
а

Az íz-sajátállapotokkal egyszerű a gyenge kölcsönha
tás leírása, míg a tömeg-sajátállapotok azok, amelyek
hez szabad-részecske kép társítható, és jól meghatá
rozott időfüggésük van,

|v,.(0> = |v((0)> e~iE,t.

Minden kísérletben a neutrínók kibocsátása és elnye
lése gyenge kölcsönhatással történik, és annak a való
színűsége, hogy egy kezdeti a  íz-sajátállapotú, £ ener
giájú neutrínót / távolságban ß íz-sajátállapotban érzé
kelünk (a CP-sértő tagot elhanyagolva),

âß = I <VVaW)|
= 8 a ß

É tf.A/V°)iv,(o>2
*J “ 1

(2)

4E E
i -  1 j  -  i + 1

- mp l
~4Ё

Hasonlóan a kvarkok keveredéséhez, ha két generá
ció dominál, akkor azok keveredése egy szöggel írha
tó le, és az oszcilláció valószínűsége

sin2 (20) sin2 1,27 8 m2 l GeV 
eV2 km E

(3)

ahol 8 m2 = m\ -  m2. Ilyen mérésből próbálják re
konstruálni a keveredési szögeket és a tömegnégyze
tek különbségeit.

A Napban és a Föld atmoszférájában keltett neutrí
nók vizsgálatával eddig két keveredési szöget sikerült 
megmérni, amelyeket rendre 012-vel és 023-mal jelöl
nek. Mivel a két tömegnégyzet-különbség nagyon 
eltérő, 8 w22 «  8 т2а , így (3) jó közelítéssel érvényes. 
Az atmoszférikus neutrínók mérésénél azt találták, 
hogy a felfelé haladó (Föld túloldalán keltett) müon- 
neutrínók fele eltűnik, míg a lefelé haladó neutrínók 
száma konzisztens a várakozásokkal. A Napból jövő 
neutrínók oszcillációját atomreaktorokban keltett 
neutrínókkal is ellenőrizték Japánban, a KamLAND 
kísérlet eredményét mutatja a 2. ábra [4]. Ez eddig az 
egyetlen mérés, amelyben látható az elektron-neutrí
nók túlélési valószínűségének többszöri fel-le változá
sa. Az eddigi ismereteink tehát [5]:

8m 22 = (7,6 + 0,2) x 10'5 eV2,

sin2(2012) = 0,87 + 0,03,

8m23 = (2,43 ± 0,13) x 10"3 eV2,

sin2(2023) > 0,92 (90% CL).
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távolság/energia, l/E{km/MeV)
2. ábra. Az elektron-antineutrínók intenzitásának az oszcilláció 
nélküli várakozáshoz mért aránya a forrástól mért távolságnak az 
energiával átskálázott értéke (//£) függvényében [4], A folytonos 
görbe a 012 és 5 « 212 oszcillációs paraméterek illesztésének ered
ménye.

Ezen túl a WMAP kozmológiai méréseiből tudjuk, 
hogy Xm, < 1 eV. De számos kérdésre nem tudjuk a 
választ: (i) mekkora a neutrínók abszolút tömege? (ii) 
a két könnyebb vagy a két nehezebb állapot között 
van-e kisebb tömegkülönbség? (iii) mekkora a jelen
leg még ismeretlen harmadik keveredési szög, 013?
(iv) mekkora a CP-sértés a neutrínók keveredésében?
(v) és a legfontosabb, hogy a neutrínók Dirac- vagy 
Majorana-részecskék? Jó esély van arra, hogy a követ
kező 10-20 évben e kérdések jelentős része kísérleti
leg megválaszolható lesz.

A GSI kísérlet

A közelmúltban a GSI-ben (Gesellschaft für Schwerio
nenforschung, Darmstadt), egy nehézion tárológyűrű
ben, 140Pr és 142Pm ionok K-héjról történő elektronbe
fogásának időfüggését tanulmányozták. A kísérletben 
a várt exponenciális időfüggéstől, a 3 • ábrán látható, 
szinuszosan oszcilláló eltérést találtak [6]. Bár ezen

az elektrontároló gyűrűbe történt belövéstől eltelt idő (s)
3 . ábra. A GSI-ben mért [6] '“ Pr58* —* '^jCe58* elektronbefogási reak
ció bekövetkezésének időegységre jutó száma periodikusan válto
zik a nyaláb keringése során. A folytonos görbe az adatok modulá
ció nélküli, a szaggatott a modulált illesztést adja. Az inzerten az 
adatok időbeli gyors Fourier-transzformált spektruma látható, 
amely egyértelműen 0,14 Hz frekvenciájú jelet ad laboratóriumi 
rendszerben.

perces oszcillációt mértek, ami konzisztens a várt 
1 /M -e s  iontömegtől való függéssel.

Ugyanakkor az eredmény kísérletileg sem ellent
mondásmentes. Berkeley-ben előállítottak 142Pm ato
mot 124Sn-nak 23Na5+-mal való (a 7 másodperces pe
riódushoz képest) rövid ideig tartó bombázásával. A 
142Pm elektronbefogását vizsgálva, a GSI mérésnél 
sokkal kisebb eltérést sem találtak az exponenciális 
időfüggéstől [14]. A két kísérlet csak akkor konzisz
tens, ha az effektus szempontjából valamilyen 
módon lényeges szerepet játszhat a GSI tárológyűrű
jében a mágneses tér, vagy az, hogy a GSI-ben sza
bad részecskeként és nem egy szilárd anyagban van 
jelen az atom.

Neutrínóoszcilláció és kvantum-összefonódás
(Z, N) + e -4 ( Z - 1, AD + v(, folyamat során keltett neut
rínó nem detektált, a megfigyelt körülbelül 7 másod
perces modulációt neutrínóoszcillációval magyarázták 
[7—91, míg mások szerint ez lehetetlen [10-131. Az el
képzelés az, hogy

co = 2ti 8 m2 
2y M ’

Mint említettük, az irodalomban a gyenge bomlások
ban keletkező neutrínókat általában a különböző ér
tékű tömegek sajátállapotainak szuperpozíciójaként 
írják le. Az egyszerűség kedvéért korlátozzuk a tár
gyalást két részecskecsaládra. Ekkor

|ve> = cos0 |v„) + sin0 |vz),

ahol y a Lorenz-boost, M pedig az ion tömege. Ez a 
következő eredményt adja:

8 m22 = (2,22 ± 0,03) x 10~4 eV2. (5)

Érdekes módon ez az érték nagyságrendileg egyezik a 
nap-neutrínók méréséből kapott 8ra22 értékkel (4), 
bár annak majdnem háromszorosa. A GSI mérési 
eredménye statisztikusan szignifikáns, ráadásul előze
tes adatok szerint 122I elektronbefogásában -6  másod

ahol a H  és L indexek a nehezebb és könnyebb tö- 
meg-sajátállapotra utalnak. Ezen állapot időfüggése

|ve(0 ) = cos0 |vw) e~'E“‘ + sin0 \vL)e~<El‘.

Az évtizedek során az oszcillációt eredményező fázis- 
különbséget hol úgy vezették le, hogy a neutrínóknak 
egyforma momentumot, hol pedig úgy, hogy egyfor
ma energiát tulajdonítottak. Mivel a neutrínók minden 
kísérletben relativisztikusak,
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IIi \lp2 + mH / p 2 + m 2 =

mH "  mL 8  m2
2P 2 P ’

Ph - p i = ^E2 -  m 2H -  <\Je 2 -  m2 =

mL ~  mH 8  m2
2 E 2 E ’

és mindkét feltétevés ugyanazt az eredményt adja a 
fáziskülönbségre,

Hogyan kapunk az így felírt állapotból neutrínó
oszcillációt? A legtöbb kísérletben a neutrínókat a 
gyenge kölcsönhatásukkal keltett töltött leptonok 
révén detektálják. Mivel a neutrínó összefonódott más 
(nem detektált) részecskével vagy részecskékkel [16], 
fel kell írjuk a sűrűségmátrixot és összegeznünk kell a 
nem detektált szabadsági fokokra [15]:

P v J D2(kp qt) D2(kDqL) cos26 

(n(kL) | nCk))\v L{qL)){v L(q ) \

8(q-x)  = 8(E t - p ‘x ‘) =
8m 2t _ 8m 2t _ 8m 21 ^
~ 2 p  2E 2eT ’

ahol t a neutrínók keltése és detektálása közti idő, / 
pedig ezen események távolsága. Bár relativisztikus 
neutrínók esetén nincs numerikus különbség, a kvan
tummechanikából egyértelműen következnie kell, 
hogy melyik tárgyalás a helyes.

Tekintsük a IV—> nve folyamatot, ami jelölheti az eddig 
tárgyalt elektronbefogást, vagy akár a szokásos ß-bom- 
lást, amikor n egy kétrészecske-rendszer. Mi a neutrínó 
kvantumállapota? Nem lehet a korábban felírt lv_e) = 
cos9 I V;í) + sinü I vi), hiszen akkor az impulzus és az 
energia megmaradása közül legalább az egyik sérül. Ez 
csak akkor elkerülhető, ha a különböző tömeg-sajátálla- 
potokra való bomlásokat független csatornáknak tekint
jük,1 és a hullámfüggvényt az alábbi módon írjuk fel [15]:

|\|t) = —  [ D2(kL, qL) cos0 | n(kj) \  Liq,)) +
yßf (8)

+ J D2(kw qH) sin9 | n(kH) v / ^ ) )  , 

ahol 5Vegy (irreleváns) normalizációs konstans,

D2(k, q) d3k á5q 
(2np2Ek (2n?2Eq

(2tt )4 5 \ P - k - q ) (9)

a szokásos két-részecske fázistér,

Ep = \jp2 + m2

a megfelelő tömeggel számolva, és P az N  részecske 
momentuma. Az így felírt I \|t) az energia és momentum 
sajátállapota. Az eltérő neutrínó tömeg-sajátállapotok- 
nak pedig automatikusan különböző a momentuma és 
az energiája. (Szokatlan lehet, hogy a fázistér az ampli
túdóban és nem annak négyzetében, a folyamat való
színűségében szerepel, de ezt a kifejezést négyzetre 
emelve úgyszintén a szokásos eredményt kapjuk.)

1 Ebben semmi különös nem kellene legyen, hiszen a kvarkok 
esetén mindig a tömeg-sajátállapotokról beszélünk (az íz-sajátálla- 
potoknak nevük sincs). Például a ű  —» Kn és D —> tnt bomlások a 
gyenge kölcsönhatás szempontjából akár azonosnak is tekinthetők, 
de evidens, hogy a kétféle végállapotban a részecskéknek eltérő 
energiája és momentuma van.

+ J D./ kL, qL) D2(kip qf)  cos0 sinG (10)

(n(kl)\n (kH))\vL(iq})(vljiqlp\ +h.c.

+ J D2(kw qfl) D ^ q J  sin29

<«(*») I l]

Neutrínóoszcillációt a második tagban levő nem-dia- 
gonális I v L) {vH I operátor adhat. Ellenben ez a tag 
zérus, ugyanis

<»(*x) I n ( k H) )  = (2jt)3 8 3(fez -  * „ ) .  (11)

Momentummegmaradás miatt kL -  kH = qH~ qL, és ez 
a különbség nem lehet nulla, mert a v„ és v, tömege 
eltérő. Első ránézésre meglepő lehet ez az eredmény, 
az oszcilláció hiánya, azonban ezt kellett kapnunk, 
hiszen ha meg tudnánk mérni az n részecske (vagy 
részecskék) momentumát tetszőlegesen pontosan, 
akkor meg tudnánk határozni, hogy a bomlásban VH 
vagy vL keletkezett [17]. Megállapíthatjuk, hogy ha egy 
momentum-sajátállapotban levő kezdeti állapot bom
lási termékei további kölcsönhatás nélkül propagál
nak, akkor a neutrínó nem oszcillálhat [15].

Hogy megértsük miért oszcillálhatnak mégis a neut
rínók, érdemes egy gondolatkísérlet erejéig egy kis 
kitérőt tenni. Tekintsünk egy „szokásos” kettős lyuk 
interferenciakísérletet, ahol egy kis intenzitású forrás
ból (egy időben csak egy részecske van a berendezés
ben) fotonok két lyukon át érhetnek el egy ernyőt (4. 
ábra). Ha az ernyőn kellően jó felbontású detektort 
használunk, és pontosan megmérjük a két lyukat tartal
mazó anyag „visszalökődését”, akkor elvben meghatá-

4. ábra. Kettős lyuk kísérlet sematikus elrendezése.

IC7>

IZ> '
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ló Feynman-diagram.

rozhatjuk, hogy egy foton melyik lyukon ment keresz
tül. Ebben az elrendezésben összefonódik a két lyukat 
tartalmazó anyag momentuma a foton állapotával. Ho
gyan kapunk mégis interferenciaképet? Kell-e valamit 
tennünk, hogy eltöröljük ezt a kvantum-összefonódást? 
Ha a momentum megmérése semmilyen információt 
nem tartalmaz, akkor nem lehet szerepe a kvantum
összefonódásnak. Márpedig a kísérlet térbeli lokalizá
ciója a határozatlansági elv alapján sokkal nagyobb 
momentumbizonytalanságot eredményez, mint annak 
mérésnek a pontossága, ami ahhoz kellene, hogy meg
határozhassuk melyik lyukon haladt át a foton. Mindez 
azt demonstrálja, hogy egy kísérlet részleteitől függően 
folytonos átmenet lehetséges a klasszikus Einstein-Po- 
dolsky-Rosen (EPR) paradoxonbeli kvantum-összefo
nódás és az összefonódás teljes hiánya közt. Neutrínó- 
oszcilláció esetén is egy folytonos változó (a neutrínó 
momentuma) fonódik össze egy diszkrét változóval 
(melyik tömeg-sajátállapotban van a neutrínó).

Tehát ahhoz, hogy neutrínóoszcilláció felléphes
sen, valamilyen fizikai effektus (11) megsértését kell 
eredményeznie. Például az atmoszférában keltett 
neutrínók döntően pion és m üon bomlásból származ
nak, és a vHés a v, m om entumának különbsége,

sokkal kisebb mint ~ 3 x HT8 eV vagy 1^ ~ 3 x 1(T10 eV. 
Emiatt ( n ( k l ) \ n ( k H)) & 0, és (10) középső sora nem 
nulla. Ugyanezt eredményezi, ha a neutrínót keltő el- 
bomló állapot egy szűk intervallumban levő momentum- 
sajátállapotok szuperpozíciója, vagy ha a forrás lokalizált 
valamelyest; ha megtudható (elvben) a neutrínó keltésé
nek helye bizonyos pontossággal, akkor az összefonó
dás szerepe elhanyagolható (2 km -  1(F12 eV). Ilyen ef
fektusok miatt tekinthetjük a neutrínó állapotát egysze
rűen IVH) és I v,) szuperpozíciójának.

Más kísérletekkel szemben, a GSI m éréseiben [6] a 
neutrínó nem detektált, és az elbomló atom bomlási 
valószínűségében figyeltek meg időbeli oszcillációt. E 
folyamat amplitúdójának négyzetét sematikusan mu
tatja az 5. ábra .  A végállapotban levő neutrínót a 
szaggatott vonal ábrázolja, amihez az elvágott propa- 
gátor tartozik, b ( q 2 -  m 2') 0 (q°) .  A  teljes amplitúdó 
négyzetét a neutrínó tömeg-sajátállapotok járulékai
nak összege adja meg. Az eddigi érvelésünkből kö
vetkezik, hogy bármely kísérlet, amely nem  detektálja 
a neutrínót, nem figyelhet meg interferenciát a külön
böző tömeg-sajátállapotok között [15]. Ekkor a sűrű
ségmátrixban a neutrínóállapotokra kell összegezni, 
és nem  kaphatunk oszcillációt adó nem-diagonális 
tagot, mert az eltérő töm egű neutrínóállapotok a mo

mentumuktól függetlenül ortogonálisak. Emiatt a 
bomlási szélesség egyszerűen T(N —> n v H)  + T {N —>nvz), 
és ezáltal a mérési eredm ényeket nem  lehet neutrínó
oszcillációval megmagyarázni.

Összefoglalás

A gyenge bomlásokban keltett neutrínókat az iroda
lomban általában egyszerűen íz-sajátállapotoknak te
kintik, amelyek a különböző tömeg-sajátállapotok szu
perpozíciói. Egy ilyen leírás nem lehet teljes, ugyanis ez 
a szuperpozíció nem lehet egyszerre sajátállapota az 
energia- és momentumoperátornak. Mindez az azonos 
energia vagy azonos momentum tárgyalás ellentmon
dásaihoz, az idő-energia határozatlanság nem  megfele
lő alkalmazásához és egyéb problémákhoz vezetett.

Megállapítottuk, hogy valójában a neutrínó összefo
nódott kvantumállapotban van a bomlásban keletkezett 
másik részecskével vagy részecskékkel. így a neutrínó
oszcillációkat meg lehet érteni a szokásos kvantumtér- 
elméleti tárgyalással. Analízisünk a neutrínóoszcillációk 
mellett semleges mezonokra is érvényes, és az ismert 
eredményeket reprodukálja. Tárgyalásunkból követke
zik, hogy a GSI eredményeit nem lehet a neutrínó 
tömeg-sajátállapotok oszcillációjaként értelmezni.
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Aktív galaxismagoknak (a c tive  g a la c tic  
nuclei, AGN) nevezzük az olyan gala
xisok kompakt, központi magját, ame
lyek különösen nagy mennyiségű ener
giát bocsátanak ki. A legfényesebbek 
luminozitása akár egy ezres faktorral is 
meghaladhatja a „normális” galaxiso
két. Az aktív galaxismag általában túl
ragyogja a galaxis csillagokból álló ré
szét, így az sokszor könnyen meg sem 
figyelhető. Az első aktív galaxismago
kat mint nagyon erős rádiósugárzó, de optikai tarto
mányban csillagszerűen kompakt égitesteket fedezték 
fel. Innen származik a kvazár elnevezés, amely az 
angol quasi-ste llar rad io  source  (csillagszerű rádiófor
rás) kifejezés rövidítéséből ered. Később kiderült, hogy 
az aktív galaxismagok nemcsak a rádióhullámhossza
kon, hanem az elektromágneses színkép más tartomá
nyaiban is fényesen sugárzó objektumok. Sőt, ma már 
jóval több, a rádiótartományban kifejezetten halvány 
aktív galaxismagot ismerünk, amelyek sokkal erőtelje
sebben sugároznak más hullámhossztartományokban. 
A kvazár elnevezés viszont rögződött, és ma már nem 
csak a főként rádiófrekvencián sugárzó aktív galaxis
magokra használatos.

Az aktív galaxismagok központi energiaforrása egy 
szupernagy tömegű fekete lyuk (106—109 naptöm eg
gel), amely környezetéből anyagot fog be. Az anyag
befogási korongra merőlegesen nagyenergiájú anyag
kilövellések (Je tek) indulnak ki (1 . á b ra ). A jetek pon
tos keletkezése még nem  teljesen ismert, de az biztos, 
hogy a kialakulásukban és fenntartásukban nagy sze
repet játszik a mágneses tér. Az akkréciós korong sík
jában helyezkedik el egy portórusz. Szigorúan véve

1. ábra. Illusztráció az aktív galaxismagok egyesített modelljéhez. A 
képen látható az anyagbefogási korong körül az árnyékoló portó
rusz és a korongra merőleges anyagkilövellések (jetek) is.

ennek pontos formája ismeretlen, de a tórusz az eddigi 
megfigyelések alapján jó közelítésnek tűnik. Ez alatt és 
felett különböző felhők találhatók, amelyeket az opti
kai színképvonalaik alapján a széles és keskeny vona
las területre osztanak (b ro a d  lin e  region, BLR, és n a r 
row  lin e  region, NLR). A színképben megjelenő vagy 
hiányzó tiltott átmenetekhez tartozó vonalakból a 
felhő sűrűségére, a vonalak szélességéből pedig a fel
hők sebességére következtethetünk. Eszerint a BLR 
felhők gyorsan mozgó, sűrű, míg az NLR felhők las
sabb, ritkább objektumok. A nagyobb sebességű BLR 
helyezkedik el közelebb a központi fekete lyukhoz, 
míg az NLR távolabb található. Az árnyékoló anyag 
erősen anizotrop térbeli eloszlásának hatására a más
más látóirányból megfigyelt aktív galaxismagok na
gyon különböző képet mutatnak és számos elnevezést 
kaptak: széles vonalas, vagy keskeny vonalas rádióga
laxisok, kvazárok, blazárok stb. Ezen kívül azonban a 
legfontosabb besorolási szempont az objektum fé
nyessége rádiótartományban: megkülönböztetünk 
erősen rádiósugárzó, úgynevezett rádió-hangos és 
rádió-halk kvazárokat. Ez utóbbiakból nem  indulnak 
ki hosszú, kollimált jetek. A továbbiakban csak rádió
hangos kvazárokról lesz szó.

A jeteknél a megfigyelések alapján feltételezett 
főbb sugárzási folyamatok a szinkrotronsugárzás és 
az inverz Compton-sugárzás. Előbbit relativisztikus 
sebességgel a mágneses erővonalak körül spirálvonal
ban mozgó töltött részecskék (jeteknél általában 
elektront vagy pozitront tételeznek fel) bocsátják ki 
(2 . á b ra ). Az utóbbi akkor jelentkezik, amikor egy 
nagyenergiájú elektron kölcsönhatásba lép egy foton
nal, energiát adva át neki. Ezen két folyamat együtte
sen alakítja ki a fotoneloszlást. Elméleti számítások 
alapján 191 a fényesség nem haladhat meg egy bizo-

2. ábra. Illusztráció a szinkrotronsugárzáshoz.
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3. ábra. Illusztráció a fénysebességet meghaladó látszólagos sebes
ségek magyarázatához.

nyos határértéket. Ez az intenzitásérték fényességi 
hőmérsékletben kifejezve Tb~ 10n-1012 K.

A fényességi hőmérséklet azt adja meg, mennyi 
lenne egy feketetest hőmérséklete, ha a megfigyelt 
intenzitású sugárzást bocsátaná ki az adott hullám
hosszon. A tökéletes feketetest sugárzását a Planck- 
törvény írja le:

/(v) = 2 6v3
h  v 

t~ kT

ahol c a fénysebesség, h a Planck-, k a Boltzmann- 
állandó, Ta hőmérséklet, V pedig a frekvencia. Rádió- 
tartományban, amikor bv «  kT, a Planck-törvényt 
közelíteni lehet a Rayleigh-Jeans-formulával:

/(v) = 2 v 2k T

A képletben megjelenő T a már említett fényességi 
hőmérséklet:

T = /(v) c2 
b 2 v2 k

Tökéletes feketetest esetén ez ténylegesen az adott 
test hőmérsékletét adja meg. A kvazárok azonban 
korántsem tekinthetők feketetestnek, mi több, sugár
zásuk sem termális. A fényességi hőmérsékletük tehát 
nem hőmérsékletet fejez ki, hanem az adott hullám
hosszon érvényes intenzitás értékét adja meg.

Gyakran megfigyelünk az elméleti határértéket 
meghaladó fényességű kvazárokat. Ezt a jelenséget 
általában a relativisztikus nyalábolással lehet megma
gyarázni. A jet olyan kis szögben látszik, hogy a relati
visztikus sebességek és a speciális relativitáselmélet 
által leírt vetítési effektusok valamint az idődilatáció 
miatt a megfigyelt fényességértékek és sebességek a 
valósnál nagyobbaknak látszanak. Ez a magyarázata a 
fénysebességet látszólag meghaladó sebességekkel 
mozgó (szuperlumináris) jetkomponenseknek is. Ez 
gyakori jelenség kvazároknál. A vetítési jelenség lé
nyegét a 3 ■ ábra foglalja össze. A sugárzó komponens 
A pontból C pont felé halad v sebességgel. Az A pont

ban t = 0 időpillanatban és a C pontban t = te pillanat
ban is fotont bocsát ki. Ezeket a At = te(l -ßcosG) 
időkülönbséggel észleljük, ahol ß a sebesség mértéke 
fénysebesség-egységekben kifejezve. A látszólagos 
távolság a két komponens között As = ih^sinG. Tehát a 
látszólagos sebesség:

As ttsinG 
l’app Ä7 1 - ß COS0 '

A nyalábolás mértékének leírására a Doppler-faktor 
használatos. A Doppler-faktor definíciója:

i . Ä .
1 - ß COS0

A látszólagos sebesség látószögtől és tényleges sebes
ségtől való függését a 4. ábra szemlélteti. Az ábrán a 
különböző görbék mellett a Lorentz-faktor értéke van 
feltüntetve. A Lorentz-faktor definíciója:

1y = -= = •

Mint említettük, a relativisztikus nyalábolás befo
lyásolja (megnöveli) a mért fényességi hőmérsékletet 
is, így könnyen mérhetünk az említett elméletileg 
lehetséges értéknél nagyobb Tb-1.

A fényességi hőmérsékletet kvazárok rádiófénygör
béjéből is megbecsülhetjük. Az alapfeltevés az, hogy a 
rádiófényesség változásáért felelős tartomány mérete 
nem lehet nagyobb, mint a változás karakterisztikus 
ideje alatt az elektromágneses sugárzás által bejárható 
út. Ellenkező esetben az adott térrész egyes elemei 
nem lennének egymással ok-okozati kapcsolatban, te
hát egymástól függetlenül, egymáshoz képest véletlen-
4. ábra. A látszólagos sebesség (ordináta) függése a látóiránytól 
(abszcissza). A görbék különböző Lorentz-faktor értékekhez tar
toznak.
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szerű változásokat mutatnának, ily módon hosszú 
távon a fényességváltozások kioltanák egymást -  tehát 
végeredményben nem észlelhetnénk változásokat a 
kvazár fényességében. Mindezekből következik, hogy 
minél rövidebb időskálájú változásokat észlelünk, an
nál kompaktabb az a térrész, ahonnan a változások 
eredeztethetők. így hát annál nagyobb a fényességi 
hőmérséklet is, mivel az a sugárzó objektum szögmére
tének négyzetével fordítottan arányos. Ha pedig ez az 
érték meghaladja az említett elméleti határértéket, 
akkor máris kiszámolhatjuk a relativisztikus nyalábolás 
erősségét jellemző Doppler-faktort is, amely a mért 
(látszólagos) fényességi hőmérséklet és az elméleti 
határérték hányadosának köbgyöke.

Tehát kétféle mérésből, kétféle effektusból is meg
becsülhetjük a relativisztikus nyalábolás mértékét egy 
kvazárnál: egyrészt mérhetjük a jetben észlelhető 
„csomók”, komponensek mozgása alapján, másrészt 
meghatározhatjuk a kvazár gyors fényváltozásainak 
karakterisztikus időskálájából is.

Bizonyos források esetében a kétféleképpen mér
hető nyalábolás nagymértékben különbözhet egymás
tól. A kinematikán (a sugárzó komponensek mérhető 
elmozdulásán) alapuló technikával mért és számolt 
Doppler-faktorok pár tízes nagyságrendű, legfeljebb 50 
körüli értékek. Ezzel szemben léteznek olyan extrém 
gyors fényességváltozást mutató kvazárok, amelyeknél 
ez az érték néhány száz, sőt egy esetben ezres nagyság- 
rendű. Ezek órás, vagy akár csak 20 perces karakterisz
tikus időskálát mutatnak, angol elnevezésük Intraday 
Variable (IDV) források [6], Az ellentmondás feloldásá
ra több elmélet is született, ezek közül a legtöbb megfi
gyelési bizonyítékot felmutatót fogjuk kifejteni.

A magyarázat lényege, hogy a változások nem ma
gából a kvazárból erednek. Ezt terjedési elméletnek 
(propagation theory') is szokták nevezni. Lényege, 
hogy a látott fényességváltozásokat szóródási jelen
séggel magyarázza: a távoli kvazárból érkező rádió
hullámok a Tejútrendszer ionizált csillagközi anyagá
ban szóródnak. Ezt észleljük úgy, mint extrém gyors 
sztochasztikus fényességingadozásokat. A jelenség 
hasonló ahhoz, ahogy a csillagok pislákolni látszanak 
az éjszakai égbolton a Föld légköre miatt. A turbulens 
atmoszféra miatt tűnik úgy, mintha a csillagok gyor
san változtatnák fényességüket.

A szóródási jelenség erőteljesen frekvenciafüggő. 
Általánosságban elmondható, hogy néhány GHz-es 
frekvencián (3-8 GHz) várjuk a legerősebb változáso
kat, míg ennél rövidebb hullámhosszaknál egyre kevés
bé lesz észlelhető a fényességingadozás. Ennél alacso
nyabb frekvenciák felé haladva pedig a szóródási elmé
let szerint a változások időskálája drasztikusan megnő. 
Ebben az esetben ezek a változások praktikusan azért 
nem követhetők nyomon, mert időskálájuk nagyon kö
zel esik a kvazárokra jellemző egyéb (belső) folyamatok 
miatt bekövetkező fényességingadozásokéhoz.

A legmeggyőzőbb két megfigyelési bizonyíték a 
szóródási elmélet mellett a változások éves modulá
ciója és a két (egymástól távol elhelyezkedő) telesz
kóp által mért fénygörbék közötti időkésés.

Éves moduláció

A jelenség lényege, hogy a kvazár fényességváltozá
sának karakterisztikus ideje az év különböző szaka
szaiban más és más. Oka pedig a következő. A fé
nyességváltozás periódusa fordítva arányos a szóró
felhő és a megfigyelő relatív sebességével. A megfi
gyelő a Földön van, tehát sebessége az év során folya
matosan változik. Amikor a szórófelhő sebessége a 
Földével közel azonos irányú, akkor a relatív sebes
ség kicsi, a periódus hosszú, a fényességváltozás las
sú. Fél évvel később, amikor a Nap körül keringő 
Föld az ellenkező irányba mozog, a relatív sebesség 
nagy lesz, a periódus rövid, tehát a fényességváltozá
sok gyorsak (5. ábra).

Ezt a jelenséget a J1819+3845 jelű kvazárnál fedezték 
fel [4], Azóta további négy-öt IDV forrásnál azonosítot
tak éves modulációt mutató időskála-változásokat. Az 
ilyen mérések erőforrás-igényesek és hosszadalmasak, 
hiszen több éven keresztül, az év különböző szakaszai
ban kell megfigyelni a forrást. Méghozzá annyi ideig, 
hogy amikor „lassú” fázisban van, akkor is legyen ele
gendő adatunk az időskála pontosabb becsléséhez. Ép
pen ezért kevés ilyen forrást ismerünk. Az éves modu
lációt mutató források nagy része az extrém gyors IDV 
források közül kerül ki. Ezeknél az év azon szakaszá
ban sem haladja meg az időskála az egy napot, amikor 
viszonylag lassú fényességváltozásokat mutatnak.

A MASIV (The Micro-Arcsecond Scintillation-In
duced Variability) [10] projekt keretében közel 700 
kompakt kvazárt és blazárt vizsgáltak meg az amerikai 
Very Large Array (VIA) rádióinterferométer-hálózatot 
használva. A VIA 27 rádióantennából áll, ezért egyszer
re akár több forrást is megfigyelhetnek vele. Négy kü
lönböző időszakban, 2002 januárjában, márciusában, 
szeptemberében, valamint 2003 januárjában voltak

5. ábra. Az éves moduláció jelenség szemléltetése.
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megfigyelések. A feldolgozási folyamat során megkísé
reltek éves modulációra utaló jeleket keresni az IDV-t 
mutató források fénygörbéjében. Azt tételezték fel, 
hogy az IDV-t okozó felhők a Tejútrendszerben a loká
lis nyugalmi rendszerrel (Local Standard of Rest, LSR) 
együtt mozognak. Ez alapján általános „lassulást” vár
tak az év harmadik negyedében (tehát 2002. szeptem
beri epochájukban). Ilyet azonban nem tapasztaltak. 
Könnyen előfordulhat azonban, hogy a szórófelhőknek 
van valamekkora sebessége az LSR-hez képest (a ko
rábban említett éves modulációt mutató IDV forrásnál 
is ez volt a helyzet), amely persze más és más lehet 
felhőnként, tehát IDV forrásonként, illetve látóirányon
ként. Ebben az esetben azonban nem lehet ilyen kevés 
epochás mérésre támaszkodva az összes (vagy akár 
csak sok) IDV forrás esetében éves modulációra utaló 
jelet találni. Hiába egyértelmű (közvetlen) bizonyíték 
ez a jelenség a terjedési elmélet mellett, statisztikai lép
tékben úgy tűnik, sajnos nem alkalmazható.

Időkésés

A PKS0405-385 jelű forrásnál figyelték meg ezt a je
lenséget először [7]. A kvazárt egyszerre monitorozták 
a VLA-val (Új-Mexikó, USA) és az ausztrál kompakt 
hálózat (Australia Telescope Compact Array, ATCA) 
rádióantenna-rendszerrel. A két rögzített fénygörbe 
teljesen hasonló volt, de köztük körülbelül két perces 
időkésés látszott.

Ennek megértéséhez a szóró közeget úgy érdemes 
elképzelni, mint ami helyenként fókuszálja, helyenként 
defokuszálja a kvazár rádiójeleit. így tehát a földi meg
figyelő egy ilyen, fényes és sötét foltokból álló „szőnye
gen” halad keresztül -  ezt észleli intenzitásnövekedés
ként és -csökkenésként. Ezért, amikor egymástól na
gyon távol elhelyezkedő rádióantennákkal figyelik meg 
a fénygörbét, különböző földrajzi helyeken különböző 
időpontokban láthatók a maximumok és minimumok.

A két megfigyelőhely között fellépő időkésés jelen
sége egyértelműen bizonyítja, hogy az adott forrás 
esetében az IDV jelenséget közeli, csillagközi anyag 
okozza. Sajnos azonban ez a módszer csak nagyon 
gyors időskálájú változások esetén működik. így nem 
csoda, hogy csak a leggyorsabb IDV források eseté
ben figyelték meg (a már említetten kívül a 
J1819+3845-nél [3] és a PKS1257-32ó-nál [1]).

Következésképp egyik egyértelműen bizonyítható 
megfigyelést sem lehet „nagyüzemben” elvégezni az 
IDV források vizsgálatára.

Egy közvetett bizonyíték a terjedési elmélet mellett 
a szórási jelenség már korábban említett erőteljes 
frekvenciafüggésén alapul. Ha a megfigyelt változá
sok magasabb frekvenciákon a modell által jósolt 
mértékben változnak, akkor nagy valószínűséggel 
szóródás okozza azokat. Ha magasabb rádiófrekven
ciákon (például 22 GHz-en, 86 GHz-en) is jelentős, az 
alacsonyabb frekvenciákhoz hasonló időskálájú válto
zásokat látunk, akkor azokat nem lehet ezzel a szóró
dási jelenséggel magyarázni.

Némiképp hasonló az S5 0716+714 IDV-t mutató 
blazár esete [12]. Egy időben végzett optikai és rádió
megfigyelések ugyanis azt mutatták, hogy a rádiótar
tományban mért gyors fényességingadozások korre
lálnak az optikai tartományban mért fényességválto
zásokkal. Ha ez nem véletlen egybeesés, akkor azt 
jelenti, hogy ebben az esetben például nem alkalmaz
ható a terjedési elmélet. Hiszen az csak a rádióhullá
mok szóródását jósolja.

A változások karakterisztikus időskálája nemcsak a 
megfigyelő és a szórófelhő relatív sebességétől függ, ha
nem a felhő távolságától és kvazár szögméretétől is. 
Csak megfelelően kompakt források mutathatnak szóró
dási jelenséget, hasonlóan ahhoz, hogy csak a csillago
kat látjuk pislákolni az égbolton, a nagyobb szögátmé
rőjű bolygókat nem. Amíg azonban egy csillag kom- 
paktsága -  legalábbis emberi időléptékkel mérve -  nem 
változik, egy kvazárnál ez könnyen előfordulhat. Gya
kori jelenség, hogy egy új jetkomponens megjelenése 
előtt a kvazár látszó szögmérete megnő. Egy átlagos 
kvazár esetében pedig új komponensek akár félévente 
is megjelenhetnek. Átmenetileg akár teljesen le is állhat 
a gyors fényességváltozás [8]. Ez tovább bonyolítja az 
IDV jelenség megfigyelését és értelmezését.

A csillagközi szóródás esetében is léteznek azonban 
olyan objektumok, amelyek pontszerűnek tekinthetők 
(akárcsak a csillagok a bolygókhoz képest). Ezek az 
égitestek a pulzárok. A pulzár erős mágneses mezejű 
neutroncsillag, amely mágneses pólusainak irányából 
nagyon erős elektromágneses sugárzást (rádió-, rönt
gen- vagy gammatartományban) bocsát ki. Mivel mág
neses tengelye nem esik egybe forgástengelyével, így 
sugárzása szabályos időközönként felvillanó pulzálás- 
ként figyelhető meg. (Világítótorony effektusnak is 
szokták nevezni, mivel a világítótorony fénycsóvájához 
hasonlóan „söpör” végig szabályos időközönként a 
pulzár fénye a megfigyelőn.) A pulzárok rádiójeleit, 
hasonlóan a kvazárokéhoz, szintén szórja a csillagközi 
anyag. A felfedezést követően [11], már a hatvanas 
évek vége óta használnak pulzárokat arra, hogy feltér
képezzék a Tejútrendszer ionizált csillagközi anyagát. 
([2] az egyik legfrissebb ilyen modellt mutatja be.) Saj
nos csak néhány ismert IDV forrás látóirányának köze
lében találhatók pulzárok, pedig segítségükkel jóval 
pontosabban meg lehetne határozni a szórásért felelős 
csillagközi felhő alapvető tulajdonságait, köztük termé
szetesen a legfontosabbat, a távolságát is.

Ha nem áll rendelkezésre egy jól viselkedő pulzár 
az IDV forrás közelében, akkor csak a kvazár szögmé
retét ismerve következtethetünk a szórófelhő távolsá
gára. Minél kisebb egy forrás, annál távolabbi szóró
felhő okozhatja az adott időskálájú változásokat. Vi
szont kevésbé kompakt forrás esetén a gyors változá
sokhoz közeli felhőket kell feltételezni. Általánosság
ban mondhatjuk, hogy rádiófényes kvazár (vagy bla
zár) kompakt komponensének nagysága nagyjából 
ismert (100 milliomod ívmásodperc nagyságrendű). 
Ezt összevetve az IDV karakterisztikus időskálájával 
megállapítható, hogy a rádióhullámok szórásáért fele
lős anyag nagyjából a Naprendszer 300 fényéves kör-
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nyezetében található, tehát az úgynevezett Lokális 
buborékon belül. A korábban már említett akár húsz 
perces változásokat is mutató IDV forrásoknál a szó
rófelhő távolsága kevesebb, mint 100 fényév. Folynak 
olyan kutatások is, amelyek ismert IDV források irá
nyát vetik össze a Naprendszer környezetét leíró, fel
térképező katalógusokkal. Vannak arra utaló jelek, 
hogy IDV forrásokat gyakrabban látunk a csillagközi 
felhők találkozási felületeinek irányában, ahol a felté
telezések szerint turbulensebb az ionizált anyag.

Fentebb csak egy általános szögméretet adtunk 
meg a kvazárokra. A nagyon hosszú bázisvonalú rá- 
dió-interferométeres ( Very Long Baseline Interfero
metry, VLBI) technikát használva azonban lehetőség 
nyílik arra, hogy a kompakt IDV források méretére 
pontosabb felső határértéket adjunk.

A J1128+592 jelű IDV forrást vizsgáltuk az amerikai 
Very Long Baseline Array (VLBA) rádió-interferomé- 
terrel. Ez a rádióantenna-hálózat 10 egyforma, egyen
ként 25 méter átmérőjű elemből áll, amelyek a Virgin- 
szigetektől Hawaii-ig helyezkednek el az USA terüle
tén. Az antennák egyszerre figyelik meg ugyanazt az 
égi objektumot, és az adatokat rögzítik. Később a mért 
jeleket a korrelátorban „játsszák vissza”, és alakítják ki 
az interferenciát az egyes teleszkópok között. Az inter- 
ferométeres technikát használva az elérhető felbontás 
a leghosszabb bázisvonallal (két elem közti legnagyobb 
távolsággal) fordítottan arányos. Ez a VLBA rendszer 
esetében 8000 km. 5 GHz-en az elérhető szögfelbon
tás —1,5 ezred ívmásodperc. A J1128+592 jelű kvazár 
VLBA méréséből készített rádióintenzitás térkép lát
ható a 6. ábrán.

A J1128+592 jelű kvazárt az elmúlt három évben 
monitoroztuk a németországi effelsbergi és a kínai 
urumcsi rádióantennákkal. A fényességváltozások 
karakterisztikus időskálájából és VLBA mérésekből 
meghatározott látszó szögméretből a szórófelhő távol

ságára 120 fényév adódott 151. A friss VLBA méréseket 
összehasonlítva az archív, három évvel korábbi megfi
gyelésekkel, azt is megállapítottuk, hogy a J1128+592 
gyors fényességváltozásának amplitúdójában megfi
gyelt csökkenéséért a forrás szögméretének megnö
vekedése felelős.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kvazárok ese
tében a rádiótartományban tapasztalt nagyon gyors 
fényességváltozások nagy valószínűséggel nem jelentik 
feltétlenül azt, hogy az adott objektum extrém kompakt 
lenne. De ahhoz, hogy a kvazárról érkező rádióhullá
mok csillagközi térben való szóródását mi fényesség
változásként érzékelhessük, mégiscsak relatíve kom
pakt forrásra van szükségünk. Minél kompaktabb az 
objektum, annál valószínűbb, hogy mutat IDV jelensé
get. Pontszerű, távoli, fényes forrásokra pedig szükség 
van, hiszen ezek az elhanyagolható sajátmozgású égi
testek jelölik ki a nemzetközi égi vonatkoztatási rend
szert Unternational Celestial Reference Frame, ICRF). 
Ez az inerciarendszer legjobb gyakorlati megvalósítása, 
amelynek segítségével például a Föld forgása és ten
gelyirányának változása nagy pontossággal tanulmá
nyozható a VLBI technika geodéziai alkalmazása révén. 
Az IDV jelenséget mutató kvazárakat, blazárokat érde
mes tehát megvizsgálni, alkalmasak-e az ICRF-ben való 
használatra. Az IDV jelenség, vagy akár a Naprendszer 
körüli csillagközi anyag kutatóinak pedig hasznos lehet 
a jelenlegi ICRF források vizsgálata.
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A JANOSSY-KISERLETEK -  IE Varga Péter
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Csak önmagával interferál a foton?

Kísérletek alapján megmutatjuk, hogy Diracnak a 
cikksorozat első részben idézett kijelentése, miszerint 
a foton csak önmagával interferál, nem volt helyes. 
Cáfolatunk nem mond ellent a kvantum-elektrodina
mikának — éppen Dirac elektromágneses sugárzásról 
alkotott kvantumelméletének -  mert a szigorú elmélet 
ezt a hipotézist nem használja fel. A kategorikus kije
lentést talán befolyásolta az a tény, hogy az elmélet 
megalkotásának korában -  az 1920-as évek második 
felében -  a fény interferenciáját csak interferométe- 
rekkel lehetett létrehozni. Ezen eszközök egy része 
úgy működik, hogy megkettőzi a fényforrást, ilyen a 
klasszikus Fresnel-féle kettős tükör, de a Michelson- 
interferométer is. Más részük két mintát vesz egyazon 
fényforrás teréből, ilyen a klasszikus Young-féle inter
ferometer. Ezért az interferáló hullámok, mivel 
ugyanabból a forrásból származtak, nem voltak egy
mástól függetlenek. Ugyanekkor az elektrodinamika 
szerint a tér egy pontjában fellépő, több forrásból 
származó térerősségvektorokat mindig össze kell ad
ni, mert a töltésre a teljes térerősség hat, akár függet
lenek a térerősség forrásai, akár nem.

Megmutatjuk, hogy az akusztikából ismert lebe
gés és az optikából ismert interferencia ugyanazon 
jelenség két oldala. Az interferáló nyalábok egyelőre 
maradjanak koherensek, nem függetlenek. Vizsgál
juk az interferenciát Michelson-interferométerrel 
(lásd az I. rész 1. ábráját), úgy, hogy az egyik tükröt 
a tükör normálisa irányában egyenletesen mozgatjuk 
és az M pontban álló detektorral mérjük az intenzi
tást. A térerősséget a két karból bejövő tér összege 
szolgáltatja,

E = A cos(co t - 2 ks1 + cp) + A cos(co t - 2 ks2 + cp) =

= ZMcosJ&CSj - s2)] cos[co t -  + s2) + tp],

ahol a hullámszám k = 2n/X = (ú/c (A a hullámhossz és 
c a fénysebesség), és ^  a tükrök távolsága a rész
ben áteresztő tükröktől. Az intenzitás pedig a térerős
ség négyzetének egy periódusra vett átlaga,

I = A2 j l  + cos[2£(Sj - s2)]j.

Ha a a 7j tükör v sebességgel mozog, az intenzitást, 
mint az idő függvényét így is írhatjuk

I = A2[l + cos(2kvt)].

(Itt feltettük, hogy a t = 0 időpontban a két kar egyen
lő hosszú volt.) Álló detektorunk periodikusan válto
zó intenzitást jelez.

A jelenséget viszont úgy is interpretálhatjuk, mint a 
fény visszaverődését mozgó tükörről. Az álló tükörre 
a fény co = fee frekvenciával esik be, de a mozgó tük

rön a visszavert hullám frekvenciája a Doppler-effek
tus miatt megváltozik és

lesz. (A relativisztikus korrekció a lényegen nem vál
toztat.) Az M  pontban álló megfigyelő a két nyaláb 
egyesítése után két különböző frekvenciájú hullám 
lebegését észleli. Az eredő térerősség

E = A cos(co t) + A cos (ú
\ '

t =
y -

r
= A cos

V

co tv
c

\
C O S  ( 0  

- V

(

valóban egy alacsony co v/c frekvenciával modulált 
rezgés. Detektorunk, ha nem túl lassú, csak a gyors 
rezgés négyzetét átlagolja. Az intenzitás

I  = 1 + cos
( \ 
2co - t = 2Í_[i +cos(2ferű)]

akárcsak az előbb. Mindkét esetben ugyanazt tettük: 
összeadtuk a két kar közvetítésével bejövő hullám 
térerősségét és meghatároztuk az intenzitást. Esetünk
ben a két hullám azonban nem volt független egymás
tól, ugyanabból a forrásból származott. Függetlenség
ről akkor beszélhetnénk, ha két különálló fényforrá
sunk lett volna.

A két külön forrásból származó lebegés ismertetése 
során először arról számolok be, amikor az elektro
mágneses sugárzás forrásai mesterségesen előállított 
eszközök voltak. A mérnökök már a 20. század har
mincas éveiben felhasználták az elektromágneses 
rezgések lebegését, de nem vettük észre ennek elvi 
jelentőségét. Ebben az időben terjedt el a rádióvevők
ben használatos szuperheterodin vétel használata. Az 
adó által kibocsátott és az antennával felfogott 
M(f)cos(coí) alakú modulált rádiójelet elektroncső 
segítségével összeszorozták egy lokális, a vevőkészü
lékben levő, M,cos(co;í) alakú jelet kibocsátó oszcillá
tor rezgésével. Mivel

M(í) cos(co t) M;cos(cö;0  =

=  ~  A{f) M ^co sjÁ co  - c o ;) f ]  + c o s [ ( c ö  + co ; ) í ] | ,

megjelent a két frekvencia összege és különbsége, de 
csak a különbségi coa-co, frekvenciájú jelet erősítették 
tovább. Hasonlítsuk mindezt össze két azonos, co frek
venciájú, de két különböző fe1; illetve k 2 irányban 
terjedő síkhullám interferenciájával. Adjuk össze a két 
síkhullámot és számítsuk ki az intenzitást (a térerős
ség négyzetének átlagát),
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2tc/ co

\A1 c o s(co  t + k xr ) +A2 c o s ( co t +k 2r)  j2 d í  =
o

=  { ^ i  + ^ 2  + 2 A j A 2 c o s [ ( fe j  - f e 2) r ] | .

Az interferenciát itt is a két térerősség szorzata repre
zentálja. A rádióvevő esetében közvetlenül a két 
elektromágneses jel szorzatát detektáljuk, az optikai 
tartományba eső sugárzás esetében az intenzitás meg
határozásánál jelenik meg a szorzat.

Igaz, a rádióban sem független egymástól a két 
forrás, mert a lokális oszcillátor frekvenciáját éppen 
az adó frekvenciájához hangoljuk, de a két rezgés 
fázisának különbsége már tetszőleges lehet. Mivel az 
elektromágnes sugárzás egész frekvenciatartományá
ban érvényes a foton-kép, akkor itt a távoli adó és a 
lokális adó, vagyis két forrás fotonjai interferálnak.

A lebegés, mint frekvencia összehasonlító módszer 
később fontos mérési eljárássá vált. Az atomórák frek
venciájának stabilitását csak két atomóra jelének le
begtetésével lehetett ellenőrizni, mert ennél ponto
sabb óra nem volt. Itt 1010 Hz-es rezgések összeveté
séről volt szó, az órák már független források voltak. 
De a magasabb frekvenciatartományban is felhasznál
ták a lebegést. Brillet és Hall [1] a Michelson-kísérletet 
ismételték meg modern eszközökkel. Felhasználták, 
hogy a fénysebesség c = A,v. Ha a X hullámhosszt fi
xen tartjuk és a c fénysebesség megváltozik, akkor a 
v frekvenciának is változni kell. Ezért összehasonlítot
ták két lézer frekvenciáját. Az egyik a Föld keringési 
irányára merőlegesen állt, ennek frekvenciáját stabili
zálták. A másikat forgatható asztalra helyezték, ennek 
rezonátorhosszát, ezáltal hullámhosszát stabilizálták. 
Az asztalt függőleges tengely körül forgatták, ezért az 
utóbbi lézer hol párhuzamos volt a Földhöz rögzítet
tel, hol arra merőleges. A lézerfény frekvenciája kö
rülbelül 1014 Hz volt (3,39 |im hullámhossz). A két 
lézer hullámát közös detektorra bocsátották, a két 
hullám összelebegett. Természetesen itt már intenzi
tást kellett mérni, a jelek összege négyzetének átlagát. 
A detektor a különbségi frekvenciát már követni tud
ta. A két lézer frekvenciája nem volt egyenlő, hiszen 
különbözött a stabilizálás alapja, de azt találták, hogy 
a frekvenciák különbsége nem változott, tehát a fény 
sebessége nem függött a Föld mozgásától. Pontosab
ban: a fekvenciakülönbség ugyan fluktuált, de keve
set. Ebből meg lehetett állapítani a mérés hibáját. Ki
derült, hogy a fénysebesség értéke legfeljebb a 13. 
decimális jegyben függhet a mozgás irányától. A két 
lézer ugyanakkor független volt egymástól, mert az 
egyik frekvenciáját atomi tulajdonságok, a másikét 
meg mechanikai szerkezet szabta meg.

Mivel eddig csak lebegés fellépéséről volt szó, még 
mindig merülhet fel kétely, hogy az időben megjelenő 
lebegés és a térben megjelenő interferencia valóban 
ugyanazon jelenség két oldala-e? G. Magyar és L. 
Mandel két független forrás interferenciaképét re
gisztrálták [2], A források vörös fényt kibocsátó rubin
lézerek voltak. Ez a lézer az úgynevezett szabad ge

neráló üzemmódban néhány ms alatt 30—40 darab 
körülbelül 0,5 ps hosszúságú fényimpulzust bocsát ki 
időben teljesen rendezetlenül. A fény frekvenciája 
sem állandó, mert ez a rubinrúd pillanatnyi hőmér
sékletétől függ. Ha két rubinlézer fényét ugyanarra a 
helyre vetítjük, szabad szemmel nem látunk interfe
renciát. A kísérletezők viszont gyors kamerával re
gisztrálták a fényt, de csak akkor kapcsolták be, ami
kor egy segédberendezés jelezte két impulzus vélet
len egybeesését. Egy felvétel 40 ns ideig tartott. Ha 
ezen idő alatt a két lézer hullámhossza véletlenül 
megegyezett, akkor a kamera interferenciaképet ta
lált. Ez a kísérlet világosan mutatja, hogy két függet
len foton is képes interferenciára. (A fotonok akkor is 
interferálnak, ha a hullámhosszuk különbözik, csak 
akkor az interferencia-kép elmosódik.)

A felsorolt kísérletek kapcsán még mindig azt az 
ellenvetést lehet tenni, hogy egyidejűleg túl sok foton 
volt jelen a berendezésben, ellentétben a Jánossy- 
kísérletekkel. Mandel és társa [31 megismételte a két 
független lézeres mérést, most már kis intenzitások
nál. A forrás itt két folytonos, de ugyancsak vörösben 
sugárzó lézer volt, amelyek fényét abszorbensekkel 
gyengítették. Csak akkor regisztrálták az interferen
ciaképet, amikor egy külön berendezés jelezte, hogy 
a véletlenül változó különbségi frekvencia 50 kHz alá 
esett, ekkor 20 ps időtartamra bekapcsolták az interfe
renciamérőt. Ennyi idő alatt átlagosan 10 fotont re
gisztráltak, a kis intenzitás követelménye teljesült.

További ellenvetés lehet, hogy a kísérletekben az 
elektromágneses sugárzás forrásai makroszkopikus 
eszközök voltak. Fellép-e lebegés a független atomok 
által emittált fényben? Forrester és társai [4] mérése a 
legtöbb mérést megelőzte a fent felsoroltak közül.1

Az elektromágneses hullámok forrása klasszikus, 
higannyal töltött gázkisülési cső volt, tehát nem osz
cillátor vagy lézer. A kisülési csövet mágneses térbe 
helyezték, ezért a energianívók felhasadtak (Zeeman- 
effektus). Egy ilyen közel eső állapotpár sugárzásának 
frekvenciakülönbségét mérték. Kiszűrték az 546,1 nm 
hullámhosszú (6-1014 Hz frekvenciájú) vonalat, ezt 
detektálták egy üregrezonátorral egybeépített fény
elektromos cellával. A fotokatód, mint négyzetes de
tektor követte a különbségi frekvenciát, ez az egyik 
vonalpár esetében körülbelül 1010 Hz volt, ami éppen 
a centiméteres hullámok viszonylag jól kezelhető tar
tományába esik, ezt észlelték is. A kísérlet részleteit 
nem ismertetjük, de hadd álljon itt egy idézet, ami 
arra utal, hogy a kísérleti fizikus élete sem könnyű: „A 
great deal of patience is required to obtain data under 
these conditions and pains have to be taken to see 
that effects of amplifier drift do not give spurious sig-

1 Felvetődik a kérdés, hogy miért nem történelmi sorrendben 
idéztük az egyes kísérleteket. Ha az atomot elektronokkal gerjeszt
jük, akkor a szigorú elmélet szerint az atom nem egy definit állapot
ba kerül, hanem az összes lehetséges állapotba, persze különböző 
valószínűségekkel. Mivel a felhasadt energiaállapotok közel esnek 
egymáshoz, nem lehet kizárni, hogy ugyanazon az atomon belül le
gyen közöttük kölcsönhatás. Ezért a mérés nem volt annyira tiszta, 
mint az előbb felsoroltak.
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nals.” („Sok türelemre volt szükség, hogy adatokhoz 
jussunk ilyen feltételek mellett, és sok fáradságba 
került annak belátása, hogy az erősítés változásának 
hatására nem jelennek meg hamis jelek.”)

Megállapíthatjuk, hogy az elektromágneses sugár
zásra érvényes a szuperpozíció elve. Több forrás ese
tében az egyes források által kisugárzott tér is össze
adódik és a detektálásnál az együttes hatás érvénye
sül. Arra viszont már most felhívjuk a figyelmet -  bár 
triviálisnak tűnik —, hogy a detektálás mindig a szu- 
perponálódás után ment végbe.

Kijelenthetjük, hogy Jánossy és társai kísérletét úgy 
interpretálhatjuk, hogy a foton önmagával interferál, 
de láttuk, hogy nemcsak önmagával. Ennek következ
ményei lettek.

Mégsem volt jó a koincidenciamérés?

Két évvel a koincidenciakísérletek befejezése után R. 
Hanbury-Brown és R. Q. Twiss tollából a Nature-ben 
cikk jelent meg [5], amelyben meglepő eredményről 
számoltak be. A koincidenciaberendezéshez hasonló 
elrendezést használtak, amelyben az egyik elektron- 
sokszorozót el lehetett mozdítani. A sokszorozok je
leit 27 MHz sávszélességű erősítőkkel erősítették, 
majd a két jelet analóg áramkörrel összeszorozták. 
Mivel egy detektor az intenzitást érzékeli, ezért két 
detektor jelének szorzata a belépő intenzitás négyze
tével arányos. Mi is így jártunk el, amikor a lehetséges 
koincidenciák számát a fotonszám négyzetével ará
nyosnak vettük. Az egyik esetben a szorzás digitális, a 
másikban analóg művelet, elvi különbség nem volt. A 
detektor eltolása megfelelt a véletlen koincidenciák 
két külön fényforrással végzett mérésének.

Hanbury-Brown és Twiss ugyan más kérdésfelte
vésből indultak ki, mint Jánossy, de ugyanazt a kísér
letet végezték el, mint ő, mégis lényegesen különbö
ző eredményre jutottak. A két angol szerző a rádió
csillagok szögátmérője mérésének céljára készített 
eszközt [6], azonban rájöttek, hogy ilyen eszközt az 
elektromágneses hullámok látható tartományában is 
lehet használni. Arról is beszámoltak, hogy arra hivat
kozva akarták őket lebeszélni a mérésről, hogy János
sy már bebizonyította, hogy koincidenciák nincsenek.

Cikkük nem maradt válasz nélkül. Brannen és Fer
guson [7] éppen a mi mérésünkre hivatkozva ismétel
ték meg Hanbury-Brown és Twiss kísérletét, és nega
tív eredményt kaptak. Ők is digitális szorzó (koinci
dencia) áramkört használtak, a felbontóképesség x = 
5-10“9 s volt, sokkal jobb, mint a hazai kísérletben. 
Mérésük abban is különbözött Hanbury-Brown és 
Twissétől, és ez jelentősnek bizonyult, hogy fényfor
rásuk egy nagynyomású Hg-lámpa volt, míg Han
bury-Brown és Twiss spektrállámpát használtak. Vála
szaikban [8, 91 Hanbury-Brown és Twiss újabb kísér
lettekkel erősítették meg előző eredményüket. Ezután 
újabb szerzők [10] munkája is pozitív eredményt 
adott, sőt, az előzőleg negatív eredményre jutó kuta
tók [11] is igazolták Hanbury-Brown és Twiss kísérle

tét, mivel most már kisnyomású lámpát használtak. 
(Az okokról később.) Megállapíthatjuk, hogy a kohe
rens nyalábokban az intenzitások valóban nem füg
getlenek egymástól, az intenzitások között létezik 
korreláció, ez pedig ellentmond Jánossy és társai 
eredményének.

Purcell mutatott rá, hogy „a Hanbury-Brown-Twiss 
effektus az elemi elvek tanulságos ábrázolása, és távol 
áll attól, hogy a kvantummechanikának ellentmond- 
jon” [12], A sarkalatos kijelentés igazát a következők
ben indokoljuk.

Feltesszük, hogy a detektor megszólalásának való
színűsége az intenzitással arányos. Itt még szó sincs 
fotonról.

A fényforrás atomjai nem végtelen hullámot bocsáta
nak ki, hiszen a sugárzás következtében elvesztik ger
jesztett állapotukat. A hullámvonulat alakja például

E = H exp[-y (í-f()] cosjco(f-í()j, ha / > ti

E = 0 máskor.

Itt E az elektromos térerősség, A az amplitúdó, y a 
csillapítási tényező, t az idő, t, a hullámvonulat kezde
tének időpontja (pl. az atom emissziójának kezdete), 
co a körfrekvencia. A y csillapítási tényező jóval ki
sebb, mint az co frekvencia, a hullámvonulat lassan 
lecsengő hullám. (Az egyszerűség kedvéért skalárhul- 
lámokkal, tehát polarizált fénnyel foglalkozunk.)

Ha több atom emittál, akkor a hullámvonulatok 
által létrehozott teret össze kell adni, fizikai hatást a 
teljes térerősség gyakorol. A hullámvonulatokat ato
mok bocsátják ki, egymástól teljesen függetlenül, ez 
abban nyilvánul meg, hogy a tt kezdeti időpont tet
szőleges, tehát a hullámvonulatok fázisa is az. Ha két 
hullámvonulat fáziskülönbség nélkül találkozik, akkor 
a térerősség nagyobb lesz, ha a fáziskülönbség 180°, 
akkor kisebb, esetleg nulla. Mivel a vonulatok fázisa 
tetszőleges, ezért a fáziskülönbség is az, de a (—tc/ 2, 
+rc/2) intervallumba eső fáziskülönbség esetében a 
térerősség nagyobb, mint akármelyik hullámvonulat
nál. Ezért a térerősség négyzete, az intenzitás na
gyobb lesz, mint egyetlen hullámvonulatnál. Viszont a 
(—Jt/2, —ti) és a (Jt/2, n) intervallumba eső fáziskü
lönbségnél destruktív interferencia alakul ki, az inten
zitás kisebb, mint egyetlen hullámvonulatnál. Konst
ruktív és destruktív interferencia ugyanakkora való
színűséggel lép fel. Koincidencia fellépésének való
színűsége az intenzitás négyzetével arányos, tehát a 
négyzetes detektálás kiemeli a (-Jt/2, +Jt/2) intervallu
mot, a két detektor egyidejű megszólalásának valószí
nűsége megnövekszik.

Arra a kérdésre, hogy miért nem találtuk meg mi 
ezt a jelenséget, visszatérünk.

Purcell magyarázata is ellentmond Dirac idézett 
kijelentésének, amely szerint a foton csakis önmagá
val interferál. Természetesen megkérdezhető, vajon a 
hullámvonulat azonosítható-e a fotonnal, de Purcell 
állítása, miszerint a jelenség nem mond ellent a kvan
tummechanikának, igaz. Ugyanis a fizikai folyamato-
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1. ábra. Y oung-in terferom éter k iterjed t fényforrással, (z, x) a  ko o r
d ináta  tengelyek , (-L, a), (-Z , -a) a fényforrás végpontja i a (z , x) 
síkban, (0, d), (0, -d) a p o n tszerű  rések  helye, E ernyő.

kát operátorokkal írjuk le, amely operátorok nem 
mindig cserélhetők fel. Akár az előző részben közölt 
1., 2., vagy az itt szereplő 1. ábrát tekintjük, először 
mindig egy belépő hullámot találunk, ez felel meg a 
kezdő állapotnak. A hullám terjed, a terjedést a Max- 
well-egyenletek (ezek is operátorok) írják le. Ezután a 
félig áteresztő tükrön, mint hullám válik ketté, majd a 
két hullám terjed tovább -  ugyancsak az elektrodina
mika törvényei szerint -, és csak a detektor katódján 
alkalmazhatjuk a fotonszám operátorát.

Hanbury-Twiss felfedezéséhez egy fontos mérés- 
technikai probléma megoldása vezetett: a rádiócsillagok 
szögátmérőjének megmérése. A csillagok képét a táv
csövek nem bontják fel, a látszólagos átmérőjét — a diff
rakció miatt — a távcsövek felbontóképessége szabja 
meg, akár látható, akár rádiócsillagról van szó. Michel- 
son jóval a rádiócsillagok felfedezése előtt már javasolt 
egy módszert, amellyel -  úgy látszott -  a probléma meg
oldható. Ez azon alapult, hogy az interferométerekben 
az interferenciakép láthatósága függ a fényforrás mére
tétől: minél nagyobb a fényforrás, annál kisebb az inten
zitás a maximumokban, és nagyobb az intenzitás a mi
nimumokban. Nagyméretű fényforrással interferenciát 
nem is lehet létrehozni. Michelson zseniális ötlete abban 
állt, hogy megmutatta, hogyan lehet egy hiányosságot 
úgy felhasználni, hogy abból fizikai következtetésekre 
jussunk. Egyszerűsített képen mutatjuk be a módszert.

Tekintsünk egy Young-interferométert (1. ábra). 
Két keskeny rés helyezkedjen el egymástól 2d távol
ságra, szimmetrikusan a z  tengelyre. Az egész beren
dezés egy n törésmutatójú közegben van. Figyeljük 
meg az interferenciát a P pontban. A fényforrás legyen 
egy véges, 2a szélességű szalag, amelynek minden 
pontja monokromatikus, de inkoherens fényt bocsát ki. 
Az inkoherencia az jelenti, hogy ha a fényforrást két U 
és V pont környezetének kivételével letakarjuk, nem 
látunk interferenciát még akkor sem, ha a két forrásból 
kisugárzott fény azonos (közel azonos) frekvenciájú, 
mert fázisuk egymástól függetlenül változik.

Feküdjön a szalag a z  = -Z síkban. Legyen a fény 
síkban polarizált. A fényforrás egy (x, -L) koordinátá
jú pontjából a két résen keresztül a megfigyelési pont
ba jutó hullámot a következőkép írjuk le:

Mj = Acos[o)í-n&Cs' + Sj)],

u2 = A cos|(oí- nk(s2 + s ^ ,

ahol k = to/ c = 2n/X, a hullámszám, n törésmutató, A 
az amplitúdó, a többi jelölést lásd az ábrán. A P pont
ból kisugárzott hullámok intenzitására a szokásos 
eljárással kapjuk:2

A koszinusz függvény argumentumában a második 
tag nem függ a forrás helyétől, a szokásos úthosszkü- 
lönbséget kapnánk, ha az első tag nem lenne. Az első 
tag, az extra útbosszkülönbség

s' -  s2 = \Jl2 + ( x -  d)2 -  \/z2 + (x  + d)2 = -

függvénye. (Itt feltettük, hogy a fényforrás Z távolsága 
jóval nagyobb mint a laterális méretek, pontosabban: 
az úgynevezett Rayleigh-hossz \Jl X »  \Jdx ).

Mivel a különböző pontokból kisugárzott fény in
koherens, a részintenzitásokat összegeznünk kell. Az 
ernyő P pontjában az intenzitás

u
I(P) = J i(x) dx

r 2 nkad^
= 2 aB' 1 +

2 n k a d
cos nik[sj ■

( 1)

Mivel a sinx/x függvény legnagyobb értéke 1, ezért a 
fényforrás véges a szélessége az interferenciakép kont
rasztjának csökkenését okozza. A minimumokban, ahol 
cosln&Cy-.sy)] = -1, az intenzitás nem nulla, a maximu
mokban, ahol cosjnZfy-^)] = 1, kisebb mint 4aB. Ha 
viszont az intenzitás kontrasztját méréssel meghatároz
zuk, akkor információhoz jutunk a fényforrás a széles
ségéről, vagy nagy L távolságok esetén az a/L látószö
géről. Ha fényforrásunk nem monokromatikus, akkor a 
láthatóság emiatt is csökken, de függetleníthetjük ma
gunkat ettől a hibától, ha az interferenciaképet több d 
távolság mellett mérjük. Mivel a fényforrások aligha 
teljesítik a modellünkben kirótt feltételeket, kidolgoz
ták a reális fényforrásoknál -  például egyenletesen 
világító gömb -  várható kontraszt-eloszlásokat [17].

A Young-interferométer variánsa a Michelson-féle 
stellár interferométer is [17], amely egy csillagászati táv
csőre szerelt berendezés (2. ábra). Az interferométer 
két nyílását itt a 7j és a T2 tükör helyettesítette, a fény 
útja az ábrán követhető. Mivel a módszer monokroma
tikus fényben használható, a mérőeszköz elé színszűrőt 
kellett iktatni. Megkönnyíti a mérést, hogy a két tükröt 
nem is kell mozgatni, elegendő, ha a megfigyelő beren
dezés mozog, ami a Föld forgásával magától is megva
lósul. A módszer annál érzékenyebb, minél nagyobb a 
két belépő tükör 2d távolsága.

2 E b b en  a  fe jeze tben  felü lvonással az időbeli átlagot, () csúcsos 
zárójellel a  sokaságátlago t jelöljük.
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Bármilyen egyszerűnek látszik a mérés, a praxisban 
alig használható. A sikeres mérés feltétele, hogy az 
interferáló hullámok fázisát semmi se zavarja meg. A 
látható csillagok mérésénél használt eszköznél a leg
nagyobb tükörtávolság 2d = 6 m volt. A légköri sűrű
ségfluktuáció és az ezzel járó törésmutató-változás 
miatt a két távoli tükörre belépő sugárzás fázisa egy
mástól függetlenül is fluktuál, ehhez járul még, hogy a 
berendezésben magában is fellép légmozgás. (Lásd a 
Jánossy-Náray interferenciakísérletben megtett intéz
kedéseket.) Ilyen interferométerrel nagy nehézségek 
árán is csak néhány csillag szögátmérőjét lehetett 
megmérni. Rádiócsillagászatnál a távolságok a hul
lámhosszal arányosan növekednek, a két tükröt he
lyettesítő parabolaantennák távolsága 50 km is lehet. 
(Itt kábelek vezetik a hullámot a fáziskülönbség de
tektorába, a nagy távolság és a hosszú út miatt a prob
lémák ugyanazok.)

Itt következett az angol csillagászok nagyszerű 
ötlete: a természetes elektromágneses sugárzás inten
zitása nem állandó, nemcsak terjedése során szenved
het változásokat, hanem fluktuációi függenek a fény
forrás tulajdonságaitól. Megmutatjuk, hogy az inter- 
ferometria módszerével mérhető mennyiségek és az 
intenzitások szorzásával mérhető mennyiségek között 
szoros összefüggés áll fenn. A bizonyítás hosszú, a 
levezetések tömörítése aligha vezet célhoz. A mód
szer felfedezői formális levezetést adtak [13-16], 
amely a koherenciaelmélet [17] eredményein alapszik. 
Először rádiócsillagokon próbálták ki a módszert, 
azután terjesztették ki az optikai tartományra.
Purcell kvalitatív megfontolása alapján Jánossy [18, 
19] adott olyan leírást a jelenségről, amely atomok 
sugárzásának tulajdonságait (a hullám lecsengése, 
Doppler-kiszélesedés, tetszőleges számú hullámvo
nulat) is figyelembe veszi és amelyet az optika alap
műve [17] is idéz, mert jelentősége nagyobb körre 
terjed ki, mint az adott partikuláris probléma megol
dása. Nem törekszünk az elmélet reprodukálására,

2. ábra. Michelson féle Stellár-interferométer, Tx-  T4 tükrök, O ob
jektív.

hanem csak a kiinduló feltételeket közöljük és csu
pán illusztráljuk az elmélet eljárását.

Most következő modellünkben a fényforrás egy
mástól független atomokból áll, vonalas spektrumot 
bocsát ki, egy vonalat kiválasztunk. Mivel az atomok 
egymástól függetlenek, a fázisok tetszőlegesek. Elte
kintünk a hullámvonulatok lecsengésétől, mert a csil
lapodási idő jóval hosszabb a periódus idejénél. Te
kintetbe vesszük viszont azt, hogy az atomok nem 
pontosan azonos frekvenciájú sugárzást emittálnak, a 
Doppler-effektus hatása már nem hanyagolható el. Ez 
a hatás nagyobb befolyással bír a spektrumra, mint a 
lecsengés okozta vonalkiszélesedés.

Az egymástól kissé különböző frekvenciájú hullá
mok szuperpozíciója következményeit mutatjuk be az 
alábbi modellen: 10 db cos[2jt(vl/+cpl)] alakú hullám
vonulatot adunk össze, ahol a v, frekvenciák a (99,5— 
100,5) s-1 intervallumba, és a cp, fázisok a (0-1) inter
vallumba eső véletlen számok, az átlagos frekvencia 
(v) =100 s '1. Az

1° r n
U(f) = cospnlv^+tp^J

i  = 1

függvényt ábrázoljuk a 3 a ábrán t = 0 és t = 20 s kö
zött. Erre a szakaszra 2000 periódus esik, ezért a 3-<2 
ábrán a sűrű vonalak összeszorulnak. Ha rövidebb, 
0,1 s hosszú szakaszt veszünk, akkor a 3-b ábrán 
látszik, hogy az Í7(í) függvény közel szinuszos. Ezt 
kapjuk bármely rövid időszakasz kiválasztásánál. Az 
amplitúdó rövid ideig közel állandó, hosszabb időtar
tamon belül viszont tetemesen fluktuál, de még ekkor 
is viszonylag lassan. A konstruktív és a destruktív 
interferencia hatása viszont pregnánsan jelentkezik. 
Ha nem 10, hanem több hullámot adtunk volna össze 
ugyanekkora, 1 s“1 hosszú frekvencia-intervallum mel
lett, akkor is ugyanezt a képet kaptuk volna. A fázis 
sem állandó, ez már nem észrevehető a 3-b ábrán, 
ezért a í/(í)cos(27t 1001) függvényt ábrázoltuk a követ
kező, 3-c ábrán. Közel állandó fázis mellett a szorzat 
lassan változik.

A periódusidőhöz képest lassan változó frekvenciá
jú és fázisú hullámot kvázimonokromatikus hullám
nak nevezik. Az amplitúdó és a fázis viszonylag lassú 
változása megengedi, hogy a fény intenzitását ugyan
úgy számítsuk ki, mint a monokromatikus sugárzás 
esetében: az intenzitás az amplitúdó négyzete. Az 
eredeti (0-20) s intervallumban vizsgálva az intenzi
tást, az már nem lesz állandó, mint a 3-d ábrán látha
tó is, olykor nullára csökken.3

3 A fázisok véletlenszerű összeadódásának következményeit 
magunk is tapasztalhatjuk, ha nem is időben, de térben. Ha a lézer 
fénye egy matt felületen (pl. papírlapon) szóródik, akkor a papír
lapról szórt fény egy másik ernyőn majdnem rendezetlen megvilágí
tás formájában jelenik meg (specie). A „majdnem” azt jelenti, hogy 
az egyes szemcsék kiterjedése véges, minél keskenyebb a lézer 
nyalábja, annál nagyobb a szemcsék mérete. A kép azért látszik 
állni, mert a lézer frekvenciája majdnem állandó. Ugyanez jelenne 
meg spektrállámpa estében egy fotolemezen is -  igen rövid idejű 
expozíció esetén.
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3. ábra. Véletlen frekvenciájú és fázisú hullámok szuperpozíciója és 
következményei, a) a tér szuperpozíciója 0-20 s intervallumban, b) 
ugyanaz 10-10,1 s intervallumban, c) cos(2 jc 100 0-vel szorozva lát
hatóvá válik, hogy a fázis sem állandó, d) az intenzitás olykor nullára 
csökken. A fázis- és az intenzitásváltozás szinkronban van egymással.

Meggondoljuk, mit tesznek interferométereink (a 
lézerek kora előtt vagyunk): tekintsük a Michelson- 
interferométert (előző rész 1. ábrája). A részben át

eresztő tükrön a hullám ketté válik, amplitúdója ki
sebb lesz, de ettől eltekintve a két hullám azonos. Az 
a kvázimonokromatikus hullám, amelyik a 7j tükörről 
verődik vissza és a visszaúton eljut az M megfigyelési 
pontba, leírható

E j t )  = y41(f)cos[(űf+(p(f)]

alakban, ahol az A j t )  amplitúdó és a (p,(í) fázis alig 
változik a T= 2n/a> periódusidő alatt. Ha a T2 tükör 
távolabb van a félig áteresztő tükörtől, akkor ugyanez 
a hullám késve érkezik a megfigyelési pontba

E j t )  = A,(í-x)cos[co(f-x)+<p(f-x)],

ahol a késési idő x = (s2-sj)/c, itt az úthosszák 
különbsége (akárcsak a Young-interferométernél), c 
pedig a fénysebesség.

Interferométerünk egy időpontban két mintát vesz 
a hullámból, az eredő térősség a megfigyelés helyén

ECO = E j t )  + E j t ) ,

az intenzitás pedig a térerősség négyzetének egy pe
riódusra vett átlagértéke

ICO = E \t)  = E j t )  + Éjit) + 2 AjU) A2( í) =

=  / j ( r )  + / 2( í )  +

+ 2 Aj(0 A,(f-x) cos[cúí + (Pj(í) - tp2(f + x)].

Ez így is írható 

ICO = I jO  + /2(0  +

+ 2 Aj(f) A2(í-x ) cos[(Pj(í) - cp2(í + x)]cos(cox) - 

- 2 Aj(f) A j t - x )  sin[(p,(í) - cp2(f + x)] sin(ö)x).

Ha az adott x késleltetés mellett hosszú ideig (mond
juk egy másodpercig) mérünk, akkor az intenzitás 
várható értékét kapjuk, ami már nem függ a t időtől. 
Jelöljük a várható értéket a () jellel.

(/> = ( I j O )  + ( I j O )  +

+ 2 (AjfOA/í-x) cosjcpjfí) -<p2(f+x)] cos(cox)) -

- 2 (Ajt)  A j t - x )  sin[9j(0 - tp2(f+x)] sin(cox)}.

Ha fényforrásunkban a spektrumot döntő módon az 
atomok hőmozgása (Doppler-effektus) szabja meg, 
akkor az co frekvencia eloszlását egy co0 átlagos frek
vencia körüli Gauss-görbe írja le. Tehát az előző kép
letben a sin(cox) függvényt tartalmazó tag kiesik. To
vábbá a várható érték nem függ az időtől, ezért a mért 
intenzitás így írható le:

(7) = (Ij) + </2> + {(.I j ö y  Cu Cx) cos(cox).

A Cj2(x) mennyiség a az interferenciakép moduláció
jának mélységét szabja meg, és egyrészt a fényforrás
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külső tulajdonságaitól (méret, a sugárzás lokális fé
nyesség), valamint a belső tulajdonságoktól, mint a 
fényforrás anyaga, a hőmérséklet eloszlása és nem 
utolsósorban az idő-, illetve az úthosszkülönbségtől 
függ. Meghatározható az egyik tükör mozgatásával 
nyert intenzitáseloszlásból. Ha a fényforrás homogén, 
akkor C12 szétválasztható [20]

c i2 = Gc1 m,00.

ahol a Gc a fényforrás külső tulajdonságaitól függ, a 
Young-interferométerre adott példánk alapján a forrás 
méretétől igen, de nem függ az interferométer által 
meghatározott (s ,-s2) úthosszkülönbségtől. Fordítva, 
Y12 éppen az úthosszkülönbség, vagy másképp az 
időkülönbség függvénye, amely a fényforrás spekt
rumától függ.

Az a tény, hogy interferenciát tapasztalunk, azt 
tükrözi, hogy az atomok által kisugárzott elektromág
neses tér két különböző időpontban felvett értékei 
nem függetlenek egymástól akkor sem, ha az atomok 
egymástól függetlenül sugároznak. Számunkra most 
ez a legfontosabb tanulsága az interferenciakísérlet
nek. Természetesen ez az időkülönbség nem tetszőle
gesen nagy, a y(x) függvény lecseng.

Most meggondoljuk, mit mér a koincidenciaberen
dezés.

Tapasztalat szerint annak a valószínűsége, hogy egy- 
egy sokszorozó jelet adjon arányos a ráeső intenzitás
sal, tehát mindkét sokszorozó egyidejű megszólalásá
nak valószínűsége arányos az intenzitás négyzetével.

A koincidenciaberendezés felbontóképessége vé
ges, akkor is jelez, ha a két sokszorozó csak közel 
egyidejűleg szólal meg. Ez nem is baj, hiszen a 3-d 
ábrából látható, hogy az intenzitás a periódusidőhöz 
képest hosszú ideig csak keveset változik, az interfe
renciakísérlet alapján az időben közel eső jelenségek 
pedig nem függetlenek. A koincidenciaberendezést 
egy olyan k( 0  függvénnyel jellemezzük, amely meg
adja, hogy készülékünk hányad részét regisztrálja 
azoknak a jeleknek, amelyek x időkülönbséggel ér
keznek. Felbontóképességnek a

0 = J k(t) d l

mennyiséget nevezzük, ahol k(0) = 1. Annak a való
színűsége, hogy a 1 jelű sokszorozó megszólalása 
esetén koincidenciát kapunk

w(t) dt = r2 j  7,(í) /2( í  + x )  k(t) d l .

Itt r arányossági tényező, rí annak valószínűsége, 
hogy a sokszorozó /intenzitás hatására jelet adjon. Az 
egységnyi idő alatt fellépő koincidenciák számának 
várható értéke pedig

K =  r2  ̂J 7,(í) 7,(í + x )  K (x) di^j.

Mivel a várható érték nem függ az időtől

K = r2 J (7,(0) 72(x)) k(t) dl.

Vegyük észre, hogy az interferenciát az 

E p )  E p  + X)

szorzat, a koincidenciákat az

7 , ( 0  I p  + x )

szorzat reprezentálta. Mindkettő szoros kapcsolatban 
áll a valószínűségszámításból ismert korreláció fogal
mával. Megadjuk az összefüggést az interferencia- és 
a koincidenciamérés eredményei között. Már a 3 c és 
a 3-d ábra összehasonlítása is mutatja, hogy a kvázi- 
monokromatikus hullám fázisváltozásai és intenzitás- 
változásai szinkronban vannak. Valóban a számítások 
[18, 19] alapján összefüggést találunk a koincidencia
mérésekben és az interferenciamérésekben kísérle
tileg meghatározható (lásd (2)) mennyiségek között

< / , ( 0 ) / 2(x)>  = < / ,> < #  C * (x ) ,

tehát

K= r2 (7,> </2> J  k(x) d l  + J C12 k( x) d l (2)

Ha a x időkülönbség nagy, akkor az utóbbi egyenlet
ben az utolsó mennyiség eltűnik. Mivel egy-egy sok
szorozó impulzusainak száma az egységnyi idő alatt 
Nx = r(Ij), N2 = r(I2), a (2) összefüggés első tagja

r2 J (7,) </2> k( x) d l  = 2 AT, N2 0 = Kv

a véletlen koincidenciák száma, tehát az intenzitások 
közötti kapcsolatot a (2) egyenlet második tagja való
sítja meg. A (2) egyenletben szereplő Cj2(x) mennyi
ség még x = 0 időkülönbség mellett is legfeljebb egy
ségnyi nagyságú, továbbá a mérések tanúsága szerint 
még a speciálisan interferometriai célokra készített 
fényforrások esetében is 30 cm úthosszkülönbségnél 
már lecseng az interferencia. 30 cm pedig 0 = 10~9 s 
időkülönbségnek felel meg. Azért nem kaptunk a (el
ső rész [11]) koincidenciakísérletben mérhető, szisz- 
tematikus koincidenciákat, mert az ott használt 0 = 
2 • 10-6 s felbontóképesség mellett a véletlen koinci
denciák száma nagyon magas volt, a szisztematikusok 
száma jóval a mérési hibán belül esett. (Jánossyt idéz
ve: „Ha tudtunk volna arról a jelenségről, ami fent 
ismertetett effektust okozta, szándékosan választot
tunk volna »nagy« felbontóképességet, hogy az effek
tus okozta koincidenciákat elkerüljük. Előreszala
dunk: az ideális lézer fénye nem fluktuál, ott ilyen 
jelenség nem léphet fel. Ha a kísérletünk idején már 
létezett volna lézer, azzal dolgoztunk volna.”)
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Brannen és Ferguson [7] 
azon mérésénél, ahol még cá
folni vélték Hanbury-Brown 
és Twiss mérését, a felbontó- 
képesség ugyan 1,5 ■10"9 s 
volt, viszont azért nem talál
ták meg első mérésükben a 
jelenséget, mert a nagynyo
mású lámpa fényének kohe
renciahossza még az 1 cm-t 
sem érhette el. Ebben a mérés
ben a (2) egyenlet második 
tagja megint túl kicsi lett az el
sőhöz képest.

Elvégeztük a megfelelő 
mérést [21]. Fényforrásunk egy 
interferenciamérésekhez ké
szített, egyenáramú gerjeszté
sű Kr kisülési cső volt, a lámpa 557 nm hullámhosszú 
vonalát használtuk. Ez a vonal másodlagos hullám
hossz standard. A hullámhosszat monokromátor válasz
totta ki. Hasonló felépítésű optikai rendszert használ
tunk, mint az előző kísérletben. Mivel az interferencia 
fontos szerepet játszik az elméletben, folytonosan el
lenőriztük a berendezés interferometrikus pontosságú 
stabilitását: A sokszorozok elé egy-egy kifúrt Tx és T2 
tükröt helyeztünk (4. ábra), a furat képezte a diafrag- 
mát, amely a sokszorozóra eső fénynyalábot meghatá
rozta, a diafragma szélén levő tükröző felület viszont a 
Michelson-interferométer tükreként működött. így egy
szerre tudtunk koincidenciát mérni és a TS teleszkóp 
segítségével az interferenciát megfigyelni. Véletlen ko
incidenciák mérésénél az egyik tükröt a monokromátor 
megkerülésével és a fényút 5 méteres meghosszabbí
tásával értük el, ez 17 -ÍCT9 s időkülönbségnek felel 
meg. A koincidenciaberendezés felbontóképessége 
1,2 -10~9 s volt.

Megmértük a koherenciaképességet az úthossz- 
(idő-) különbség függvényében, és számítással megha
tároztuk a fényforrás véges méretének hatását. A mért 
koherenciaképesség az 1,2 ns feloldóképességnél jóval 
rövidebb idő alatt lecsengett, ezért a k(0) = 1 miatt

ó;22(t ) k( t) dx

a mérésekből és a számításból ß = 0,045 adódott. Te
hát az egységnyi időre eső koincidenciák száma

k = 2 r2 (/j) (/2) 0 (1 + ß).

A szisztematikus koincidenciák száma még ilyen nagy 
felbontóképesség mellett is alig múlja felül a véletlene
két. Ezért ugyanúgy, mint az előző esetben, felváltva vé
geztük a koherens és inkoherens megvilágítással a mé
rést 200 másodpercenkénti váltással. Az első méréssoro
zatban 1760 méréspárt végezve ß-ra a koincidenciamé
résből (4,5±0,25)%, interfemciamérésből (4,6±0,17)% 
adódott. A második sorozat 2538 méréspárja rendre 
(4,4±0,33)%, illetve (4,0+0,17)% értéket eredményezett,

4. ábra. Az intenzitások korrelációját mérő berendezés, / ‘fényforrás, M monokromátor, T0 részben 
áteresztő tükör, 7j, és T2 kifúrt tükrök, D, és D2, detektorok, Ts teleszkóp az interferencia megfigye
lésére, T} -  T6 a fényút meghosszabbítására szolgáló tükrök, a T6 tükröt a mérő nyalábba be lehet 
billenteni. 0S 1,25 ns felbontású, 0; 1 gs felbontású koincidencia-áramkör, fk  impulzusformáló 
áramkörök, K, Nx és N2 számláló berendezések. Az interferenciában résztvevő nyalábot szélesnek 
rajzoltuk, a meghosszabbított fényút nyalábját csak jelöltük.

jó egyezéssel. (A két méréssorozat közben átépítettük a 
berendezést, a lámpa is öregedett, ez okozhatta az inter
ferenciamérésnél tapasztalt eltérést.)

Nagy számok kis különbségét kimutatni mindig 
izgalmas feladat. Egyrészt ügyelni kell arra, hogy a 
berendezés valamely tökéletlensége ne okozzon hi
bát,4 különösen akkor, ha a műhiba a várt effektus 
nagyságrendjébe esik. Ezért minden négy koherens
inkoherens méréspárt két ellenőrző mérés követett. 
Ha ezek nem utaltak a mérőberendezés hibájára, ak
kor még a statisztikai ingadozások okoztak izgalmat. 
Az adott esetben egy-egy 200 másodperces leolvasás 
alkalmával mintegy 900 darab koincidenciát számol
tunk meg. Az ilyen események ritkák és egymástól 
függetlenek ezért a koincidenciaszám Poisson-elosz- 
lást követ. A szórás várható értéke 30, összemérhető a 
várható különbséggel, 0,045 ‘900 = 40. Ezért gyakran 
előfordult, hogy a koherens megvilágításnál kevesebb 
koincidenciát kaptunk, mint az azt követő inkohe
rensnél. Megesett, hogy tapasztalt kollégák is beren
dezéshibára gyanakodtak. A jelen munka szerzője bár 
nem kételkedett a valószínűségszámításban, maga 
sem örült a fordított előjelű effektusnak, viszont bol
dog volt, ha koherens megvilágításnál jóval nagyobb, 
mondjuk 50-60 értékkel nagyobb koincidenciaszámot 
mért az egyébként automatizált berendezés, mint in
koherens esetben. A statisztika törvényeinek ennyire 
alávetett mérés érdekesebb a szerencsejátéknál, ami
ben végeredményben mindig a bank, az adott eset
ben a tudomány törvényei nyernek. Az egyes leolva
sáspárokból számolt koincidenciaszám különbségé
nek eloszlását a 5. ábrán szemléltetjük. Látható, hogy 
akadt, amikor a különbség negatív volt, de az átlag 
azért pozitív lett.

Természetesen a fenti kísérletet elvégezték a koin
cidenciajelenség felfedezői [231 még mielőttünk, épp
úgy periodikusan váltogatva a koherens és inkohe
rens megvilágítást, mint az első (első rész [11]) koinci
denciakísérletben, és az egymás után következő leol-

J  C2l2(x) dx = ß 0,

4 Előfordult ilyen. A disszertációmban [22] nemcsak az eredmé
nyekről, hanem a bakikról is írtam.
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e-T ( i(r12 s)
5. ábra. A koherens és inkoherens nyalábokkal mért koincidenciák 
száma normált különbségének hisztogramja és az illesztett Gauss- 
görbe.

vasások különbségét értékelték. Ők is összehasonlí
tották a mért koincidenciaszámot az interferenciamé
résekből adódó mennyiséggel. A két eredmény jól 
egyezett. A méréssel kapcsolatos szépséghiát egy apró 
megjegyzés okozta: az egyik méréssorozatban megálla
pították a 10-10 leolvasásból származó koincidencia
számok empirikus szórását. Mivel a szórás kisebbnek 
bizonyult, mint a standard hiba, arra a következtetésre 
jutottak, hogy a berendezés paraméterei a mérés fo
lyamán nem változtak. Ez azért téves állítás, mert a 
koincidenciaszámnak Poisson-eloszlást kell követnie, 
(lévén a koincidenciák egymástól függetlenek és rit
kák) a mért szórásnak csak a statisztika által elfogadott 
hibán belül szabad eltérnie az elméleti értéktől. Ha 
szignifikánsan nagy az eltérés, akkor keresni kell a hi
bát. Mi volt az eltérés oka, nem tudni, de a fenti kijelen
tésért a Jánossy-iskolában sarokba állítás járt.

A fény intenzitásának a rövid idejű megnövekedése 
fontos jelenség, az irodalomban a photon bounching 
(csomósodás) elnevezést kapta, felfedezése a két an
gol csillagász érdeme. A jelenség tisztán a foton kép, 
a Bose-Einstein-statisztika alapján is értelmezhető, ezt 
tette Györgyi Géza a jelen folyóirat hasábjain [24].

Megállapíthatjuk, hogy a jelen részben ismertetett 
mérések nem adtak választ a cikksorozat első részé
ben felvetett problémára -  arra, hogy képes-e egy fo 
ton egyidejűleg két detektort megszólaltatni. Koinci
denciák létrejöttéhez két foton kellett.

A jelenség vizsgálata egy praktikus, méréstechnikai 
problémából indult ki, és azt fel is használták. Az auszt
ráliai Narrabiban épült fel egy intenzitás-interferomé- 
ter [251, amelynek tükrei 188 m távolságra távolíthatók 
el egymástól. A paraboloid tükrök mérete 6,5 m (a 
Young-interferométer két diafragmája!). Ezeket irá
nyítják a mérendő csillagokra. Egy tükör nem is 
egyetlen darabból áll, hanem 252 darab hatszögű sík
tükörből, hiszen intenzitásmérésnél nem szükséges a

fázisinformációt megőrizni. Az idézett mű 32 megmért 
csillagot sorol fel 6,1 ±0,7 és 041 ±0,03 millimásod- 
perc szögátmérő között. Kimutatták a Szűz alfája iker
csillag voltát, ez tekinthetjük a berendezés hitelesíté
sének is, hiszen egy másik, független spektroszkópiai, 
mérés már kimutatta a forgást.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

NUMERIKUS MÓDSZEREK A DIÁKKÖRI MUNKÁBAN
Eichhardt Iván, Jaloveczki József

Szent László Általános Művelődési Központ Gimnáziuma, Baja

„Az ismert dolgok végesek, az ismeretlenek végtelenek; szellemünk egy kis 
szigetecskén áll a megmagyarázhatatlan dolgok végtelen óceánjának közepén. 
Valamennyi generációnak az a dolga, hogy meghódítson még egy kis szigetet.”

( Thomas H. Huxley)

Diákkörünk

Diákkörünk 1999-ben alakult a bajai Szent László Ál
talános Művelődési Központban, Mandelbrot Tudo
mányos Diákkör néven. Első terveink közé tartozott a 
fraktálok megismerése. Később a program kibővült 
fizikai és más természeti jelenségek számítógépes 
modellezésével. Elsősorban a természettudományo
kat, matematikát, számítógépes programozást kedve
lő tanulók jelentkeznek. A végzett diákköröseink 
nagy része műszaki, tudományos pályát választ.

Miért használunk numerikus módszereket?
A középiskolában tanult természettudományos tár
gyak, köztük elsősorban a fizika gyakran használ dif
ferenciálegyenleteket a mozgások, jelenségek időbeli 
változásának leírására. Ha valós problémákkal szeret
nénk szakkörön, diákkörön foglalkozni, akkor az el
méleti leírás, de főleg annak egzakt megoldása meg
haladja a középiskolában elsajátítható matematikát. 
Még a matematikában jeleskedő tanulók sem jutnak 
tovább néhány egyszerű, szeparálható közönséges 
differenciálegyenlet analitikus megoldásánál. A diffe
renciál- és integrálszámítás alapjainak elsajátítása után 
a felsőbb éves érdeklődő diákok elegendő matemati
kai és informatikai tudással bírnak ahhoz, hogy né
hány numerikus módszer alkalmazásával oldjanak 
meg a valós életből vett természettudományos problé
mát. A kapott eredményeket, grafikonokat célszerű 
összevetni a tényleges megfigyeléssel, méréssel ka
pott adatokkal.

Milyen módszereket használunk?

Közönséges, első- és másodrendű lineáris (időnként 
nemlineáris) differenciálegyenletek megoldására kü-

A cikk a 2009. augusztus 27-29. között a Fizika tanítása tartalma
sán és érdekesen nemzetközi konferencián szekció-előadásként el
hangzott Numerikus módszerek a diákkörön (előadó: Jaloveczki Jó
zsef) alapján készült. A szerzők köszönik Tél Tamás (ELTE, Elméleti 
Fizika Tanszék) professzor úr hasznos tanácsait, útmutatásait.

lönféle numerikus módszerek léteznek. A diákkörön 
ezek közül három módszert alkalmazunk. Ezeket sze
retnénk most egyszerű példákkal ismertetni.

Euler-módszer

Ismerve yn értékét az x„ pontban (vagy tn pillanatban), 
keressük yn+1 értékét az xn+l = xn+ h pontban (vagy íB+1 
= tn+ d tpillanatban), ahol h, illetve kiismert.

Legegyszerűbb megoldásnak a Taylor-sorfejtést 
választhatjuk és j>„+1-et sorba fejtjük az xn pont (í„ 
pillanat) körül és az első két tagot tekintjük:

y n.i = y (xn + h~) =

f i x  ) (D
= y(x„) + hy 'ixn) + h2 — + ...

~y„ = An + 1 = hy ' + 0 (62) (2)

ahol 0(hm) olyan hibatagot jelent, mely h-ban m-ed 
rendű.

Megállapodás szerint m-ed rendűnek nevezzük a 
módszert, amennyiben a hibatag 0(bm*v) típusú. En
nek értelmében az Euler-módszer elsőrendű. Az egy 
lépésben elkövetett hiba h2 rendű. így az időbeli vál
tozásokat leíró mennyiségre kapott rekurziós formula:

y0 := yit=  0),
(3)

y». i-~  T„ + A (/a„,y„).

Példa
Ejtőernyős mozgása a gravitációs erő és a sebesség

gel arányos fékezőerő hatására:

Y  F = m -a  = F - Ff... (4)

a = y  = g - — y. (5)m

Rekurziós formula a sebességre a (3) alapján:
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1. ábra. Egy 100 m magasból, kezdősebesség nélkül zuhanó „ejtő
ernyős” sebessége Euler-módszerrel ábrázolva a sebességgel ará
nyos közegellenállás esetén, időlépés: dt=  0,0005 s.

Vn* t "  Vn + a M

A n a litiku s  m egoldás jt-ra , vagyis az e jtőe rnyős se
bességére (5 ) alapján:

vCO-y-iasi  1 -/■=*). (7)
c

A  m eg fe le lő  param éte rek (c, m )  és a kezde ti fe lté 
te l m egadásával a sebesség E u ler-m ódszerre l és ana li
tikusan  is ábrázo lha tó . A  fö ld re  érkezést a sebesség 
zérusra csökkenése je lz i. Az (5 ) m ozgásegyenle tte l 
je llem ezhe tő  esés sebességét E u ler-m ódszerre l a (6) 
szerin t áb rá zo ltu k  (J .  á b ra ) , az á lta lu n k  vá laszto tt 
param éterek: c  = 0,5 kg /s , m  = 1 kg , y ( t= 0 )  = 100 m.

A  m ozgásegyenle t n um erikus  és ana litikus  m ego l
dása ilye n  k ics i ( d t  = 0,0005 s) id ő k ö z ö k e t te k in tve  
nem  m uta t je len tős e ltérést a mozgás sebességére és a 
leérkezés ide jé re  a fe n ti pa ram éterek esetén. A  sebes
ségre k a p o tt é rtékek  a számolás idő lépésének n öve lé 
sével m ár je len tős e ltérést m u ta tnak  a ké tfé le  eljárás
ná l (2 . á b ra ).

2. ábra. Az „ejtőernyős” sebességének maximális eltérése az analiti
kus megoldás és az Euler-módszerrel történt számolás között, az 
időköz növelésével.

te k in tjü k , m in tha  a lánc egy -  az asztal perem ére ha j
líto tt -  csőben csúszna. A  m ozgás ke zde teko r a lánc
nak m ár Iq hosszú része csúszott le  az asztalról. A  
láncra m in d e n  id ő p o n tb a n  az aszta lró l add ig  a p illa 
na tig  lecsúszott x  hosszúságú láncdarab súlyával 
egyen lő  F  e rő  hat. Ha az egész lánc súlya G, a kö ve t
kező  arányt kap juk :

Ezen k ív ü l ha t az asztalla l va ló  súrlódás i erő, am i az 
aszta lon lé vő  rész sú lyáva l arányos:

Fs = k ^ & í l - x ) .  (10)

N e w to n  II . tö rvényéve l á llandó  együtthatós, m á
sod rendű  (lin e á ris ) d iffe renc iá legyen le te t k a p u n k  (9) 
és (10) alapján:

x  -  + k ) x  + g k  = 0. (11)

A módosított Euler-módszer

Az E u ler-m ódszerben a test m ozgását ú g y  ír ju k  le, 
h o g y  az ú j h e lyko o rd in á ta  a ré g inek  és a sebesség Ék
szeresének az összege. A  sebességet az in te rva llu m  
e le jén lé v ő  é rtékné l á llandónak  ve ttü k . Ehhez képest 
pon tosabb  a m ódszer, ha az in te rva llu m  közepén  ve tt 
é rtékke l, azaz az id ő kö z re  ve tt átlagsebességgel szá
m o lu n k . Ezt a m ódszert a N obe l-d íjas F eyn m an  is 
használta a d in a m ika i egyen le tek num erikus  m e g o l
dásánál [1].

x ( í  + d t)  = x ( 0  + d t x ( t + d t/2 ) ,
(8)

x ( t  + d t /2 )  = x ( t  -  d t /2 )  + d t  'x(t).

A  számolás e lső és u to lsó  lépésekén t E u le r m ódszerét 
a lka lm azzuk.

P élda
Lánc lecsúszása vízszintes aszta lró l [2]. Egy sima v íz 
szintes aszta lró l / hosszú lánc csúszik le. Az egyenle t 
fe lírásako r és m ego ldásako r egyszerűsítésként úgy

A  m ozgásegyenle te t a (8 ) m ódszer szerin t n u m e rik u 
sán m ego ldva  á b rá zo ltu k  a lánc asztalon lé vő  részé
nek  hosszát (3- á b ra )  és a lecsúszó lánc sebességét 
{4 . á b ra )  az id ő  függvényében.

A  lánc m ozgásegyenle té t (11) m e g o ld o ttu k  a (6) 
m ódszerre l is, a m iko r is az in te rva llu m  e le jén  ka p o tt 
sebességet vesszük á llandónak  (E u le r-m ódszer). Az 
aszta lon lé vő  lánchosszakat összehason líto ttuk  a (8)

3- ábra. Asztalról lecsúszó lánc hossza az asztalon id t = 0,00008 s, k 
= 0,05, 1=4 m, ij, = 0,5m).
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m ódos íto tt Euler-eljárással k a p o tt é rtékekke l. A  lánc
hosszak m ax im á lis  kü lönbsége i a lépésköz ( d t ) n ö 
ve k v ő  é rtéke ive l lineárisan  nőnek, ahogy ezt az 5. 
á b ra  m utatja.

A negyedrendű Runge-Kutta-módszer

A  num erikus  m ódszerek szak iroda im ában gyakran  
a lka lm azo tt eljárás [51. A  m ódszer lényege segédvá lto 
zó kka l k ife je ze tt reku rz iós  fo rm u la  az egyen le tben 
szerep lő  v á lto z ó k  id ő b e li fe jlődésének számolására. A  
segédvá ltozók kife jezésében h a lépésköz ( in te rva l
lu m ), és f ( x n, y n) =  y '( x n, y n) de rivá lt:

K  =  h f ( x n> yn) ’

k2 = b f h  V  
X” + + T

, , /  h  KK = hf  xn+ y  yn + v
V L z  >

K  =  h A x n  +  b > y n  +  k i ) -

(12)

M ozgásegyen le tek m egoldásánál a negyed rendű  
R unge-Kutta -m ódszer a lka lm azo tt fo rm u lá i az e lm oz
du lásokra  B l:

k i

K

k3

K

v_A  t

v  + —  
" 2

A t

A t

( v« + k i ) A t

X h k ^  + 2k2 + 2k3 + k4

A  sebességekre:

(13)

4. ábra. Asztalról lecsúszó lánc csúszási sebessége (dt = 0,00008 s, 
v0 = 0 m/s, & = 0,05, 4 = 0,5 m), a lánc asztalon lévő részének lecsú
szása után a sebesség természetesen a szabadesési törvényt követi.

5. ábra. Az asztalon lévő lánchosszra kapott maximális eltérések 
alakulása az intervallum növelésével Euler- és a módosított Euler- 
módszerek között.

va ló  köze lítésébő l adódó  h iba  m e lle tt egy m ásik h iba 
fo rrás a kerekítés i, szám ábrázolási h iba. E nnek teljes 
já ru léka  n ő  a lépések számával, ezért a h idő lépés t 
tú lságosan k ics in e k  sem érdem es vá lasztan i [4],

P élda
F iz ika i ( rú d ) inga a szögsebességgel arányos sú rló 

dással:

<P = -  A K  s in (p -  £<p. (15)

k i ~

k2 = 

k} =

K  =

a [X n’ Vn , t« )A t

kl k  A tX + — , V + — t  + ----
"  2 n 2 " 2

A t

*i «2 ,  A tX + — , V + — , t + ----n 2 n 2 ”  2
V V

a {Xn + K Vn + K tn + A t ) A t

A t (14)

= ^ „ * 1  =  Vn+ \ { K+ 2 k2 + 2 k 3 +  K\

Az egy lépésben  e lkö ve te tt h iba  h5 rendű  [31. Egy 
A -e d  rendű  e ljárásban a h iba  kö ze lítő le g  Av+1. A  h ib á k  
id ő b e n  ha lm ozódnak, de ez a ha lm ozódás nem  fe lté t
le n ü l lineáris . A  Taylor-sorfe jtés véges számú taggal

A  (15) m ozgásegyenle t m ego ldásakor a szögsebesség
re a (14), a szögkitérésre a (13) reku rz iós  fo rm u lá ka t

6. ábra. Az inga szögkitérése RK4 módszerrel (/ = 1 m, <p0 = 60°, k = 1, 
áí=  0,0008 s).
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6 - 0 ,6 -

szög (rad)
7. ábra. A fizikai inga fázissíkja, szögsebessége a szögkitérés függ
vényében (/ = 1 m, cp0 = 60°, k = \ , d t = 0,0008 s).

haszná ltuk. A  szögkité rést az id ő  függvényében  ábrá
zo lva  (6 . á b ra )  a jó l ism ert cs illa p íto tt rezgés g ra fi
k o n t kap juk .

P e riod ikus  m ozgásokná l gyakran  a lka lm azo tt ábrá
zolási m ó d  a fáz is té rben  va ló  ábrázolás. Ily e n k o r in 
gánál a szögsebességet á b rázo ljuk  a szögkitérés fü g g 
vényében  (  7. á b ra ). A z inga leállását az o rigóba  b e fu 
tó  tra je k tó ria  je lz i ( f ix p o n t a ttrak to rnak  nevezzük). Ha 
a m ozgásnál nem  lépne  fe l súrlódás, a kko r a fázissík
b e li tra jek tó ria  k ö r  lenne.

Ö sszehason líto ttuk  a h á rom  m ódsze rre l ka p o tt 
szögk ité réseke t k ü lö n b ö z ő  n ö v e k v ő  id ő kö zze l, 
u g ya n o lya n  pa ram éte rek  és ke zd e ti fe lté te le k  esetén.

8. ábra. A különböző módszerek maximális eltérése az inga szögki
térésére növekvő időlépés iát) szerint ábrázolva.

Szem betűnő, h o g y  m íg az E u le r-m ódszerre l szám olt 
szögkitérés m ax im á lis  eltérése a R unge-Kutta4-m ód- 
szertő l roham osan növeksz ik , add ig  a m ódos íto tt 
E u ler-m ódszer (8 ) szerin t szám olva az e ltérések csak 
lineárisan  n ő n e k  ( 8. á b ra ).
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A XIX. ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY
ORSZÁGOS DÖNTŐJE

Nyitónap -  2009- május 22.

A  X IX . Öveges József F iz ikaversenyt ebben az évben 
m ár h e te d ik  éve G yő rben  és h a to d ik  a lka lom m a l a 
K az inczy Ferenc G im náz ium ban  re ndez tük  meg. Je
len tős szerepet vá lla lt, m in t társrendező, G yő r-M oson- 
Sopron M egye K özgyűlése, G yő r M egye i Jogú Város 
Po lgárm esteri H iva ta la , G yőr-M oson-S opron  M egye 
Pedagógia i In tézete  és a K az inczy Ferenc G im názium .

A  verseny d ö n tő jé n  72 hazai és 9 ha tá ra inkon  k ív ü li 
o rszágokban fiz ik á t m agyar nye lve n  tanu ló  d iá k  ve tt 
részt.

Az országos d ö n tő  a ve rsenyzők számára ebben  az 
évben  is térítésm entes vo lt. Az O kta tás i és K u ltu rá lis  
M in isz té riu m  és a szponzo rok  anyag i támogatása, a

Juhász Nándor, Szeged, Rókusi Általános Iskola 
Ő sz György, Ács, Jókai Mór Általános Iskola 
Vida József, Eger, Eszterházy Károly Főiskola

szakcsoport vezetése, a ve rsenyb izo ttság és a h e ly i 
kö z re m ű kö d ő  ko llé g á k  hathatós segítsége m in d  hoz
zá já ru lt a sikeres, eredm ényes lebonyo lításhoz. Ter
mészetes, hogy  a ve rseny d ö n tő jé t ebben az évben 
sem lehe te tt vo ln a  m egszervezni az am bic iózus, nagy 
h iva tástudatta l re n de lkező  és e lkö te leze tt fiz ika taná 
ro k , az isko lá k  é rdeke it jó l lá tó, a tehetséges ta n u ló k  
fe jlődésé t e lősegítő  igazgatók n é lkü l.

A  g yő ri városháza im pozáns d íszterm ében zajló  
ünnepé lyes m eg n y itó va l kezde té t ve tte  a három napos 
verseny. A  ny itóünnepségen  Ő sz György, a ve rsenyb i
zottság titká ra  bem uta tta  és köszön tö tte  a d ísze lnök
ség tag ja it és a m eg je len teket, m a jd  Kiss G yula, az 
ELFT Á lta lános Isko la i O kta tás i Szakcsoportjának e l
nöke  szó lt a m egh ívo ttakhoz, és Fülöp V iktorné  m e-
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gye i szaktanácsadó, h e ly i főszervező fe lo lvasta  G ö n c z  
Á rp á d n én a k  -  a ve rseny fő vé d n ö ké n e k  -  a d iá k o k 
hoz in téze tt leve lé t. N ém eth Tibor, a társrendező Ka
z inczy  G im náz ium  igazgatója a házigazdák nevében 
„e lvá rásuknak m e g fe le lő ” versenyzést k íván t a részt
vevőknek . K á d á r  György, az ELFT fő titká ra  beszédé
ben  hangsú lyozta , h o g y  az országnak igen  nagy szük
sége van  a tehetséges fia ta lokra . R em ényét fe jezte k i, 
h o g y  a m ostan i versenyre va ló  fe lkészü lés i m u n ká t 
fo ly ta tn i fog ják  a közép isko lában  is, és négy év m ú lva  
az egyetem ek fiz ika  szakára, vagy a m űszak i egye
tem re je le n tkező k  k ö z ö tt is ta lá lk o z ik  m a jd  a n e vü k 
ke l. S za k á cs Im re, a G yőr-M oson-S opron  M egye i 
K özgyű lés e ln ö ke  n y ito tta  m eg a versenyt.

A  m e g n y itó  u tán  városnézésen, este hangverse
nyen  ve tte k  részt a versenyzők.

A verseny napja -  2009. május 23.

A  d é le lő tt fo lyam án  a g o n d o lko d ta tó  (teszt je llegű ) 
fe ladatsorra, és ké t összetett, szám olást is ig é n y lő  
fe lada t m egoldására k e rü lt sor. Az ebéd u tán  a ve r
seny a fiz ika tö rté n e ti, a k ísé rle ti és a kísé rle te lem ző 
fe la d a to kka l fo ly ta tó d o tt.

A  d ö n tő  (és a m ásod ik fo rd u ló ) fe ladata it a fe ladat
k itű z ő  b izottság K övesdi K a ta lin  (Szeged) vezetésével 
C sákán y A n ta ln é  (Budapest), H orváthné F azekas Eri
ka  (Szeged), P á l Z oltán  (G ödre), Lakatos Ferenc (Sze
ged), a kísérle te lem ző és a kísérle ti fe ladatot Vida Jó
z s e f  (Eger), a fiz ika tö rténe ti fe ladato t Ősz G yörgy (Ács) 
készítette. Az első fo rd u ló  fe ladatsorát Z á to n y i S án dor  
(S opron) és P á p a i G yu lán é  (Fertőd) á llíto tta  össze.

Tesztek
Az első ké t fe lada t u tán  4 -4 , a to vá b b i há rom  fe ladat 
u tán  5 -5  választ (á llítás t) kö z lü n k , am e lyek kö zö tt 
tö b b  helyes (igaz) is lehet. Á llap ítsd  meg, hogy  m e
ly ik  válasz (á llítás) helyes, ille tve  m e ly ik  hibás. Ha 
igaznak íté led  a választ (á llítást), a k k o r írj „ I ” , ha h i
básnak, a kko r írj „H ” b e tű t a pontsorra . M in d e n  he 
lyes válasz 1 p o n to t ér. így, ha m in d e n  vá lasz lehe tő 
ség igaz vagy  ham is vo ltá ró l jó l döntesz, a tesztre 
összesen 33 p o n to t kaphatsz. 1

1. K é t p rizm ára  egy-egy keskeny fé n yn ya lá b o t bocsá
tunk . A  fénysugarak a p rizm án  kétszeres törés u tán  az 
1., ille tve  2. á b ra  sze rin t ha ladnak tovább. A  fény

terjedési sebessége a prizm a környezetében ch ille tve  c* 
m íg a p rizm a  anyagában c2, ille tve  c*  értékű.

A z a lább fe lso ro lt o k o k  k ö z ü l m e ly , vagy m e lyek  
okozha tják  a ké tszer m eg tö rt fénysugarak k ü lö n b ö z ő  
irá n yú  haladását?

A  p rizm án  á tha ladva azért k ü lö n b ö z ő  a ké t fénysu
gár iránya, m ert
a) ... a beesési szögek e lté rők : a  > ß;
b ) ... a p rizm á k  tö rőszöge k ü lö n b ö ző : cp T Y;
c) ... az 1. esetben c, > c2, m íg  a 2. esetben c* < c * ;
d ) ... a m ásod ik  esetben nagyobb  te ljes ítm ényű  izzó 

va l v ilá g íto ttu k  m eg a prizm át.

2. Egy m érleg egy ik  
tányérjába helyezett 
pohá r v ize t kiegyensú
lyozza a m ásik tányér
ba helyezett -  egyen
súlyban levő  -  emelő.
M i tö rtén ik , ha a T t ________________i
fém göm böt a ta rtó fo 
nal meghosszabbításával a víz alá engedjük? (A  fém 
göm b sehol nem  ér a pohár falához, a fona l súlya elha
nyagolható.) M inősítsd a válaszokat!
a) ... Az em e lő  és a m érleg  egyensúlya is m egm arad.
b ) ... A  m érleg  egyensúlya m egm arad, az em e lő  

egyensúlya fe lb o ru l.
c) ... M in d  az em elő , m in d  a m érleg  egyensúlya fe l

bo ru l.
d ) ... Az em e lő  7 'göm b fe lö li o lda la  fe le m e lke d ik .

3. Egy szabályozó e l
lená llás pá rhuzam o
san kapcso lódó  4 e l
lená llásbó l á ll. A  k ö r
ív  a lakú  kapcso ló  e l
forgatásával az e lle n 
á llásokat sorban egy
más u tán  bekapcso l
h a tju k  az á ram körbe. Az a lább fe lso ro lt e llená llás
négyesek k ö z ü l m e ly ik k e l é rhe tő  el, h o g y  m in d e n  
ú jabb  e llená llás bekapcsolása u tán  az eredő  e llená llás 
az e lő ző  é rték fe lé re  csökken jen , és a szabályozó e l
lená llás legnagyobb  értéke 400 Q legyen?
a) ... Rl = 100 £2; R2 = 100 £2; R} = 200 £2; R4 = 400 £2.
b ) ... R4 = 400 £2; R2 = 400 £2; R5 = 200 £2; R4 = 200 Q.
c) ... R\ ~ 100 £2; R2 = 100 £2; R5 = 100 £2; R4 = 100 £2.
d ) ... R, = 400 £2; R2 = 400 £2; i?3 = 200 £2; = 100 £2.
e) ... A  fe lso ro lt e llená llás-négyesek egy ike  sem fe le l 

m eg a fe lté te leknek.

4. Két, azonos hosszúságú, k ö r keresztmetszetű és 
ugyanazon anyagból készült huza lunk van. Az egyik e l
lenállása R, a másiké R/2. M inősítsd az a lábbi állításokat!
a) ... Az R/2  e llená llású  huza lnak  fe leakko ra  a súlya, 

m in t a m ásiké.
b )  ... Az R  e llená llású  huza lnak  ké tszer akko ra  a suga

ra, m in t a m ásiknak.
c) ... Az R/2  e llená llású  huza lnak  kétszer akko ra  a 

töm ege, m in t a m ásiknak.
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d ) ... Ha a ké t e llená llás t párhuzam osan ka p cso lju k  az 
áram forráshoz, az RJ2 e llená llású  huza lon  ugyan 
anny i id ő  a la tt ké tszer anny i h ő  fe jlő d ik , m in t a 
nagyobb  e llená llású  huza lon .

e) ... A  ké t huza lt sorosan kapcso lva  egy áram forrás
hoz, a k isebb  töm egű  huza l vége i k ö z ö tt k isebb 
feszültség m érhető.

5. Egy kö rü lb e lü l 1 m  hosz- 
szú, keskeny üvegcsövet te
le tö ltö ttünk  higanynyal, 
m ajd a cső nyílását befogva 
be le fo rd íto ttuk  egy szintén 
h iganyt tarta lm azó tálba. A  
csőből a h igany egy része 
k ifo ly t. Ezután a tálat és a 
benne levő  csövet légszi
vattyú burája alá helyeztük, 
m ajd k isz ív tuk a bura a ló l a 
levegőnek egy részét. M i 
tö rtén t a h igany szintjével a 
tálban, ille tve  a csőben? M inősítsd az a lábbi állításokat!
a) ... M in d  a csőben, m in d  a tá lban  csökken t a h igany  

szintje.
b ) ... A  csőbő l h ig a ny  fo ly t k i.
c) ... M in d  a csőben, m in d  a tá lban  vá ltoza tlan  m aradt 

a h igany  szintje.
d ) ... A  csőben csökken t, m íg a tá lban  n ő tt a h igany  
szintje.

e) ... A  csőben m egem elkedett, a tá lban  ped ig  csök
ke n t a h igany  szintje.

6. Egyenletesen ha ladó  p iros  színű tehe rvona t 4 s 
a la tt ha lad  el a szabad je lzést m u ta tó  je lző -lám pa  m e l
le tt. R öv id  id ő  m ú lva  a m o zd o n y  eleje, a párhuzam os 
sínen ve le  azonos nagyságú sebességgel, de ellentétes 
irányba  ha ladó  40 m  hosszú, k é k  színű tehe rvona t 
m e lle tt sz in tén  4 s a la tt ha lad  el. M inősítsd  az a lább i 
á llításokat!
a) ... A  vo n a to k  18 k m /h  sebességgel ha ladnak.
b ) ... A  p iros  színű tehe rvona t is 40 m  hosszú.
c) ... A  ké t m o zd o n y  ta lá lkozásá tó l szám íto tt 10. m á

sodperc végén a k é t szere lvény u to lsó  kocs ija  40 m  
távo lra  van  egym ástól.

d ) ... A  p iros vona t a ké k  vona t m ozdonya m e lle tt 10 s 
alatt haladna el, ha az állna.

e) ... A  k é k  vo n a t a p iro s  vo n a t u to lsó  kocsija  m e lle tt 
4 s a la tt ha ladna el, ha az állna. 7

7. Á rp i és testvére Béci a karácsonyra kapo tt táv irányí
tós au tó ikka l játszanak a lakásuk e lő tti hosszú fo ly o 
són. Az egymással szem
be ha ladó au tók m ozgá
sát a ké t ú t- id ő  g ra fikon  
ábrázolja az au tók indu lá 
sától az összeütközésü
kig , a m iko r is az au tók 
m egállnak. M in d ké t autó 
ke re ke in e k  2,5 cm  a ke 
rü lete.

M inősítsd  az a lább i á l
lításokat!
a) ... A m iko r m indké t au

tó  nyuga lom ban vo lt,
10 m  távo l vo lta k  egy
mástól.

b ) ... Á rp i au tó ja  fe leak- 1 
ko ra  sebességgel ha
lad t, m in t Béci autója.

c) ... A  gyorsabb autó  ke reke  az ü tközés ig  240-szer 
fo rd u lt  kö rbe .

d ) ... A  lassúbb au tó  ke reke  m ásodpercenkén t 20-at 
fo rd u lt.

e) ... H a nem  ü tkö z te k  vo ln a  össze, hanem  e lm ennek 
az au tó k  egymás m e lle tt, a k k o r Á rp i autó ja 25 
s-m al kevesebb id ő  a la tt é rt vo ln a  át Bécihez, m in t 
ahogy Béci autó ja  é rt vo ln a  Á rp ihoz .

Értékelés
Igyekez tünk  úgy  összeállítani a tesztet, hogy  a tan

te rv i tém akörök  m indegy iké t reprezentá lta legalább 
egy kérdés. Az ide i versenyen, a tava ly ihoz m érten, a 
versenyzők kö zü l kevesebben je lö ltek  m eggondo la tla 
nu l. A k ik  mégis javíto tták ko rább i beje lö lésüket, azt 
egyérte lm űen végezték el. A  leg több  nehézséget az o p 
tika i (1.), a légnyom ással kapcsolatos (4 .) és az egy ik  
összetettebb mozgásos fe ladat (6 .) je lentette. Ezekből 
te ljesítettek a teljes tesztből szám ított átlag alatt. A  33 
lehetséges p o n to t hé t tanu ló  érte el, 60% (20 p o n t) alat
t i  e redm ényt m indössze 3 tanu lóná l tapasztaltunk.

A  81 versenyző k ö z ü l 76-án te ljes íte ttek  70% fe le tt. 
A  teszt pontá tlaga 27,9, am i százalékosan 84,5% -nak 
fe le l meg. Ebben a fe lada ttípusban  é rtek el leg jobb  
e redm ényt a tanu lók .

Számolásos feladatok
1. Régen elsüllyedt kincses ládát egy csörlő segítségével 
egyenletesen, 0,2 m /s sebességgel húztak fe l a 20 m  
m é ly  tengerfenékről. A  láda 80 cm  x  60 cm  alapterületű, 
50 cm magas, töm ege 1800 kg. M ennyi munkavégzés 
tö rtént az id ő  alatt, m íg a láda alja a vízfelszínre jutott?

A m ik o r a láda a lap lap ja  a v íz fe lsz ín t e lérte, a csörlő  
m o to rja  egyenletesen lassulva leá llt. A  m o to r leállásá
nak  p illana tában  a kincses láda fedő lap ja  0,8 m  m aga
san v o lt  a v íz fe lsz ín  fe le tt. M e n n y i id e ig  lassult a csör
lő  motorja?

A  tengervíz sűrűsége 3% -kal nagyobb, m in t az 
édesvízé.

Értékelés
M eglepően sok teljes értékű  m egoldást ta lá ltunk. A  

m egszerezhető 20, m íg az átlagpontszám  14,6 vo lt, am i 
73%-os te ljesítm ényszintet je lent. Voltak, a k ik  kép le t 
he lye tt a görbe a la tti te rü le tte l számoltak. A  tanu lók  
többségének a fe ladat m egoldási a lgoritm usa jó l köve t
he tő  és esztétikailag is e lfogadható  vo lt. N éhányan a 
láda magasságát a vízben tö rté n ő  emelésnél, ille tve  a 
v ízbő l va ló  kiem elésnél nem  ve tték  figye lem be, az 
u tóbb iná l az átlagerővel ke lle tt vo lna  szám olni.
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2. Egy transz
fo rm á to r sze
kunde r teker
csére az áb ra  
szerinti kap- 
c s o l á s n a k  
m e g fe le lő e n  
egy fogyasz
tó t kapcso lunk, am elynek üzem i feszültsége U0 = 24 V, 
te ljesítm énye P0 = 60 W. A  tekercsek menetszám ainak 
aránya: NP:NSZ = 4:1.

A  transz fo rm á to r p r im e r tekercsét a 230 V-os h á ló 
zatra kapcso ljuk . Az R = 200 Q e llená llású  e lő té t-e lle n 
állás hány százalékát k e ll az á ram körbe  kapcso ln i 
ahhoz, hogy  a fogyasztó  az üzem i feszültségen m ű 
ködjön?

Értékelés
Sok szép, lo g iku s  m egoldás született. A  ta n u ló k  

tisztában v o lta k  a transz fo rm á to r m ű kö d é s i e lvéve l, a 
soros kapcsolás feszü ltségviszonya iva l, é rte tték, hogy  
az üzem i feszültség m it je lent. A  te ljes ítm énysz in t 
83%-os le tt. Az á tlagpontszám  10,0 am i a m axim á lisan  
szerezhető 12 p o n to t fig ye lem be  véve magas m ego l- 
do ttságot je len t. Sokan é rtek el m ax im á lis  pontszá
m ot, így  ez a fe ladat a vá rtná l k isebb  m egpróbá lta tást 
o ko zo tt a versenyzőknek.

N egatív tapaszta la ta ink egyném ely  do lgoza tná l: 
m értékegységek elhagyása, lo g ik a i sorrend  kö ve th e 
tetlensége, kü la la k  k ifogásolhatósága, ko m o ly ta la n  
m egjegyzések a fe lada tlapon .

Kísérleti feladat
Az e lő tted  lé vő  eszközök felhasználásával ha tározd 
m eg a kavics anyagának sűrűségét!

Az a lu m ín iu m  sűrűsége: pA1 = 2,7 g /c m 3, a víz  sűrű
sége: pvíz = 1000 k g /m 3.

E szközök:
• tö m ö r a lu m ín iu m  hasáb, fe lfüggesztve  zsinórra;
• kavics fe lfüggesztve  zsinórra;
• hurkapá lca , vége in  rová tka  a zs inó r rögzítéséhez;
• k is á llvány;
• egy po h á r víz;
• vona lzó.

T ö reked j arra, h o g y  a m érési je g yző kön yve d b ő l 
pon tosan  m eg lehessen á llap ítan i, hogyan  o ld o tta d  
m eg a fe ladato t! R a jzokka l is illu sz trá ld  a m érési h e ly 
zeteket!

A  kav icson  ta lá lha tó  sorszám ot ide  ... írd  be! 

Értékelés
A  fe lada t m egm ozgatta  a gye rekek  fantáziá ját, és a 

vá rtná l tö b b  ötle tes és vá ltoza tos m egoldással ta lá l
ko z tu n k . K itű n ő e n  a lka lm azták a m eg lévő  m atem ati
ka i tudásukat: egyen le tekke l, sőt egyen le trendszerek
k e l is do lgoz tak . Sokan m egfoga lm azták a lehetséges 
h iba fo rrásoka t, néhányan tö b b  mérés átlagával szá
m o ltak . A  ta n u ló k  egy részénél a pon ta tla n  mérés 
o k o z o tt nem  e lfogadha tó  végeredm ényt. A  fe ladatra

m a x im u m  20 p o n to t lehe te tt szerezni, az á tlagpon t
szám 15,3 le tt, am i ke rek ítve  77%-os te ljes ítm énysz in t
n e k  fe le l meg.

Kísérletelemző feladat

N agym ére tű  be fő ttes  üveg 
belse jébe egy üvegpoha ra t 
és m e llé  v ízze l fé lig  te lt k is  
lo m b ik o t h e lyez tünk . A  gu 
m id u g ó va l lezá rt lo m b ik b ó l 
h a jlíto tt üvegcső veze t k i a 
pohárba . Az üvegcső vége i 
le é rn e k  a lo m b ik , ille tve  a 
p o h á r a ljá ig. A  be fő ttes  üve 
get le zá rju k  egy fe d é lle l, 
am e lyen  k é t k ive ze tő  nyílás 
van. Az e g y ik  ny íláshoz egy 
légsz iva ttyú t csa tlakozta tunk.
A m ik o r a légsz iva ttyú  m ű k ö d ik , és kö zb e n  a m ásik 
ny ílás t u jju n k k a l b e fo g ju k , azt tapaszta ljuk , h o g y  a 
v íz  a lo m b ik b ó l a csövön  ke resz tü l á tfo ly ik  a p o h á r
ba, de ha az u jjú n k a t e lvesszük a ny ílásró l, a v íz  ú jra  
v issza fo ly ik  a lo m b ikb a . Ezt a fo lya m a to t -  a légsz i
va ttyú  fo lyam atos  m űködése  m e lle tt -  tö b b szö r is 
m eg ism é te lhe tjük .

A d j részletesen m agyarázato t a k ísé rle tben  lá to t
takra!

Értékelés
A  bem u ta to tt k ísé rle t lá tványos, jó l kö ve th e tő  vo lt. 

A  ta n u ló k  e lem zésében a szaknye lvet m eg lehe te tt 
kö ve te ln i, h iszen a kísérle thez ta rtozó  szakszöveget 
tanu lták . A  jav ító  zsűri számára így  kö n n ye n  e lk ü lö 
n íth e tő  v o lt a po n ta tla n  fogalm azás a szakszerűtő l. Ezt 
a pontozásban  k i  is n y ilvá n íto ttá k . A  ve rsenyzők eb
ben  a fe lada tban  69%-os te ljes ítm énysz in te t é rtek el. 
A  10 pon tos fe ladat pontá tlaga 6,9 le tt.

Fizikatörténeti feladat
H u szo n n ég y  so rszá m o zo tt á llítá s t (k ö z tü k  képeket) 
ta r ta lm a z  a z  a lá b b i tá b lá za t. V a lam en n yi h árom  

f r a n c ia  f iz ik u s  m u n k á ssá g á va l kapcsolatos. E zeknek  
a z  á llítá so k n a k  a  so rszá m á t kell a z  alsó, ü res tá b lá 
z a t  egyes so ra ib a  a  f iz ik u so k  n eve  a lá  beírn i! Van  
o lyan  á llítás, a m elyn ek  a  so rszá m á t több  helyre  is 
beírh a tod! A p o n to z o tt  részek  k itö ltésével to vá b b i p o n 
toka t kaph a tsz!

Értékelés
Ebben a fe lada tban  a ta n u ló k  jó l te ljesíte ttek, 7 

p o n tn á l kevesebbet senk i sem é rt e l (m a x im u m  15 
p o n to t lehe te tt szerezni), ennek köve tkez tében  az át
lagpontszám  is magas v o lt (12,4).

A  ta n u ló k  te lje s ítm énysz in tje  k e re k ítve  83% le tt, 
am i a k o rá b b i évekhez képest fe jlő d é s t je len t, m e rt 
az e lő ző  évek  tapaszta la ta i azt m u ta tták , h o g y  a tö r 
té n e ti fe la d a to k ra  ké szü lte k  fe l legkevésbé  a v e r
senyzők.
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(Kitöltendő a pontozott rész!) 
Az eszköz neve:

5

Torziós mérleggel kimutatta, hogy 
két töltés között ható erő 
egyenesen arányos a töltések 
nagyságával, és fordítva arányos a 
töltések távolságának a 
négyzetével. E törvényt pontszerű 
töltésekre mondta ki, de később a 
mágnességre is igazolta. 
Felfedezése akkor vált döntő 
jelentőségűvé, amikor az 
atomszerkezeti kutatások előtérbe 
kerültek.

6

f r l

r

7

Az iránytű tökéletesítéséért, 
valamint az egyszerű gépek 
elméletének kidolgozásáért 1782- 
ben beválasztotta tagjai sorába a 
Francia Tudományos Akadémia.

8

1803-ban megjelent Lyonban a 
szerencsejátékok elméletéről 
szóló tanulmánya, ami felhívta rá 
a matematikusok figyelmét.

9

Több találmány is fűződik a 
nevéhez. Ő hozta létre többek 
között a galvanométert és az 
elektromágnest is.

1 0

Kémiában is maradandót alkotott: 
az elsők egyike volt, akik 
megkülönböztették az atomokat 
és a molekulákat.

1 1

Matematikában a 
valószínűségszámítás és a 
kombinatorika alapvető tételei 
tőle származnak.

1 2

Nevéhez fűződik a szilárd testek 
csúszási súrlódásának kiterjedt 
vizsgálata is.

1 3

rREPUBLÍQÍjE' dÜ’mALi' j

1 4

„A természet titkai rejtve vannak 
előttünk; jóllehet állandóan alkot, 
nem látjuk mindig az eredményt; 
csak idővel s koronként ismerjük 
meg, s bár a természet mindig 
egyforma, mi sem ismerjük 
mindig egyformán. Egyre többet 
tapasztalhatunk, mert elménk 
egyre fejlődik...”
(idézet írásából)

1 5 »|
»»
L

t----  “ REPUBUQME FRANf AISé

1 ,
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41
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1 6 Nem lelkesedett a nagy francia 
forradalom eszméiért. 1 7 Hallhatott Napóleon 1809-es 

győztes győri csatájáról. 1 8 Halála előtti években filozófiával 
és teológiával foglalkozott.

1 9

(Kitöltendő a pontozott rész!)
A róla elnevezett egységgel 
kifejezve mivel egyenlő

1 atm = .........................................

1 torr = .........................................

1 bar = .........................................

2 0
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S. TÓMÉ E PRINCIPE 1<

2 1

(Kitöltendő a pontozott rész!)
A róla elnevezett Sí alap mérté
kegység szerint annak az állandó

az erőssége egységnyi, amely két 
párhuzamos, egyenes, végtelen 
hosszú, elhanyagolható 
keresztmetszetű, és vákuumban 
egymástól egy méterre elhelyezett 
vezetőben áramolva méterenként 
2x 10~7 N erőt hoz létre.

2 2

(Galvanométer kis erősségű 
áramok mérésére.)

2 3

A folyadékokkal kapcsolatos 
kísérletei során felismerte a 
hidrosztatikai nyomást és annak 
kiszámítását, a közlekedő 
edények törvényét és a 
hidraulikus prés elvét.

2 4

Munkásságának jelentősége 
abban állt, hogy mennyiségi 
módszereket vezetett be az 
elektromosság és a mágnesesség 
tudományába, alkalmazva rájuk a 
Newtoni mechanika alapelveit.

B laise Pascal Andre Marie A m pere Charles-Augustin de C oulom b

M ikö zb e n  a ve rsenyzők a fe lada tok  m egoldásán 
do lgoz tak , Kiss G yu la  és Ősz G yö rgy  a fe lkész ítő  ta
n á ro kka l beszé lgete tt a ve rseny jö vő jé rő l, a kö ve tkező  
évek te rve irő l, lebonyo lításáró l.

A  ta n u ló k  számára a d é lu tán i versenyszakaszt k ö 
ve tően  p ihenés, kö te tle n  p rog ram  köve tkeze tt. E köz
ben  a poszte reken  bem u ta to tt d ö n tő  fe lada ta inak 
m ego ldása it te k in th e tté k  meg. Vacsora u tán  Z om bori
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O ttó  az U rán ia  C sillagvizsgáló  ny. igazgató ja ta rto tt a 
d iá ko kn a k  és k ísé rő ikn e k  nagy é rdek lődést k ivá ltó  
e lőadást és távcsöves bem uta tó t.

Eredményhirdetés -  2009. május 24.

Az ünnepélyes eredm ényhirdetésre vasárnap dé le lő tt a 
városháza díszterm ében ke rü lt sor. H orváth Z alán , az 
ELFT e lnöke  köszöntö tte  a versenyzőket és m éltatta 
k ita rtó  m unká jukat, am i a dön tőbe  jutást eredm ényezte 
számukra. Ném eth Viktor, G yő r M egyei Jogú Város K u l
turá lis és Oktatási B izottságának e lnöke, a társrendező 
házigazdák nevében gra tu lá lt a d iákoknak, fe lkészítő  
tanára iknak és a rendezőknek, m egköszönve magas 
színvonalú m unká jukat. A n n ie  A uroux, Franciaország 
m agyarországi nagykövetségének oktatási együ ttm űkö 
désért fe le lős attaséja köszöntő jében ö röm ét és büszke
ségét fejezte k i, hogy a magyarországi 14 éveseknek 
rendezett országhatárokat á tíve lő  fiz ikaversenyen hazá
ja fiz ikusa inak életérő l, m unkásságáról ke ll számot adni 
a versenyzőknek. H angsúlyozta, hogy  a term észettudo
m ányoknak, ezen be lü l a fiz ikának k o m o ly  szerepe van 
az európa i országok közös kutatási p ro jektje iben . Eh
hez persze nye lveket is tu d n i ke ll a jö vő  tudósainak, és 
ezért kü lö n d íjké n t ké t francia  nye lvtan fo lyam ra szóló 
meghívást hozo tt magával az arra érdemes versenyzők
nek. G öncz K inga az Öveges család képvise le tében 
szóla lt fel. Ö röm ét fejezte k i, hogy nem csak a városok 
isko lá ibó l, hanem  tá vo li k is községekbő l is vannak 
résztvevői a versenynek. M egható p illanata  v o lt a d íj
k iosztó  ünnepségnek, a m iko r beje lentette, hogy a ve r
senyzők kö zü l a legkisebb te lepü lésrő l a Szabolcs-Szat- 
m ár-Bereg m egyei Porcsalm áról va ló  versenyzőt és fe l
készítő tanárát m eghívja egy hosszú hétvégére Brüsz- 
szelbe, az Európai Parlamentbe. A  versenyt H a d h á zy  
Tibor, a zsűri e lnöke  értékelte, m ajd Kiss G yula  e ln ö k
ke l átadta a díjakat. A  verseny abszolút e lső helyezettjé
nek és fe lkészítő  tanárának járó Ö veges-plakettet H o r
vá th  Zalán nyú jto tta  át.

A  ve rseny végén m in d e n  résztvevő a jándékcsom a
g o t kapo tt, benne te rm észe ttudom ányokka l, számítás- 
techn ikáva l fo g la lko zó  kö n yve kke l, fo ly ó ira to k k a l és 
a m egyét bem uta tó  idegen fo rga lm i k ia d vá nyo kka l.

A  X IX . Öveges F izikaverseny lebonyolításában az 
a lábbi ko llégák m űköd tek  közre: Kiss Gyula, a Szakcso
p o rt e lnöke (Demecser), V ida József, a versenybizottság 
e lnöke (Eger), Hadházy T ibor, a zsűri e lnöke (N yíregy
háza), Ősz György, a versenybizottság titkára (Ács), 
Fü löp  V ik to rné , a dön tő  he ly i főszervezője (G yőr).

Az é rté ke lő  zsűri tagjai: J a n ó c zk i J ó z se f  (D e b re 
cen), J u h á sz  N á n d o r  (Szeged), K le ize rn é  K ocsis M á 
ria  (K apuvá r), K rakó L ászló  (Tát), N ik h á zy  L ászlón é  
(G yő r), Pál Z o ltán  (G öd re ), Pápai G yu láné  (Fertőd), 
S lezák  Z solt (M ocsa).

A  verseny alatt fe lügye lő tanárként do lgozott: A n ton i 
Istvánná  (Hédervár), C zin ke S án dor  (Demecser), Hor- 
vá th n é Perger Z su zsan n a  (Ács), K ukorelliné S zabó  M ó
n ika  (G yőr), V idáné P app Csilla (G yőr), W ernerné Pö- 
heim  /udh (M én főcsanak) és Várhegyi L ászlóné  (G yőr).

A  szervezőm unkában ko m o ly  szerepet vállalt: P oócza  
József  (G yőr), Csatóné Zsám béky Ildikó (G yőr), Lévainé 
Kovács R óza  (Karcag), Szénási Istvánná  (Budapest), 
N agy Z sigm ondné  (Budapest), és a számítógépes fe ldo l
gozást végző Gesztesi Péter, Gesztesi P éterné  (G yőr).

Eredmények, díjazottak

Az id e i ve rsenyen a zsűri azt a 19 ve rsenyző t díjazta, 
a k ik  90% fe le tt i te ljes ítm ényt n yú jto ttak . E lső d íja t 2, 
m ásod ika t 5, ha rm ad ika t 12 ta n u ló  vehe te tt át. A  ve r
seny e lső  he lyezettje  S za b ó  A ttila  (e redm énye  98%), 
és fe lkész ítő  tanára Sebők Z solt (Pécs, Pázm ány Péter 
U tca i Á lta lános Isko la ) ka p tá k  m eg az ELFT Á lta lános 
Is ko la i O kta tás i Szakcsoportja á lta l erre a célra a lap í
to tt Ö veges J ó zse f  Érm et.

Első d íja t k a p o tt m ég G oretity  Á rp á d  (Budapest, 
ELTE Apácza i Csere János G ya ko rlóg im náz ium , fe lké 
szítő tanára: G yertyán  A ttila  és Z sigri Ferenc').

II. d íja t kap tak
C suka Róbert, Baár-M adas R eform átus G im názium , 

Budapest, fe lkész ítő  tanára: H orváth  Norbert;
Sályi Gergő, T e lek i B lanka  Á lta lános Isko la , Buda

pest, fe lkész ítő  tanára: V árh alm i Ilona;
K ovács Á ron , K o d á ly  Z o ltán  Á lta lános Isko la , N y ír

egyháza, fe lkész ítő  tanára: M ih alkó  Istvánné;
S za b ó  L órán t Zsolt, V á ri E m il Társulási Á lta lános 

Isko la , K isvárda, fe lkész ítő  tanára: Takács Lajos;
B old is B álin t, B a tthyány Kázm ér G im náz ium , Szi- 

ge tszentm ik lós, fe lkész ítő  tanára: B ü lg ö zd i László;

I I I .  d íja t kap tak
K ollarics Sándor, Z rín y i M ik ló s  G im náz ium , Zala

egerszeg, fe lkész ítő  tanára: P álovics Róbert;
L aboda  K r is tó f  H V N O I H evesi József Á lta lános 

Tag isko la , Heves, fe lkész ítő  tanára: B o d o r Istvánné;
S za k sz  Bence, K az inczy  Ferenc G im náz ium  és K o l

lég ium , G yőr, fe lkész ítő  tanára: L u dvign é Takács Éva;
Veres G abriella , DE K ossuth Lajos G ya ko rló  G im 

názium , D ebrecen, fe lkész ítő  tanára: K irsch Éva;
B a rta  Szilveszter, Szilágyi D ezső Á lta lános és M a

g y a r-A n g o l Két Tanítási N ye lvű  Isko la , M isko lc , fe lké 
szítő tanára: K u rek  Erzsébet;

B ih ari Jú lia , Kiss Á ro n  Á lta lános Isko la , Porcsalma, 
fe lkész ítő  tanára: K ócs Éva;

Iglói Gábor, Fazekas M ih á ly  Fővárosi G ya ko rló  
Á lta lános Isko la  és G im náz ium , Budapest, fe lkészítő  
tanára: R ichlik-H orváth  K atalin ;

N agy B en degú z, Baár-M adas R eform átus G im ná
z ium , Budapest, fe lkész ítő  tanára: H o rvá th  N orbert;

P ilin szk i-N agy  Csongor, Veres Péter G im názium , 
Budapest, fe lkész ítő  tanára: E rdősi K atalin ;

Rostás-Farkas B ertalan, M unkácsy M ihá ly  Á lta lános 
Iskola, Pápa, fe lkészítő  tanára: M egyeriné Borsó Éva;

Sipos Szabolcs, Som ogyi T IFK , D ráva V ö lgye  K ö 
zép isko la , Barcs, fe lkész ítő  tanára: H orváth  Ferenc;

J a n z e r  Olivér, Fazekas M ih á ly  Fővárosi G ya ko rló  
Á lta lános Isko la  és G im názium , Budapest, fe lkészítő  
tanára: R ich lik -H o rvá th  K ata lin .
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A HANGSEBESSÉG HŐMÉRSÉKLETTŐL VALÓ 
FÜGGÉSÉNEK KÍSÉRLETI IGAZOLÁSA

Szakmai és esztétikai é lm ényekben gazdag egyhetes 
továbbképzésben vehettem  részt (H olies László )  2009 
augusztusában, a m iko r csatlakoztam  a m agyar fiz ika 
tanárok csoportja  számára a CERN-be szervezett tanu l
m ányikhoz. A  szakmai részt az e lőadások és „m űhe ly 
lá togatások” je lentették, am elyek során a V ilágegyetem  
keletkezésének, fe jlődésének titk a it ostrom ló  e lm éle
tek rő l h a llo ttu n k  és az in tézet berendezéseit lá togattuk 
meg. Az esztétikai részt egy záró hangverseny m eghall
gatásának é lm énye, va lam in t a M o n t B lanc 3842 m  ma
gas k ilá tó jának  meglátogatása je lentette. Innen  szétte
k in tve  a term észet h ideg  és m egkapó csodáját é lvezhet
tü k  és zárhattuk m agunkba egy életre szólóan.

Az u ta t azonban m agunknak is ak tívan  k e lle tt vé
g ig já rn i, ugyanis nem csak a m ű h e ly fo g la lko zá so ko n  
v o lt tevő leges szerepünk (p l. egy W ilson -kam ra  ép íté 
sével), hanem  az á lta lu nk  te rvezett k ísé rle teke t is el 
ke lle tt végezni, ko llé g á in k n a k  bem uta tn i. I ly e n  fe l
adat v o lt  pé ld áu l a T o rrice lli-k ísé rle t elvégzése vízze l 
a CERN szin tjén  és a hegyte tőn , a radonkoncen trác ió  
mérése, a v íz  fo rráspon tjának  meghatározása k ü lö n 
b ö ző  nyom ásokon . A  m érők ísé rle tek  ösztönző je , ja
vasló ja Sükösd C saba  v o lt, az utazás szervezője, ak i 
it th o n ró l kísérte  fig ye le m m e l az esem ényeket. Szá
m om ra  egy kü lö n ös  k ísé rle t e lvégzését javasolta. M a
ga az eljárás re n d k ív ü l egyszerű, m in d e n  isko lában  
e lvégz ik , azonban m ost azt a cé lt tűz te  k i szám unkra, 
h o g y  végezzük el a hangsebesség hőm érsék le ttő l va ló  
függése e lm é le ti tö rvényének  k ísé rle ti e llenőrzését. A  
hang te rjedési sebessége az e lm é le t szerin t ugyan is az 
abszo lú t hőm érsék le t négyze tgyökéve l arányos ( fü g 
g e tlenü l a nyom ástó l).

A  m éréseket e lő re  k ia la k íto tt csopo rtokban  k e lle tt 
e lvégezni. Az én csoportom ba h iva ta losan csak iff. 
H olies L ászló  ta rtozo tt, ám  id ő kö zb e n  tö b b e n  odase- 
reg le ttek , és kö z re m ű kö d te k  a m érés elvégzésében, 
az ada tok leolvasásában.

Az előkészület

A  hangsebesség-m érési k ísérle tre  a kö ve tke ző ke t ké 
szítettem  elő:

1. 5 cm  á tm érő jű  p le x icső b ő l levágtam  egy 43 cm  
hosszú darabot, eg y ik  végére p lex iragasztóva l p le x i
ta lpa t erősítettem . Ebben a csőbe lesz a légosz lop  
a ljá t adó fo lya d é k  (víz).

2. Egy 3 cm  átm érőjű p lex icsőből levágtam egy 43 cm 
hosszú darabot, am elynek egy alkotójára fém  mérősza
lagból levágott 43 cm  hosszú skálát ragasztottam.

3. Készíte ttem  m érési je g yző kön yv  céljára 2 táb lá 
za to t egy-egy m érési sorozat elvégzéséhez.

Holies László, Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
Sükösd Csaba, BME Nukleáris Technika Tanszék

4. Isko la i szertá rbó l egy 440 Hz-es és egy 1700 H z- 
es h a n g v illá t készíte ttem  e lő  A /4  és 3Á./4 hu llám hosz- 
szú m érésekhez.

5. Isko la i szertá rbó l egy d ig itá lis  és egy ana lóg  h ő 
m érő t készíte ttem  elő.

6. Szükség lesz m ég h e lyben  m e g fe le lő  m enny isé 
gű vízre.

A mérés célja

M egvizsgá ln i, h o g y  a levegőben  ké t k ü lö n b ö z ő  h ő 
m érsékle ten  m é rt hangterjedés sebességének aránya 
kö ve ti-e  az abszo lú t hőm érsék le tek  arányának négy
ze tgyökét. Ezért ezt a m érést a CERN te rü le tén , a leg 
m elegebb időszakban, és a M o n t B lanc-ra  te tt k irá n 
d u lásunk  legh idegebb  he lyén  végeztük  e l a legegy
szerűbb, levegőosz lop-rezonanciás m ódszerre l. M in d 
eg y ik  m éréssorozatban két, k ü lö n b ö z ő  frekvenc iá jú  
h a n g v illá t haszná ltunk, a nagyobb  frekvenc iáva l k e l
te tt rezgések esetén a negyed- és há rom negyed  h u l
lám hosszú eseteket is m egvizsgá ltuk, m a jd  a három  
m éréssorozat á tlagát fo g a d tu k  el helyes értéknek.

A mérés elméleti háttere

Mikroszkopikus, molekuláris modell
A h an g terjedési sebessége levegőben fü ggetlen  a  n yo 
m ástól és a  sűrűségtől, csak a  hőm érséklet függvén ye.

Első p illana tban  m eg lepő  ez a megállapítás, hiszen a 
hang tu la jdonképpen  va lam ilyen  (többé-kevésbé pe
riod ikusan  vá ltozó ) zavar, és így a terjedését gázokban 
a m o le ku lá k  egymással tö rté n ő  ü tközése inek ke ll köz
vetíteni. Ezért úgy  gondo lha tnánk, hogy sűrűbb gázban 
gyakrabban ü tkö zn e k  a m o leku lák, és em ia tt a zavar
nak is gyorsabban k e ll terjednie. N agyon egyszerű be
lá tn i azonban, hogy  ez nincs így. Tek in tsük az 1. á b rá n  
lá tható  egyszerű, „egyd im enziós” gáz m ode llt. Az áb ra  
fe lső részén a „gáz” sűrűsége fe le akkora, m in t az alsó 
részen. Ha fen t a m o le ku lá k  középpon tja inak  átlagos 
távolsága d, a kko r len t d l 2. (A  rajz természetesen to rzít 
abban a tek in te tben, hogy a m o leku lák  sugara általá
ban e lhanyagolható a m o le ku lá k  kö zö tti távolsághoz 
képest, azaz a m o le ku lá k  pontszerűnek tek in the tők .)

1. ábra. Ritkább és sűrűbb egydimenziós gáz
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Először te g yü k  fe l, h o g y  a m o le ku lá k  „á lln a k ” . 
H o zzu n k  lé tre  egy „zavart” , és lö k jü k  m eg a ba l szélső 
m o le ku lá t v  sebességgel! V izsgá ljuk  meg, m iko rra  
é rke z ik  ez a zavar a lánc végére! Tegyük fe l azt is, 
h o g y  a m o le ku lá k  ü tközése töké le tesen  rugalm as! Az 
ábra fe lső  részében áb rázo lt „gázban” az e lső ü tkö zé 
sig e lte lt id ő  t=  d lv .  M ive l egyd im enziós esetben csak 
egyenes ü tközés lehetséges (és m ive l a m o le ku lá k  
töm ege azonos), ezért a m ásod ik  m o le ku la  is v  sebes
séggel fo ly ta tja  az u ta t az ü tközés u tán  (m in t k é t b i l i 
á rdgo lyó  egyenes ü tközése). Tehát ú jabb  t = d / v  id ő  
m ú lva  ü tk ö z ik  a kö ve tke ző ve l stb. Ha a lánc hossza L 
= N d, a kko r a „zavar” a lánc végére

T =  N t N d L
v

rom d im enz iós  mozgás köve tkez tében ), a kéta tom os 
m o le ku lá kn a k  p ed ig  ö t (m e rt m ég fo ro g h a tn a k  is két, 
egymásra m erőleges tenge ly  k ö rü l) . Egy ü tközésko r 
tehát a zavart je le n tő  ene rg ia több le t tö b b  szabadsági 
fo k ra  o sz lik  szét, em ia tt a zavar terjedése va lam ive l 
lassabb lesz, m in t a m o le ku lá k  sebessége. Ez a (m o le 
ku lá ris ) m agyarázata annak, h o g y  a fe n ti kép le tbe  
m ég b e ke rü l egy, a m o le ku lá k  szabadsági fo ka in a k  
szám ától függő  tényező  is.

Pontos -  it t  nem  részle tezendő -  szám ítások szerin t 
a hang te rjedési sebessége a kö ve tke ző ké p p e n  függ  a 
m o le ku lá k  szabadsági fo k a in a k /s z á m á tó l:

f i 2
/

k T (2)

id ő  m úlva  é rkez ik  meg. U gyanezt az id ő t ka p ju k  azon
ban az ábrán lévő  „a lsó” lánc esetén is, ped ig  o tt a gáz 
sűrűsége kétszer akkora. Két ü tközés kö zö tt persze 
fe leakkora  id ő  te lik  el, m in t a fen ti esetben, azaz

t  = É l i ,
v

v iszo n t a zavarnak az L távo lság m egté te léhez kétszer 
an n y i ü tközésre  van  szüksége! Azaz a zavar terjedési 
sebessége va lóban  függe tlen  a gáz sűrűségétő l, csak a 
m o le k u lá k  sebességétől függ! A  zavar te rjedési sebes
sége a fe n tie k  a lap ján  ebben a m ode llben :

A  fe n ti egyszerű m o d e llb e n  a m o le ku lá k  á lltak , és 
csak a „zavar” köve tkez tében  v o lt  sebességük. A  va ló 
d i gázokban azonban a m o le ku lá k  m ozognak, és á tla 
gos sebességüket a hőm érsék le t határozza m eg az 
e kv ip a rtíc ió  té te lének  m egfe le lően . P é ldául egy egy
d im enz iós  ideá lis  gázban, aho l csak egy szabadsági 
fo k  van:

\  m o v2 = \  k T CD

A  hang á lta l lé tre h o zo tt „sebességzavar” á lta lában a 
hőm ozgás sebességéhez képest e lhanyago lha tó  p e r
tu rb á c ió t je len t. Em iatt jó  köze lítésse l m ondha tjuk , 
h o g y  a zavar terjedését a m o le ku lá k  hőm ozgásának 
sebessége határozza meg, h iszen a m o le ku lá k  ezzel a 
sebességgel tu d já k  egym ásnak á tadn i a pe rtu rbác ió t.

Az (1 ) k é p le tb ő l azonna l lá tszik, hogy

v  =

azaz a m o leku lák  sebessége -  és így a hang terjedési se
bessége is — a hőm érséklet négyzetgyökös függvénye.

Ha a gázok ténylegesen egyd im enziósak lennének 
-  m in t a m o d e llü n kb e n  -  a kko r ez a ké p le t tö ké le te 
sen érvényes lenne, h iszen a k k o r ü tkö zé sko r az ener
giacsere csak egye tlen  szabadsági fo k ra  szorítkozna. 
A  v a ló d i gázoknak azonban tö b b  szabadsági foka  
van. M ég az atom os gázoknak is három  (a té rb e li há-

A  va lód i gázokban a m o leku lák  három dim enziós térben 
m ozognak, és így az átlagos transzlációs sebességük

— mn V2 = — k T  
2 0 2

alapján

k T
Mn

A  hangsebesség és a m o le ku lá ris  sebesség kapcsolata  
tehát:

C =  f i i  V . (3 )
\| 3 /

M ive l a levegő  ké ta tom os m o le ku lá k  keveréke, íg y / =  
5, ezért

1 1 1  = 
3 /

1 -  = 0,683.

Azaz a hang te rjedési sebessége a g á zm o leku lák  se
bességének k ö rü lb e lü l 68%-a. Ez a köve tkezm énye  
annak, h o g y  az ü tkö zé sko r a zavart je le n tő  energia 
tö b b  szabadsági fo k ra  is szétosztód ik.

Makroszkopikus leírás
A  h u llá m  terjedési sebessége (ideá lis ) gázokban

c  =
N

K p

P

aho l K a fa jhőv iszony. K ö n n yű  b e lá tn i it t  is, ho g y  a p  
nyom ás és p sűrűség k ies ik . Felhasználva ugyan is az 
á lta lános gáztö rvényt, a nyom ás k ife jezhető :

p  = ™ r 1 ,
y  M  V

és a sűrűség
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A kísérlet előkészítése a forró környezetben, amikor még csak 37,3 °C 
volt a hőmérséklet.

Ezeket be írva  a hangterjedés sebességének k ife jezé 
sébe a kö ve tke ző t kap juk :

^  m R T
K p M  V
P m

V

K —  T
M

R
NA m0

T K k T  
mn

aho l K = cp/ c v és k  = R /N Á a B o ltzm ann -á llandó , NA az 
A vogadro -á llandó , m 0 ped ig  egye tlen  m o le ku la  tö m e 
ge. (Ism eretes, h o g y  K = cp/ c v = ( f + 2 ) / f  a h o l / a  gáz
m o le ku lá k  szabadsági fo ka in a k  száma, így ez az ösz- 
szefüggés összhangban van  a (2 ) fo rm u lá va l.)

Látható, hogy az abszolút hőm érsékle ten k ívü l m in 
den á llandó, tehát a hangsebesség csak a hőm érsékle t
tő l függ. M egjegyezzük azonban, hogy  ez az összefüg
gés hom ogén összetételű gázban (vagy keverékben) 
érvényes, vagyis az m,, részecsketömeg való jában egy 
á tla g o s  értéket je lent. Ez a tény b izonyos h ibá t okozhat, 
am ennyiben a ké t mérés (a m eleg és a h ideg levegőben 
tö rténő  hangsebességmérés) hőm érsékle t-kü lönbségét 
úgy  é rtük  el, hogy a fo rró  levegőt G en f tengerszint fe 
le tti 375 m  magasságában „szereztük be ” , aho l 38,5 °C 
v o lt a hőm érséklet, és a h ideget úgy „á llíto ttu k  e lő ” , 
hogy  fe lm en tünk  a M on t B lanc (m ajdnem ) tetejére, 
aho l 4,5 °C hőm érsékle te t m értünk.

M eg ke ll jegyezni, hogy  a ké t he ly  kö zö tt m in tegy 
3500 m  v o lt a magasságkülönbség, am i a levegő m o le 
ku lá ris  összetételében (az összetevők arányában, tehát 
az átlagos n% m o leku la töm egben) eltérést okozhat. 
Ennek hatását a barom etrikus m agasságformula alapján

m egbecsülhetjük. Az eredm ény az, hogy  az átlagos m o 
leku la töm eg megváltozása e lhanyagolhatóan kicsi. így  
tehát várható, hogy  jó  közelítéssel igaz: az á lta lunk 
m ért hangsebességek aránya az abszolút hőm érsékle
tek  arányának négyzetgyökével egyenlő. Vagyis

5  = h  (5)
C2 \ |  T Z  '

Ezt k ívá n tu k  kísérle tte l igazo ln i.
A  tém ában tovább  e lm é lyü ln i k ívá n ó k  fig ye lm é t 

fe lh ív ju k  a c ik k  végén  ta lá lha tó  iroda lom jegyzékre .

A mérés menete

A  mérés során egy [ A
p le x icső b ő l készí
te tt ta lpas edénybe 
ö n tö tt v íz o s z lo p 
b ó l lassan k ih ú z o tt 
csőben k e lte ttü n k  
kényszerrezgést a 
m e gü tö tt h a n g v illá 
val. A  k ih ú z o tt csö
ve t a lu lró l zárttá 
te tte  az edényben 
le v ő  víz, fe lső  vége 
p ed ig  n y ito tt m a
radt, aho l a gerjesz
tést végeztük. A  hangv illa  kényszerrezgésbe hozta  a 
csőben levő  levegőosz lopo t, s m ikö zb e n  a p lex icsö -

A CERN-beli mérésünk mérőeszközei,

... összehasonlításul a CERN-iek mérésének mérőeszközei.

y
V

(2/fe + l)  X/4
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Mérés az 1700 Hz-es hangvillával.

Leolvasás

Készül a mérési jegyzőkönyv a 38,5 fokos melegben.

ve t lassan h ú z tu k  k ife lé  az edénybő l, a h a llo tt hang 
ereje fokoza tosan  erősödö tt, m a jd  h a lku lt, a nagyobb  
frekvenc ia  alkalm azása esetén ú jb ó l e rősödö tt. A  m a
x im á lis  erősödés a k k o r lép  fe l, a m iko r az a lu lró l v íz 
zel zárt légosz lop  csőben le vő  részének hossza a 
hanghu llám  hosszának negyedrészével, vagy annak 
pá ra tlan  számú többszöröséve l egyen lő . Rezonancia 
esetén a v íz fe lü le trő l v isszaverődő h u llá m  és a beé r
kező  h u llá m  a lko tta  á lló h u llá m n a k  nyom ásm axim um a 
van  a v íz fe lü le tn é l ke le tke ző  csom ópon tban  és sebes
ségm axim um a a szabad végen k ia la k u ló  duzzadóhe
lyen. E kko r m ax im á lis  a h a llo tt hang erőssége. Az eh
hez ta rtozó  negyed, ille tve  3 /4  hu llám hosszat a k ih ú z 
ha tó  cső o lda lá ra  e rősíte tt acél m érősza lagró l kö n y - 
nyen  leo lvasha tjuk  (az a lább i m érési je g yző kö n yve k 
ben  a leo lvaso tt é rték jele: Z).

A  leolvasás pontosságát ké t tényező  befo lyáso lja .
1. A  cső fa lná l a fe lü le ti feszültség köve tkez tében  

b e á lló  v íz fe lü le t-gö rbü ltség .
2. Az a fiz io ló g ia i tény, h o g y  m íg  egy vá ltozó , egy

re csökkenő , m ajd  ism ét e rősödő  in g e r legk isebb  
erősségének beá lltá t v iszony lag  nagy pontossággal

I. m érési jegyzők önyv -  m érés m elegb en

A mérés időpontja: 2009. augusztus 19. 13h 30.
A mérés helye: CERN, 39 sz. szálló épülete előtti téren, a tengerszint 
felett kb. 375 m magasságban (árnyékban)
Hőmérséklet: 38,5 °C = 311,5 K.

v = 440 Hz

n L (cm) X / 4  (m) X  (m) c  = \ X  (m/s)

í. 20,1 0,201 0,804 353,76

2. 20,0 0,200 0,800 352,00

3. 20,2 0,202 0,808 355,52

4. 19,9 0,199 0,796 350,24

5. 20,1 0,201 0,804 353,76

Átlag = 353,0ő±2,0 m/s

v = 1700 Hz

n L (cm) X / 4  (m) X  (m) c = VÁ (m/s)

í. 5,2 0,052 0,208 353,6

2. 5,3 0,053 0,212 360,0

3. 5,1 0,051 0,204 346,8

4. 5,2 0,052 0,208 353,6

5. 5,2 0,052 0,208 353,6

Átlag = 353,52±4,7 m/s

v = 1700 Hz

n L (cm) Í X / 4  (m) X  (m) c  = \ X  (m/s)

í. 15,5 0,155 0,2067 351,39

2. 15,6 0,156 0,2080 353,60

3. 15,5 0,155 0,2067 351,39

4. 15,7 0,157 0,2093 355,81

5. 15,5 0,155 0,2067 351,39

Átlag = 352,72±2,0 m/s 

A mérések átlaga: 353,1±2,9 m /s

m eg tu d ju k  ha tá rozn i, egy fokoza tosan  erősödő, m ajd 
h a lk u ló  in g e r erősségének m ax im um á t v iszony lag  
nagy b izonyta lanságga l va g yu n k  csak képesek m egá l
lap ítan i (fé n yn é l és hangnál egyaránt).

Ennek magyarázata az általában a b io lóg ia i érzékelé
se vona tkozó  W eber-Fechner-törvény. Eszerint m i egy 
inger re latív megváltozását érzékeljük: A q  = const A // / ,  
aho l A q  az á lta lunk érzékelt változás, és AZ ped ig  az 
inger tényleges m egvá 1 tozása. Em iatt I~  0 kö rnyékén  kis 
intenzitásváltozást is könnyen  érzéke lünk (m ert a neve
ző  nagyon kicsi), v iszont eléggé nehezen érzéke lünk 
intenzitásváltozást, ha /n a g y . A  W eber-Fechner-törvény 
következm énye az érzékeléseink logaritm ikus je llege is, 
hiszen a fen ti egyenletből kap juk: d q /d l  = const//, és 
ezt integrálva adódik: q  = logC///,). It t /,  az érzékelési 
küszöb, az az intenzitás, am elyre adott válaszunk éppen 
0 (azaz még éppen nem  érzéke ljük). Ez az oka pé ldául 
annak is, hogy a használt hangerősségi skála (decibe l
skála) logaritm ikus.
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II. m érési jegyzők önyv -  m érés h id egb en

A mérés időpontja: 2009. augusztus 22. 12h 05.
A mérés helye: Mont-Blanc látogatói teraszán, a tengerszint felett 
3842 m magasságban (árnyékban)
Hőmérséklet: 4,6 °C = 277,6 K

A mérések átlaga: 333,34+4,4 m /s

A mérések jegyzőkönyvei

A  m in d  a CERN-i k á n ik u la i hőm érsék le ten , m in d  a 
M o n t B lanc-i h idegben  e lvégzett m érési e redm ények 
á tlagértékét és e m p iriku s  szórását a kö ve tke ző  ké p le 
te k  a lap ján  ha tá roz tuk  meg:

<c> =
TV E c. ille tve

s  = 1
A TV- 1

N

E K-<c>)2 •

M egjegyzések
1. A  m ozga tha tó  cső o lda lá ra  ragasztott fém  m érő 

szalag m illim é te r beosztása m ia tt a leolvasás p o n to s 
sága ezredm éter (m m ) v o lt. A  fö ld re  he lyezett eszköz 
keze lésének és leo lvasásának kénye lm etlensége , va-

Ide mentünk fel hideg levegőt szerezni.

Kerestünk egy félreeső, árnyékos helyet.

A rezonáló légoszlop most a leghangosabb.

Egy résztvevő rögzítette a látványt.

A FIZIKA TANITASA 3 6 1



la m in t az e lke rü lh e te tle n  há tté r z a j  be fo lyáso lta  a m é
rés pontosságát.

2. Az e g y ik  isko la i h a n gv illán  nem  v o lt fe ltün te tve  
a rezgésszám. Ezt egy fe lh a n g o lt o tth o n i zongora  
hangjáva l h a so n líto ttu k  össze, am ely éppen  az egyvo 
nalas „a” hangnak fe le lt m eg (k is  lebegéssel), így azt 
440 H z-nek  ve ttük .

A m érések ered m én ye
A  ké t hangsebesség aránya (és h ibá ja):

353,1
333,34

1,059±0,023,

a hőm érsék le tek  arányának négyze tgyöke  ped ig :

311,5 
\  277,6

1,059,

am i nagyon  jó  egyezés!
Az, ho g y  az egyezés ezre lékre  pontos, te ljesen a 

vé le tlen  m űve, h iszen -  m in t az e m p iriku s  szórások is 
m u ta tják  -  a m érése ink h ibá ja  az e z re lékné l jó va l na

gyobb . A z t v iszon t nyugod tan  á llítha tjuk , h o g y  a 
hangsebesség h őm érsék le ttő l va ló  függését a m érési 
h ibán  b e lü l s ike rü lt igazo lnunk . (A  m éréseket id. H o 
lies László és ifj. H o lies László végezték.)

A  k ísé rle t egyszerű, végrehajtása gyors, ezért isko 
la i ó rán  is e lvégezhető. Ha a ké t m érést egym ástó l 
id ő b en  „tá vo l” végezzük -  egyszer a m ik o r jó  id ő  és 
m eleg van, egyszer p e d ig  egy té li pe riódusban  ( ily e n  
időszakok  m in d  az őszi, m in d  a tavaszi fé lé ve kb e n  k i- 
vá lasztha tók) - ,  a k k o r a hangsebesség hőm érsék le ttő l 
va ló  függését a n é lkü l is ig a zo lh a tju k  az isko lában, 
h o g y  ehhez a M o n t B lanc-ra  k e llje n  fe lm enn i. M egfe
le lő  m o tivá c ió va l az e lső k ísé rle t elvégzése u tán  a 
ta n u ló k  m ár v á rn i fo g já k  a m ásod ik  k ísé rle t végreha j
tásához szükséges hőm érsékle t-vá ltozást, és a m áso
d ik  k ísé rle t végrehajtását.

Iro d a lo m
Nagy Anett, Papp Katalin: Hangszerek a „semmiből”. Fizikai Szemle
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VÉLEMÉNYEK

CSILLAGÁSZAT ÉS CIVILIZÁCIÓ
A csillagászat jelentősége a tudomány és a pedagógus társadalom jövője számára

Grandpierre Atilla
MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete

„Vagy m egtartjuk legdrágább nem zeti örökségünket: 
m űveltségünket, vagy tö rö ln e k  bennünke t az öná lló  
nem zetek sorából és pusz tu lnunk  k e ll e rrő l a fö ld rő l.”

Klebelsberg Kunó, 1923. [1]

A  tu d o m á n y  és az oktatás az e lm ú lt években  M agyar- 
országon kü lön legesen  nehéz he lyze tbe ke rü lt. A  
fe lsőokta tást e lle p ték  a „k iá b rá n d u lt, igényte len , 
anyagias, e tiká tla n ” és „tuda tlan , m o tivá la tlan , é rdek
te len, tanulásra és m unkára  ké p te le n  h a llg a tó i töm e
g e k ” [2, 31. M i lesz ve lü n k , ha ez így  m egy tovább , ha 
m unkára  kép te len  töm egek adják m ajd  a m ost m ég 
m unkaképes népesség többségét? A  tanítás hason ló  
válságba ju to tt. 2008-ban az egész országban m in d 
össze 18 fiz ika ta n á ri d ip lo m á t ad tak át [4]. 1863-tól az 
1990-es évek e le jé ig  kö ze l á llandó  vo lt, azóta m a jd 
nem  fe lé re  csökken t a fiz ika ó rá k  száma [4], és ma 
ennek e llenére  tú lte rhe lés rő l szól a panasz. Szemben 
a hason ló  he lyze tbe k e rü lt o rszágokka l, M agyarorszá
gon  h iá n yz ik  a tö rekvés m eg fe le lő  szakm ai hozzáérté
sű gárda lé trehozására a he lyze t o rvoslásához [1], 
A m íg  a lapvetően  anyagias szem lé le tű  a m agyar peda
gógus társada lom  fe lső  vezetése, add ig  m ég anyagi

é rd e ke in k  érvényesítésére sem va g yu n k  képesek, 
va lósággal véd te lenek  m aradunk, m ert ha a hangza
tos é rvek  nem  b iz o n y u ln a k  e legendőnek a társadalom  
e llená llásának leszerelésére, jö n  a végsőnek szánt érv: 
„n incs rá p é n z ” . A dd ig , am íg nem  lesz egy, a közössé
g i önvéde lm e t az anyag iakná l is fon tosabbnak értéke
lő , saját é le tének m eg fe le lő  irányítására képes m agyar 
érte lm iség, h iába re m é n yke dü n k  a javulásban. O lyan  
szem lé le ti a lapokra  van  tehát szükségünk, am ely b iz 
tosítja  az összetartozás é rvényre  juttatását, a pedagó
gus társadalom  önvéde lm ét. Az anyagias szem lé le tű  
érte lm iség azonban m in d ig  k iszo lgá lta to tt, k iszo lg á l
tatja m agát annak, a k i tö b b e t fize t. H o g y  egy pé ldán  
szem léltessük, m irő l van  szó: nem rég nagy p o rt ve rt 
fe l a re k to r i fize tések ötszáz százalékos emelése, és az 
ezzel sokak szerin t összefüggésben á lló  lé tszám leépí
tések az egyetem eken. És ezzel párhuzam osan szinte 
akadá ly ta lanu l va ló su lt m eg „a fe lső fo kú  oktatás átala
kítása n a p kö z io tth o n n á ” [31. E lő b b -u tó b b  az in d iv i
dua lista, anyagias szem lé le ten tú ln y ú ló , m é lyebbre  
ha tó  v ilág fe lfogásra  lesz szükségünk a m agyar é rte l
m iség, a pedagógus társadalom , a k u ta tó i társadalom  
és a jö v ő  biztosításához.
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„D e  nem  elégséges az, hogy  a tá rsadalom  csak á l
dozzon  a m agyar tudom ányosságért. K e ll, h o g y  ér
d e k lő d jö n  is iránta, ke ll, ho g y  szeresse... Igen, szeret
n i k e ll a ku ltú rá t, h o g y  v irágozhasson. A  tu d o m á n yo k  
k ö z ö tt ped ig  ta lán  le g kö nn ye b b  a csillagászatot sze
re tn i. Az ábrándos fia ta l leány t és a nagy tudóst 
ugyanaz a hatalm as ösztön  tö lt i  be, a m iko r tek in te te  
rám ered a cs illagok  m iriád ja ira . A  végte lenség m eg
sejtése ez, am e ly  ösztönszerűen vonzza  a ha lhata tlan, 
a vég te len  em beri le lke t, m e llye l be lső leg  ro k o n ... a 
cs illagászat... lehe tővé  teszi a m o d e rn  em ber számá
ra, ho g y  m agának v ilá g ké p e t a lkosson ” -  írta K lebe ls- 
berg  K u n ó  a csillagászat je len tőségérő l [1],

E nnek az új v ilág fe lfogásnak természetszerűen a 
valóságon ke ll a lapuln ia. V ilágképünk  megalapozását 
nem  b ízha tjuk  azokra a társadalm i erőkre, am elyek 
m egfo jtanak bennünket. A  v ilágképnek  végső soron 
nem  a társadalm i e rők  elvárásainak, hanem  a valóság
nak ke ll m egfe le ln ie. A  legszélesebb érte lem ben ve tt 
valóság ped ig  maga a Természet, a V ilágegyetem . A  
V ilágegyetem  legszélesebb érte lem ben ve tt tudom ánya 
ped ig  a csillagászat m in t egységes term észettudom ány. 
Ha a valóságban a V ilágegyetem  egységes rendszert 
a lkot, a kko r a valóságban a fiz ika, a b io lóg ia  és a pszi
cho lóg ia  egymással összefüggő, egységes term észettu
dom ányt a lkot, am i azonban m ég kido lgozásra vár. Ez 
az egységes term észettudom ány á ll m ajd  legközelebb a 
V ilágegyetem  tudom ányához. V ilágképünk  ma egyet
len  biztos lábon  áll: a fiz ikán . A  21. század v iszon t m ár 
a b io lóg ia  évszázada. A  soksejtű é lő lények alapvetően 
közösségi lények. Szükségszerű, hogy  teljesebb, egész
ségesebb v ilá g ké p ü n k  legyen, hogy  ne csak egyéni 
anyagi é rdeke inke t szolgáljuk, hogy é le tünk  közösségi, 
em beri m inőségét és közös anyagi é rdeke inke t is meg 
tu d ju k  védeni. Szükségképpen tehát v ilágképünknek  a 
te rm észettudom ányok egységes alapjául szolgáló, a 
m ainá l te ljesebb érte lem ben ve tt csillagászaton ke ll 
a lapuln ia. V ilágképünk  nem  lehet független  a V ilág- 
egyetem  tudom ányátó l, az egész Természetet átfogó, 
m egú ju lóban lévő  csillagászattól.

A  Csillagászat Nem zetközi Évének jegyében nemrég 
nagy je lentőségű nem zetközi tudom ányos konferenciá
nak adott he ly t Budapest. Az A stron om y a n d  C iviliza 
tion  cím ű konferencia  (w w w .ko n ko ly .h u /A C 2 0 0 9 /) fő  
célkitűzése a csillagászat je lentőségének megvilágítása 
v o lt a term észettudom ányok, a v ilágkép  és a c iv ilizác ió  
számára. Manapság a csillagászatot a fiz ika  egy ik  m ellé
kes ágaként tanítják. Ha m eggondo ljuk, kü lönös ez a 
helyzet, hiszen m inden  a v ilágon  a V ilágegyetem  része, 
és a csillagászat a V ilágegyetem  tudom ánya. A  fiz ika  
tehát természet szerint, a valóság alapján a csillagászat 
része kellene, hogy legyen, ahogy ez így is v o lt régeb
ben, és nem  fordítva. A  fiz ika  tudom ánya csak „a V ilág- 
egyetem egy b izonyos je lenségkörét vizsgálja, az élette
len  je lenségvilágot” [51; „a fiz ika  az észlelhető világegye
tem  végső a lko tóe lem einek kölcsönhatásait és az anyag 
szerkezetét vizsgálja” [5]. Igaz, em elle tt lé tezik a fiz ika  
egy tágabb értelmezése is [51: „A  fiz ika  a legszélesebb 
érte lem ben véve az, am it régebben term észetfilozófiá
nak neveztek, a természetet m inden  szem pontbó l vizs

gálja, m ind  a m akroszkopikus, m ind  a szubm ikroszko- 
p ikus szinten.” A  ké t értelmezés részben összeegyeztet
hető, ha figye lem be vesszük, hogy  a fiz ika  az e lem i ré
szecskéket és a kozm o lóg iá t is az élette len rendszerek 
vizsgálatában k ia lak íto tt m ódszerek és tö rvények szerint 
vizsgálja. U gyanakkor lá tnunk  ke ll, hogy a fiz ika  valójá
ban nem  vizsgálja a Természetet m inden  szem pontból, 
pé ldáu l nem  vizsgálja a Természetet a b io lóg ia  vagy a 
pszichológia szem pontjából. Ha v iszont a csillagászat a 
V ilágegyetem  tudom ánya, s ha a fiz ika  és b io lóg ia  is a 
V ilágegyetem  egy-egy oldala, a kko r a csillagászatnak 
m eg ke ll ú ju ln ia , és m egúju lva a fiz ikán  k ívü l a b io lóg iá t 
is magában ke ll m ajd foglalnia.

B á rm ilyen  m eg lepő  is ez a következte tés, tény, 
h o g y  nem rég az asz trob io lóg ia  is a csillagászat teljes 
jogú  ágává vá lt. Az asz trob io lóg ia  e g y ik  fő  cé lk itűzése 
az é le t legegyetem esebb tö rvé n ye in e k  m eghatározá
sa. Az asz trob io lóg ia  je len tőségének m egnövekedése 
fe lh ív ja  a fig ye lm e t a f iz ik a i és a csillagászati V ilág - 
egyetem  egy ik  leg fon tosabb  eltérésére, az é le t je len lé 
tére. A  csillagászok jó  része a V ilágegye tem  a la tt mást 
ért, m in t a f iz ik a i m o d e lle kke l d o lg ozó  ko zm o ló g u 
sok. A z  a V ilágegyetem , am it a cs illagászok távcsö
v e ik k e l és e lm é le te ikke l v izsgá lnak, és az a V ilág - 
egyetem , am i a f iz ik u s o k  egyen le te ibő l k ijö n , sokak 
vé lem énye  szerin t lényegesen e lté r egym ástól. És ha 
ez így van, a k k o r ide je  m egvizsgá ln i, m ib e n  á lln a k  a 
le g fő b b  e ltérések. K on fe re n c iá n k  e lő a dó in a k  eredm é
n ye i szerin t ily e n  e ltérést je le n t az é le ten  k ív ü l a 
kom p lex itás , az in fo rm ác ió , a tu d a t je len lé te  a cs illa 
gászati V ilágegyetem ben. Fe ltűnő , és egyben  te rm é
szetes is, h o g y  a V ilágegyetem  ké t foga lm a k ö z ö tt i 
e ltérések egy tő l-egy ig  a csillagászati V ilágegyetem  
tö b b le té t je lz ik  a fiz ik a i fe le tt. Ezek a je lenségek je l
z ik , h o g y  küszöbön  á ll a m egú ju lóban  lé vő  csillagá
szat kite ljesedése, és ez egyben a fiz ika , a b io ló g ia  és 
a psz icho lóg ia  e lm élyü lése, az egységes te rm észettu 
dom ányos v ilá g ké p  m egszületése fe lé  vezet.

A  csillagászat történetét kuta tva k im u ta tták  [6]: „A 
szellem i szin t m inden  korszakban a lka lm azkodo tt a 
V ilágm indenségrő l általánosan e lfogado tt e lm é le tek
hez.” Jövőnk alapja a V ilágegyetem  m iné l teljesebb és 
m élyrehatóbb megismerése. A  m ai anyagias v ilágkép 
ben  egyedül a je lenségek számítanak valóságosnak. És 
ha figye lm ünkben , v ilágképünkben  a jelenségeket irá
nyító  tö rvények a háttérbe to lódnak, a kko r é le tünk 
irányításában e lő térbe ke rü ln e k  a p illa n a tn y i adottsá
gok, fe lté te lek, és háttérbe ke rü ln e k  a je lenségek m eg
értését és irányítását lehetővé tevő  összefüggések. Az 
anyagi je lenségek egyedü li valóságát va lló  v ilágkép  a 
je lenségeknek, a kö rü lm ényeknek  magát kiszo lgá lta tó  
em ber világképe. A  je lenségek m ögö tti term észettörvé
nyek  fontosságának felismerése v iszont, kü lönösen, ha 
kiegészül az é le tünk  irányításában je lentős szerepet 
játszó b io ló g ia i és pszicho lóg ia i összefüggések ismere
tével, lehetővé teszi szám unkra é le tünk  öná lló  irányítá
sát, é le tünk em beri o lda la inak értékelését és érvényre 
juttatását. Tény, hogy  az u tó b b i évszázadokban egyre 
inkább  a tudom ányos v ilágkép  m ond ja  meg, m e lyek 
é le tünkben  a fon tos kérdések, és hogyan lehet ezekre
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választ ta lá ln i. M indennap i életvezetésünk, sőt, érzéke
lésünk maga is éppúgy v ilá g ké p ü n kö n  a lapul, ahogy a 
tudom ányos kutatás a tudom ányos világképen. A  tu d o 
mányos v ilágkép  végső alapja ped ig  maga a k im eríthe 
te tlen  V ilágegyetem . Ha tudom ányos v ilá g ké p ü n k  va ló 
ban az egész v ilágo t tü k rö ző  kép  lesz, és nem csak a 
v ilág  egy, m égo ly lényeges o lda lának kivetítése a v ilág  
egészére, a kko r egészségesebb v ilágképre , a valóság 
lényegének m egfe le lő  irányítóképességre tehe tünk 
szert, és egészségesebb társadalm at hozha tunk  létre. 
Szükségünk lesz a valóság a je lenségeknél teljesebb, 
m é lyrehatóbb irányító  e rő inek  ismeretére a tudom ány, 
a pedagógus társadalom, a jö vő  nem zedékek véde lm é
nek érdekében.
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Abonyi Iván: KIEMELKEDŐ FEJEZETEK 
A XX. SZÁZAD FIZIKÁJÁBÓL
Magyar Tudom ánytörténeti Intézet, 2009

A  kö te t ké t nagy jábó l azonos részbő l á ll, és a végén  a 
fo rrá so k ró l ka p h a tó k  in fo rm á c ió k .

Az e lső rész az egységesebb, m ert a re la tiv itáse lm é
le trő l szól. O lyan  szépen és v ilágosan, ahogy azt sok 
éve N o vo b á tzk y  K á ro ly ié i lehe te tt ha llan i. A  re la ti- 
v isz tikus  k in e m a tika  tárgyalása a M in ko w sk i-fé le  té r
id ő  ábrázolásában m ég ta lán azokat a harcias szerző
ke t is m egszelídítené, a k ik  m anapság is sok száz o ld a 
las k ia d vá nyo kb a n  tám ad ják az e ins te in i v ilá g ké p  
a lap ja it (m o n d vá n  p l. az egyidejűség re la tiv itása é rte l
m etlenség, m ert Isten abszo lú t egyide jűségben te rem 
te tte  a v ilá g o t). A  szerző ily e n  á llításokka l nem  fo g la l
k o z ik , hanem  nagyon  v ilágosan  m egm utatja , hogyan 
k e ll e ligazodn i a re la tiv isz tikus  v ilágban , hogyan  lehe t 
áb rázo ln i a hosszkon trakc ió t és az id ő d ila tá c ió t úgy, 
ho g y  az áb rábó l a kva n tita tív  e redm ény is k io lvasha tó  
legyen.

G ondos elem zést o lvasha tunk  a leg ism ertebb  e in 
ste in i e redm ény, az E = m c 2 je len tésérő l, a lka lm azá
sának m ód já ró l. B em utatja  a súlyos és a tehe te tlen  
töm eg kapcsolatá t, a n yu g a lm i töm eg szerepét, m a jd  
m egvizsgálja  a n yu g a lm i energia és a m ozgási energia 
összefüggését. Felhívja a fig ye lm e t arra, h o g y  aká rm i
lye n  egységben fe jezzük  k i a fé n y  sebességét, „ ...e z  
sohasem fog ja  azt je len ten i, hogy

1. az energia ugyanaz, m in t a töm eg,
2. az energia á ta laku l töm eggé, vagy  fo rd ítva .”
A  deu te ron  ke le tkezését p ro to n b ó l és n e u tro n b ó l, 

va lam in t az e le k tro n -p o z itro n  szétsugárzását e lem ez
ve  a m egm aradási tö rvényeken  keresztü l m ég egyszer 
összefogla lja  a leg fon tosabbat:

„A  töm eget az energ iáva l összekeverő zavaros n o 
m enk la tú ra  há trá lta tja  a ku ta tást és megértését, a p o n 
tos fogalm azás e lő rev isz i és segíti.”

Az általános relativitáselm élettel fog la lkozó írások is
m ét a hom ályosan ismert fogalm ak, összefüggések pon 
tos és jó l érthető megfogalmazásával tűnnek ki. A  súlyos 
és tehetetlen töm eg problém ájának szerepe az általános 
relativitáselm életben közism erten alapvető, de hogy 
Eötvös rendk ívü li pontosságú mérései épp a gyakorlati 
alkalmazhatóságuk m iatti eufória következtében ke rü l
tek  k i egy időre a tudom ány lá tóköréből, azt A bon yi írja 
le igen tanulságosan. Az általános relativitáselm élet kísér
le ti b izonyítéka inak elemzése ped ig  azért k ivá ló , m ert az 
is megtudja, hogy m i a perihé lium  precesszió, ak i addig 
csak egy forgó hé lium atom  relativisztikus eltévelyedésé
re gondolt, és az is okosodhat, ak i a legújabb kísérleti 
lehetőségekről szeretne hallani. Lánczos K ornél m un
kásságával kissé más a helyzet, m ert ez a fejezet szak
em bereknek szól. Itt nem  vo lt választás, az Einstein- 
munkatárs Lánczos csak a tudom ány teljes vértezetében 
köze líthető  meg, m ég ha ő  maga írt is közérthető  m űve
ket, pé ldáu l a térfogalom  fejlődéséről.

A  k ö n y v  m ásod ik  része válogatás a m ag fiz ika  és 
részecskefiz ika tö rténe tébő l. M in d e n  írásnak m egvan 
a kü lön leges vonása; a szerző ism erte ti a hőssel ka p 
csolatos fiz iká t, m a jd  a ka landos e lem , az izgalm as 
tö rté n e t éppen  csak m e g e m lítő d ik  -  az u tánjáráshoz 
tö b b n y ire  az iro d a lom jegyzékben  ta lá lu n k  fogódzó t.

E ttore M a jo ra n a  tö rténe te  során m eg ism erjük  a 
bé ta -bom lást és a neu trínó ra  vo n a tko zó  M ajorana- 
e redm ényeket, am it F erm in ek  k e lle tt M ajorana he 
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lye tt m egírn ia , neh o g y  úgy  já rjon , m in t a neu tronna l, 
am inek  p u b lik á lt fe lfedezésérő l végü l lekésett. M ajo- 
ranával kapcso la tban  re jté lyben  n incs h iány, m ert 
1937-es e ltűnésére m áig  nem  d e rü lt fé n y  -  de ezzel 
A b o n y i m ár nem  fo g la lko z ik , csupán L eonardo  Scia- 
sc ia  munkásságára utal.

S zilá rd  Leóval ké t írás is fog la lkoz ik ; az e lsőbő l m in 
dent m egtudunk, am it Szilárdró l tu d n i fe lté tlenü l szük
séges az E insteinnel közös hűtőgép-szabadalm ától a 
M axw e ll-dém on  Szilárd-féle változatán keresztü l az 
a tom bom báig, ille tve  ezen is tú l rákbetegségének saját 
számításon a lapu ló  sikeres sugárkezeléséig. Szilárd 
élete kész regény, de A b o n y i e lőve tt egy másik regényt, 
H. G. Wells 1914-ben m egje lent A fö ls za b a d u lt világát, 
és e lgondo lta , m ilyen  befo lyást gyako ro lha to tt Szilárd 
pályafutására. W ells ebben a könyvében  Soddy  rad io 
aktiv itást ism ertető előadásaiból k iin d u lva  az emberiség 
energ iagondja it a rad ioaktiv itás energiájával o ld ja  meg 
— a regényben 1953-ra m ár m ű kö d n e k  az energ ia-fe l
szabadító gépek, m ajd ham arosan fe lrobban  az első 
a tom bom ba (W ells kifejezése az a tom ic-bom b) és m eg
ke zd ő d ik  a v ilágko rm ány  küzde lm e a leszerelés és a 
jó lé t érdekében. A b o n y i egy szellemes be lső m o no lóg 
ban hozza össze W ells fikc ió já t a Szilárd m egélte va ló 
sággal egy m ásik sci-fiig , A delfinek  hangjáig .

1996-ban m eg je len t egy am erika i tu d o m á n y tö rté n e 
ti kö n y v  a radarcsillagászatró l, és benne néhány o lda l 
B a y  Z o ltá n  és csoportja  e redm énye irő l. E nnek k ö 
szönhe tjük  A b o n y i é rdekfeszítő  beszám oló já t a radar 
m ásod ik  v ilá g h á b o rú b e li fe jlődés tö rténe té rő l, ő 
ugyan is  é rzékeny a m agyar e redm ények visszhangjára 
a nagyv ilágban . Erre m ár fe lfig y e lh e ttü n k  az Eötvös 
Loránd á lta lános re la tiv itáse lm é le ti szerepéről szó ló  
résznél. Ebben az esetben a B ay-e redm ényekrő l szó ló  
rész az am erika i k ö n yvb e n  ugyan  nem  terjedelm es, 
de a lényege t e lism erő , h iszen le írja , hogy  a radarcs il
lagászatban a hosszabb m érési id e jű  ku m u lá c ió  a lap 
ve tő  szerepe Bay é rdem ekén t h o n o so d o tt meg.

De beke rü ltek  A b o n y i könyvébe az e ltűn teken  és 
m agyarokon k ívü l más k ivá lóságok is, m in t a m agerő i
rő l nevezetes Yukaw a  vagy A m odern  f iz ik a  veze tő  
szellem e, W olfgang Pauli, ak inek  „Kedves rad ioaktív  
H ö lgyek  és U rak!” megszólítású n y ílt levele a neu trínó 
h ipo téz is rő l önm agában is e lb ű vö lő  olvasm ány.

És a k k o r m ég o tt van ké t előadás a súlyta lanság 
á lla p o tá ró l, ille tve  a F ö ld  lé g kö ré rő l. A m o lya n  m ester
m u n ká k  annak bemutatására, hogyan  k e ll egy széles
k ö rű  tém át beveze tn i, fe lve tn i a tisztázandó kérdése
ke t és a m egado tt vá laszokat m eggyőző  pé ld ákka l 
a látám asztani. Az o lvasónak csak kö ve tn ie  k e ll az 
e lőado ttaka t, és m eg fog ja  érten i, h o g y  m ik é p p  k e ll a 
sú lyta lanság á llapo tában  p é ld áu l töm eget m é rn i (am it 
a c ik k  elolvasása n é lk ü l egy nem  fiz ik u s i vagy  m é rn ö 
k i végzettségű o lvasó m agátó l tö b b n y ire  nem  fo g  k i
ta lá ln i).

A  T an ára im  vo ltak  záró fe jezet tiszte lgés a meste
re k  és p é ld a ké p ü l vá laszto tt m unka tá rsak e lő tt. A 
re la tiv isz tikus  fe jeze tek elolvasása u tán  N o vobá tzky  
K á ro ly  hatását a ligha  lehe tne  le tagadn i, de szerencsé
re a N eu gebau er Tibor, Fényes Im re  és M a rx  G yörgy  
köze lében  e ltö ltö tt évek sem n yo m ta la n u l m ú lta k  el. 
A  k ö n y v  végén  ta lá lha tó  összeállítás A b o n y i Iván  
m u n k á iró l a rró l ta núskod ik , h o g y  am it tanu lt, azt jó l 
kam atoztatta.

Szólni ke ll a könyve t m egvalósító M agyar T udo 
m ánytörténet Intézet, m in t k iadó  és Tordas G yörgy  
nyom da i e lőkészítő  m unkájáró l. A hogy m ár m egszok
hattuk, k ivá ló  m inőségű m unká t vehet kézbe az, ak i 
k inyom ozza , hogy  h o l lehet hozzá ju tn i (n y ilvá n  a k i
adónál, h o n lap ju k  az in te rne ten  m egtalá lható). Szemet 
gyö n yö rkö d te tő  tipográ fia  és k ivá ló  m inőségű ábrák 
je lle m z ik  ezt a kö te te t is, am i a M agyar T udom ánytö rté 
ne ti Szemle K önyvtára 78. kötete, am ely szám és a vele 
járó  m inőség a sajtó alá rendező G a zd a  István  és m un
katársai eléggé nem  d icsérhető érdeme.

Füstöss László

HÍREK-ESEMÉNYEK

HÍREK AZ UNIVERZUMBÓL
A Tejútrendszer aprócska szomszédja
A  Nyilas cs illagképben található, m in tegy  1,6 m illió  
fényévre lé vő  NGC 6822 kata lógusje lű, Barnard-galaxis 
néven is ism ert irregu láris, m indössze csak m in tegy  10 
m illió  csillagnak o tth o n t adó törpegalaxis Tejútrendsze
rü n k  egy ik  legköze lebb i szomszédja.

Az ob jek tum o t E d w a rd  Em erson B a rn a rd  vizsgálta 
e lőször egy 125 m illim é te r nyílású re frakto rra l 1884- 
ben. A  galaxis ú j po rtré já t a La Sillán üzem elő  2,2 m é
teres MPG/ESO te leszkóp W ide  F ie ld  Im ager kam erá

jával rögzíte tt fe lvé te lek a lapján á llíto tták  össze (lásd 
hátsó bo rító ). A  képen  m egfigye lhe tő  vöröses kö d ö k  
m in d  aktív  csillagkeletkezési terü le tek, m e lyekben  fia 
tal, fo rró  cs illagok gerjesztik, fű t ik  fe l a kö rnyező  gázt. 
A  galaxis jellegzetes alakzata a buborékszerű  köd , 
am elynek gyűrűszerű struktúrá ját a centrum ában he lyet 
fog la ló  fo rró  cs illagokbó l k iá ram ló  csillagszél és a k ö r
nyező in terszte lláris anyag kölcsönhatása hozta létre.

K ovács József, h ttp ://h ire k .cs illa g a sza t.h u  nyom án

http://hirek.csillagaszat.hu
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kezd etét je len tette . A kép  a Hubble- 

ű rtávcső  nagy lá tószögű  kam erájával 
készü lt 1994-ben. (NASA, H ubble 

H eritage Team, STScI/AURA)
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A CERN Nagy hadron-ütköztetőjében  
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több to n n a  h éliu m . A károsodást, 
a javítást és  a 2009. n ovem b er 20-i 
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(Foto: CDS CERN)
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CSILLAGÁSZAT ÉS RÉSZECSKEFIZIKA Patkós András 
ELTE Atomfizika Tanszék

A  gyakran  h a llo tt állítás, hogy  a ké t 
tu d om ány te rü le ten  fo ly ó  ku ta tások 
szorosan összekapcsolódnak, le g in 
kább  a kö ve tke ző  je lenségekre ala
pozható :

•  a cs illagokban  za jló  nuk leáris  
reakc ióhá lóban  akár s tacionárius cs il
lagá llapo tban , akár a szupe rnóva -rob 
banásokban a részecskefiz ika i kutatás 
számára e lsőrangúan érdekes e lem i 
részecskék ke le tkeznek;

•  a V ilágegye tem  nagy anyagsűrűségű ko m p a k t 
o b je k tu m a in a k  be lső  szerkezete, am e ly  az e le m i k ö l
csönhatásokra a lapozva é rthe tő  meg, lényegesen be
fo lyáso lja  m eg fig ye lh e tő  sajátságaikat;

•  az U n ive rzum  tö rténe tének  ko ra i, ex trém  nagy 
energ iasűrűségű szakaszában lé tre jö h e tte k  hosszú 
é le tta rtam ú, igen  k is  in tenzitássa l kö lcsönha tó , nagy 
töm egű  e lem i m aradványok, am e lyek kézen fekvő  je 
lö lte k  a csillagászatilag m eggyőzően k im u ta to tt sötét 
anyag a lko tó része inek  szerepére.

A lább  e b b ő l a há rom  ka tegó riábó l m u ta to k  be egy- 
egy tém át. Nevezetesen a neu trín ó o szc illá c ió ró l, to 
vábbá a ko m p a k t csillagászati o b je k tu m o k  magja 
kvarkszerkeze tének fe ltárását és a sötét anyag e lem i 
kö lcsönha tása inak k im uta tásá t cé lzó  ku ta tások h e ly 
ze térő l lesz szó.

Tudatában va g yo k  annak, h o g y  a csillagászat klasz- 
szikus stílusú m ű ve lő i számára ezek nem  fe lté tle n ü l 
k ö z p o n ti fontosságú tém ák. Sokuk k ife jeze tten  fé lt i az 
asztronóm iá t a részecskefiz ika i behato lástó l. Sim on  
White, a ga rch ing i M PI fü r  A s tro p h ys ik  m e g fig ye lő

A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából az MTA XI. Osztálya által 
rendezett 2009. november 10-ei ülésszakon tartott előadáson ala
puló cikk. Apróbetűs részleteit a technikai kérdések iránt érdeklő
dőknek szánta a szerző.

csillagász igazgató ja 2007-ben, a m iko r a k izá ró lag  
csillagászati eszközökke l m eg fig ye lh e tő  „sö té t ener
g ia ” kö ré  szerveződött koo p e rá c ió  k e rü lt a NASA 
a lapkuta tás i p ro je k tje in e k  élére, kem ény hangvé te lű  
k r it ik á t te tt közzé [1]: „ . .. ez a konve rgenc ia  káros 
lehe t a csillagászat számára. A  ké t közösség e lté rő  
m ódszertan t a lka lm az, tudom ányos k u ltú rá ju k  k ü lö n 
böző. K ritik á tla n u l e lfogadva egy idegen  rendszer 
é rtéke it, a cs illagászok kocká ra  tesz ik  je len leg i s ike
re ike t és te rü le tü k  jö v ő b e li é letképességét. A  sötét 
energia csillagászati eszközökke l tö rté n ő  vizsgálata 
tagadhata tlanu l érdekes fe ladat, de csak egy a sok 
k ö z ü l. . . ” . A  válasz nem  késett soká. E d w a rd  (R ocky) 
Kolb, a C h icagó i Egyetem  részecskefiz ikus indu lású  
asz tro fiz ika  professzora válasz-esszéjében [2] a ké t 
ku ta tás i s tílust összekötő  ké t erős „szá lnak” nevezte a 
sötét energ ia  és a söté t anyag m egism erésének k ih ívá 
sát. „Term észetesen a ké t te rü le tn e k  vannak sajátos 
in te lle k tuá lis  és együ ttm űködés i hagyom ánya i, am e
lye k  egy ike  sem te k in th e tő  ideá lisnak. Két k ü lö n b ö z ő  
ku ltú rá jú  szakterü le t egy ike  sem íté lhe tő  önm agában 
jó n a k  vagy rossznak; egy ado tt fe ladatra  a lka lm azva 
d e rü l k i, hogy  használhatóak-e vagy sem. A  cs illagá
szat és a részecskefiz ika közösségei e lő tti k ih ívás a 
leg jobb  hagyom ánya ik  összekapcsolását k ö v e te li.”

A  részecskefiz ika jó l re p ro d uká lh a tó  esem ények 
sta tisztikus értéke lésével tesz k ísé rle te t egy tip iku s  
u n ive rzu m  tip ik u s  je lensége inek értelm ezésére. Ez a 
stílus tü k rö z ő d ik  a részecskefiz ika i szem lé le tű  asztro
fiz ik a i v izsgá la ti te rvekben  (p l. ga lax is té rképek a lap
ján  a lá tha tó  anyag eloszlásának ké t- és soktest-ko rre - 
lációs értékelése, am ihez hason lók  az U n ive rzum  
rön tgen fo rrás -té rképe i vagy n e u trínóobsze rva tó riu 
m o k  segítségével a ko zm ikus  n e u trín ó fo rrá so k ró l 
m ega lko tandó  g lobá lis-á tlagos kép ). G yakran han
goz ta to tt tény, h o g y  a k ísé rle ti részecskefiz ikában az 
in d iv id u á lis  ku ta tás i hozzájáru lás pon tos  kö rü lh a tá ro -
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1. ábra. A Nap neutrínósugázásának a Standard Napmodell alapján 
számolt spektrális teljesítménye Bahcall-Serenelli-Basu idézett 
munkájából.

lása egyre nehezebb. A  csillagászok erősen hangsú
lyozzák  a m e g figye lt u n ive rzu m  vagy annak akár 
egyetlen  csillaga vagy galaxisa egyediségét, részletes 
tu la jdonsága i á lta lánosíthatóságának nehézségét. Eh
hez a szem lé le thez lá tsz ik  ille szke d n i a m eg fig ye lő  
szem élyiségének szerepét, akár egye tlen  o b je k tu m  k i 
ta rtó  m egfigye lésére  á ld o zo tt k u ta tó i pá lyá já t m eg
becsü lő  tudósképük .

Szerencsére, tu d u n k  m ár o lyan , v ita tha ta tlanu l tu 
do m á n y tö rté n e ti je len tőségűkén t szám on ta rto tt ku ta 
tási e redm ényekre  h iva tko zn i, am e lyek  a ké t kuta tás i 
te rü le t összehangolt tevékenységét hasznosították. 
E lsőkén t e levenítsük fe l a legnevezetesebb pé ldát!

Neutrínócsillagászat

2002-ben a há rom  részre oszto tt N obe l-d íj fe lén  R ay
m o n d  D a v is  Jr. (1914-2006) és M asatosh i K osh iba  
(19 2 6 -) osz tozo tt „ú ttö rő  hozzá járu lásukért az asztro
fiz iká h o z , kü lönösen  a ko zm iku s  n e u tr ín ó k  észlelésé
é rt” . A  részletesebb sa jtóköz lem ény záró ku lcsm onda 
ta a kö ve tke ző ké p p e n  fo rd íth a tó  m agyarra: „D avis és 
K osh iba  m unká ja  vá ra tlan  fe lfedezésekhez és egy új, 
in tenz íven  k u ta to tt te rü le thez, a n e u tr ín ó csilla g á sza t  
k ia laku lásához veze te tt” .

D avis k ísérle te  a H om estake-bányában tá ro lt szén- 
te tra k lo rid  (CC14) fe lhasználásával a N ap m agfúziós 
fo lyam ata i során le já tszódó reakc iósorban  ke le tkező  
nyo lcas atom szám ú b ó r bé ta-bom lásábó l szárm azó 
n e u tr ín ó k  k im uta tását tűz te  k i cé ljáu l:

4H e + 4H e 7Be + y,

7Be + p —■> 8B + y,

8B -»  8Be + e+ + v e + y.

Az észlelésre használt n e u tr ín ó -in d u k á lt reakc ió  

37C1 + v e —» 37A r + e

v o lt. B ekövetkezésének k im utatása az a rgon -a tom ok 
ké m ia i k inyerésén  a lapu lt. A  k ísé rle t végső vá ltoza tá t

2. ábra. A Nap képe a neutrínófluxus irány szerinti intenzitásának 
detektált eloszlása alapján.

1970-ben in d íto ttá k  be és kö ze l negyedszázadig m ű 
kö d te tté k . 1998-ban k ö z ö lté k  végső e redm ényét [31, 
m isze rin t 1970 és 1994 k ö z ö tt 2200 a rgon -a tom ot 
nye rtek  k i az „uszodábó l” . John B a h ca ll (1934—2005) 
m ár 1964-ben e lm é le ti becslést ado tt a N a p -neu trínók  
spektrá lis  te ljesítm ény-e loszlására a fúz iós  reakc ióhá 
ló  adata inak a k k o r i ism erete a lapján. Az ő  m o d e lljé t 
nevez ik  Standard N apm ode llnek . A  ja vu ló  m érési 
ada tokka l fo lyam atosan  ko rr igá lva  számolásait, 2005- 
ben  az 1. á b rá n  lá tha tó  sp e k tru m o t te tte  közzé [4]. A  
m a i észlelési e redm ények egybehangzóan m utatják, 
am it D avis m ár 1972-ben az e lső  (b a la to n fü re d i) N eu t
rín ó -ko n fe re n c iá n  je lze tt [511: a N apbó l é rkező  e lek t
ro n n e u trín ó k  fluxusa  energ ia függő, de m in d e n ké p 
pen  csak fe le -harm ada az e lő re  je lze tt é rtéknek.

A  kanada i S udbury-bányában 1000 m 3 nehézvízze l 
tö ltö tt ta rtá lyban  a N apbó l é rkező  n e u trín ó flu xu s t 
azok úgyneveze tt semleges és tö ltö tt árama révén 
egyaránt lehe t észle ln i. A  2001-ben e lvégzett észlelés 
értéke lése szerin t a semleges áram m al in d u k á lt reak
c ió  a Standard N a p m o d e lle l egyező flu xusé rtéke t je l
zett, m íg a tö ltö t t áram ú reakc ió  D avis kísérle téve l 
m egegyezően a vá rt flu xus  harm adát m utatta. A  lá t
szólagos e llen tm ondást a B ru n o  P on tecorvo  (1913— 
1993) és V lagyim ir G ribov  (1930-1997) á lta l m ár 
1969-ben, a ko ra i D avis-m érések értelm ezésére aján
lo tt  n e u trínóoszc illá c ió  fe lté te lezése o ld ja  fe l. Ezt az 
érte lm ezést azóta to vá b b i há rom  p e rd ö n tő  é rv  is alá
tám asztja.2 A  ko zm iku s  n e u tr ín ó k  észle lésének p ro g 
ram ja az e lem i részek fiz iká já b a n  egy a lapvetően  új, a 
részecske fiz ika i Standard M o d e lle n  tú lm u ta tó  fe jezet 
m egnyitásában já tsz ik  k ie m e lke d ő  szerepet.

1 A Nobel-díj részletes szakmai indoklása ezt a cikket is felsorolja 
Raymond Davis díjazott felfedezéseinek publikációi között!
2 Lásd Ligeti Zoltán friss áttekintését a Fizikai Szemle 2009. októ
beri számában!
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A  K am ioka-hegységben K osh iba  vezetésével az 
1990-es évek közepére  lé tre h o zo tt SUPER-K n e u trín ó 
obsze rva tó rium ban  H 20 -tö lté s ű  ta rtá lyban  az e lek t
ro n n e u trín ó k  a v íz  e le k tro n ja in  szóródnak, és a m eg
lö k ö tt e le k tro n o k  Cserenkov-sugárzását észle lik:

v e + e -»  v e + e + Y-

Ez a techn ika  lehetővé teszi a neutrínóforrás irányának 
meghatározását, sőt elég fin o m  szögfelbontással és az 
intenzitáseloszlás ham is színezésével e lkészíthető a 
Nap neu trínó fénnye l ra jzo lt képe [6] (2 . ábra). A  Nap 
ilye n  m ódon  va ló  azonosítását az égbo lton  kétségtele
n ü l neutrínócsillagászati észlelésként fogadha tjuk  el.

K osh iba  !4 N obe l-d íja  k ife jeze tten  a csillagászat és 
a részecskefiz ika ko o p e rác ió jának  e lső (nem -te rve 
zett) pé ldá já t ju ta lm azta. A  szenzációs m egfigye lés
1987-ben tö rtén t, a m ik o r a K a m io kande -de tek to r csa
pata e rede ti cé lk itűzésén, a p ro to n  bom lásának m eg
figye lésén  do lgozo tt. K osh iba  párhuzam os célja a 
N a p -n e u trín ó k  va lós id e jű  m egfigye lése v o lt  a fen ti 
reakc ióva l. A  d e te k to r érzékenységének ehhez szük
séges fokozását 1986 végére e l is érte. E ttő l kezdve  a 
C se renkov-de tek to rok  fo lyam atosan  m ű kö d ve  a p ro 
to n  h ip o te tiku s  bom lása m e lle tt a ko zm ikus  n e u tr ín ó k  
je lé re  is „ f ig y e lte k ” .

A  p ro to n  véges é lettartam ára vo n a tko zó  e lképze lé 
sek m indm á ig  nem  igazo lód tak , v iszo n t 1987. feb ruá r 
23-án az obsze rva tó rium  spontán á ta laku lt n e u trín ó 
csillagászati berendezéssé.

A  cs illagászok feb ruá r 24-én(!) ész le lték a Nagy 
M age llán -fe lhőben  fe lro b b a n t szupernóva fényét. A 
nuk leáris  fű tőanyagának k ifogyása révén ins tab illá  
vá lt cs illag gravitác iós összeomlása egy sűrű o b je k tu m  
k ia laku lásáva l záru l. Az eg y ik  lehetőség a n e u tro n cs il
lag, am e lynek e lfa ju lt, h ideg  neu tron-anyaga Ferm i- 
nyom ásával e llensú lyozza  a gravitác iós vonzást. A  
robbanásban az összes fa jta  k ö n n y ű  n e u trín ó  és an ti- 
n eu trínó  egyen lő  m értékben  ke le tke z ik , részben in 
ve rz  béta-bom lással, részben ann ih ilác iós  reakc iók

vég te rm ékekén t (u tó b b ia kb a n  a n tin e u trín ó k  is ke le t
keznek). Ezek szá llítják e l a robbanás 1059 M eV-re 
becsü lt energ iá jának 99%-át. K osh iba  és m unkatársa i 
1987. m árcius 10-én k ü ld té k  el beszám o ló juka t a P h y
s ic a l R eview  Letters sze rkesztő inek a rró l, ho g y  a fe lfé - 
nyesedést egy nappa l m ege lőzően  egy 13 m ásodper
ces in te rva llu m b a n  m egta lá lták  annak a 12 neu trínó  
á lta l m e g lö kö tt e le k tro n n a k  a C serenkov-lenyom atá t, 
am e lyek  beérkezési irá n yu k  és észle lésük id ő p on tja  
a lap ján  azonosítha tók vo lta k  a fe lro b b a n t o b je k tu m 
b ó l szárm azó, négyze tcen tim é te renkén t m illiá rd n y i 
n e u trín ó t ta rta lm azó részecskeáram nak a de tek to rra l 
kö lcsönhatásba lé p e tt k isszám ú a lko tórészéve l.

Ez az eset m in tá t ad a cs illagászok e lektrom ágneses 
(o p tik a i, in fravö rös  vagy rön tg e n ta rto m á n yb e li) m eg
figye lése inek  összekapcsolására a kevésbé hagyom á
nyos sugárzások észlelésével. A ká r a ne u trín ó k , akár 
a gravitác iós sugárzás kibocsátása m ege lőz i a k o z m i
kus robbanásoka t k ö ve tő  e lektrom ágneses energ ia
kisugárzást (az e lektrom ágneses sugárzáshoz vezető  
fe lfo rrósodás a robbanásko r ke le tke ző  lö ké sh u llá m 
ban  k ö v e tk e z ik  be). Ezért e ké t egzo tikus sugárzás 
p e rsp ek tiv ikusan  k iv á ló  eszköze lehe t a „ko ra i riasz
tásnak” , am e llye l te ljesebbé vá lha t p é ld áu l a szuper
nóvák  robbanási fo lyam atának vagy pé ld áu l a kettős 
o b je k tu m o k  összeolvadásának m egfigye lése és ennek 
révén  a sz tro fiz iká juk  megértése.

Egzotikus kompakt csillagászati 
objektumok nyomában

A  szupernóva-robbanás em lítése az annak nyom án  
leg többszö r v isszam aradó p u lzá ro kka l átvezet a k o m 
p a k t csillagászati o b je k tu m o k  v ilágába, am e lyek te r
m észetének m egértésében várható , h o g y  a h ideg, 
nagy sűrűségű m aganyag m e lle tt fon tos  szerep ju t az 
erősen kö lcsönha tó  anyag részecske fiz ika i a lko tó ré 
szei te rm o d in a m ika i á llapo tegyen le tének is.

Az erős kö lcsönhatás te r
m o d in a m ika i e lm é le te  ó riás i 
lé p te kke l fe jlő d ö tt az e lm ú lt 
há rom  év tizedben  a kvan tum - 
k ro m o d in a m ika  m egjelenése 
óta. Jóslata i a lap ján  b iz tosra  
vehe tő , hogy  a „n e u tro n cs il
lag ” ka tegóriá ja  va ló jában  k ü 
lö n b ö z ő  be lső  szerkezetű ég i
testeket fog  át, am e lyeknek 
közös je llem ző je  a m aganya
gét többszörösen  fö lü lm ú ló  
sűrűség m e lle tt a 10 k ilo m é 
te rt nem  m egha ladó sugár. Az 
e lképze lések sokaságát a 3- 
á b ra  é rzéke lte ti leg jobban, 
am elyen m egkísére lték  ábrá
z o ln i a n e u tro n -„ké re g ” a latt 
fe lté te leze tten  e lk ü lö n ü lt fá 
z ist a lko tó  m ag k ü lö n fé le  
had ron  kondenzá tum a it. A

3. ábra. A neutroncsillag felszíne alatti kondenzált állapotú közeg lehetséges összetételére vonat
kozó elméleti javaslatok.

kvark-hibrid csillag

szupravezető protonok

hiperon
csillag

hagyományos neutroncsillag

szuperfolyékony n

ritka csillag

pionkondenzátumos
neutroncsillag

106 g/cm3

10n g/cm3 

1014 g/cm3

hidrogén/hélium atmoszféra 

neutroncsillag
R~  10 km
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váz la ton  m eg je lennek o lyan  ko m p a k t o b je k tu m o k  is, 
am e lyekné l a közbenső  fázisban sincs szerepe a n e u t
ronanyagnak.

A  neutroncsillag  a m agfúziós üzem m ód végén, a Fe56 
m agokat tarta lm azó legalacsonyabb energiasűrűségű 
maganyag a lko tta  végá llapo ti csillag gravitációs össze
om lásakor jö n  létre. A  p ro to n o k  kö zö tti Coulom b-taszí- 
tás em elte gátat a gyenge kölcsönhatás révén „szakítja 
át” a természet, inverz béta-bom lással semleges neu t
ronná  alakítva a proton-összetevőket. A  Chandrase- 
khar-határt a P au li-e lvbő l származó taszítás és a gravitá
ciós vonzás ú j egyensúlya kia laku lásának fe lté te le  adja 
meg: a N ap töm egének 1,4-1,5-szeresénél nagyobb tö 
m egű m aradványcsillagok összeomlása fekete ly u k  ke 
letkezésével jár. Hacsak nem  derü l k i az összeomlás 
fo lyam atában e lért hadronszin tű  vagy kvarksz in tű  
anyag á llapotegyenle térő l, hogy e legendően kem ény 
az összezuhanás megállításához. A  sok e lképzelésből 
azt em e ljük  alább k i, am ely a részecskefizika i ism erete
ke t leg inkább  hasznosítja: a ritka a n ya g  hipotézist, és 
köve tkezm énye inek m egfigyelési kutatását.

Az erősen kö lcsönha tó  e lem i részekbő l á lló  anyag 
legstab ilabb  á llapo tának keresése egy m áig  aktívan 
ku ta to tt e lképzelésre vezete tt 1971-ben. A. R. B o d m er  
a h a d ro n o k  zsákm ode lljéve l arra a következte tésre  
ju to tt, h o g y  a m aganyagnál az úgyneveze tt r itka  
anyag a lacsonyabb energiasűrűségű. E. W itten  1984- 
es elemzése irány íto tta  igazán a k u ta tó k  fig ye lm é t arra 
a fe lté te lezésre, h o g y  az a tom m agokbó l á lló  közeg  
va ló jában  m etastab il, am e lynek lé te  csak annak k ö 
szönhető, h o g y  az igaz i a lapá llapo tba  tö rté n ő  átm enet 
nagyon  hosszú. Az igaz i a lapá llapo t az u, d  és  s  kvar- 
k o t azonos sűrűségben tartalm azza.

A zsákmodell feltételezi, hogy a belső tartomány (a „zsák") több
let energiasűrűséggel (B) jellemezhető a hadronmentes vákuumhoz 
képest, amely egyben negatív járulékot ad a teljes P  nyomáshoz:

E = kvark-gáz energiasűrűsége + B,
P  = kvark-gáz nyomása -  B.

Amikor a végtelen kiterjedésű kvarkanyag energiaviszonyait nulla 
hőmérsékleten ideális kvarkgáz közelítésben vizsgáljuk, a kvarkok 
minden egyes „íze” (flavour) saját Fermi-gömbjét tölti fel. A z/fajta 
sűrűség-, energia- és nyomásjárulékára könnyen kapható (ha a 
kvark tömege elhanyagolható), hogy

Ezekben a képletekben gy-az/kvarkíz kémiai potenciálja. A környe
zetünkben létező, kétfajta könnyű kvark, az u és d  alkotta két-ízes 
kvarkanyag elektromos semlegességét a

2Pu‘ Pa = 0

mellékfeltétel biztosítja. Ez a reláció a sűrűségek fenti kifejezését 
használva, megköveteli a 21/3p u = \id kapcsolatot. A hadronon kívül 
a külső nyomás zérus, ezért a kvarkok nyomásával a B  zsákállandó 
egyedül tart egyensúlyt. Ez viszont azt eredményezi, hogy az ener
gia sűrűsége éppen AB. A kvarkok mindegyike 1/3 bariontöltést 
hord, ezért az egységnyi bariontöltésre jutó energiát az

E _ AB 
P/3 (P„ + P ,)/3

hányados adja. A sűrűségek és a zsákállandó vázolt módon számol
ható kapcsolatát felhasználva

—  = 6,44 B w .
P/3

A zsákállandó negyedik gyökének legjobb értéke 145 MeV, amit pél
dául a proton tömegének zsákmodelles kiszámítása határoz meg. A 
kétfajta könnyű kvarkból felépülő sűrű fázis egységnyi bariontöltésre 
jutó energiájára ezzel 934 MeV becslés adódik. Ez kicsit magasabb, 
mint a vasanyagra a kötési energia figyelembevételével számolt 930 
MeV, azaz a két-ízű kvarkanyag a maganyagnál kevésbé stabil.

Három kvarkíz ideális Fermi-Dirac-gázából álló (az u és d  mellett 
az s ritka kvarkot is tartalmazó) közegben a semlegességi feltétel:

2P „ - P á - P s "  o.

aminek p„ -  pd = p„ azaz p„ = \id = ps a következménye a kémiai 
potenciálokra. Ezt a közeget a két-ízű közeggel hozzuk kontaktus
ba, megkövetelve, hogy ugyanakkora legyen a nyomása. Az ebből 
a követelményből meghatározott kémiai potenciállal kiszámolva az 
egységnyi bariontöltésre jutó energiát,

E _ 6,44 4
p/3 1,127

az eredmény (a fenti zsákállandó értékkel: 829 MeV). Az „igazi” alap
állapot tehát egyenlő sűrűséggel tartalmazza mindhárom kvarkot.

A  ko ra i egyszerű becslésekből in d u ló , egyre techn i- 
kásabb m egközelítés eredm ényekén t lé tre jö tt a k o n 
denzá lt kva n tu m -k ro m o d in a m ika i anyag fiz iká jának  [7] 
(egye lőre  e lm é le ti) kutatása. Az asz im pto tikus szabad
ság köve tkeztében  a nagy sűrűségű kva rkközegben  az 
a lko tórészek k ö z ö tt gyengü l a kölcsönhatás, ezért a 
perturbációszám ítás legalacsonyabb rend jében  e lvég
zett számolás e legendően pon tos  eredm ényt ad. Esze
r in t vonzás lép  fe l a Ferm i-göm b átellenes fe lü le tén  
lévő  kva rk o k  közö tt, am ennyiben  sz ín -trip le tte t a lko t
nak. Végeredm ényben az erősen kö lcsönha tó  anyag 
a lapá llapota  nagy barionsűrűségen az e lektrom ágne
ses szupravezető á llapo thoz  hason ló  sz ín e s  szu p ra v e 
z e tő le s z .  (M iu tán  a szupravezetés fe lü le ti hatás, a té r
foga ti je llem zők  fe n ti becslései néhány százaléknál 
többe t nem  vá ltoznak.)

A gluonok közvetítette vonzás okán színes kondenzátum alakul ki:

<NC(#>) ¥,?(-/>) e j  - -<V«(f>)V#(-p)eJ -
= A (p1) t jJít aiA.

A nulla tömegű \|/ kvarktér balcsavarodású (Z) és jobbcsavarodású 
(.R) komponense független szabadsági fokként külön-külön kon- 
denzálódik. A háromértékű színindexet görög betűkkel, a szintén 
háromértékű kvarkíz-indexet az ( i ,/...)  sorozatból választott latin 
betűkkel jelöljük. Feltüntetjük a Weyl-spinor indexeket is (a,b,...~), 
amelyekben antiszimmetrizált kombináció alkot kondenzátumot. A 
kondenzátum antiszimmetrikus mind az íz-, mind a színindexek
ben. Miután az ,A” indexre összegezés van, a kondenzátum össze
csatolja a szín- és íz-komponenseket, ezért a QCD megfelelő fázisá
nak neve: egybezárt-szín-tz (color-flavor locked, CFL) fázis. Az 
aszimptotikusan nagy sűrűségre elvégzett perturbatív számítás sze
rint ez a fázis a QCD valódi alapállapota. A maganyag sűrűségéhez 
közelebbi tartományban számos más jellegű közbenső fázis létezé
sét javasolták, ezek viszont csak közelítő eredmények.

A  3■ á b ra  ba l alsó, v ilágosszürke  sarkában je lze tt 
ritka  csillag  lé tezésének a sz tro fiz ika i k im utatásában 
az eg y ik  fő  irányza t ezen anyag k is  darabká inak, a 
stran geletek n e k  fö ld i észlelése. A  ko zm iku s  sugárzás
nak a rég i kőze tekbe  b e é p ü lt a lko tó része i k ö z ö tt ke 
resnek speciális, nagy töm egszám ú m agokat. A  k o z 
m ikus  sugárzás jó  o kka l fe lté te leze tt e g y ik  fő  forrása a 
ko m p a k t cs illagok  ü tközése i, am e lyek kvarkanyag  
ta rta lom m a l (is ) b író  o b je k tu m o k  lehe tnek. Egy-egy
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4. ábra. Az RXJ1856 képe röntgensugárzással történt leképezéssel 
és 7 s periódusú pulzációja.

robbanásszerű ü tközés ó riás i m enny iségű  ritka  anyag
darabkát szórhat szét, am elyek leg fon tosabb  je lle m ző 
je a k is  tö ltés /töm egszám  arány ( Z / A  ~ 0,08), m iu tán  
a köze l egyen lő  arányú u -d-s  összetétel a sem leges
hez kö ze li tö ltésű  kvarkzsákokra  vezet. Érdekes m eg
em líten i, h o g y  az e g yko r nagy szenzációként be je len 
te tt Z -  1, A  ~  1000 esem ény, am e lye t 1975-ben m ág
neses m o n o p ó lu ské n t igyekez tek  in te rp re tá ln i, m eg
fe le l a fe n ti e lvárásnak.

Az anyag é rin te tlenségét foko za n d ó , a H o ld o n  
g yű jtö tt kő ze te k  15 g ram m nyi m in tá ján  végeztek tö 
m egspektroszkóp ia i v izsgá la to t a Yale Egyetem en. Z  
= 5 -11 , A  = 42 -70  ta rtom ányba  eső m agok koncen trá 
c ió já ra  adtak ez évben  fe lső  k o rlá to t [8], m iu tá n  ilye n  
o b je k tu m o t nem  tu d ta k  k im u ta tn i.

A  kö ze l m akroszkop ikus  k laszte reke t a b o ly g ó k é 
reg nem  tud ja  m egá llítan i, azok á tre p ü ln e k  a teljes 
té rfoga ton . Szeizm ikus je lü k  a szokásos fö ld rengése
ké tő l lényegesen eltér. 2006-ban az A po llo -11  á lta l a 
H o ld o n  e lhe lyeze tt sze izm ográ fok adata inak v izsgála
tával a N ap á lta l m e g kö tö tt sötét anyag m ennyiségé
hez v iszo n y íto tt k o rlá to t adtak a ritka  anyagdarabok 
je len lé té re  a 10 kg  -  1 tonna  töm eg ta rtom ányban  191. 
A  k is  Z /A  a rány m ia tt ezen anyagdarabok e le k tro 
mágneses sugárzása töm egükhöz  képest igen  csekély, 
azaz hozzá járu lha tnak a sötét anyaghoz. A  kö z ö lt 
becslés szerin t ko n ce n trá c ió ju k  tizedé t sem é ri e l a 
N ap gravitác iós te rében  vá rt sö té tanyag-több le tnek.

A  legérdekesebb kihívás a csillagászati kimutatás. A  
szupernóva-robbanások nyom án visszamaradó ko m 
pakt ob jek tum ok közü l a nagy töm egűek és anomálisan 
kis sugárnak (R  < 10 km ) ke ltik  fe l a ritka  kvarkcsillag 
gyanúját. H angsúlyozn i ke ll, hogy  a neutroncsillagok 
belsejében m eghúzódó kvarkfázist tartalmazó úgyneve
zett h ib r id  cs illagoktó l a ritka  anyag a lkotta csillag kü 
lönböz ik . U tóbb inak csak vékony (néhány száz m éter
ny i) felszíne lehet k is nyom ású állapotban. A  leghíre
sebb je lö lt az ESA X M M -N ew ton  röntgencsillagászati 
űrte leszkópjával az 1990-es évek m ásod ik fe lében fe lfe 
dezett RXJ1856 forrás, am elynek különlegessége, hogy 
rád ióhu llám  tartom ányban nem  észlelhető, de kö rnye 
zetének hőm érséklete elég magas a röntgensugárzás 
em issziójához ( 4. és 5. ábra ). Ez kü lönböz te ti m eg a 
tö b b i ism ert (kb . 1500) pulzártó l. A  kategóriá jában ösz- 
szesen ism ert hét forrás („The M agn ificen t Seven”)  kö 
zül ez a legfényesebb, am i lehetővé tette távolságának 
és m éretének meghatározását. Az 500 fényévre lévő  ob 
jek tum  sugara ígéretesen kisebbnek adódott 10 km -nél.

5. ábra. Az RXJ1856 környezetének a Very Large Telescope-pal 
készült képe.

Fontos ú jabb in fo rm á c ió t je lent, hogy  a 2002 és 2006 
kö zö tt gyű jtö tt adatok a lapján ké t olasz ku ta tó  k im u ta t
ta pu lzáció já t 7 másodperces periódussal [10]. Ez a v i
selkedés hagyom ányos neutroncsillag  m ode llekke l is 
érte lm ezhető. A  neutroncs illagoka t je llem ző fo rgó  m ág
neses térhez kapcso lt elektrom ágneses sugárzási vesz
teség m ia tti lassulás jö vő b e li megerősítése vagy anom á
lis hiánya nagy sú lyt kaphat az ob jek tum  természeté
nek eldöntésében.

Bár a ritka  anyag kozm ikus e lőfordulására irányu ló  
edd ig i kutatások nem  hoztak egyérte lm ű eredm énye
ket, a csillagászatot je llem ző k ita rtó  megfigyeléssel, az 
űrte leszkópok fe lvé te le inek egyre fin o m o d ó  adatbányá
szatával fe ltárható lesz a m a m ég egységesen neutron- 
csillag megnevezésű ob jek tum ok va lód i természete.

Elemi részecskékből áll-e 
a kozmikus sötét anyag?

2006-ban szemmel is jó l látható, közve tlenü l érzékelhe
tő  érvet p ub liká ltak  a gravitációs hatást k ife jtő , ám e lekt
romágneses sugárzást k i nem  bocsátó „sötét anyag” lé
tezése m ellett. A  6. á b rá n  látható az 1E 0657-56 je lű  
„p u ska g o lyó -h a lm a z ró l” ké szü lt fe lvé te l elemzése. A  
ha lm az va ló jában  ké t ü tközésben  lé v ő  ga lax isha l
m azbó l á ll, am e lyek  töm ege loszlását az e lem zést e l
végző  cs illagászok a k o zm iku s  k ö rn ye ze t képére  
g ya k o ro lt lencseha tásuknak re ko n s tru kc ió já va l ra j
zo ltá k  k i  [11]. A  k é t k ü lö n á lló a n  zárt gö rberendszer 
vo n a la i a g rav itác iós e kv ip o te n c iá lis  s z in te kke l je lz ik  
a szé trepü lő  anyag tö m e g kö zé p p o n tja in a k  he lyze té t. 
A  C handra rön tg e n te le szkó p n a k  u g ya n e rrő l az o b je k 
tu m ró l készü lt fe lvé te léve l az e lektrom ágnesesen 
v ilá g ító  fo r ró  in te rsz te llá ris  gáz e loszlását is le ta p o 
ga tták (lásd  a szürke  ská láva l je lze tt in tenz itáse losz
lást). A zo n n a l lá tha tó  m ó d o n  az e lektrom ágnesesen
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6. ábra. Az 1E 0657-56 „puskagolyó-halmaz” tömegeloszlása len
csehatásból származtatott gravitációs terének ekvipotenciális görbéi, 
valamint röntgensugárzó anyagának eloszlása.

is kö lcsönható  p lazm a lem arad az anyageloszlást m eg
határozó a lig  kö lcsönható  kom ponens m ögött.

Ezen b izony ító  erejű pé lda m e lle tt a sötét anyag léte
zésére a ga laxisok skálájától (rotációs gö rbék) a V ilág- 
egyetem  g lobális  m éretskálájáig (kozm ikus  m ik ro h u llá 
m ú háttérsugárzás an izo tróp iá jának értelm ezése) á llnak 
rendelkezésre b izony ítékok . A  csillagászok hajlam osak 
a kü lö n b ö ző  skálán je len tkező  lá thatatlan töm eget k ü 
lö nböző  hatásoknak (esetleg éppen  a gravitáció  N ew 
ton-tö rvénye  m ódosulásának) tu la jdonítan i. Ezzel 
szemben a részecskefizikusi m egközelítés az egységes 
értelmezés lehetőségét keresi. A  legkézenfekvőbb 
o lyan nagy töm egű, hosszú é lettartam ú e lem i részek 
kozm ikus gázát fe lté te lezn i, am elyek az U n iverzum  
fo rró  korszakában ke le tkeztek és a Standard M ode llt 
a lko tó  részecskékkel igen gyengén hatnak kölcsön. E 
tu la jdonságaik összefoglaló rövidítése adja nevüket: a 
W IM P-ek (W eakly In te racting  Massive Particles).

A  Standard M ode ll m in im á lis  szuperszim m etrikus k i-  
terjesztése m inden  ism ert e lem i részecskéhez egy e llen 
kező  kvantum sta tisztiká t kö ve tő  partner létezését téte
lez i fel. A  legkönnyebb  e lektrom osan semleges, feles 
sp inű  részecskét n eu tra lín ónak nevezik, és ez akár ab
szo lú t stabil részecske is lehet. Feltéte lezik, hogy  ö n 
maga antirészecskéje, azaz Majorana-típusú fe rm ion . Ez 
azt je lenti, hogy ké t neutra línó  ann ih ilá lódha t az ism ert 
részecske-antirészecske párokba vagy fo tonokba  is. Az 
ann ih ilác iós reakció  tartja te rm ikus egyensúlyban a fo r
ró  U n iverzum  tö b b i a lkotórészével.

Világegyetembeli előfordulási gyakoriságának időbeli változását 
a megfelelő Boltzmann-egyenlettel lehet követni:

^  - ” 2(Ó] - 3 H nV),

ahol n(t )  a WIMP sűrűségének időfüggését írja le, H(t)  a Világ- 
egyetem tágulását jellemző Hubble-paraméter, amelynek időbeli 
változását az egyidejűleg megoldandó Fridman-egyenletből kap
juk. (o v) az annihiláció hatáskeresztmetszete és az annihilálódó 
részecskék relatív sebessége szorzatának átlagos értéke. Az idő
beli változást a termikus egyensúlytól eltérő sűrűség, illetve a 
Világegyetem tágulása hajtja, amint az egyenlet jobb oldalán ez 
nyilvánvaló. A sötét anyag lecsatolódás utáni, ma megfigyelhető 
átlagos koncentrációja éppen akkor kerül a kozmológiai megfi
gyelések alapján elvárt tartományba, ha annihilációs hatáskereszt
metszete a Standard Modell szuperszimmetrikus kiterjesztéséből 
számolnál nagyságrendileg megegyezik. Ezt az egybeesést szokás 
a szuperszimmetria természeti megvalósulása melletti erős érv
ként hangoztatni.

A m ik o r a tágulás ütem e m eghaladja az ann ih ilációs 
ü tközések id ő b e li gyakoriságát, a sötét anyag koncen t
ráció jának ann ih ilác iós csökkenése leáll. E ttő l kezdve 
az a lkotórészek gáza a tágulás ütem ében h ű l tovább, és 
a lkothatja  a g lobálisan hom ogén eloszlású sötét anya
got. K is sűrűségingadozásai gravitációs instabilitás 
révén fe lerősödnek, anyaguk csom ósod ik és a fo rm á ló 
dó  ga lax isok csíráit hozza létre. Csillagászati k im uta tá
suk egy ik  irányzata fe ltéte lezi, hogy  a sötét anyag a ga
lax isunk  centrum át u ra ló  szupermasszív fekete lyu k  
kö rnyékén  fe ldúsu lva fo rd u l elő. H ideg  un ive rzum be li 
átlagsűrűsége loká lis  m egnövekedésével részecskéinek 
ann ih ilác iós rátája he ly ileg  ú jb ó l á tléphe ti az észlelhető- 
ségi határt. Ezért rem élhető  a sötét részecskék k im u ta 
tása a ga lax isunk centrum ábó l é rkező  ann ih ilác iós te r
m ékek, pé ldáu l kem ény (nagyenergiás) fo tonok , p o z it
ro n o k  vagy a n tip ro to n o k  észlelésével.

A  2006 jún iusában egy orosz m ű h o ld  fedélzetén fe l- 
bocsátott PAMELA (Payload fo r A n tim a tte r M atter Ex
p lo ra tio n  and L igh t-nucle i Astrophysics) m isszió m ág
neses spektrom éteréve l 2008 februárjá ig  m ért an tip ro - 
ton - és poz itronspektrum oka t 2009 e le jén két, nagy 
visszhangot k ivá lto tt köz lem ényben te tték közzé [12]. A  
szokásos e lképzelés szerint antianyag csak a kozm ikus 
sugárzás nagyenergiás részecskéinek ü tközéseiben be
köve tkező  másodlagos párkeltéssel ke rü lhe t kozm ikus 
környezetünkbe. A  PAMELA álta l ta lá lt anüp ro ton flu - 
xus és annak energia szerinti eloszlása jó l m agyarázha
tó  ezzel a k iindulással. U gyanakko r a poz itronspektrum  
a ko rább i mérésekhez képest a kisenergiás (<  5 GeV) 
ta rtom ányban k isebb fluxust, a nagyobb energ iákon (> 
10 G eV) a ko rább iakka l szemben az energiával határo
zottan növekvő  flu xu s t je lez (  7. á b ra ). E lőbb ire  a nap
szél hatásának a N ap 22 éves mágneses cik lusa során 
beköve tkező  polaritásváltása k íná l magyarázatot, m íg 
u tó b b i szign ifikánsan m eghaladja a kozm ikus  sugárzás

7. ábra. A PAMELA űrspektrométerrel mért energia szerinti kozmi
kus pozitroneloszlás egyéb korábbi mérésekkel együtt ábrázolva. A 
pozitronspektrum nagyenergiás széle ellentmond a kozmikus sugár
zás másodlagos keltési mechanizmusán alapuló várakozásnak (foly
tonos vonal).
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galaxison b e lü li terjedése során beköve tkező  ü tközé 
sekre építe tt e lm é le ti becslést (a 7. á b ra  fo ly tonos  gör
béje). A  m ode llek  m inden  b izonytalansága ellenére 
egyérte lm ű, hogy  a másodlagosan ke lte tt p o z itro n o k 
nak a tö ltö tt lep tonokhoz  v iszonyíto tt arányában az 
energia növekedésével csökkenést ke llene tapasztalni. 
A  m ért több le tflu xus  va lam ifé le  elsődleges fo rrás(ok) 
je len lé té t valószínűsíti.

A z  e lm ú lt kö ze l egy év asz tro fiz ika i iroda lm a  te le 
van  a lehetséges elsődleges fo rrásokra  vo n a tko zó  ja
vas la tokka l. Ezek a pon tszerű  (p u lzá r) fo rrá so k tó l 
egészen az úgyneveze tt ko zm iku s  h ú ro k  bom láste r
m é ke iig  te rjednek. Term észetesen számos elemzés 
szü le te tt a sötét anyag eredetére is, am elye t az anti- 
p ro to n sp e k tru m b a n  nem  észle lt extra  kom ponens na
gyon  erős k o r lá to k  közé kényszerít.

A  PAMELA m isszió  adatgyűjtése lega lább 2009 vé
gé ig  tart. Az adatsor továbbnöve lése  lehe tővé  teszi a 
spek trum  300 G eV-ig  sta tisz tika ilag  m egbízható  m eg
határozását. Az ann ih ilá c iós  m echan izm us az a n n ih i- 
lá ló d ó  részecskék töm egének köze lében  éles levágást 
köve te l. Ez a ka rak te risz tika  nagyon  v ilágos ú tm u ta 
tást adna a CERN LHC k ísé rle te iben  az ú j (szupersz im 
m e triku s ) részecskék kereséséhez. U g ya n akko r a k ö r
nyeze tünk  ga lak tikus  rön tgen fo rrása it m in d e n  k o rá b 
b in á l részletesebben fe lté rképező  FGST (Ferm i G am 
ma Ray Space Telescope) m isszióva l a p o z itro n tö b b 
le thez esetleg já ru lé ko t adó p u lzá rfo rrások  m egta lá lá 
sában is je len tős e lőrehaladás várható . U gyanez a be 
rendezés a ga lax isunk  cen trum ában lé vő  szuperm asz- 
szív feke te  ly u k  kö rn ye ze té b ő l észle lt rö n tg e n fo to 
n o kka l a lkalm as a sötét anyag a n n ih ilá c ió já b ó l szár
m azó fo to n o k  kim utatására, bá r ezek leválasztása az 
egyéb fo rrá so k ró l erősen m ode llfüggő .

A JÁNOSSY-KÍSÉRLETEK -  III

A  p é ld ák  a lap ján  v ilágos lehe t e c ik k  szándéka: a 
csillagászati és részecskefiz ika i szem lé le tű  kuta tás i 
p ro g ra m o k  összehangolt megvalósítása e lő n ye in e k  
hangsúlyozása. R em élhető leg az egymás tö rekvése it 
kö lcsönösen  k io ltó  e llenp ropaganda -kam pányok  k o r
szakát a v ilá g  szerkezetére vo n a tko zó  tudásunka t k ö l
csönösen k iegészítő  ism ere tekke l gazdagító  együ tt
m űködés korszaka vá ltja  le.
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Varga Péter
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Egyfotonos kísérletek

A  Ján ossy  vezette k ísé rle tek  ism ertetésénél rám u ta t
tu n k , h o g y  ezeket sz igorú  érte lem ben véve nem  egy 
fo to n n a l végezték el. Va ló jában a fénynya lábban  a 
részben áteresztő tü k ö r és a d e te k to ro k  k ö z ö tti (lásd 
I. rész a [11] ko in c id e n c ia k ísé rle t) szakaszon, ille tve  a 
részben áteresztő tü k ö r és a re fle k tá ló  tü k rö k  (lásd I. 
rész a [13] in te rfe renc iak ísé rle t) k ö z ö tt i szakaszon a 
fé n y  energ iá jának vá rh a tó  értéke  nem  haladta m eg 
egye tlen  fo to n  h v  energiá ját. A  fényfo rrás a k ivá lasz
to tt hu llám hosszon  m in d e n  irányban  sugároz, a te lje 
sítm énye ugyan  csak m ik ro w a tto k b a n  m érhető , de a 
fo to n o k  száma így is nagy. M i csak egy szűk nya lábo t 
vá lasz to ttunk  k i, ezzel nem  a fo to n o k  számát csök
ke n te ttü k , hanem  annak a va lószínűségét, h o g y  egy 
ado tt fo to n  a nya lábon  b e lü l ta rtó zko d ik . Ez a m egá l
lapítás nem csak Jánossy k ísé rle te ire  vo n a tko z ik , ha

nem  a tö b b i, edd ig  ism erte te tt k ísérle tre  is. Ezért fo r 
d u lh a to tt e lő, h o g y  az e lőző  részben tá rgya lt k ísé rle 
tekben  (II. rész [5, 21]) lega lább ké t fo to n  esett be a 
k é t de tek to rra  a fe lo ldóképességnek m e g fe le lő  id ő ta r
tam  alatt.

A spect [1] és társai á llíto ttak  e lő  o lyan  fényforrást, 
am ely lehetővé tette, hogy kije lenthessük, hogy egy 
adott idő in te rva llu m o n  be lü l nagy valószínűséggel n in 
csen egynél több  fo to n  a té rnek  abban a tartom ányá
ban, am elyet fen t de fin iá ltunk . A  fényforrás ka lc ium 
gőzt tarta lm azott, az a tom  termsémája az 1. á b rá n  lá t
ható. Legyen az a tom ok sűrűsége o lyan  kicsi, hogy a 
gerjesztett a tom  csupán sugárzással vesztheti e l ener
giáját. A m ennyiben  egyedül a 4p2 n ívó  van gerjesztve, 
a kko r csak a 4s5p és a 4s4p n ívóra van  sugárzásos át
m enet. A  4s4p nívóra  va ló  á tm enetnél a k isugárzott 
fé n y  hullám hossza 422,7 nm , a kaszkád m ásod ik lé p 
csőjében k ilépőé  ped ig  551,3 nm. A  közbü lső  4s4p
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4s4p

1. ábra. A Ca termsémájának felhasznált része

n ívó  élettartam a X = 4,7 -1CT9 s. A  4p2 á llapo t gerjeszté
sét válasszuk o lyan kicsire, hogy ezen id ő  a latt nagy 
valószínűséggel ne gerjedjen m ég egy atom , így b iz to 
sak lehe tünk  abban hogy a 551,3 nm  hullám hosszon 
k isugárzott fo to n  detektálása esetén a x időve l össze
m érhető  in te rva llum on  b e lü l nagy valószínűséggel egy 
és csak egy fo to n  ta rtó zko d ik  a térben.

Ü g ye ln i k e ll arra, h o g y  csakis a k iin d u ló  4p2 á lla p o 
to t gerjesszük. Ez nem  lehetséges a 4s2- 4 p 2 á tm enet
n e k  m eg fe le lő  hu llám hosszú  fénnye l, m e rt a fő kva n 
tum szám  nem  vá lto z ik , az á tm enet t i lto tt . Ezért a szer
ző k  a ké thu llám hosszú  (ké tfo to n o s ) gerjesztést a lka l
m azták, egy ide jű leg  406 nm  és a 551 n m  hu llám hosz- 
szokon  m ű k ö d ő  lézerre l v ilá g íto ttá k  m eg a gázt. Az 
ilye n  gerjesztés hatásfoka k ics i, de a lézerek nagy 
te ljesítm énye m ia tt a gerjesztés va lószínűsége nagy.

Ezzel e lé rtü k  azt, ho g y  van  o lya n  fény fo rrásunk, 
am ely rö v id  id ő n  b e lü l k é t és csak ké t m eghatá rozo tt 
hu llám hosszhoz (fre kve n c iá ho z) hozzá rende lhe tő  
fo to n t em ittá l.

G ran g ier  és társai [2] k é t k ísé rle te t végeztek. Az 
eg y ik  m eg fe le l a ko inc id e n c ia k ísé rle tn e k  (2 . á b ra ), 
de a berendezés csak a k k o r k e rü l m érésre kész á lla 
po tba, a m ik o r az 551,3 nm  hullám hosszra  é rzékeny 
D 1 d e te k to r fo to n t de tektá l. Term észetesen a D 1 de
te k to r sem szám lál m eg m in d e n  fo to n t, de ha m egszó
la l, a kko r je len  van  a té rben  a kaszkád m ásik á tm ene
tében  e m ittá lt fo to n  is. Ezt a fo to n t is lehe t d e te k tá ln i 
egy m ásik sz ínszűrő -de tekto r ko m b in á c ió va l, de ne 
siessük el, e lő b b  bocsássuk a 422,7 nm  hu llám hosszú 
sugárzást részben áteresztő tükö rre , utána p e d ig  a D, 
és D r de tektorra .

A  D x d e te k to r egy ado tt w  idő ta rtam ú  ka pu je le t 
in d ít el, ez engedé lyez i a m ásik ké t d e te k to r je le inek  
és azok k o in c id e n c iá in a k  számlálását. M ive l a m ásik

3- ábra. A koincidenciajelek száma a w kapujel hosszának függvé
nyében

2. ábra. Grangier és társai [2] koincidenciamérése. F a Ca fényforrás, 
D1 a monitor detektor, D, és Dr az áteresztett és a visszavert fény de
tektorai, IFkapujel formáló áramkör, (7 kapu, K, N,és At számlálók.

fo to n  rö v id  id ő n  b e lü l k ö ve ti az elsőt, a ka p u je le t is 
rö v id re  vá lasztjuk és fig ye ljü k , va jon  m egszóla l-e 
m in d ké t de tektor, a D, és a D r. A  kva n tu m e lm é le t é r
te lm ében  v iszo n t csak a D, va g y  a D r d e te k to r szó la l
hat meg, tehát nem  lép  fe l ko inc idenc ia . Hosszú w  
k a p u id ő  esetén a berendezés m ár azokat a fo to n o ka t 
is m egszám lálja, am e lyek az engedé lyező  je ltő l fü g 
getlenek, m ert ezek egy később i a tom i á tm enetbő l 
szárm aznak. Ez fe le l m eg a vé le tlen  k o in c id e n c iá k 
nak. A  m é rt gö rbe  a lakja a ka p u je l függvényében  a 3- 
á b rá n  lá tha tó . R öv id  ka p u je le kn é l nem  v o lt k o in c i
dencia, tehát a 422,7 n m  hu llám hosszhoz rende lhe tő  
fo to n  csak az eg y ik  de te k to rt szó la lta tta  meg. E z  volt 
a z  ig a z i ko in ciden ciam érés.

Valóban h u llá m ké n t te rjed t a sugárzás? Ezt ugyan
ebben  a [2] c ik k b e n  k ö z ö lt k ísé rle tben  igazo lták. 
M a ch -Z e n d e r- in te rfe ro m é te rt használtak ( 4. ábra)-, ez 
nem  más, m in t egy szé tha jtogato tt M iche lson -in te rfe - 
rom éter, de ké t d e tek to rra l is lehe t m érn i, a T0 tü k ö r 
k é t o lda lán . Ú thosszkü lönbsége t a T0 vagy  a 7^ rész
ben  áteresztő tü k ö rn e k  a norm á lisa  irányában  végzett 
mozgatásával lehe t lé trehozn i. Az e lektrom ágneses 
h u llá m o k  e lm élete  szerin t a ké t csíkrendszer egym ás
hoz képest n fázissal e l van  to lva  (lásd A p p en d ix ), ha 
egy tükö rá llásná l az e g y ik  o ld a lo n  in te rfe renc ia -m ax i
m u m o t ta lá lunk , a m ásik o ld a lo n  m in im u m  lép  fe l.

A  d e te k to ro k  je lé t csak a k k o r szám lá lták meg, ha 
az 551,3 nm  hu llám hosszú  sugárzást reg isztrá ló  de tek
to r  ezt engedélyezte. Az 5. á b rá n  a ké t d e te k to r á lta l 
m ért im pu lzusszám ot ábrázo lták, a 7  ̂ részben át
eresztő tü k ö r he lyze tének függvényében . Egy-egy 
p o n t A./50 e lto lásnak fe le l meg. T isztán lá tha tó  hogy  a 
ké t d e tek to r e llen fáz isban  v o lt. E z vo lt a z  ig a z i k isin - 
te n z itá sú  in terferen ciam érés.

G rang ie r és társai m egva lósíto tták, hogy  va lóban  
egye tlen  fo to n  legyen  csak a berendezésben, és m eg
g yő z te k  a rró l, h o g y  a bevezetésben fe lve te tt e llen t-

4. ábra. Mach-Zehnder-interferométer. T0 és T n részben áteresztő 
tükrök, 7j és T2 tükrök.

< )

/ / r
Ty /

422,7 nm z__ ___
' 1 o
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csatomaszám
5. ábra. Intenzitáseloszlás A Mach-Zehder-interferométer két kime
netén [2]

m ondás szeparált fo to n o k  estén is fe llép . G rang ie r 
e redm énye m ég m agyarázható lenne  a fo to n  k o lla p 
szusával, am it Jánossy vezete tt be (lásd I. rész).

T öbbszö r h iva tko z tu n k  a kva n tu m -e le k tro d in a m i
kára, ta lán  ez k ik ü s z ö b ö li a kollapszust? Nem, csak 
o lyan  szabályrendszert a lko to tt, a m e ly ik  a u to m a tiku 
san m ega lko tja  a fo to n t, m in t a fénye lek trom os  je len 
ség okozó já t.

Kell a kvantumelektrodinamika!

M ie lő tt fe jeze tünk  cím ében szerep lő  tárgyra té rnénk, 
egy ú jabb  foga lom m a l k e ll m eg ism erkednünk: a para
méteres sugárzással.

M ár az e lőző fe jezetben is o lyan fényforrással ta lá l
koz tunk , am ely köze l egyidejű leg ké t fo to n t em ittá lt. 
M ost is ilyenre  lesz szükségünk, de az e lőzőekben még 
nem  szám ított a h u llá m o k  fázisa, m ost o lyan  fényforrást 
választunk, am elyné l ezt is figye lem be lehet venni. Egy 
nem lineáris o p tika i jelenséget, a paraméteres sugárzást 
használjuk fe l. Ism ert, hogy egy nagy in tenzitású, oo0 
frekvenciá jú  lézer -  m egfe le lően m egválasztott anyag 
esetén -  2(ű0 frekvenc iá jú  hu llám ot, fe lha rm on ikust kelt. 
A hhoz, hogy  az a laphu llám  terjedése során fo ly tonosan  
generálja a saját fe lha rm onikusá t az ke ll, hogy az alap
hu llám  és a fe lha rm on ikus  m indvég ig  fázisban legye
nek, vagyis a ké t hu llám  egyen lő  sebességgel terjedjen. 
Ehhez te ljesü ln ie  ke llene  az

®0 +<Pco0 "  2 0 V “ fe2«,or  + <P2Mo

egyenlőségnek, ez v iszont nemcsak a frekvenciára, ha
nem  a hullámszámra és a fázisra is k ikötést ad. (A  vekto 
rokat fé lkövérre l je lö ljük, utalva arra, hogy a ké t hu llám  
kü lönböző  irányba terjed.) A  hullám szám ot a törésm u
tató is meghatározza, k  = nco/c, ezért a törésm utatónak 
az alapfrekvencián és a fe lharm onikuson is meg kellene 
egyeznie. Ez a d iszperzió m iatt izo tróp  közegben nem 
teljesül, an izotrop közegben is csak meghatározott terje
dési irány és meghatározott polarizáció mellett.

Az is e lé rhe tő , ho g y  ké t, Cűj és co2 kö rfre kve n c iá jú  
h u llá m  egyetlen, co, + co2 kö rfre kve n c iá jú  h u llá m o t 
ke ltsen. A  fo rd íto tt esetre is van  lehetőség, hogy  
egye tlen  beeső, co0 frekvenc iá jú  h u llá m  két, (0 , és co2 
frekvenc iá jú  h u llá m o t gerjesszen, az

<ö0 / - * o r + ( Po = + ( PS) +((Oi t - k  fr  +<p(.)

egyenlőség te ljesülése esetén. Ezt a sugárzást param é
teres sugárzásnak nevez ik . M ive l az egyen le tnek m in 
den id ő b en  és m in d e n  p o n tb a n  te ljesü ln ie  ke ll, ezért 
szükséges, ho g y  k ü lö n -k ü lö n  az

°>o = “ s + ® , .  *o  = k s+ k i- <Po -  <P, + <P,

egyen lőségek is fenná lljanak. I t t  az in d e xe k  az ango l 
te rm in o ló g ia  a lap ján  a s ig n a l és az id le  k ife jezések
n e k  fe le ln e k  m eg, az e lő b b i frekvenc iá ja  a magasabb, 
de a fre kve n c iá k  kü lönbsége  k ics i. A  h u llá m v e k to ro k 
ra k iró tt  egyenlőség azt tü k rö z i, h o g y  a k ris tá lyb ó l 
k ilé p ő  ké t h u llá m  egymással szöget zár be  (am e ly  a 
gyako rla tban  k ics i). Az lá tsz ik , h o g y  a fáz isok  összege  
sem lehe t fü g g e tle n  a b e lé p ő  h u llá m  fázisátó l, de k ü 
lönbsége  tetszőleges lehet, sőt

( e x p [  J'( (pI  -  ( P f ) ] )  =  ( e x p [ - í ( c p s - c p , ) ] )  =  0  ( 1 )

is igaz, ha a fázis egyenletes e loszlású a (0, 2n) in te r
va llum ban.

K é t k ísé rle te t m u ta tu n k  be. Az e lső [31 e redm ényé
n e k  in te rp re tá lásához m ég n incsen szükség kva n tu m 
e lek trod inam iká ra . A rgon  io n  lézer 351,1 n m  hu llám - 
hosszú u ltra ib o lya  fénye esett be egy 8 cm  hosszú 
ká liu m -d ih id ro -fo sz fá t k ris tá ly ra  (6 .a  á b r a ). A  k ris tá 
ly o n  a fé n y  8 -K T 10 s id ő  a la tt ha lad t keresztü l. A  k ris 
tá ly  o p tik a i tenge lye  50,35° szöget zárt be a b e lé pő  
fe lü le t norm á lisáva l, e k k o r te ljesü lt az a fe lté te l, h o g y  
a ké t k ilé p ő  680 n m  és 725 n m  hu llám hosszú  sugárzás 
együ tt ha lad jon  a b e lé pő  hu llám m a l. A  k ü lö n b ö z ő  
irányú  h u llá m o k  színszűrő u tán  egy-egy gyors de tek
to rra  estek, am e lyek  fe lbontása 10"10 s vo lt. A  ké t de
te k to r je lé t o lya n  berendezésbe v itté k , am ely reg iszt
rá lta  a ké t im p u lzu s  beérkezése k ö z ö tt e lte lt idő t. Az 
id ő kü lö n b sé g  függvényében  o lyan  g ö rbé t kaptak, 
am e lynek félszélessége 2 • 10“ 10 s vo lt. Összevetve a

6. ábra. Koincidenciamérés a) a szeparált [3], b) az egyesített [4] 
paraméteres nyalábokkal

VARGA PÉTER: A JÁNOSSY-KÍSÉRLETEK -  III. 373



k ris tá lyo n  va ló  áthaladás ide jéve l lá tjuk , hogy  a ké t 
fo to n  egy időben , vagy  lega lább  kö ze l egy id ő b en  
ke le tkeze tt.1 Látható, h o g y  m ost is, m in t az e lőző  fe je 
zetben tá rgya lt k ísé rle tben  egy ide jű leg  k é t fo to n  je le 
n ik  meg.

A  m ásod ik  k ísé rle t a lka lm a t ad arra, h o g y  m egm u
tassuk, h o g y  csak a sz igorúan a lka lm azo tt k va n tu m e l
m é le t ad a tapaszta latta l egybehangzó eredm ényt. A  
kísé rle te t [4] egyszerűsített fo rm ában  m u ta tju k  be, de 
a lényegén  nem  vá ltoz ta tunk . A  param éteres sugár
zásban ke lte tt h u llá m o k  a k ris tá ly  k is  m ére te i m ia tt 
nem  m on o k ro m a tiku sa k , sávszélességük jóva l na
gyobb , m in t az ő ke t lé trehozó  lézeré. M i m ost a ké t 
h u llá m o t m o n o k ro m a tiku ské n t keze ljük .

M e g in t ko in c id e n c iá k a t m é rü n k , de g o n d o sko 
d u n k  a rró l, h o g y  a e le k tro n so kszo ro zó k  m in d e g y ik é 
re beessen m in d  a signal, m in d  az id le  h u llám . Az 
erre szo lgá ló  berendezés sémája a 6 .b  á b rá n  lá tha tó . 
A  k é t h u llá m o t egy-egy Ts, i lle tv e  T( tü k ö r segítségé
ve l fé lig  áteresztő  T0 tü k ö rre  ve títjü k , in n e n  ju tn a k  e l 
a de te k to ro k ra . B ár a k é t h u llá m  ve leszü le te tt fázisá
nak  kü lönbsége  ugyan  tetszőleges, de ezt a k ü lö n b 
séget szabá lyozn i lehet, ha a T0 tü k rö t a saját n o rm á 
lisa  irányában  e lm o zd ítju k . Ha fe lfe lé  m o z d u l el, 
a k k o r az id le  h u llá m  fázisa vá lto za tla n  m arad, de a 
s ig n a l  h u llá m  úthossza m e g rö v id ü l, így  fázisa is v á l
to z ik . A  tü k ö r  le fe lé  m ozgatásával az id le  ú thosszát 
vá lto z ta tju k . Kérdés, be fo lyáso lja -e  és hogyan  b e fo 
lyáso lja  az így  lé tre h o zo tt ú tkü lö n b sé g  a m é rt k o in c i
denc iák  számát.

Á tte k in tjü k  a kva n tu m e le k tro n ika  á lta lu n k  fe lh a s z 
n á lt  szabályait. Az e lektrom ágneses te re t le írha tjuk  
fo tonszám á llapo tok  szupe rpoz íc ió jakén t, ezeket az 
á lla p o to ka t 10), 11), 12), ... (ké t) v e k to ro k k a l je lö l
jü k , ezekhez re n d e ljü k  hozzá a (01, ( I I ,  (21, ... 
(b ra ) ve k to ro ka t. A z  o rtogona litás  fenná ll, tehát ké t 
v e k to r skalárszorzata ( n i  m) = 0, ha n  *  m  és ( n i  n) 
= 1. A  f iz ik a i m enny iségeke t (á lta lában) nem  fe lcse
ré lh e tő  o p e rá to ro k  ír já k  le. K ü lö n ö s  szerepe van  az ä  
m egszüntetési és az cC ke ltés i o p e rá to roknak , ezekre 
fenná ll

4 ID - 10),
& |0) = |0>, (2)

ä'\0)  = |1>.
(N em  az á lta lános szabályokat ad tuk  m eg, csak azt, 
am it fe lhaszná lunk .) Szükségünk lesz azokra az ese
tekre, ha a fe n ti o p e rá to roka t egymás u tán  kétszer 
a lka lm azzuk,

<1 |á ' á|l) = 1, (3)

( l |á á | l )  = 0.

Ezek a szabá lyok m ár a fe n ti (2 ) egyen le tekbő l k ö v e t
keznek.

1 Vegyük észre, milyen sokat fejlődött a technika, a fizika haladá
sa következtében; az első (az első részben [11] alatt idézett) kísérlet
ben a felbontóképesség négy nagyságrenddel rosszabb volt!

K oherens s íkh u llá m o kka l fo g u n k  o p e rá ln i, és ezt 
csupán a ( 0 1 és a 10), ille tv e  az ( 1 1 és a 11) á lla p o 
to k  szupe rpoz íc ió jáva l fo g ju k  le írn i. Ez a köze lítés, 
csak abban az esetben igaz, ha a fo to n o k  várha tó  
száma nagyon  k ics i, de ezt fe lte ttü k  m ár e lő ző  m eg
fo n to lá sa in kb a n  is.

A  s íkhu llám  té re rősség-vektorának operá to ra  ké t 
tagbó l áll:

É  = —  (#♦> + £<->),
\/2

aho l

É'*'’ = A  á e x p [- i( c o  t - k r  + < p ) ],

£ (") = A á* e x p [ í ( go t - k r  + < p )].

A  térerősség k ife jezésének ez a fo rm á ja  hason lít a 
k lasszikus a lakhoz, ha az u tó b b it k o m p le x  fo rm ában  
ír ju k  fe l

E =  - ^ { E + E * ) ,
s[2

ahol

E  = A  exp[ — * (co t  -  k r  + cp)],

E* = A e x p [ í ( c ú í - f e r  + <p)].

Ha a kvan tum os fo rm ába  a ke ltés i és m egsem m isítési 
o p e rá to ro k  he lyére  1-et, továbbá  i?+) h e lye tt E-t, É"] 
h e lye tt £ *-o t írunk , a kko r a k lasszikus a lako t ka p ju k  
vissza. Erre a szabályra he lyettesítési szabá lyként fo 
g u n k  h iva tko zn i.

Az in tenzitás ope rá to rakén t az

/  = £->

szorzato t fo g ju k  fe lhaszná ln i, am i m eg in t csak hason
lí t  a klasszikus

/  = EE*

kife jezéshez. K lasszikusan £ £ *  = A2.
A  param éteres fényben  egy ide jű leg  ké t fo to n  van 

je len , ezt az (1,1 ( Í J ,  ille tve  az I l s) 11 ) ve k to rp á rra l 
fo g ju k  je lö ln i, m ert a ké t fo to n á lla p o t m e g kü lö n b ö z 
te the tő , h iszen a ké t h u llá m  más irá n yb ó l é rke z ik  és 
frekvenc iá ja  is k ü lö n b ö z ik . Az á lla p o to k ra  ha tó  ope 
rá to ro ka t az s  és az i indexsze l k ü lö n b ö z te tjü k  meg. 
Ezek az o p e rá to ro k  fe lcseré lhe tők.

A  kö ve tke ző  e lem i, de hosszadalm as számítás 
szükséges ahhoz, h o g y  a lá tszó lag hason ló  kva n tu 
m os és klasszikus számítás e redm énye it összehason
líthassuk. Fe lhasználn i az o p e rá to rok ra  fe lír t (2) 
egyen le teket, va la m in t a ké t h u llá m  fáz iskü lönbsé 
gére vo n a tko zó  (1 ) egyen le te t fo g ju k . A  6 .a - b  á b rá n  
lá tha tó  berendezésben a ko in c id e n c iá k  száma -  ép
pen  úgy, m in t az e lőző  fe jeze tekben  -  arányos az in 
tenz itások  szorzatával, csak m ost ezek ope rá to rok .
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K ülönböztessük meg a lá tható  ké t de tekto r bem e
netén m eg je lenő térerősséget és az in tenzitást az 1, 
ille tve  a 2 indexszel. A  ko inc idenc iák  várható száma K

K  = p ( < l , |< l í | /1/2| l J> | l ) )  -

(4)

aho l p  arányossági tényező  e lsősorban a d e te k to ro k  
ha tásfoká tó l függ. A  csúcsos kü lső  záró je l m eg in t csak 
a vá rha tó  é rtékre  u ta l, a ké t param éteres h u llá m  fázis- 
kü lönbségére  te tt (1 ) k ikö té s  figye lem be  véte lére .

V együk észre, h o g y  nem  kvan tum os esetben a (4) 
k ife jezés jo b b  o lda lán  egyszerűen az

j j  = p * p * p p  = p * p p * pO h  n 2 C2 JZl C2 ^2

m ennyiség, az in tenz itások  szorzata á llna, de az ope 
rá to ro k  sorrend je  nem  tetszőleges.

F e lírju k  a térerősségek négy operá torá t. A m in t m ár 
tö b b szö r rám u ta ttunk, a te rjedő  te re t h u llá m ké n t k e ll 
keze lnünk ,

p<-'> = cO) + =
^ 2  5 2  12

<p[í,exp  i l a  t  + w

+ iá*  exp  il tű . t + \j/(2 + <p. + ktA /

I t t  cos, co„ &s, kt a ké t h u llá m  frekvenc iá ja , ille tve  h u l
lámszáma. vy-vel je lö ltü k  azt a fázist, am e llye l az s, 
ille tve  az i h u llá m  e lju t a k r is tá ly tó l a D x, ille tve  a D2 
detekto rra , a m iko r a T0 fé lig  áteresztő tü k ö r a k iin d u ló  
á llapo tban  van, A / p e d ig  a tü k ö r e lm ozdítása. Ha A /

p oz itív , a kko r az s h u llá m o t s ie tte tjük  a D x d e te k to r
hoz veze tő  ú tjában, a m ásik i h u llá m  úthossza vá lto 
zatlan m aradt, negatív A / e lto lás m e lle tt ugyanez fo r 
dítva. A  ké t h u llá m  ve leszü le te tt fázisa cps és tp(. V égü l 
az i az im ag inárius  egység, m in t szorzó, a részben 
áteresztő tü k rö n  va ló  re fle x ió n á l fe llé p ő  fázisugrás 
m ia tt je le n ik  m eg (lásd A p p en d ix ).

A  térerősségeknek fe n ti k ife jezése it k e ll behe lye tte 
síten i a (4 ) egyenle tbe, ezzel egy 16 tagbó l á lló  ösz- 
szeghez ju tu n k . Szerencsére 10 tagban szerepel az

e x p [ j(<ps -  <p()]

kifejezés, vagy ennek ko m p le x  kon jugáltja , ezért a 10 
tag várható értéke nu lla , és csupán hat tag m arad meg:

k  = p — <i j < i j  \á ;  á ;  á, ät + d; á; ásás +

(5)

+ as a* a s a f exp

+ a í a s a s a i e x p

i{(kt -  ks) A  l -  A t p

4 ( ^ - ^ ) A / - A t | / J j í  | 1 S > | 1 , > ,

aho l

A V  = ( Vs l - ¥ n ) - ( V s2 -V ,- 2)

a h u llá m o k  fáz iskü lönbségének az a kü lönbsége , 
am e ly  a k r is tá ly tó l a d e te k to ro k ig  ve te tő  ú thosszák 
kü lönbségébő l ered, irre leváns m ennyiség.

Á tte k in t jü k  az egyes o p e rá to rko m b in á c ió k  hatását 
a fo to n á lla p o to k ra . E m lékez te tünk  arra, ho g y  az s  és 
az i  á lla p o to k ra  vo n a tko zó  o p e rá to ro k  egymással 
kom m utá lnak . Fe lhaszná ljuk a (2 ) és a (3 ) összefüg
géseket. Az e lső o p e rá to rko m b in á c ió t kivá lasztva:

< i , l < i j «;äs äiá<\l)\l< =  < i j á ( á ( | i > < i s | á ; á;\i) =
= o x ( i J á ;  á ; \ i )  = 0 ,

m ive l bá rm e ly  vek to rm enny iség  n u llá va l szorozva 
e ltű n ik . Ugyanez á ll az (5 ) egyen le tben  á lló  m ásod ik  
ope rá to rko m b in á c ió ra  is. A  to vá b b i ko m b in á c ió kb a n  
m in d  az s m in d  az i  á llapo tok ra  vo n a tko zó  ke ltés i és 
m egsem m isítési ope rá to r szerepel, m égped ig  helyes 
sorrendben, a kreációs o p e rá to ro k  m in d e n ü tt m ege lő 
z ik  az ann ih ilác iósoka t. Ezért a to vá b b i négy k o m b i
nác ió  azonos a lakra hozható ,

w , \ ä ;  a \  á t á s\ i ) \ i )  = á s\ i )  =

= 1 x 1  = 1.

Tehát kvan tum os esetben a ko in c id e n c iá k  száma

K  = p A *  { l  + cos[(/fe( -  A l  -  A  k v

A  k lasszikus számítás más e redm ényt ad. E legendő, 
ha az e ltűnés i és kreációs o p e rá to ro k  he lyébe  az (5 )
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kife jezésbe csupa 1-et íru n k , és az á lla p o tve k to ro ka t 
e lhagy juk. E kko r v iszo n t az e lső ké t ve k to rk o m b in á 
c ió  eredm énye sem tű n ik  el, ezért

K  = p A 4^2 + cos |j& ( -  A / -  A y ]j. k i

K vantum os számítás estén a zá ró je lben  lé vő  kife jezés 
0 és 4 k ö z ö tt vá lto z ik , m íg  klasszikus számítás esetén 
a függvény  csak 1 és 3 közö tt. M ive l m in d e n  m ért 
m ennyiség  h ibáva l van  te rhe lve , azt m o n d ju k , hogy  
nem -kvan tum os számítás esetén a fü g g vé n y  a saját 
á tlagának fe le  és másfélszerese k ö z ö tt vá lto z ik . A  7. 
á b ra  a m ért ko in c id e n c iá k  számát m utatja  a T0 tü k ö r 
he lyze tének függvényében . M ive l a m érést véges sáv- 
szélességű param éteres h u llá m o k k a l végezték, nem  
ideá lis  sz inuszgörbét kap tak, hanem  m in d ké t o ld a lo n  
lecsengő függvényt. M íg az átlagos ko inc idenc iaszám  
k ö rü lb e lü l 210/100 s vo lt, lá tha tó , h o g y  h e lye nké n t ez 
a m ennyiség 105/100 s alá esik.

M egm u ta ttuk  tehát, h o g y  a szigorú  kvan tum e lm é le t 
vezete tt jó  eredm ényre. Az o lvasó jogga l fe lróhatja , 
ho g y  m ié rt nem  tá rgya ltuk  m ár m agát a param éteres 
sugárzást is a kva n tu m e lm é le t nye lvén , h iszen ez is 
rende lkezésünkre  á llt [51. A  pa ram etrikus fé n y  k va n tu 
m os és nem -kvan tum os tárgyalásának az a része, am it 
ebbő l k ih a szn á ltu n k  nem  ad más eredm ényt. Az u tak  
éppen  enné l a k ísé rle tné l vá lnak  széjje l és azt szeret
tü k  vo lna , h o g y  ezt lássa tisztán az olvasó.

M egjegyezzük, h o g y  a ké t h u llá m  frekvenc iá jának  
kü lönbsége

c _ c 1015 1
Xs X t 37 s

v o lt, ez m eg fe le l annak a távo lságnak, am e llye l ké t 
m ax im um  k ö z ö tt a T0 tü k rö t e lm ozd íto tták . N em  fu r
csa, hogy  egy ko inc idenc iaberendezés in te rfe renc iá t 
(lebegést) mért?

Személyes tanulság

E lindu ltam  egy p rob lém ábó l, am elyet nemcsak Jánossy 
exponá lt, hanem  e lő tte  sokan mások. Az ú jdonság nem  
a p rob lém a felvetése vo lt, hanem  az, h o g y  a kísérlete
ke t ugyanabban a labora tórium ban, lehető leg  ugyan
o lyan  eszközökke l akarta Jánossy elvégezni. A  e lvég
zett m unka  a kko r is je lentős vo lt, ha a ko inc idenc iak í
sérlet idézettsége nem  érte e l a H an bu ry-B row n  és 
Twiss m unká jának idézettségét. Az első részben idézett 
[11] m unka  csak azt m utatta meg, hogy  a fo to n  nem  
vá lik  ketté, am it fon tos v o lt m egm utatn i. A  kortársak 
tud tak  ró la, de eredm énye m egfe le lt a várakozásoknak, 
m íg az u tó b b i -  a m ásod ik részben idézett [5] -  eredm é
nye m eglepetésként ha to tt és a később i kutatás számá
ra fon tos is vo lt, m ert fe lh ív ta  a figye lm e t a koherens 
á lla p o to k  jelentőségére [6, 7].

E lá ru lom , h o g y  jóm agam  m ilye n  tanu lságot n em  
vo n ta m  le a II. fe jeze tben le írt k ísé rle tekbő l. A zért 
teszem, nehogy az o lvasó hason ló  m eggyőződére

5x (fs)

nyalábosztó helye (jrm)
7. ábra. A mért koincidenciák száma a T0 tükör helyzetének a függ
vényében [4]

jusson. E llen tm on dást lá ttam  a ké t k ísé rle ti e redm ény 
közö tt, am ire  nem  ta lá ltam  ra c io n á lis  m agyarázatot. 
Az e llen tm ondás-m entesség v iszo n t lo g ik a i ka tegória , 
a g o n d o lko d á su n k tó l m egköve te lhe tjük , de a te rm é
szettő l nem . A  tu d o m á n y  fe ladata a je lenségek m egis
merése, az azok k ö z ö tti összefüggések feltárása, a 
je lenségek adekvát le írása . Ne k ö v e te ljü k  meg, hogy 
m indez m egfe le ljen  az a  p r io r i  e lképze lése inknek.

Sokáig úgy tűnt, hogy  a je lenségeket a klasszikus 
e lm élette l is le lehet írn i, ha m egfe je ljük a detektálásnál 
fe llé p ő  kollapszus h ipotéziséve l, m eg azzal, hogy  a fo - 
toe lek tron  h irte len  k ilépésének valószínűsége arányos 
az intenzitással. Ez használható az egyfo tonos kísérlete
ke t tárgya ló  fe jezetig, de azután csődöt m ondott.

A  F iz ik a i S zem le  m ég keveset fo g la lk o z o tt azokka l 
a k ísé rle tekke l, am e lyek a kauza litás csődjét b izo n y í
to tták . Ide je  lenne  a leg fon tosabbaka t összefog la ln i. 
Jánossy nem  sokka l betegsége e lő tt m ár m ondta , 
h o g y  ta lán  m égis baj van  a kauzalitással, de az ezt 
b iz o n y ító  ké tségbevonhata tlan  tapaszta lati igazolást 
m ár nem  érte meg.

Appendix

Az energiam egm aradás e lvé t sértené, ha nem  ven 
nénk  te k in te tbe  azt a fázisváltozást, am e ly  a M iche l- 
son -in te rfe rom é te r részben áteresztő tü k ré n  m egy 
végbe, a m ik o r a b e lé pő  nya láb  v isszaverőd ik , ille tve  
á tha lad rajta. Ha a tü k ö r nagyon  vé k o n y  fém réteg 
(m anapság m ár nem  az) a kko r fe ltesz ik , h o g y  a beeső 
h u llá m  csak e lhanyago lha tóan  k is  fázisváltozással 
m egy át rajta. Tegyük fe l, h o g y  az in te rfe ro m é te r ka r
ja in a k  hossza egyen lő  és egész számú többszöröse a 
fé l hu llám hossznak, tehát az in te rfe renc ia  te ljesen 
ko n s tru k tív .

Legyen a b e lé p ő  fé n y  in tenzitása I, v isszavert és az 
áteresztett fé n y  in tenzitása  f i ,  ille tve  f i ,  a ho l f  a 
transzm isszió-, és f  a re flex ióképesség, a m eg fe le lő  
térerősségek p ed ig  Et = t l m  és Er = r l m . T ek in tsük  
e lőször az M  m eg figye lés i p o n t irányába ha ladó  h u llá 
m o t (lásd  e lső rész 1. ábrá já t). A  7j tü k rö n  visszavert 
h u llá m  ú jra  v isszaverőd ik  a részben áteresztő tü k rö n ,
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míg a T2 tükrön visszavert hullám áthalad azon. Ezért 
a két térerősség összege

Em = 2 rt\JT,

és az intenzitás

Im = 4 S ? I

A 7j tükrön visszavert hullám viszont át is halad a 
részben áteresztő tükrön és a fényforrás felé halad 
tovább, a T2 tükrön visszavert hullám pedig még egy
szer visszaverődik, ezért a hullám

A komplex konjugáltakra áll, hogy 

E* = t* E* - r* E*.

Szorozzuk meg egymással a két egyenletet és vegyük 
figyelembe az intenzitás kifejezését,

/  -  \ t 2 \ I +  \ r * \ I - ( r t *  + r *  t ) l

Ha a részben áteresztő tükör veszteségmentes, tehát 
I ? I + I r21 = 1, akkor fenn kel állnia a

rt* = -r* t

Ef = (r2^ 2) ^

térerősséggel halad a forrás felé. Ennek e hullámnak 
az intenzitása

egyenlőségnek, tehát r t* imaginárius. Ha tvalós, akkor

f
r = a i = a exp

( \. ni —
2

V /

IP -  (r2^ ) / .

Ha a részben áteresztő tükör ideális, és t2 = f  = 1/2, 
akkor mind a két irányban I  intenzitású fény halad 
tovább, tehát a belépő teljesítmény megkétszerező
dött. Ha nem egészen ideális, akkor is nyertünk.

Alkalmazzuk most következetesen az elektrodina
mika szabályait, ezek a Maxwell-egyenleteken kívül a 
folytatási szabályok, amelyek megmondják, miként vál
toznak az egyes térkomponensek a közeghatárokon. 
Az elektromos térerősség vektornak a felülettel párhu
zamos komponense a közeghatáron folytonos. Legyen 
ez a komponens párhuzamos a részben áteresztő tükör 
síkjával, vagyis az első rész 1. ábráján merőleges a 
papír síkjára. (A beesési síkban fekvő komponensre a 
számolás hosszabb lenne, de ugyanazt, az eredményt 
kapnánk.) A rövidség kedvéért komplex írásmódot 
használunk, tehát a beeső hullám térerősségét

E = Aexp[-j(io í - j6z )] 

alakban, az intenzitást pedig

I = EE*

alakban állítjuk elő.
Legyen a reflektált hullám a részben áteresztő tükör 

síkjában rE, tehát a teljes térerősség a tükör beeső ol
dalán E+ rE, a másik oldalon pedig tE. A folytonos- 
sági feltétel miatt E+ rE = tE, vagyis

E = tE  - rE.

a hullám a reflexiónál 90° fázisugrást szenved. Az M 
megfigyelési pont irányába haladó hullámok egyszer 
visszaverődnek, egyszer áthaladnak a T0 tükrön, te
hát fáziskülönbségük nem változik. A forrás felé ha
ladó hullámok közül az, amelyik a 7j tükörről verő
dik vissza nem szenved fázisugrást, amelyik a T2 tü
körről verődik vissza, kétszer is, tehát éppen ellen
kező fázisban van az előzővel. Ha a megfigyelési 
pont felé haladó hullámnak maximuma van, akkor a 
forrás felé haladónak minimuma, és fordítva. Az 
energia megmarad.

A végtelen vékony tükör persze idealizálás. A rész
ben áteresztő tükrök több dielektrikum-rétegből áll
nak, de a folytonossági feltétel minden felületen telje
sül, csak a számolás bonyolultabb.
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KVANTUMOS INTERFERENCIAJELENSEGEK
NANOMERETU GYŰRŰKBEN
A kör egyike a legegyszerűbb, legősibb szimbólumok
nak, nemcsak az emberiség de az egyes ember történe
tében is: amellett, hogy az évezredek alatt különböző, 
jellemzően pozitív tartalmak (teljesség, végtelenség...) 
kapcsolódtak hozzá, ez az egyik első felismerhető alak
zat, amit tudatosan vet papírra egy kisgyermek Cl a 
ábra). A geometriai egyszerűség és az elválaszthatatla
nul hozzá kapcsolódó, az ember fejében mindig jelen
lévő összetett tartalom együttese okozhatja azt, hogy 
körökkel, gyűrűkkel foglalkozni már a szakmai kérdé
sek felvetése előtt is érdekesnek ígérkezik.

Ha egy konkrét, körön értelmezett problémát vizs
gálunk, azaz olyan függvényt keresünk, amelynek az 
értelmezési tartománya egy körvonal, akkor alapvető 
kívánalom a megoldás egyértékűsége: egy adott pontot 
kiválasztva, elvárjuk, hogy ugyanazt (a függvényérté
ket) lássuk akkor is, ha egyszer, kétszer, sokszor körbe
haladunk a kör mentén, elvégre a vizsgált pont geo
metriai értelemben ugyanaz. így a „végtelenség” fogal
mának a körre vonatkozó, kevésbé fennkölt, cserébe 
konkrét verzióját kapjuk: a periodicitást. Matematikai
lag ez azt jelenti, hogy a függvény Fourier-sorba fejthe
tő, azaz, ha az l.d  ábrának megfelelően (|) jelöli a po- 
lárszöget, akkor minden megoldást exp(z'rc(|>) alakú 
tagok megfelelően súlyozott összegeként írhatunk fel, 
ahol n egész. A kör mentén mozgó kvantumos „sza
bad” részecskét tekintve (az idézőjel arra vonatkozik, 
hogy a teljesen szabad háromdimenziós mozgáshoz 
képest a körvonal azért komoly megszorításokat jelent) 
a Fourier-komponensek egyúttal a kvantummechanikai 
probléma energia-sajátállapotai is, azaz a periodikus 
exp(ín<t>) függvények megoldásai a „kör alakú doboz
ba zárt” részecske sajátérték-problémájának. Az egész 
n-eknek (azaz a periodicitásnak) köszönhetően az 
energiaszintek diszkrétek, az energia n2-tel arányos. Ez 
jellegében igaz marad egy töltéssel rendelkező részecs
kére, akár gyenge mágneses tér, vagy spinfüggő köl
csönhatások befolyása mellett is.

Kvantumgyűrűk, spin-pálya kölcsönhatás

Kör vagy gyűrű mentén mozgó kvantumos részecskék 
fizikája pontosan a tartomány alakja miatt érdekes, 
hiszen még ha kezdetben igen jól meghatározott hely
zetű részecskét is veszünk, annak hullámfüggvénye az 
idő múlásával szükségképpen szétfolyik. Ekkor pedig a 
függvény „feje” és „farka” előbb-utóbb összeér (l.b  
ábra), és a részecske megtalálási valószínűségében is

A cikkben leírt eredmények az MTA Bolyai János Kutatási Ösztön
díjának a támogatásával jöttek létre. A szerző köszöni továbbá a 
témával kapcsolatos eszmecseréket K álm án Orsolyának, M olnár 
Balázsnak  és Benedict M ihálynak.

Földi Péter
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Fizika Tanszék

megmutatkozó interferencia lép fel. Szilárdtest gyűrűk 
és bennük mozgó elektronok esetében a kvantumos 
viselkedés így alapvető, elvi jelentőségű kísérletek el
végzését teszi lehetővé, széles körben elérhető minták
ban. Másrészt, ezek a kvantumgyűrűk akár a gyakorlati 
alkalmazások szempontjából is lényegesek lehetnek, 
hiszen a sokat ígérő kvantumos információfeldolgozás 
[2] egy lehetséges fizikai megvalósítását adhatják.

Félvezetők felületén ma már rutinszerűen hozhatók 
létre [1] nanométeres tartományba eső struktúrák (Ac 
ábra). A kis méret azért játszik fontos szerepet, mert a 
kvantumos viselkedés igen érzékeny különféle zavaró 
tényezőkre (pl. a rácshibákon való szóródásra), ame
lyek a méret növekedésével felerősödnek. A miniatüri
zálás és anyagtisztaság növelése már lehetővé teszi, 
hogy -  bár alacsony hőmérsékleten -  az elektronok sza
bad úthossza a gyakorlatban fontos félvezetők esetén is 
túllépje a struktúra jellemző méretét. Ilyenkor az elekt
ronok hullámtermészete a meghatározó. Amellett, hogy 
a kvantummechanikai leírás olyan effektusokra deríthet 
fényt, amelyek jellegében új alkalmazások alapját szol-
1. ábra. Körábrázolások (a) és (b), egy kvantumgyűrű félvezető 
felületén [lj (c) és az egydimenziós modell (d).
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re is. A fenti öt elem szinte minden élő és élettelen 
anyagban megtalálható a Földön, de az elemek izo
tóp-összetétele -  az illető anyag keletkezésének kö
rülményeitől függően -  kis mértékben ugyan, de elté
rő lehet. Ennek az az oka, hogy bár az izotópok ké
miai tulajdonságai azonosak, relatív tömegkülönbsé
gük befolyásolja egyrészt a molekulán belüli kötési 
energiájukat, másrészt mozgékonyságukat, ezért nem 
egyformán viselkednek a különböző fizikai, kémiai, 
biológiai folyamatokban. Az eltérő viselkedést szigorú 
fizikai törvények szabályozzák, a kialakult stabilizo- 
tóp-arányok a keletkezési folyamatok, körülmények 
ujjlenyomatai, legyen szó akár geológiai, hidrológiai 
vagy biológiai folyamatról.

Mit is mondott Szalay Prof? „Meggyőződésem, hogy 
a tudomány szakmákra, szakterületekre való felosztá
sa az osztályozó emberi elme ugyan szükségszerű, de 
mesterséges terméke. A természet nem ismeri az ilyen 
szakosítást.” Ede fizikus szemmel nézett bármilyen 
tudományterületen felvetődött problémára, szaggatva 
a mesterséges gátakat. Minden új kérdés új megoldást 
követelt, és, hogy ismét Szalay Sándort idézzem: 
„...ha az ember egy új területen kutat úttörőként, fel
szerelése jelentős részét saját kezével kell elkészíte
nie”. Ede számos mintavevő és -előkészítő berende
zést épített, amelyek máig a laboratórium pótolhatat
lan (kereskedelemben nem kapható) kincsei.

Ede 1998-ban megkapta a Gábor Dénes-díjat. „A 
díjat a felszín alatti vizek védelme, a környezet radio
aktív szennyezettségének vizsgálata, a stabil és radio
aktív környezeti izotópok méréstechnikájának fejlesz
tése, a béta-sugárzó izotópok aktivitáskoncentrációjá
nak meghatározása, a nemzetközi szinten elismert 
pontosságú, alacsony hátterű radiokarbon mérőrend
szer, illetve az ország egyik legkorszerűbb könnyű
elem izotóp-analitikai és nemesgáz laboratóriuma 
létrehozása és az erre alapozott monitoring rendszer 
kialakítása terén elért eredményeiért nyerte el.” 
(http://www. novofer. hu/alapitvany)

Hertelendi Ede 1999- szeptember 3-án meghalt. 
Amit ránk hagyott:

-  Gazdag műszaki-szellemi örökség,
-  Hidak, amiket a különböző tudományágakhoz és 

a mindennapokhoz épített a fizika és alkalmazott ku
tatás eredményeinek hasznosításával más területeken,

-  A maga köré gyűjtött lelkes és tehetséges fiatalok, 
akikben saját példájával élesztette a kreatív kedvet, 
alkotó szellemet, átörökítve a Szalay-hagyatékot.

ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai 
Laboratórium (HEKAL)

Folytattuk a munkát. Legjobb tudásunk szerint dol
goztunk, de szembe kellett néznünk azokkal a prob
lémákkal, amelyekkel minden magyar akadémiai ku
tatóhely és felsőoktatási intézmény küzd: az elavult és 
lerobbant infrastruktúrával, a költségek emelkedésé
vel. Egyre többen kerestek meg bennünket újonnan 
felmerült problémákkal, de a megoldáshoz, bármilyen

vulgárisán hangzik is, pénz kellett. A berendezéseink 
világszínvonalúak voltak, de kapacitásuk véges, már 
nem tudtunk lépést tartani az igényekkel. A „szolgál
tatásainkért” kapott pénz a túléléshez alig volt elég, 
nemhogy a fejlesztéshez. A megoldást Ede egy „súlyo
san fertőzött” tanítványa, Veres Mihály kínálta, aki 
diplomája megszerzése után az iparban helyezkedett 
el, majd saját céget alapított nukleáris biztonságtech
nikai berendezések kifejlesztésére, méréstechnikák 
kidolgozására, környezetvédelmi mérésekre. Kapcso
lata a csoporttal soha nem szakadt meg, sőt egyre 
több munkát végeztünk közösen a Paksi Atomerőmű 
Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. (RHK Kft.) számára. 2006-ban az 
ATOMKI és az Isotoptech Zrt. 25 évre szóló bérleti és 
együttműködési szerződést kötött. Az Isotoptech Zrt. 
-  ATOMKI a Baross Gábor program támogatásával 
felújította a Környezetanalitikai Laboratórium teljes 
infrastruktúráját, a megújult laboratórium tiszteletünk 
és hálánk jeléül felvette Hertelendi Ede nevét.

A név kötelez. Az idén volt halálának 10. évfordu
lója. Szeptember 4-én Múlt -  jelen — jövő címmel 
egész napos tudományos ülést szerveztünk tiszteleté
re, amelyen partnereink segítségével igyekeztünk 
bemutatni, hogyan sáfárkodtunk örökségével. Az ülé
sen elhangzott előadások híven tükrözik jelenlegi 
kutatási témáinkat és kapcsolatainkat:

Sümegi Pál, SzTE, Földtani és Őslénytani Tsz: A 
radiokarbon adatok és mérések szerepe, lehetőségei a 
negyedidőszaki környezettörténeti és paleoökológiai 
kutatásokban.

Benkő Elek, MTA Régészeti Intézete: Radiokarbon 
keltezés a késő középkorban.

Haszpra László, Országos Meteorológiai Szolgálat: A 
légköri üvegházhatású gázok mérése Magyarországon.

Molnár Mihály, ATOMKI HEKAL: Miről mesél a 
szén, ha nem aktív?

Demény Attila, MTA Geokémiai Kutató Intézete: 
Kishőmérsékletű kalcitkiválások izotópfrakcionációs 
folyamatai.

Palcsu László, ATOMKI HEKAL: Cseppkövek és 
koraitok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok 
vizsgálata.

Varsányi Lrén, SzTE Ásványtani, Geokémiai és Kő
zettani Tsz: Paleoklíma-változások értékelése víz sta
bilizotópok CsO, D), nemesgáz-koncentráció, vízkor 
és kémiai összetétel közötti összefüggések alapján a 
Dél-Alföldön.

Bujtás Tibor, Paksi Atomerőmű Zrt., Sugárvédelmi 
Osztály: Kibocsátás- és környezetellenőrzés a Paksi 
Atomerőműben.

Szabó Sándor, ATOMKI HEKAL: A Paksi Atomerő
mű szűk környezetének hidrológiai modellezése.

Ormai Péter, RHK Kft: A debreceni tudásbázis sze
repe a hazai radioaktív hulladékelhelyezési progra
mokban

(Az előadások megtekinthetők honlapunkon: http:// 
www. atomki. hu/hekal/intezet. html)

Első ránézésre a program nagyon vegyesnek tűnik, 
bár az első hét előadás remekül beleillik az utóbbi
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években létrejött skatulyák közül a „klímakutatás” 
gyűjtőfogalomba, míg a további három a „nukleáris 
környezetvédelem” címszó alá tartozik. Hogyan illesz
kedhet mindez egyetlen laboratórium tevékenységé
be? Az előadások segítségével megpróbálom egyetlen 
példán bemutatni a témák kapcsolódását.

A különböző csigafajok rendkívül érzékenyek a 
hőmérsékletre és a csapadékra. Az üledékes kőzetek 
egyes rétegeiben előforduló fajok a réteg képződése 
idején uralkodó éghajlati viszonyokat tükrözik (mala- 
kohőmérő). Sümegi Pál (SzTE) a radiokarbon korada
tokkal korrelált faunaadatok alapján lokális és regio
nális léptékben rekonstruálta és értelmezte a Kárpát
medence utolsó 30 ezer évének klímatörténetét. Már a 
80-as évek végén, Hertelendi Edével közösen arra a 
megállapításra jutottak, hogy körülbelül 1500 éves 
felmelegedési és lehűlési ciklusok váltakoztak. Ezt 
később a részletesebb vizsgálatok megerősítették.

A felismerés óriási jelentőségű [2-3]. A sikerhez, 
Sümegi Pál zsenialitásán túl, szükségesek voltak a 
nagyon érzékeny és nagyon pontos radiokarbon-mé
rések.

A Paksi Atomerőmű első blokkja 1982-ben indult. 
Nyomottvizes reaktorról lévén szó, komoly 14C terme
lődésre lehetett számítani, tehát meg kellett oldani az 
erőmű 14C kibocsátásának folyamatos ellenőrzését. 
Ebben az esetben az aktivitás mérése nem jelenthetett 
gondot, erre a kereskedelemben kapható folyadék- 
szcintillációs berendezések tökéletesen alkalmasak 
voltak. Annál nagyobb problémát jelentett a kémé
nyeken kiáramló levegő folyamatos mintázása, a ki
bocsátott C02 és szénhidrogének csapdázása. Erre a 
célra fejlesztett ki Hertelendi Ede egy differenciális 14C 
mintavevőt, amit a szellőzőkéménybe telepítve mind 
a 14C02, mind a l4C„Hm kibocsátás mintázható, ezáltal 
a két frakcióhoz köthető 14C kibocsátás közvetlenül 
meghatározható lett. Nyitott kérdés maradt, hogy az 
atmoszférába kijutó 14C mekkora terhelést jelent a 
környezetre. Ennek ellenőrzésére hasonló mintavevő
ket telepítettek az erőmű 2 km sugarú környezetében 
4 környezetellenőrző állomásra („A” típusú állomá
sok), valamint a Dunaföldváron üzemeltetett háttér
mérő állomásra. Kiderült, hogy a talajszint fölött 2 
méterről származó levegőmintákban az erőmű 14C 
járulékát rutin méréssel nem lehet kimutatni, az 
ATOMKI-ban működő nagyérzékenységű proporcio
nális számlálókkal azonban a változások követhetők. 
Ettől kezdve „szolgáltatásként” rendszeresen mértük 
az 5 állomáson gyűjtött minták aktivitását. Az erőmű
ből származó 14C mennyisége minimális, néhány 
mBq/m3 volt. Kivéve egy állomást, ahol 2000-től egy
re többször mértünk a háttérnél kisebb aktivitásokat
[4], Mi az oka? A kérdéses állomás a hatos főút közelé
ben található. A növekvő gépkocsiforgalom következ
tében a légkörbe kerülő inaktív C02 lefedi, sőt felül
múlja az atomerőmű hatását. Ekkor fogtuk fel igazán 
az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) 2007-ben közzétett jelentésében [5] szereplő 
adatok (2. ábra) súlyát és kezdtünk foglalkozni a 
légköri C02 eredetével.

A Meteorológiai Világszervezet háttérlevegő-szeny- 
nyezettség mérő hálózatában (GAW -  Global Atmos
phere Watch) az alapállomások kötelező feladatává 
tették a légköri C02 koncentráció folyamatos mérését. 
A mérésekből kiderült, hogy a légköri C02 szint növe
kedési üteme széles sávban ingadozik, lényegesen 
nagyobb mértékben, mint az antropogén kibocsátás. 
Az okokról a vegetációval (C02 nyelő és egyben for
rás is) borított kontinentális területeken végzett méré
sek, valamint a C02 izotópösszetétel (14C, 13C/12C, 
180 / 160 ) mérések mondhatnak többet. Az izotópanali
tikai vizsgálatokra van lehetőség a laboratóriumban, 
mint ahogy a mintavétel is megoldott.

Magyarországon 1981-ben Haszpra László (OMSz) 
indította el K-pusztán a légköri C02 koncentráció fo
lyamatos mérését. Az állomás 1994-től Hegyhátsálon 
üzemel, sokrétű mérési tevékenységüknek [6] köszön
hetően 2006-tól az Európai Unió három kiemelt üveg- 
házgáz mérőhelyének egyike. Itt telepített Molnár 
Mihály (MTA ATOMKI HEKAL) két 14C02 mintavevőt 
2008-ban a mérőtoronyra 10 m és 115 m magasság
ban, és épített OTKA támogatással egy mobil fosszilis 
légköri C02 megfigyelő mérőállomást, amely folyama
tosan méri a levegő C02 tartalmát és mintát vesz az 
izotóparány mérésekhez. Ez utóbbi jelenleg Debre
cenben az ATOMKI udvarán üzemel. A hegyhátsáli és 
debreceni mérőállomásokkal együtt Európában ma 7 
olyan mérőhely létezik, ahol lehetőség van a légköri 
fosszilis C02 hányad közvetlen megfigyelésére, Hegy
hátsál pedig az egyetlen, ahol egyidejűleg két magas
sági szinten történik ilyen jellegű mérés [7-8].

A meteorológiai állomásokra telepített mintavevők 
már csak működési elvükben egyeznek meg az erede
ti mintavevőkkel. Az Isotoptech Zrt. és az ATOMKI 
közösen, a Baross Gábor program támogatásával új, 
korszerű egységeket fejlesztett ki. A növekvő kereslet 
kielégítését egy kutatóintézet nem tudja vállalni, de 
nem is a feladata. A gyártást az Isotoptech Zrt. koordi
nálja (http://www.isotoptech.com). Jelenleg már az új 
mintavevők üzemelnek a Paksi Atomerőmű kémé
nyeiben és környezetellenőrző állomásain, a Püspök
szilágyon üzemelő Radioaktív Hulladékokat Feldolgo-
1. ábra. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változása idő
számításunk kezdetétől 2005-ig. (forrás: http://www.ipcc.ch/pdf/ 
assessment-report/ar4/wg l/ar4-wg 1 -chapter2. pdf)
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azon a ponton keresztül csak a sötét nyilaknak megfe
lelő spinek lépjenek ki. (A másik kimeneten a szere
pek felcserélődnek.) így végeredményben a sötét és 
világos nyilaknak megfelelően irányított, polarizált 
spinek lépnek ki a gyűrűből [91.

Ez a fajta polarizáló működés még sarkítottabban 
jelentkezik, ha nem egyetlen gyűrűt, hanem gyűrűk 
rendszerét tekintjük [10]. Ha feltesszük, hogy az egyes 
gyűrűkben függetlenül változtatható a spin-pálya köl
csönhatás erőssége, akkor ezek megfelelő választásá
val elérhető az is, hogy egymással ellentétes irányú 
bemenetek más-más kimeneten keresztül hagyják el a 
hálózatot, méghozzá úgy, hogy irányuk megegyezik a 
bemenetével, és lényegében visszaverődés sincsen (4. 
ábra). Érdemes megjegyezni, hogy ez a javasolt esz
köz a Stern-Gerlach-berendezéshez teljesen hasonló, 
azzal a különbséggel, hogy a számítások szerint mű
ködik, míg -  amint már Bohr is megmutatta -  a hagyo
mányos, inhomogén téren alapuló berendezés elektro
nok spinpolarizációjára elvben sem alkalmas.

Kvantumgyűrűk hálózata emellett még számos ígé
retes alkalmazást tehet lehetővé [11], de ezek szem
pontjából alapvető kérdés, hogy a működőképességet 
mennyire befolyásolja (rontja el), ha a hőmérséklet 
növekszik, vagy a szabad úthossz a hálózat alkotóele

meinek gyarapodása miatt összemérhető vagy kisebb 
lesz, mint a rendszer mérete. Számításaink szerint a 
működőképesség ugyan megérzi ezeket a külső zava
rokat, de a mai kísérleti eszközökkel is elérhető az a 
tartomány, ahol még mérhetőek a jósolt jelenségek [12]. 
Ennek alapján a kvantumgyűrűk és a spinfüggő interfe
renciát mutató hálózatok mind elméleti, mind kísérleti 
szempontból sok lehetőséget tartogatnak még.
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MERRE TART AZ EURÓPAI UNIÓ A NUKLEÁRIS 
HULLADÉKOK KEZELÉSE TERÜLETÉN?

Ormai Péter, Hegyháti József
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Az elmúlt évtizedben jelentős műszaki haladás tör
tént az Európai Unióban a kis és közepes aktivitású 
hulladékok elhelyezése terén. A z igazi kihívás tovább
ra is a nukleáris fűtőelemciklus lezárása. Néhány 
országban a geológiai tárolók az építésre vonatkozó 
döntés közelébe jutottak. A z EU legújabb kutatási 
keretprogramjának fő  célkitűzése megvalósítás-célú 
programok ösztönzése minden eddig még le nem zárt 
fontos kérdésben annak érdekében, hogy masszív 
tudományos és műszaki alapot lehessen teremteni a 
geológiai elhelyezés biztonsága és a technológiák 
demonstrálhatósága érdekében, ezzel kialakítva egy 
közös európai álláspontot a fő  kérdésekben. A geoló
giai tárolók kifejlesztése mellett az elemszeparáció és 
transzmutáció (P&T) a másik főfejlesztési irány.

Kis és közepes aktivitású hulladékok 
elhelyezése

Az elmúlt évtizedben -  a nemzeti programok kereté
ben végzett munkának köszönhetően -  jelentős tudo
mányos és műszaki haladás történt az Európai Unió
ban a rövid életű kis és közepes aktivitású hulladékok

biztonságos végleges elhelyezése területén. Az ilyen 
típusú hulladékok elhelyezésére korszerű felszín kö
zeli és felszín alatti tárolók épültek. Európában az 
atomerőművel rendelkező országok majd mindegyike 
üzemeltet hulladéktárolót, vagy pedig folyamatban 
lévő programja van a létesítésre. Kivételt képez Hol
landia és Olaszország [1],

Kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezése Pakson a speciális 
szállítójárműre (foto NRHT).
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1. táblázat

A nagy aktivitású radioaktív hu lladékok tárolóinak  
tervezett időp ontja i az EU n éh á n y  országában

ország tároló építésének 
kezdete

üzembe helyezés 
becsült időpontja

Svédország 2015 2020

Finnország 2015 2020

Franciaország 2015 2025

Belgium 2025 2040-2080

Németország 2025 2030

Csehország 2030-2050 2065

Magyarország 2020-2046 2047

Az utóbbi években több ország vizsgálja a nagyon 
kis aktivitású hulladékok elhelyezésének kérdését, 
amely a közeljövőben egyre nagyobb számban lesze
relésre kerülő atomerőművek hulladékkezelési stra
tégiájának fontos eleme lehet. Franciaország és Spa
nyolország már üzembe is helyezett ilyen hulladék- 
tárolót.

Megoldandó feladatot jelent még a hosszú életű kis 
és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezé
se. Ezen a területen Svédország és Franciaország jár 
az élen az EU-n belül.

A nukleáris fűtőelemciklus lezárása

Az igazi kihívás továbbra is a nukleáris fűtőelemciklus 
lezárása. Jelenleg két jól kiforrott koncepció létezik a 
fűtőelemciklus lezárására. Az egyik az elhasznált fűtő
elemek újrafeldolgozása (reprocesszálása), a haszno
sítható anyagok kinyerésének igényével és a radio
aktív hulladékok üvegbe ágyazásával, illetve a kiégett 
fűtőelemek közvetlen végleges elhelyezése. Míg az 
első ipari méretekben már évtizedek óta működik, 
addig a közvetlen végleges elhelyezésre még nem 
került sor.

Figyelembe véve, hogy nagy aktivitású radioaktív 
hulladék mély geológiai elhelyezése 2020 előtt 
egyetlen EU tagállamban sem várható, ezért a követ
kező években is minden felhasználónak a kiégett 
fűtőelemek vagy az üvegezett nagy aktivitású hulla
dékok hosszú idejű átmeneti tárolására kell beren
dezkednie.

Geológiai elhelyezés

Ma már nemzetközi egyetértés van a szakemberek kö
zött a tekintetben, hogy a nagy aktivitású és/vagy hosz- 
szú élettartamú radioaktív hulladékok biztonságos, 
végleges elhelyezésének legjobb megoldása stabil, 
mély geológiai formációkban történhet. A legnagyobb 
kihívás, hogy a geológiai elhelyezésbe vetett bizalmat 
közvetíteni tudják a társadalomnak [2, 31-

2. táblázat

A m ély  g eo lóg ia i táro lók  becsü lt k ö ltségei

ország kiégett fűtőelem 
mennyiség (tU)

költség
(milliárd euro)

Finnország * 5500 3

Svédország 9100 3,5

UK 16400 15

Spanyolország 6800 3

* a telephelykutatás, a K&F, az engedélyezés és az átmeneti 
tárolás költségeit nem tartalmazza

A tároló fejlesztésben élenjáró országok többsége 
a mélybeli kőzetkörnyezetet a helyszínen vagy a 
helyszínhez hasonló körülmények között (in-situ) 
vizsgálja az erre a célra kialakított föld alatti kutató 
bázison, vagy elterjedtebb nevén kutató laborató
riumban (angol rövidítéssel: URL). Mára Európában 
Németország, Finnország, Franciaország, Spanyolor
szág, Svédország, Belgium és Svájc halmozta fel a 
legtöbb tapasztalatot a föld alatti kutatásokban. Ezek 
a vizsgálatok minden esetben széleskörű nemzetkö
zi együttműködésben folynak, messzemenően tá
maszkodva egymás eredményeire és tapasztalataira. 
Az Európai Unió is támogatja ezt a fajta munkát, 
kiemelten a belga és a svéd programot. Ez utóbbi 
indulásától fogva nemzetközi kutató létesítményként 
funkcionál.

A föld alatti kutatólaboratóriumok nem csak mű
szaki, tudományos szempontból nagyon fontosak. 
Külön ki kell emelni, hogy ezek a radioaktívhulladék- 
elhelyezéssel összefüggő lakossági kapcsolatépítés 
meghatározó létesítményei is. A hulladéktároló pro
jektek egyik legérzékenyebb pontja szerte a világon a 
társadalmi elfogadtatás.

Néhány országban mára már az építésre vonatkozó 
döntés közelébe jutottak a kiégett fűtőelemek és nagy 
aktivitású hulladékok elhelyezésére szolgáló geoló
giai tárolók projektjei, bár ez idáig ilyen tároló nem 
üzemel és a legtöbb országban még évekre van a léte
sítéstől ( 1. táblázat). A felmerülő akadályok ellenére 
egyetlen országban sem vetették el a geológiai tároló 
létesítésére vonatkozó döntést, bár sok országban 
lelassult a telephely-kiválasztási program, néhol pedig 
újragondolják a telephelyek kiválasztásának folyama
tát. Az újonnan csatlakozó országok mindegyike még 
több évtizedre van a megoldástól.

A mély geológiai formációban történő elhelyezés 
finanszírozása a „szennyező fizet” elv alapján biztosít
ható. A 2. táblázata tároló költségeire tartalmaz becs
léseket. 1000 tonna urán (tU) végleges elhelyezése 
közelítőleg 0,5-1,0 milliárd euróba kerülhet [4].

Elemszeparáció és transzmutáció

Annak ellenére, hogy a nagy aktivitású hulladékok 
mély geológiai formációban történő végleges elhe
lyezésével szinte minden nukleáris iparral rendelke
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ző ország foglalkozik, sok helyen keresik azokat a 
lehetőségeket, amelyek segítségével csökkenthetők 
a jövő generációk terhei. Az egyik ígéretesnek tartott 
lehetőség a hulladékokban található hosszú élettar
tamú radionuklidok átalakítása oly módon, hogy a 
maradékok elhelyezését követően csak jóval rövi- 
debb idejű intézményes ellenőrzésre legyen szük
ség. Az eljárás a transzmutáció, illetve P&T (Partition 
& Trans-mutation), olyan nukleáris folyamat, amely- 
lyel a hosszú élettartamú radioizotópok nagy részét 
stabil, vagy rövid élettartamú izotóppá lehet alakíta
ni reaktorban, vagy az e célra kialakított részecske- 
gyorsítókban [51.

Mivel a mai technológiákkal a megkívánt szétvá
lasztási hatékonyság nem érhető el, továbbá a szüksé
ges reaktortechnika sem eléggé kiforrott, ezért a 
transzmutációs programokat tovább kell fejleszteni, 
mielőtt dönteni lehetne gyakorlati alkalmazásukról. 
Mai tudásunk szerint azonban nincsen olyan techno
lógia, amelynek alkalmazásával teljesen kiválthatók 
lennének a geológiai tárolók. Ezért a transzmutáció 
nem is tekinthető önálló koncepciónak, sokkal in
kább a reprocesszálási változat finomításának. E tech
nológiánál a nagy aktivitású hulladékból leválasztják 
a transzurán izotópokat (aktinidákat) és a hosszú fele
zési idejű hasadási termékeket, majd megfelelő atom
reaktorban átalakítják azokat rövidebb élettartamú, 
illetve stabil izotópokká.

A negyedik generációs reaktorok fejlesztésénél ezt 
a feladatot már figyelembe veszik, és olyan reaktortí
pusok kidolgozását és üzembe állítását is tervezik, 
amelyeknek egyik fontos feladata — a villamosener- 
gia-termelés mellett -  az említett transzmutáció. En
nek révén olyan hulladékot kapunk, amelynek aktivi
tása kisebb lesz (bár továbbra is nagy aktivitású ma
rad) és megfelelő szintre történő lebomlásához nincs 
szükség több százezer évre, esetleg néhány száz év is 
elegendő lesz.

A fűtőelemciklus korszerűsítése és zárása során 
flexibilis elemszeparációs eljárásokat terveznek kidol
gozni, hogy az uránt és a plutóniumot többször is fel 
lehessen használni; ehhez a gyorsreaktorok elterjedé
sére, az aktinida-kémia fejlődésére, a szeparációs 
technológia fejlesztésére és az úgynevezett minor 
aktinidákat (Am, Cm, Np) is tartalmazó fűtőelemek 
gyártási technológiájának kidolgozására van szükség. 
A mai tudás szerint ipari üzemek 2040. előtt nem kez
dik meg működésüket.

A ma reálisnak nevezhető számítások szerint a ki
égett fűtőelemek több mint két nagyságrendű radio- 
toxicitás-csökkenése P&T alkalmazásával 500-3000 
év után érhető el, szemben a nyitott ciklussal, ahol 
ugyanez az érték 130 000 évre tehető. Ezt az időtávot 
követően a maradék radiotoxicitás 7,83 t természetes 
-  leányelemeivel egyensúlyban lévő -  urán (ennyi 
szükséges 1 1 friss fűtőelem előállításához) radiotoxi- 
citásával egyenlő. Ez azt is jelenti, hogy ezt az „új”, 
kedvezőbb tulajdonságúvá tett hulladékot továbbra 
is mély geológiai tárolóban kell elkülöníteni a bio
szférától.

Európai Uniós kutatások 
a nukleáris hulladékok terén

Egyre hangsúlyosabban fogalmazódik meg az Európai 
Bizottság Kutatási Igazgatósága részéről az integrált, 
összehangolt kutatási programokra vonatkozó igény. 
Fontos kérdés, hogy a radioaktív hulladékokkal fog
lalkozó szakembergárda hogyan tudná jobban hasz
nosítani a tudományos és technológiai tudásanyagot a 
legfontosabb kutatási területeken, illetve az új kutatá
si hálózatokra tett kezdeményezések segítésével mi
ként lehetne jobban strukturálni és hatékonyabbá 
tenni a jövőbeni európai kutatási együttműködést.

Fontos lépések már eddig is történtek a hatéko
nyabb együttműködés érdekében a korábbi Euratom 
Keretprogramokban, ahol a partnerszervezetek meg
osztották tapasztalataikat mind a stratégiai, mind 
pedig a tudományos kérdésekben. Az olyan szerve
zeti keretek, mint az Összehangolt Programok (Con
certed Actions), vagy a Tematikus Hálózat (Thematic 
Network) nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy az alapvető kérdésekben közös irányvonalak 
és megközelítések alakuljanak ki. Ily módon megte- 
remethető az a műszaki konszenzus, amely a nem
zeti programok prioritásainak meghatározásában je
lenthet segítséget.

Annak ellenére, hogy ezen összehangolt akciók 
korábban is segítettek abban, hogy számos problema
tikus területen sikerüljön közös megközelítést kialakí
tani, nem feltétlenül biztosították a leghatékonyabb 
kutatási struktúrát és a tudásanyag legjobb hasznosí
tását. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a 6. és 7. 
Keretprogram új szervezeti formái, úgy mint az Integ
rált Projektek (Integrated Project) és a Tudásközpon
tok (Network of Excellence) valóban szervezettebb és 
hatékonyabb kutatásokat fognak eredményezni. Eh
hez azonban arra is szükség van, hogy a radioaktív 
hulladékok kezelésében érintett szervezetek -  kuta
tók, programvégrehajtók, hatóságok -  között még 
szorosabb együttműködés valósuljon meg. Az Euró
pai Bizottság Kutatási Igazgatósága a 7. Keretprog
ramban Európai Technológiai Platform létrehozását 
szorgalmazza.

A 6. és 7. Keretprogram fő célkitűzése megvalósí
tás-célú K&F minden eddig még le nem zárt fontos 
kérdésben annak érdekében, hogy masszív tudomá
nyos és műszaki alapot lehessen teremteni a geológiai 
elhelyezés biztonsága és a technológiák demonstrál- 
hatósága érdekében, ezzel alakítva ki közös európai 
álláspontot a fő kérdésekben.

A jelenlegi vizsgálati irányok a következők:
• A befogadó kőzet in-situ jellemzése generikus és 

telephely-specifikus URL-ekben.
• A meghatározó folyamatok (geoszférától a bio

szféráig) vizsgálata a tároló környezetének megisme
réséhez.

• Robusztus biztonságelemzési módszertan kifej
lesztése (modellezési eszközök).

• Mérnöki tanulmányok és a tároló megvalósításá
nak demonstrálása.
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• A lakossági elfogadást támogató társadalmi kér
dések vizsgálata.

Az eddigi kutatásokkal kapcsolatosan néhány fon
tos megállapítás tehető. A nagy aktivitású hulladékok 
elhelyezésére szolgáló geológiai tárolókkal kapcsola
tos K&F tevékenység időigényes, komplex multi-disz
ciplináris terület. A programok lassan és óvatosan 
valósulnak meg (évtizedek telhetnek el a koncepció 
kialakításától a megvalósításig). Az Euratom keret- 
programok végig jelen voltak ezen összetett folyamat 
során, és továbbra is folytonosságot jelentenek. Mivel 
az alapkoncepció kiforrott, a további vizsgálatok az 
optimalizálást és a bizonytalanságok csökkentését 
szolgálják.

A további európai kutatási erőfeszítések elsősorban 
a nagyobb mértékű integrációt célozzák.

Nemzetközi vagy nemzetek feletti megoldások

Gyakorlatilag minden nemzeti radioaktívhulladék
kezelési program deklarálja, hogy nemzeti szintű 
megoldást kell találni a saját hulladék elhelyezésé
nek problémájára. Ez leginkább a jelenlegi politikai 
realitások tükröződése, mintsem alapelv. A témában 
megjelent nemzetközi tanulmányok, valamint a kü
lönböző más fórumokon lezajlott viták mind arra a 
következtetésre jutottak, hogy nincsenek alapvető 
etikai vagy környezetvédelmi érvek a nemzetközi 
hulladéktárolási projektekkel szemben. Az aggodal
mak forrásai újabban a terrorfenyegetettség és proli- 
feráció.

Valóban nyilvánvaló, hogy erős gazdasági és mű
szaki érvek szólnak az ilyen projektek mellett, külö
nösen olyan nemzetek esetében, amelyek kis atom- 
energetikai kapacitással rendelkeznek. A költségek, a 
biztonság és a védelem (safeguards) szempontjából a 
nemzetközi együttműködés ideális megoldás lehetne, 
hiszen így a nukleáris anyagok megbízhatóbb elzárá
sa mellett a nukleáris technológiák alkalmazását is 
lehetővé tenné még több ország számára. A kérdés 
társadalmi és politikai érzékenysége miatt a nagy akti
vitású hulladékok végleges elhelyezésében élenjáró 
országok (Svédország, Finnország) különösen vissza
fogottak a regionális hulladéktárolás kérdésében.

Hazai helyzet

Magyarországon az atomerőművi kis és közepes akti
vitású hulladékok végleges elhelyezésének kérdése a 
jelenleg Bátaapátiban épülő tárolóban hosszú távon 
megoldást jelent.

A kiégett fűtőelemek átmeneti tárolására szolgáló 
létesítmény 50 évre megoldja a kazetták biztonságos 
tárolását. Ez idő alatt kell végleges megoldást találni.

1995-ben program indult a nagy aktivitású és hosz- 
szú élettartamú hulladékok elhelyezésének megoldá
sára. Középpontjában elsősorban azok a helyszíni 
vizsgálatok voltak, amelyeket 1996 és 1998 során a

Mecsek hegységben található (akkor még működő) 
uránbányából megközelíthető Bodai Agyagkő Formá
ció (BAF) területén, 1100 m mélységben végeztek el. 
A program három évre korlátozódott a bánya 1998 évi 
bezárása miatt. 2004-től folytatódtak a BAF megisme
rését és alkalmas terület kijelölését célzó vizsgálatok 
és kísérleti munkák. Az újrainduló kutatások elsődle
ges célja egy földalatti kutatólaboratórium helyszíné
nek kijelölése.

Összefoglalás

A nukleáris energia jövőbeli alkalmazásai alapvetően 
hatással lesznek a képződő nukleáris maradékanya
gok mennyiségére és minőségére.

A következő évtizedekben az atomenergia felhasz
nálásának fenntarthatósága érdekében kifejlesztik az 
atomerőművek negyedik generációját. Az atomerő
műveknek ez az új generációja a természeti erőforrá
sok javított felhasználásával és a nagy aktivitású hulla
dék mennyiségének minimalizálásával döntően befo
lyásolja majd az atomenergetika fenntartható alkalma
zását. A fejlesztésekben nagy szerep jut a gyorsneut- 
ron-spektrumú reaktoroknak, amelyek lehetővé te
szik a fűtőelemciklus zárását.

A negyedik generációs rendszerek egyrészt mini
malizálni fogják a nukleáris maradékanyagok meny- 
nyiségét, másrészt pedig jelentősen csökkentik a 
végleges elhelyezés nagyon hosszú felügyeleti idő
szakát, ezáltal csökkentve a jövő generációk terheit, 
valamint növelik a lakosság egészségének és a kör
nyezet védelmét.

Nemzetközileg elfogadott elv, hogy minden or
szágnak saját magának kell gondoskodnia a terüle
tén keletkezett radioaktív hulladékok végleges elhe
lyezéséről. Ez nem feltétlenül az adott országon be
lüli elhelyezést jelenti. Az utóbbi időben felélénkült 
az érdeklődés a nemzetközi megoldás iránt. E nem
zetközi hasznosítású tárolókra vonatkozó elképzelé
sek ma még nagyon kezdeti fázisban vannak, és 
egyáltalán nem biztos, hogy -  a befogadó országok 
lakosságának ellenállása következtében -  valósággá 
válhatnak. Ezért minden atomenergiát alkalmazó or
szágnak folytatnia kell a saját területén történő elhe
lyezésre alkalmas terület keresését és a telephely 
előkészítését.
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AZ ATOMENERGIA ALKALMAZÁSÁRÓL 
-  NEM MŰSZAKI SZEMMEL Trampus Péter

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A z atomerőművek azon nyilvánvaló adottságuk ered
ményeként, hogy működésük közben nem bocsátanak 
ki üvegházhatású gázokat, hozzájárulnak a globális 
éghajlatváltozás ütemének lassításához. Ahhoz, hogy 
hozzájárulásuk a jelenleginél hatékonyabb legyen, az 
atomerőművek alkalmazásával kapcsolatosan olyan 
akadályokat is le kell győznie az emberiségnek, ame
lyek elsősorban nem műszaki, gazdasági, hanem más 
természetű -  etikai, pszichológiai, szociális, kulturális
-  okokra vezethetők vissza. Az atomenergia alkalma
zásának ezek a szempontjai gyakran nem kapnak 
akkora figyelmet, mint a tisztán műszaki, gazdasági 
vagy éppen proliferációs szempontok. A cikkben -  első
sorban a nemzetközi fórumokon elhangzottak, vala
mint vezető folyóiratokban publikáltak alapján -  sorra 
vesszük és röviden elemezzük ezeket a szempontokat, 
majd következtetéseket vonunk le az atomenergia jövő
beni alkalmazására nézve.

P
Az emberi társadalom működése -  hasonlóan más, di
namikus folyamatokból felépülő rendszerekhez -  külső 
energiát igényel. Egészen a 19. század kezdetéig a kül
ső energia forrása -  közvetlen vagy közvetett formában
-  a Nap volt. A 19. század kezdetén váltak tömegesen 
elérhetővé a fosszilis primerenergia-hordozók, ami 
megváltoztatta az életet, és jelentős mértékben hozzájá
rult -  egyebek mellett -  a népesség exponenciális nö
vekedésének elindulásához, 1. ábra.

Ma az emberiség energiaellátással kapcsolatos prob
lémája (divatos kifejezéssel élve: kihívása) kettős. Az 
egyik problémát a világ népességének és a fejlődő or
szágok életszínvonalának folyamatos növekedésével 
együtt járó energiaigény kielégítése jelenti. A másik 
probléma a globális éghajlatváltozás kezelése. A cikk ál
talánosságban az energiaproblémán, és kifejezetten az 
atomenergia-alkalmazás műszaki-gazdasági szempont
jain túlmutató kérdéseket kísérli meg összefoglalni.

1. ábra. A világ népességének növekedése a 13. századtól

A népesség növekedésének kérdése

Az emberiségnek a Földre gyakorolt hosszú távú hatá
sát a népesség és az életmód határozza meg. Ha elfo
gadjuk azt, hogy az „ökológiai lábnyom” jól definiálja 
azt a területet (földet, vizet, keletkező hulladék elhe
lyezését stb.), amely egy ember életéhez szükséges, 
akkor kijelenthető, hogy csaknem három Föld nagysá
gú bolygó kellene ahhoz, hogy a 2050-re prognoszti
zált népesség a jelenlegi életmód és fogyasztási szo
kások megtartásával folytathassa életét. Ezzel szemben 
abban az esetben, ha az emberiség alapvetően meg
változtatná életmódját és fogyasztási szokásait, akkor 
akár 10 milliárd ember is élhetne a Földön. Ennek az 
lenne a feltétele, hogy lakásaik nem lennének nagyob
bak, mint a japán miniatűr hotelek (capsule hotels), 
rizs-alapú vegetáriánus diétán élnének, nem vagy rit
kán utaznának, a világhálón kommunikálnának, pihe
nési és szórakozási szükségleteiket a virtuális valóság
gal elégítenék ki és így tovább. A felvázolt tendencia 
egyébként illeszkedik a jelenlegi környezetbarát fejlő
dési tendenciához (miniatürizálás, információs techno
lógia), megvalósulása mégis erősen kétséges [1], Ezért 
az emberiségnek szembe kell néznie a népességnöve
kedés problémájával. Amennyiben feltételezzük, hogy 
a fejlett országok energiaigénye nem növekszik jelen
tős mértékben, ez akkor is a jelenlegi energiaigény 
megkétszereződését-megháromszorozódását jelentheti 
az évszázad közepére.

Annak ellenére, hogy az energiaprobléma egyik oka 
a népesség növekedése (ami a világ különböző orszá
gaiban egymástól jelentős mértékben eltérő tendenciát 
mutat), ritka annak a következtetésnek a hangoztatása 
a tudósok körében, hogy magát ezt az okot kellene 
kiküszöbölni. A népesség stabilizálásának kérdéséről 
általában nem beszélnek, aminek érthető politikai, hu
manitárius és egyéb okai lehetnek, de a hallgatás talán 
azzal is magyarázható, hogy az érintett tudósok (fiziku
sok, mérnökök) nem szívesen lépnek tudományterüle
tük határain túlra. Nem beszélni a kérdésről ebben a 
megközelítésben viszont annyit jelent, mint amikor az 
orvos aszpirint ír fel rákbetegnek, mondta Bartlett, egy 
amerikai fizikus, aki a jelenséget a tudósok csendes 
hazugságának nevezte [2]. Bartlett javaslata, hogy 
amennyiben elfogadjuk azt, hogy a probléma gyökere 
valóban a népesség növekedése (amit ő meggyőződés
sel állít), akkor a legfontosabb megvitatandó kérdés az, 
hogy mi ad jobb általános megoldást: a népesség stabi
lizálásán dolgozni, vagy a folyamatosan szűkülő forrá
sokat a folyamatosan növekvő népesség között eloszta
ni? Ebben a kérdésben felelőssége van a fizikustársada
lomnak. A kérdés ilyetén felvetése természetesen a 
legszélsőségesebb reakciókat váltotta ki, lásd a Physics 
Today 2004. évfolyamának későbbi olvasói leveleit.
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Az emberi fejlettség és a villamos energia

Azt gondolhatnánk, hogy több energia felhasználása 
nagyobb jóléttel párosul, ami azonban csak általá
nosságban igaz. Ha egy ország lakossága növekszik, 
a többletenergiát a nagyobb népesség azonos (vagy 
csökkenő) életszínvonalon tartására is fel lehet hasz
nálni. Az életszínvonal növelésére csak abban az 
esetben lehet esély, ha a többletenergia előállítása és 
felhasználása hatékonyabb a jelenleginél. Az ENSZ a 
tagországai statisztikai mutatóiból létrehozta az 
„emberi fejlettségi” indexet (Human Development 
Index, UDI) 131 ■ A HDI egy ország átlagos eredmé
nyeit az emberi fejlődés következő területeinek hely
zetét szintetizálva fejezi ki: hosszú és egészséges 
élet, tudás és tisztességes életszínvonal. A 2. ábra a 
világ 60 legnépesebb országának HDI-jét mutatja a 
villamosenergia-felhasználásuk függvényében (az 
ábrán olyan országok szerepelnek, amelyekre létezik 
HDI). Az ábrából látható, hogy a HDI körülbelül 
4000 kWh éves fogyasztás felett egy állandósult 
magas értéket mutat. Annak ellenére, hogy minden 
ország helyzete egyedileg kezelendő, ez a korreláció 
évtizedekre visszamenőleg érvényesnek tűnik. Mind
ebből az a következtetés vonható le, hogy a szegény 
országok jólétének növelése jelentősen nagyobb 
energiafogyasztást fog igényelni a jelenlegi előrejel
zéseknél [4].

Az éghajlatváltozás globális természete és hatása 
mára megkérdőjelezhetetlen. Azt is látni kell azonban, 
hogy a világ országai az ok kiváltásában nem egyfor
mán vettek részt, ugyanis a gazdag (OECD) országok 
bocsátották ki az üvegházhatású gázok többségét. A 
szegény országok érintettsége viszont fokozottabb, 
amit földrajzi helyzetük, a mezőgazdaságtól való erő
sebb függésük és -  természeti erőforrásaik hiányában 
-  sebezhetőségük magyaráz. Ez a helyzet kettős 
egyenlőtlenségre mutat rá: egyrészt a gazdag orszá
gok felelősségére a jelenlegi helyzet miatt, másrészt, 
hogy a következmények erősebben érintik a szegény 
országokat [5]. Ennek az egyenlőtlenségnek a kezelé
se nem nélkülözheti az etikai megközelítést.

Az energiaigények kielégítésének hierarchiája

Maslow, egy amerikai pszichológus a múlt század kö
zepén alkotta meg elméletét az emberi igények moti
vációs szerkezetéről. Az igényeket csoportokba ren
dezte és definiálta ezek hierarchiáját, amit vizuálisan a 
róla elnevezett Maslow-piramis szemléltet [6]. Ennek 
lényege, hogy az ember csak a fizikai és szellemi jó
léttel kapcsolatos alacsonyabb rendű igényei kielégí
tését követően törődik személyisége fejlődésének ma
gasabb rendű igényeivel. Visszatekintve az egyes 
nemzetek energiapolitikájának kialakulásra és fejlő
désére, megállapítható, hogy a piramismodell alkal
mazható az energiapolitikára is. Csak miután az ener
giához való hozzáférés biztosított volt, került át a 
hangsúly az ellátás biztonságára, majd csak ezt köve-
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tőén vették figyelembe az egyes országok a költségek 
hatékonyságát. Az iparilag fejlett országok az 1970-es 
évek végétől kezdtek figyelni a természeti erőforrá
saik hatékonyságának kérdésére, és csak ezután a tár
sadalmi elfogadhatóságra. A 3■ ábra az energiapoli
tika Maslow-piramisát mutatja be [7]. Amennyiben ér
vényesnek tekintjük az emberi igények hierarchiájá
val való analógiát, akkor nyilvánvaló, hogy az egyes 
prioritások közötti egyensúly kialakítása politikailag 
korlátozottan, és kizárólag a magasabb rendű társa
dalmi igények biztosítása esetében lehetséges.

Az előzőekből következik, hogy ameddig az ellá
tásbiztonság dominál (vagy jelen van) a nemzetközi 
energiapolitika színpadán, addig erősen kétséges a 
nemzetközi megegyezés a magasabb rendű igények 
kérdésében (Kyoío - j egy zőkö nyv). Tény, hogy világ
szerte még mindig körülbelül másfél milliárd ember 
nem jut villamos energiához. Fontos kérdés az ellátás
biztonság fogalmának helyes értelmezése. A közvéle
mény ellátásbiztonsággal kapcsolatos felfogása 
ugyanis nemcsak tényeken nyugodhat, hanem bizo
nyos mértékben érzelmi alapokon is. Mindaddig, 
amíg az ellátásbiztonság megfelelő szintjében nincs 
egyetértés, addig a magasabb rendű igények tükrében 
megkérdőjelezhető érdekcsoportok a „félelem takti-

3. ábra. Az energiapolitika Maslow-piramisa [7]
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káját” alkalmazva azt sugallhatják, hogy az ellátásbiz
tonság adott szintje nem megfelelő, és a figyelmet a 
magasabb rendű igényekről átterelhetik pusztán az 
ellátásbiztonság kérdésére.

Széndioxid-kibocsátás nélküli technológiák

Évente 18000 TWh villamos energiát állítanak elő, 
ami gigatonnákban mérhető mennyiségű szén-dioxid 
kibocsátásával jár. A széndioxid-kibocsátás nélküli 
technológiák közül a vízerőművek, az atomerőművek 
és a szélerőművek sorolhatók az érett technológiák 
közé. A képet a biomassza, a geotermikus energia, 
továbbá a Nap és az óceán energiája teszi teljessé. 
Nyilvánvaló, hogy a növekvő energiaigény kielégíté
sére és a globális éghajlatváltozásra adandó „globális” 
válasznak ezekre a technológiákra kell építenie. Rész
igazságot tartalmaz, és az atomenergiával szembeni 
előítélettel terhelt az a megfogalmazás, amelyik a glo
bális éghajlatváltozás válaszát a megújuló energiafor
rásokban látja.

A széndioxid-kibocsátás nélküli technológiák érté
kelése több szempontból lehetséges és szükséges. 
Ilyen szempontok például: a primerenergia-hordozó, 
valamint a technológia rendelkezésre állása, a létesí
tés és üzemeltetés költsége, az energiaátalakítás ha
tásfoka, környezeti, biztonsági, elfogadási szempon
tok stb. Erről számtalan értékelést, rangsorolást lehet 
olvasni, akár magyar nyelven is -  például [8, 9] 
amelyeket azonban befolyásolhatnak a különböző ér
dekcsoportok (utalunk itt az előző pontban írottakra). 
A közelmúlt egyik tárgyilagos elemzése olvasható a 
[10] hivatkozásban. Meggyőződésünk, hogy az atom
energia magában hordozza annak lehetőségét, hogy 
tartósan részt vállaljon az energiaprobléma alapvető 
kérdéseinek megoldásában.

Az atomenergia alkalmazásának ellenzése

Az atomenergia békés alkalmazását kezdettől fogva 
árnyak kísérik, ami kihat a technológia alkalmazása 
jövőjének a megítélésére. Az alkalmazásra a legsöté
tebb árnyékot a Hirosimára és Nagaszakira ledobott 
bombák vetik. Ennek eredményeként az atomenergiát 
a világ kezdettől fogva nem a tudomány egyedülálló 
vívmányának tekintette, mert az emberekben az atom
energia fogalmával való találkozás elsősorban az atom
háborútól való félelmet asszociálta. Ezt az asszociációt 
csak erősítette a múlt század közepén a hidegháború 
atomfegyverkezési versenye, majd megkoronázta az 
atomenergia-ellenes mozgalmak megjelenése a nyugati 
demokráciákban. Ez utóbbiaknak sokkal inkább társa
dalmi mozgatórugói voltak, mint az atomenergia békés 
alkalmazásának tényleges elutasítása. A mozgalmak az 
Amerikai Egyesült Államokban a kormány külpolitiká
ját ellenző mozgalmakból nőttek ki, Nagy-Britanniában 
a szociálpolitikai problémák adtak lendületet nekik, és 
szinte mindenütt a pop-kultúra részeivé váltak. Mind

ezeket kiegészítették a 90-es évek energiaipari liberali
zálási és privatizálási folyamatai, amelyeket úgy lehet 
röviden jellemezni, hogy a közgazdász gondolkodás 
úrrá lett a mérnöki gondolkodáson [11]. Az atomerőmű
építkezések világméretű megtorpanásához tehát több 
különböző tényező hozzájárulása kellett, amelyek 
együttes hatása lényegesen jelentősebb volt, mint pél
dául a TMI atomerőmű balesete, ami egyébként ugyan
ebben az időszakban történt.

Az atomenergia ellentmondásos megítéléshez az 
előző — elsősorban érzelmileg és politikailag motivált
— okokon túl több, a társadalom szemében irracionális 
elem is hozzájárul. Ezek a tudománynak (elsősorban 
a fizikának) a huszadik század első felében lezajlott 
azon jelentős szemléletváltásával hozhatók összefüg
gésbe, amely nélkül a nukleáris energia sem katonai, 
sem polgári alkalmazást nem nyert volna. A viszony
lag egyszerűen befogadható newtoni mechanika mel
lett megjelent a hétköznapi ember szemében miszti
kus einsteini relativitáselmélet és a kvantummechani
ka. Az érthető determinisztikus szemlélet mellett meg
jelent a jelenségek valószínűségi szemlélete és az en
nek törvényszerűségeit leíró elmélet. Az ellentmon
dásos megítéléshez jelentős mértékben hozzájárul az 
is, hogy a nukleáris technológia olyan technológia, 
amelyhez hozzátartozik a radioaktív sugárzás. Megje
lent tehát egy olyan veszélyforrás, amit az emberi ér
zékszervek nem észlelnek. A példaként említett jelen
ségek a tudósok számára érthetőek, de a hétköznapi 
emberek döntő többsége számára felfoghatatlanok, 
ezért gondolkodásukban zűrzavart okoznak. A zűrza
var mesterségesen fokozható, lásd az előző bekezdés
ben írottakat. Ennek a zűrzavarnak a társadalmi gon
dolkodásban való tartós uralkodása szorosan össze
függ az ismeretek hiányával, ami felhívja a figyelmet -  
a (természettudományos) oktatás jelentősége mellett
-  a korrekt és mindenki számára érthető tájékoztatás 
szükségességére. Az előzőek alapján talán érthető, 
hogy egy ilyen komplex kérdésben nehezen képzel
hető el társadalmi méretű egyetértés. A társadalmi 
egyetértés hiányát pótolhatja politikai akarat, ami vi
szont megoszthatja a társadalom eltérő módon gon
dolkodó csoportjait.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a nyugati világ
ban megtorpant (jelenleg újraéledésének jeleit muta
tó) atomenergia-felhasználás miért nem vesztette el 
hitelét Ázsiában. Különösen érdekes a kérdés felveté
se Japán esetében, amely elszenvedte az egyetlen 
atomcsapást. Ugyan eltérő berendezkedésű országok
ról van szó, ha Indiát, Kínát, Koreát vagy Japánt te
kintjük, de nem hagyható figyelmen kívül az a hatal
mas kulturális örökség, amely ezen országokra jellem
ző. Indiai tudósok szerint az energiaprobléma megol
dásának záloga a keleti és nyugati filozófia alappillé
reinek együttes, előítélet-mentes és kiegyensúlyozott 
figyelembe vétele lehet [12], ami hozzájárulhat egy 
valódi paradigmaváltáshoz. Itt energia, élelem, ivóvíz, 
föld, egészség komplex módon kezelendő, ami az eti
kai, ökológiai, emberi jogi kérdések együttes figye
lembe vételével jár. A kérdés ilyen megközelítésének
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igényét alátámasztja, hogy érzékelhetők a jelei annak, 
hogy ahogyan a 20. század műszaki fejlődésének gyö
kerei Európában voltak, úgy a 21. század fejlődését 
Ázsiában fogják írni.

Következtetések

Az energiaprobléma megoldása és ezen belül az 
atomerőművek hosszú távú szerepének megszilárdí
tása jelentős erőfeszítéseket igényel az emberiségtől. 
Az erőfeszítéseket több síkon kell kifejteni. Egyrészt 
az energiaprobléma nem kezelhető más globális 
problémáktól elszigetelve, másrészt nem szűkíthető le 
egyszerű műszaki vagy gazdasági kérdésekre. Egyre 
többször találjuk magunkat szembe a kérdés etikai 
vonatkozásaival, amelyek kezelése nélkül a megnyug
tató megoldás nehezen képzelhető el. Úgyszintén 
megkerülhetetlenek azok a filozófiai vonatkozások, 
amelyek a keleti és nyugati kultúra egymástól eltérő 
gyökerein alapulnak. Az atomenergiától való indoko
latlan félelem eloszlatására előrelépés szükséges az 
oktatásban és a tárgyilagos információszolgáltatásban. 
A probléma sikeres megoldásához, egyúttal az atom
energia jövőjéhez az egész világra kiterjedő (globális)

együttgondolkodásra van szükség. A globális együtt
gondolkodás feltétele egy „fejlett” civilizáció, és a fej
lett jelzőt itt nem gazdasági vagy ipari, hanem annál 
lényegesen szélesebb értelemben kell érteni.
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IGAZÁBÓL MI VAN AZ LHC-VEL? Horváth Dezső 
MTA KFKI RMKI, Budapest 

és ATOMKI, Debrecen

Felfedezés és pontosság

A protonütköztetőknek óriási a felfedezési potenciálja. 
A CERN Nagy hadron-ütköztetője (Large Hadron Colli
der, LHC) hamarosan protonokat fog ütköztetni 7 TeV1 
energián. A protonban úszó alkatrészek, a kvarkok és a 
kölcsönhatásukat közvetítő gluonok sokféle energiával 
ütközhetnek, ezért rengeteg információt adnak az el
érhető energiatartományban lehetséges folyamatokról. 
A gyenge kölcsönhatást közvetítő W* és Z° bozont a 
CERN proton-antiproton ütköztetőjénél fedezték fel 
1983-ban, és komoly reményeket fűzünk a Higgs-bo- 
zon és egyéb új fizika felfedezéséhez az LHC-nél.2

Habár erről több cikkben is írtam már [1], a továb
biak jobb megértéséhez célszerű felidéznünk a CERN 
mostani gyorsítórendszerét (1. ábra).

A Standard modell diadalmenetét a két elektron
pozitron ütköztetőnek köszönhetjük, a CERN LEP és a 
stanfordi SLC gyorsítónak. Valamennyi komoly ré

1 1 eV (elektron-volt) energiát nyer egy elektron 1 V feszültség 
hatására. Az atomfizikai folyamatok (röntgensugárzás) energiája 
kilo-eV (1 keV = 103 eV) körüli, a részecskefizikusok giga-eV-ban (1 
GeV = 109 eV) gondolkodnak, a legújabb nagy részecskegyorsítók 
(az amerikai Tevatron és a CERN LHC-je) tera-eV (1 TeV = 1012 eV) 
energiát érnek el.
2 Csoportunk tevékenységét a CMS-kísérletben az NK67947.
számú NKTH-OTKA pályázat támogatja.

szecskefizikai kísérlet többezer adata igen jól, statisz
tikus szóráson belül illeszthető a Standard modell 19 
paraméterével (a neutrínók tömegét ilyenkor el szok
tuk hanyagolni, annyira kicsik). A modell valamennyi 
elemi részecskéjét, a leptonokat, kvarkokat és a köl
csönhatásokat közvetítő bozonokat sikerült kísérleti
leg megfigyelni és azonosítani. A Higgs-bozon az 
egyetlen még nem megfigyelt alkotóelem, de az is 
egészen jól behatárolt: a Standard modell legújabb 
illesztése [2] szerint tömege nagy valószínűséggel 114 
és 160 GeV között van.

De miért van szükségünk még nagyobb gyorsítókra 
(és egyáltalán részecskefizikusokra :-), ha egyszer a 
Standard modell olyan csodálatosan leírja a Termé
szetet?

Amint azt a Standard modellről szóló cikkemben [31 
jómagam és sokan mások leírták, az elméletnek van 
egy sereg elvi problémája. Hogy csak néhányat említ
sünk: nincs meg a Higgs-bozon és sokmindent nem 
értünk: nem tudni, miért van éppen három fermion- 
család, mi alkotja a Világegyetem sötét anyagát, hova 
lett az ősrobbanás után az antianyag és mitől van a 
gyenge kölcsönhatás bal-jobb aszimmetriája [4]. Rend
kívül zavaró az úgynevezett hierarchia-probléma: a 
Higgs-bozon tömegének 100 GeV nagyságrendű érté
két természetellenesen nagy, 10 nagyságrenddel na
gyobb értékek különbségeként kapjuk meg.
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neutrínók Gran Sassónak

1. ábra. A CERN gyorsítókomplexuma 2008 után. A proton-szink- 
rotron (PS) protont és nehéz ionokat gyorsít a szuper-proton-szink- 
rotron (SPS) és a Nagy hadron-ütköztető (LHC), valamint protont az 
Antiproton-lassító számára. Az SPS saját kísérletein és az LHC táplá
lásán kívül neutrínónyalábot (CNGS) indít a földkérgen keresztül az 
Olaszország közepén, a CERN-től 730 km-re található Gran Sasso 
föld alatti neutrínólaboratórium felé.

A fenti problémákra rendkívül ígéretes megoldást 
kínál a szuperszimmetria elmélete [51, és sok más al
ternatív elméletet is felállítottak, de az általuk megjó
solt új részecskéket, jelenségeket nem látjuk. Igen
csak reménykedünk benne, hogy az LHC-nál sikerül a 
Higgs-bozont vagy -bozonokat, szuperszimmetrikus 
részecskéket vagy egyáltalán, valamilyen új jelenséget 
felfedeznünk.

Az LHC tervezése 1984-ben kezdődött, 5 évvel a 
LEP indulása előtt. Világos volt ugyanis, hogy a szink- 
rotronsugárzás miatt, amely áldás az anyagtudomány
ban és -  kevés kivétellel -  átok a részecskefizikában, 
a LEP, a Nagy elektron-pozitron ütköztető lesz a leg
nagyobb elképzelhető, köralakú elektrongyorsító. A 
szinkrotronsugárzási energiaveszteség körönként

AZ?- - i E f f ß V , (1)
3 P

2. ábra. Az LHC és kísérletei. A két kisebb kísérlet, az ALICE és az 
LHCb elfért az L3 és DELPHI LEP-kísérletek barlangjában, de a két 
nagynak, a CMS-nek és az ATLAS-nak új gödröt kellett ásni.

ahol a részecske töltése Q, a vákuumbeli fénysebes
séghez viszonyított sebessége ß = v/c, relativisztikus 
tényezője y = (1 -  ß)”1/2 és pályasugara p. Ez azt jelen
ti, hogy, például, ugyanazon körülmények között az 
elektron 13 nagyságrenddel több energiát veszít 
szinkrotronsugárzás következtében, mint a proton.

Az LHC-t igencsak ambiciózusan tervezték és épí
tették meg. Genf mellett, a svájci-francia határon, a 
Jura-hegység lábánál 40-100 m mélyen fúrt 27 km 
hosszú alagutat (2. ábra) lényegében megtöltötték 
szupravezető mágnesekkel. A 7 TeV-es protonokat 
körpályán tartó 1232 szupravezető mágnes (3- ábra) 
egyenként 15 m hosszú, 35 tonna súlyú és 1,9 K hő
mérsékleten 8,3 T teret tud tartani. A gyorsítógyűrűben 
40 MHz az ütközési gyakoriság, tehát a detektorokban 
25 ns-onként találkoznak a nyalábok és mindegyik ta
lálkozáskor 10-20 proton-proton ütközés várható, ami
kor az LHC eléri teljes intenzitását. Az összesen 9300 
mágnes ellenőrzése, levitele és beillesztése (4. ábra) 6 
évig tartott és 2008 elején fejeződött be. Utána le kellett 
hűteni a sokezer tonnányi mágnest 1,9 K hőmérséklet
re, hidegebbre, mint a világűr (annak a kozmikus hát
térsugárzás 2,7 K-es hőmérsékletét tulajdonítjuk).

3 ábra. Az LHC eltérítő-mágnesének keresztmetszete a CERN Mik
rokozmosz kiállításán. Az egymással szemben keringő és az észlelő
rendszerek középpontjában ütköztetett, 7 TeV energiájú protonnya
lábot két szupravezető dipólus-mágnes tartja körpályán 8,3 T térrel.
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4. ábra. Mágnes beillesztése a gyorsítóba. Technikusok az előtér
ben végződő dipólusmágnes vákuum- és hűtőrendszerét, csatlako
zóit hegesztik.

2008. szeptember 10. volt a nagy nap, amikor óriási 
felhajtás közepette először vitték körbe a protonokat -  
egyelőre gyorsítás nélkül, az SPS 450 GeV-es energiáján 
— az LHC gyűrűjében. Elvben az egész világ egyenes 
adásban láthatta az LHC indulását a Világhálón keresz
tül, de a hálózat annyira túl volt terhelve, hogy mi itt
hon csak Simon Tamás origós szerkesztő mobiltelefo
non leadott helyszíni tudósításából értesültünk a fejle
ményekről. Budapesten az RMKI, Debrecenben az 
Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete aznap este előadó
ülést szervezett, ahol komoly érdeklődés mellett mond
tuk el, mi történt és mi nem. Az utóbbi óvatlan kollégá
ink elejtett megjegyzései alapján keltett rémhír volt 
arról, hogy az LHC nagyenergiájú ütközéseinél olyan 
fekete lyukak keletkezhetnek, amelyek aztán elnyelik a 
Naprendszert, de legalábbis a Földet. Ismét elmondtuk, 
hogy tekintettel arra, hogy a Holdat évmilliárdok óta 
bombázzák az LHC-nál sok nagyságrenddel nagyobb 
energiájú kozmikus sugarak és még megvagyunk, ez 
nem valószínű (de majd meglátjuk :-).

A nagy napon készült az LHC vezérlőtermében az 5. 
ábra fényképe. A figyelmes olvasó észreveheti, hogy a 
jelenlevő többszáz ember közül ketten vagy hárman 
dolgoznak, a többi tanácsokat 
ad, nézi vagy szurkol. Minden
esetre az a nap óriási siker volt, 
délutánig mindkét irányban 
körbementek a protonok, sőt 
még a gyorsítás rádiófrekven
ciáját is sikerült jól beállítani, 
úgyhogy a részecskecsomagok 
sokezerszer körbementek.

A következő lépés a mágne
sek áramának fokozatos fel
vitele volt az első évre terve
zett 5+5 TeV energiához szük
séges 9000 A-re. Ezt szekto
ronként csinálták, az LHC gyű
rűje ugyanis 8 szektorra van 
bontva, a 8 lejáratnak megfele
lően (közülük négyben van ré

szecskeütközés és észlelőrendszer). A nyolc szektorból 
hétnek sikerült az áramát felhozni, de szeptember 19- 
én elengedett egy illesztés két szupravezető mágnes 
között. Az illesztők ellenállása az eredeti néhány nano- 
ohmról makroszkopikusra nőtt, a keletkező feszültség 
ívet húzott és kilyukasztotta a hűtővezetéket. A hűtésre 
szolgáló szuperfolyékony héliumból több tonna robba
násszerűen kifújt, rakétahatással kilökve helyéről az 
érintett soktonnás, lebetonozott mágnest úgy, hogy az 
az alagút faláról pattant vissza.

Ez a katasztrófa több mint egy évvel késleltette az 
LHC igazi indulását. Eleve hetekig tartott, amíg sike
rült az érintett szektort annyira felmelegíteni, hogy 
meg lehessen nyitni (6. ábra). Utána ki kellett szaba
dítani és a felszínre hozni 39 terelőmágnest és 14 több 
kisebb mágnest tartalmazó egységet. Szerencsére a 
tartalékokból sikerült pótolni őket. A felhozott mág
nesek nagy részt ki lehet majd javítani, hogy tartalékul 
szolgáljanak. Ellenőrizték az ohmos kapcsolatot min
den mágnes körül és kijavították a gyanúsan viselke- 
dőket. Gondoskodni kellett arról, hogy hasonló bal
eset többé ne forduljon elő, ezért az átütések megaka
dályozására beépítettek sokezer védőellenállást a 
mágnesek közé. Sokszáz kilométernyi kábelt kellett 
lefektetni az addigiakon kívül.

Ez a munka mostanra (2009 októbere) gyakorlati
lag befejeződött, az LHC-t novemberben újra elindít
ják. A tervek szerint kezdetben gyorsítás nélkül, a 450 
GeV belövési energián fogják a protonokat ütköztet
ni. Utána, karácsony előtt, vagy új év után, elkezdik a 
gyorsítást, kezdetben csak 3,5 TeV nyalábenergiára, 7 
TeV-es ütközésekre kell tehát készülnünk. A 14 TeV- 
es végső energia és a tervezett teljes ütközési hozam 
(luminozitás) eléréséhez valószínűleg több év kell. 
Jövő év végén a nehézionos programot is elindítják, 
egyelőre kis luminozitás mellett.

Mivel minden jel arra vall, hogy a Higgs-bozon tö
mege 114 és 1Ó0 GeV között van, kimutatása az LHC- 
nál sokáig eltarthat. Nehezebb Higgs-bozont sokkal 
könnyebb lenne felfedezni és azt a Tevatron már ta
lán meg is találta volna. Az LHC egyelőre kis energiája 
és luminozitása miatt a nagyobb felfedezések 2010

5. ábra. Az LHC vezérlőterme az LHC indulásakor, 2008. szeptember 10-én.
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6. ábra. LHC-mágnesek tönkrement csatlakozása a 2008. szeptem
ber 19-i baleset után, a mágnesek megnyitása előtt és után.

A FIZIKA TANÍTÁSA

BLAISE PASCAL, A FRANCIA 
MEGTEREMTŐJE

után várhatók. Távlatilag az LHC luminozitása sokkal 
nagyobb energia mellett nagyságrendekkel nagyobb 
lesz a Tevatronénál. Azt tervezik, hogy az utóbbit leál
lítják, mihelyt az LHC hozza paramétereit.
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A francia szellem jeles képviselője

Blaise Pascalt (1623-1662, 1. ábra) a szépirodalom 
és a teológiai irodalom művelői és olvasói sokkal, de 
sokkal jobban ismerik, mint a fizikusok. „A finom 
ízlésű elmék... a francia nyelv századának legtökéle
tesebb írójaként csodálják... Minden tolla alól kikerült 
sort drágakőként tartanak számon.” (Joseph Bertrand) 
„Amikor őt olvasom, úgy érzem, mintha saját maga
mat olvasnám.” (Stendhal)

„A végtelen tér örök hallgatása megrémít.” -  ez 
Pascal egyik legtöbbet idézett mondata. Ez a mondat 
túlmutat az irodalmon, ez már a filozófia és a teológia 
körébe tartozik. Ugyanis első olvasatában csak arra 
gondolhatunk, hogy a végtelennek és üresnek gon
dolt tér megijeszti a gondolkodó embert, azonban a 
hallgatás több, mint a csend, ahogyan néhány más 
fordításban olvashatjuk. Isten hallgat a végtelen tér 
mélyén, s azon kell elmélkednünk, hogy Ő miért nem 
szól hozzánk. (Egyébként nagyon nehéz a lendületes, 
alig tagolt kézírást olvasni. Egy-két betűtévesztés tel
jesen megváltoztathatja a mondat értelmét. Gyakran 
emlegetett példa: „az ateizmus a szellemi erő jele 
imarque), ez a helyes olvasat, nem pedig a sok helyen 
szereplő ... hiánya (manguel.)

Híres mondatának filozófiai értelmezését Ő maga 
adja meg egy más helyen: „Mert mi végre is az ember? 
Semmi a végtelenséghez, minden a semmihez viszo
nyítva, közép a semmi és a minden között.”

A hivatásos teológusokat megszégyenítő tudású 
szakemberré képezte ki magát. A mai napig az egyhá

zi emberek sokkal többet írnak róla, mint a matemati
kusok és fizikusok, teológiai tárgyú gondolatait sok
kal többször jelentetik meg, mint természettudomá
nyos írásait. Szent Ágoston tanait vallotta, a janzeniz-

1. ábra. Pascal dolgozik (Pierre Lauginie gyűjtéséből)
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mus híve lett. Bűnösnek tekintette például saját tudo
mányos kutatásait: „az elme bujaságát” látta bennük. 
Nézeteivel és írásaival a jezsuiták üldözött ellenségé
vé vált. A levelek vidékre (Lettres Provinciales) című 
művét, a francia irodalom egyik legnagyobb alkotását, 
Louis Montalte álnéven jelentette meg.

Három ismert író véleményével jellemezzük ezt a 
művét: „A komédiaíró kincsestára.” (Racine) „Nevet
ségessé teszi a jezsuitákat.” ( Voltaire) „A tréfás logika 
mesterműve.” (Balzac)

A bölcsészek sokkal jobban elkényeztetik olvasóikat, 
mint a fizikusok, hiszen sorra jelentetik meg az eredeti 
francia szövegeket, illetve a német, angol és magyar 
fordításokat. Némethné Pap Kornélia fizikatanár tanít
ványom utánanézett az interneten, hogy a jelentősebb 
magyar könyvtárakban milyen régi kiadású Pascal
műveket találhatunk. íme, egy kis ízelítő. A nem össze
függő, tehát töredékeket tartalmazó hatalmas mű, a 
Gondolatok (Pensées) halála után, 1670-ben jelent meg 
először. A rákövetkező évek és évszázadok néhány 
itthon fellelhető kötete (a kiadás évével): Somogyi 
Könyvtár, Szeged (1678, 1765, 1842); Ráday Gyűjte
mény (1678); Klimó Könyvtár, Pécs (1788, 1831); Mis
kolci Városi Könyvtár (1845). A levelek vidékre (Lettres 
Provinciales) című művének hazánkban elérhető né
hány példánya: Somogyi Könyvtár, Szeged (1658, 
1842); ELTE (1664); Országos Széchényi Könyvtár 
(1700); Klimó Könyvár, Pécs (1738, 1775); Ráday Gyűj
temény (1739); Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1773); 
Reguly Antal Műemlékkönyvtár, Zirc (1775).

A valóságban ennél jóval több Pascal-mű pihen a 
könyvtárak polcain, hisz csak részleges az állományok 
elektronikus feldolgozása. Példaként a Szombathelyi 
Egyházmegyei Könyvtárat említem, ahol a Gondolatok
ból három különböző időpontban megjelent korabeli 
példány van. Hangsúlyozom az évszázadokkal ezelőtti 
kiadást, hiszen a 19. és a 20. század fordulóján világ
szerte és a rendszerváltás után idehaza a nagy francia 
író műveinek valóságos reneszánszát láthatjuk.

Ezzel szemben nem vásárolták meg a könyvtárak 
Pascal fizikai tárgyú műveit, és tudomásom szerint nem 
is fordították le azokat magyarra.

Pascal a projektív geometria és a valószínűségszá
mítás megteremtője, a differenciál- és integrálszámítás 
előkészítője, a teljes indukció módszerének felismerő
je, feltaláló (talicska, omnibusz, számológép), és még 
nem szóltunk a jól ismert, róla elnevezett, a kúpszele
tekre vonatkozó tételéről (aminek egymaga 400 kö
vetkezményét dolgozta ki), az aritmetikai (Pascal-) 
háromszögről és a hidrosztatika Pascal-törvényéről.

A hidrosztatika és az aerosztatika 
megalapozója
„Huszonhárom évesen kimutatta, hogy a levegőnek sú
lya van” -  írta róla Chateaubriand. Csak úgy, saját szó
rakoztatására kiszámította a Föld légkörének teljes tö
megét: 4 • 1018 kg értéket kapott. A helyes szorzóténye
ző 5,13 -  tehát tévedése mindössze 30 százalékos.

A z űrre vonatkozó új kísérletek... (Expériences 
nouvelles touchant le vuide...) című nagy jelentőségű 
műve -  ábrák nélkül -  1647-ben, 31 oldalon jelent 
meg. Ez az 1913-as kiadású Pascal összes műveiben is 
mindössze négy kéthasábos oldal. A kor szokásainak 
megfelelően azonban annál hosszabb a cím, ugyanis 
abban az időben szokás volt megadni a tárgykört is 
(2. ábra), s csak utoljára említeni a címben a szerzőt: 
Új kísérletek a vákuumról (légüres térről), amelyeket 
csövekben, fecskendőkben, sípokban és szifonokban 
végeztünk, (melyek hossza és alakja különböző volt) 
különböző folyadékokkal, mint a higany, a víz, a 
bor, az olaj, a levegő stb., mellékelünk egy előadást 
ugyanerről a tárgyról, amelyben kimutatjuk, hogy 
egy edény — amilyen nagynak csak meg lehet csinál
ni -  minden ismert természeti anyagtól üressé tehe
tő, ami magától értetődő, és arról hogy mekkora erő 
kell ennek a vákuumnak az előállításához. Ezt a 
művet Mosieur Pascalnak, a királyi tanácsosnak 
ajánlja Pascal Balázs, a fia. A z egészen rövidített 
értekezést egy nagyobb munka előzetes közleményé
nek kell tekinteni, amely ugyanezt a tárgykört fogja 
érinteni (Abonyi Lván fordítása). A sokszor idézett 
ábrák a halála utáni, összevont, kibővített 1663-as 
első vagy az 1664-es második kiadásból valók ( Trai- 
tés de l ’équilibre des liqueurs et de lapesanteur de la 
masse de Pair...). Ennek oldalszáma 232. Ide másol
tuk a hidrosztatikai paradoxont, a fenéknyomást ki
mutató „Pascal-mérleg”-et és a hidraulikus sajtót áb
rázoló képet (3- ábra), valamint a „nyolc kísérlet”- 
hez tartozó illusztrációt (4. ábra). Pascal ugyanis 
nyolc kísérletet tervezett és végzett el annak bizonyí
tására, hogy a természet nem irtózik az űrtől, ahogy
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2. ábra. Az 1647-ben kiadott Pascal-mű címlapja.



3. ábra. A hidrosztatikai paradoxon ábrái, a „Pascal-mérleg” és a 
hidraulikus sajtó rajza.

addig gondolták, hanem egyszerűen arról van szó, 
hogy a levegő nyomása nem képes a vizet 10 méter
nél, a higanyt 76 centiméternél magasabbra feljuttat
ni. Rendkívül szellemesek a kísérleti megoldások, 
meggyőzőek az eredmények. Hangsúlyozni szeret
nénk, hogy az eredeti Torricelli-féle elrendezésnél 
lefelé jön a csőben a higany, a víz, s egy adott szint
nél megáll. Pascal több kísérletében felfelé kúszik a 
folyadék, mégpedig úgy, hogy közben nem történik 
emberi munkavégzés, például szivattyúzás, csupán a 
levegőnek lesz lehetősége arra, hogy a folyadékkal 
úgy érintkezzen, hogy kifejthesse nyomóerejét.

1. Természetesen azzal kezdi Pascal, hogy megismétli 
Torricelli kísérletét, amelynek hírét meghozták neki. 
Egyértelmű tehát, hogy az alapötlet nem az övé.

Azt kérték Pascaltól, bizonyítsa be, hogy a higany fe
letti térrészben valóban nincs semmi. (Tudjuk, higany
gőz van ott, de az ellenfelek ezenkívül még valami kü
lönleges anyag, az éter jelenlétét tételezték fel ott is.) 
Pascal úgy válaszolt, hogy valaminek a létét kell bebi
zonyítani, s nem a hiányát, tehát a többiek bizonyítsák 
azt, hogy tényleg van ott valami. Ennek ellenére Pascal
nak, a szárnyaló francia szellem képviselőjének az a 
zseniális gondolata támadt, hogy megméri a vákuum 
súlyát. Emlékeztetünk rá, hogy a német Otto von Gue
ricke, a légszivattyú felfedezője, a német kísérleti fizika 
megteremtője Pascal számos kísérletét megismételte, 
sőt kétkarú mérleggel közvetlenül megmérte a levegő

4. ábra. A 8 kísérlethez tartozó ábra, ráismerhetünk a fujtatóra, a „ba
rométerre”, az egyenlőtlen szárú, lefelé fordított U-csőre, s van utalás a 
folyadékok és a szilárd testek által kifejtett nyomás közti különbségre.

súlyát. Kiszivattyúzta a mérlegen kiegyensúlyozott nagy 
üveggömbből a levegőt, s azt tapasztalta, hogy a mér
leg egyensúlya megbomlik.

Pascal viszont megmérte a teljes Torricelli-elrende- 
zés súlyát akkor, amikor még tele volt higannyal a 
cső, s akkor is, amikor már vákuum volt a cső felső 
végén. Mindkét esetben azonos eredményt kapott.

Egy szegedi egyetemi filozófus adjunktus fordításá
ban azt olvashatjuk, hogy Pascal a Torricelli-kísérletet 
„folyékony ezüsttel és kémcsővel” végezte el.

Valójában -  többek közt -  hatalmas üvegfecsken
dővel dolgozott, s megállapította, hogy két láb három 
hüvelyk, azaz közelítőleg 76 cm magasságig emelke
dett csak a higany. Belém költözött Pascal játékos, tit
kolódzó szelleme, és gimnazista tanulóként írtam leve
let a fordítónak. Jött hamar a válasz: higany szerepel az 
eredeti szövegben. Újabb tanulói levelet küldtem Sze
gedre, segítséget kértem fizika házi dolgozatom elké
szítéséhez: a nyolc kísérlet leírásának fordítását kértem. 
(Sajnos tényleg nem tudok franciául.) Megjött a fordí
tás. Nagyon hálás vagyok érte, mert nem hiszem, hogy 
valahol is megtalálható magyarul nyomtatásban a híres 
nyolc kísérlet leírása, s elnézést kérek a játékért.

2. Rouen utcáin folytatódtak a kísérletek hajóárboc
hoz kötött 15 méteres csövekkel és hordókkal, a csö
vekben víz, olaj, vörösbor. „A 46 láb hosszú csővel 
folytatott kísérlet. A csövet vörösborral kell megtölte-
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ni (hogy jobban lássék). Majd a zárt végén lassan 
megemelni úgy, hogy közben a nyílt vég a borral töl
tött kádba érjen. Tapasztalat: a bor nem folyik ki a 
csőből egészen, ha a zárt végét fokozatosan függőle
gesre emeljük, hanem csak mintegy 13 lábnyi űrt 
hagy a zárt végén! Ha visszafordítjuk vízszintesre, a 
bor (stb.) visszafoglalja az egész csövet. Ez a jelenség 
a szabálytalan keresztmetszetű (változó keresztmet
szetű) csövek esetében is észlelhető ugyanígy.” (Ez a 
rész Abonyi Iván kivonatos fordítása.)

Fogadást lehetett kötni, hogy a vörösbor marad-e 
magasabban vagy a víz. A közönség — helytelenül -  a 
vízre szavazott. A Fizikai Szemle 2009- évi januári 
számából tudjuk, hogy Csongrádon is elvégezték ezt 
a kísérletet, s ott a víz maradt magasabban. Ennek 
magyarázata az, hogy a cső felső, (hangsúlyozzuk) 
rövid, „vákuumos” részében nagyobb a víz és az al
koholgőzök együttes nyomása, mint a másik csőben 
a vízgőzé. Ez a nagyobb nyomás nagyobb mértékű 
folyadékszint-süllyedést okoz, mint amennyi emelke
déskülönbség a bor kisebb sűrűsége alapján a bor 
javára várható volt. Pascal valószínűleg gondolt erre, 
s ezért dolgozott 15 méteres csövekkel, azaz hosszú 
vákuumos résszel. Későbbi kísérleteiknél a csongrá
diak is megnövelték a cső hosszát, így a folyadék 
feletti nagy térfogatban eleinte olyan kicsi lett a nyo
más, hogy érvényesülni tudott a sűrűségkülönbség 
hatása.

Vízzel kísérletezett Pascal előtt az olasz Gasparo 
Berti (1600-1643), a lengyel Valerian Magni (1647. 
július 18-án), s mint említettük időben utána Otto von 
Guericke.

3-4. Üvegfecskendőt, illetve levegőfújtatót tett víz alá, 
és kihúzta a dugattyút, illetve szétnyitotta a fújtatót 
befogott véggel, majd normálisan. Azt tapasztalta, 
hogy befogott csővég esetén, nehezen ugyan, de el
végezhető volt a tervezett mozgás. Ha a természet 
nem engedte volna, hogy lét
rejöjjön a vákuum, akkor nem 
lehetett volna kijjebb húzni a 
dugattyút vagy szétnyitni a 
fújtatót.

5. Egyenlőtlen szárú U-csövet 
megtöltött vízzel. A szárak 15 
m és 13,5 m hosszúak voltak.
(Több helyen írt arról Pascal, 
hogy milyen sok pénzébe 
került ezeket az eszközöket 
elkészíttetnie!) A csővégeket 
lezárta, majd lefelé fordította 
az U-csövet úgy, hogy a vé
geket vízzel telt dézsákba 
dugta. Az egyik dézsa másfél 
méterrel magasabban volt, 
mint a másik. A csővégeket 
szabaddá tette, s azt tapasztal
ta, hogy mindkét csőben a sa
ját dézsájában levő víz szintje

fölött körülbelül 10 méter magasan állt meg a víz. A 
borászatban jártas franciák azt várták, hogy az U-cső 
szivornyaként átszívja majd a vizet a felül levő edény
ből. Ha az alul levő szárat nem tennénk vízzel telt 
dézsába, akkor valóban ez történne: a nedvesítés, 
illetve egy kis egyensúlyzavar miatt szépen folyna le
felé folyamatosan a víz. Én magam fizika órán, illetve 
a ház körül szoktam is így vizet leereszteni tartályból, 
hordóból, ha nem akartam megszívni a „slag”-ot.

6. Pascal elvégezte a fenti kísérletet higannyal is, 30 
cm szárhosszkülönbségű U-csővel. Úgy is tekinthet
jük ezt az elrendezést, mint két Torricelli-csövet, ame
lyeket az azonos, vákuumos végüknél összekötöttek, 
elektromos hasonlattal azt mondhatnánk, hogy „pár
huzamosan”.

7. Pascal kihasználta azt a tényt, hogy a higany nem 
nedvesíti az edény falát, nem nedvesíti a kötelet, a víz 
viszont bele tud jutni a csőbe a kenderkötél mellett. 
Most szinte szó szerint idézzük Pascalt: „Egy egyik 
oldalán (alul) lezárt, tizenöt láb hosszú üvegcsőbe 
vezessünk egy szintén tizenöt láb hosszú kötelet, 
amelynek a végére kössünk egy madzagot, amellyel 
később kihúzhatjuk a kötelet. Majd az üvegcsőbe tölt
sünk vizet, és (a csövet megfordítva) állítsuk egy hi
gannyal telt kádba. Ezt követően lassan húzzuk ki a 
kötelet a csőből. Ennek során azt tapasztaljuk, hogy 
ha kihúztuk a kötelet, a higany beáramlik a csőbe, 
egészen két láb és három hüvelyk magasságig. Ezek 
után azonban a higany nem emelkedik tovább, ha
nem a cső tetejében lévő víz ereszkedni kezd, fölötte 
pedig látszólag űr keletkezik.” (a szegedi fordítás).

8. A hatos számú, egyenlőtlen szárú U-csöves kísérlet 
megismétlése, belehelyezett kötéllel, az indulásnál 
vízzel töltve. Amikor lefelé fordítva a csövet a szára
kat higannyal teli dézsákba tesszük, s kihúzzuk a kö-

5. ábra. Két híres légnyomásmérő hely. Balra Florin Périer és társai a Puy-de-Dőme hegyen, ahogy 
Louis FiguierLes merveilles de la science (1867) 1. kötetének 33. oldalán ábrázolja. Périer és társai 
nem csupán a hegyet mászták meg, hanem még időutazást is tettek, amint a 18. századi ruhavisele- 
tük sugallja. Jobbra a roueni katedrális, amelyet Monet 1894-ben készült festményével idézünk fel.
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6. ábra. Az ABMN  cső M  szintben történő megnyitásával az AB  cső
részben (felkúszik majd) fenn marad a higany, éspedig az M  pont
ban megjelenő külső légnyomás miatt. Meg kell jegyeznünk, hogy 
az eredeti kiadásban szereplő ábra (bal oldali rajz) téves, pontosab
ban a sikertelen kísérletet szemlélteti. Az ábrát azzal kell pontosí- 
tanunk, hogy a higanynak el kell érnie a hajlított cső felső részét. A 
jobb oldali ábrát pedig azzal pontosítjuk, hogy a függőleges rész
ben nem lesz higany.

telet, a higany mindkét szárban az ismert magasságig 
felemelkedik és a felül még ott maradt víz pedig ket
téválik, s ott fent légüres tér keletkezik.

Az első francia kísérleti fizikus

Méltán viselheti ezt a büszke címet Pascal, hiszen ő  
mondta Franciaországban először, hogy az elmélet 
helyességét kísérlettel kell eldönteni, és egyetlenegy 
kísérlet nem elegendő. Tervezett is további pompás 
kísérleteket. így okoskodott: ha a levegő súlya okozza 
a Torricelli-csőben a higany emelkedését, akkor -  a 
folyadékokhoz hasonlóan -  kisebb vastagságú leve
gőnek kisebb lesz a nyomása.

Menjünk fel a hegyre, és végezzük el ott is a Torri- 
celli-kísérletet! A hegy tetején nem fog olyan magasra 
emelkedni a higany, azaz nagyobb lesz a légüres tér, 
az pedig biztosan nem igaz, hogy fent már kevésbé 
irtózik az űrtől a természet.

Pascal maga beteg volt, nem mehetett hegyet mász
ni, ezért sógora, Périer úr vezetésével került sor a 
tervezett kísérletre 1648. szeptember 19-én. Váratlan 
eredmény született: az 1,5 km magas Puy-de-Dőme 
hegy (5.a ábra) tetején 82,5 mm-rel lett alacsonyabb 
a higany szintje, mint a hegy lábánál. Felfelé menet, s 
lejövet is, összesen tizenhét mérést végeztek, s gon
dosan dokumentáltak. Ők maguk, s a hír hallatán 
maga Pascal is megismételte a kísérletet a legközeleb
bi templomtoronyban, talán éppen a Monet által cso
dálatosan megfestett roueni katedrális tornyában (5-b 
ábra). Kiderült, hogy már egy torony magassága is 
elegendő a hatás kimutatásához!

Németországban Guericke a Harz-hegység tetejére, a 
Brockenre akarta felvinni a Torricelli-csövet, de a cső 
társa kezében nem sokkal az indulás után összetörött, 
így a mérés elmaradt -  olvashatjuk az Ottonis de Gue
ricke Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica 
de vacuo spatio (Amsterdam, 1672) című műben.

Három gyönyörű Pascal-kísérletet ismertetünk még.
J. Attali Blaise Pascal, avagy a francia szellem 

című könyvében leírja, hogy Roberval mutatott egy 
érdekes kísérletet Pascalnak, amit először egyikük 
sem tudott értelmezni. Roberval ponty-úszóhólyagot 
tett üvegfecskendő belsejébe, befogta a cső végét, 
kihúzta a dugattyút, s a hólyag megduzzadt. Pascal 
később megértette a jelenséget, amikor elvégezték az 
analóg kísérletet úgy, hogy a pontyhólyagot felvitette 
egy hegyre.

A második kísérletnek sem tudom az eredeti meg
jelenési helyét, azt Gingyikin Történetek fizikusokról 
és matematikusokról című könyvében olvastam (Ty- 
potex, 2003. p. 169) a Simon Stevin (1548-1620) által 
elsőként leírt hidrosztatikai paradoxon szemléltetésé
re: „100 fontnyi teherre van szükség ahhoz, hogy egy 
uncia víznek az edény aljára gyakorolt nyomását ki
egyensúlyozzák. A kísérlet során a víz megfagy, és 
ezután elegendő egy uncia teher. Pascal sajátos peda
gógiai érzékkel rendelkezett.”

I960 óta foglalkozom tanári demonstrációval, de 
most olvastam először erről a kísérletről. Én magam 
azóta -  a roueni kísérletek tiszteletére és a jól látható
ság miatt is -  víz helyett ostorosi vörösbort használok.

A harmadik kísérlet az „űr az űrben”, „vide dans le 
vide”: egy Torricelli-csőben elhelyezett másik Torri- 
celli-csőről van szó. Simonyi Károly A fizika kultúr
története című könyvében a meglehetősen bonyolult 
elrendezés rajzát és leírását láthatjuk. Az említett 
1663-as Pascal-könyvben azonban -  kicsit hibás rajz
zal ugyan -  egy igen szellemes, egyszerű kivitel lát
ható (6. ábra). Képzeljünk el két egyenlőtlen szárú 
U-csövet, amelyeket rövidebb száruknál összeillesz
tünk. A -  mondjuk -  bal oldali, felül hosszabb szárú 
cső vége lezárt, a jobb oldalon, alul levő hosszabb 
szár nyitott, ez nyúlik bele a higannyal telt edénybe. 
Ha az U-csövek szára nem párhuzamos, s ez előfor
dulhatott az l600-as évek üvegkészítői kezében, 
akkor akár egy inflexiós ponttal nem rendelkező, 
azaz két lokális szélső értékkel bíró harmadfokú 
függvény „középső” darabjára is gondolhatunk. Most 
azt mondhatjuk elektromosságtani hasonlattal, hogy 
„sorba van kötve” a két Torricelli-cső. Kezdetben 
csak a jobb oldali „függőleges” szárban van higany az 
ismert 76 cm magasságban, valamint a bal oldali rész 
U-csövének alsó részén (a lokális minimum környé
kén) megfelelően sok (ellentétben a korabeli, de 
nyilván nem Pascal által vázolt ábrával). Természete
sen az U-cső mindkét szárban egyenlő magasan áll a 
higany. (Érdemes átgondolni, hogy hogyan lehet ezt 
a kiindulási állapotot elérni.) Mindenütt másutt vá
kuum van a „harmadfokú” csőben. Ezek után kinyit
juk a jobb oldalon felül, a lokális maximumnál levő 
csapot (arról eddig nem szóltunk, hogy ilyet is beépí
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tett Pascal). A jobb oldali hosszú szárban teljesen 
lesüllyed a higany, a bal oldali hosszú szárban azon
ban emelkedik: most Veszi csak fel a szokásos Torri- 
celli-csöves 76 cm-es magasságot. Ha elég ügyesek 
vagyunk, s csak kevés levegőt engedünk a rendszer
be, akkor elérhetjük, hogy a szint nem megy le telje

sen a jobb oldali szárban, s nem lesz egészen 76 cen
timéteres a szintkülönbség a bal oldalon. A lényeg 
az, hogy nem történt emberi munkavégzés, például 
szivattyúzás. A levegő beengedése miatt ment fe l  a 
higany a bal oldali szárban. Kiváló tudós, kiváló 
tanár zseniális kísérlete.

AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY 
MEGHIRDETÉSE A 2009/2010. TANÉVRE

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Szilárd Leó Tehet
séggondozó Alapítvány és a paksi Energetikai Szakkö
zépiskola és Kollégium a 2009/2010. tanévre meghir
deti az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt az általá
nos és a középiskolák tanulói számára.

A verseny résztvevői
I. kategóriában a versenykiírás tanévében a rendes 
érettségi vizsgát tevő évfolyam, vagy az azt közvetle
nül megelőző évfolyam tanulói,

II. kategóriában az általános és középiskolák 7-10. 
osztályos tanulói vagy a 13- évfolyammal befejeződő 
középiskolai képzésben a 11. évfolyamos tanulók 
nevezhetnek.

A versenyre a hazai és határon túli iskolák nevezé
sét egyaránt várjuk. Nevezési díj nincs, a versenyen a 
részvétel ingyenes.

Az iskolák a versenyre 2010. január 15-ig jelentkez
hetnek a www.szilardverseny.hu honlapon vagy levél
ben a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványnál 
(7030 Paks, Dózsa György út 95. Tel.: 75-519-326) a 
versenyzők kategóriánkénti létszámának, valamint az 
iskolai kapcsolattartó fizikatanár elérhetőségeinek (név, 
postai cím, telefonszám, e-mailcím) megadásával.

A verseny kétfordulós. A z  első forduló időpontja 
2010. március 1. I á - 17 óráig.

A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Verseny- 
bizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentke
zések számának megfelelően.

A versenyen való részvétel kizáró okai
A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből 

való kizárást eredményezheti. Például:
-  A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kate

góriában való indulás.
-  Nem megengedett segédeszköz használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, 
felkészüléshez felhasználható irodalom
A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai -  
elsősorban magfizikai és sugárvédelmi -  fejezeteinek

alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapis
mereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következők:
Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős 

természete.
Hőmérsékleti sugárzás törvényei, fotonok, fény

elektromos jelenség, Compton-jelenség.
De Broglie-összefüggés, elektronok interferenciája.
Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés.
A hidrogénatom hullámmodellje.
A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p ’, és 

’d’ állapotok.
Az elemek periódusos rendszerének atomszerkeze

ti magyarázata.
Az atommag és szerkezete: proton, neutron. 

Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési ener
gia. Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és 
alfa-bomlás.

Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba. 
Atomreaktor, atomerőmű. Atomenergia felhasználásá
nak lehetőségei, szükségessége és kockázata. Sugár- 
védelmi alapismeretek. Magfúzió, a Nap energiater
melése.

Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), Szilárd 
Leó, Wigner Jenő  (atomreaktor) munkássága.

Részecskegyorsítók működési elvei.
Környezetvédelmi alapismeretek: például C 02 és 

az üvegházhatás, ózonlyuk, radonprobléma, radio
aktív hulladék elhelyezése.

A felkészülésre javasolt segédanyagok
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és meg
oldásai 1998-2004.

Marx György: Atommagközeiben. MOZAIK Oktatá
si Stúdió, Szeged, 1996.

Marx György: Életrevaló atomok (Atomfizika bioló
gusoknak). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.

Tóth Eszter, Holies László, Marx György: Atomkö
zeiben. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981.

Radnóti Katalin (szerk.): így oldunk meg atomfizikai 
feladatokat. MOZAIK Oktatási Stúdió, Szeged, 1995.

Radnóti Katalin (szerk.): Modern fiz ika  emberkö
zelben. Feladatok és megoldások CD-n.
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének 
módja az egyes fordulókból

A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybi
zottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentke
zések számának megfelelően.

Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a 
versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, amelynek 
időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos se
gédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) 
használhatnak.

Az első forduló dolgozatait a szaktanárok javítják 
és a ponthatárt elért dolgozatokat legkésőbb 2010. 
március 8-ig postázzák a Budapesti Műszaki Egyetem 
Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Mű
egyetem rkp. 9-) címére.

Ponthatárok: I. kategória: a maximális 60%-a, II. 
kategória a maximális pontszám 40%-a. A versenybi
zottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az 
első forduló eredményéről az értesítést legkésőbb 
2010. március 26-ig postázza a döntőbe jutott tanulók 
iskoláinak. A versenybizottság a II. fordulóra az I. ka
tegóriából maximum 20 tanulót, míg a II. kategóriából 
maximum 10 tanulót hív be.

A 2. forduló (döntő) 2010. április 23-25. között 
kerül megrendezésre az Energetikai Szakközépiskola 
és Kollégiumban, Pakson.

A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és szá
mítógépes feladatokat oldanak meg.

Az eredmények közzétételének módja

A döntőben a nyertes versenyzők a díjaikat a ver
senyt közvetlenül követő ünnepélyes eredményhir
detésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői 
is meghívást kapnak.

Az egyes fordulók eredményei megtekinthetők a 
www.szilardverseny.hu honlapon. A versenyről be
számoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

Díjazás
Az országos döntőbe bejutott tanulók könyvjutalom
ban részesülnek.

Kategóriánként 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Te
hetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban ré
szesíti.

A szervezők elérhetősége

A versenybizottság vezetője: Dr. Sükösd Csaba tan
székvezető egyetemi docens, BME Nukleáris Techni
ka Tanszék. Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rak
part 9- E-mail: sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, 
fax: 1-463-1954.

A verseny felelőse: Csajági Sándor, az Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégium tanára. Címe: 7030 
Paks, Dózsa György utca 95. E-mail: csajagi@eszi.hu. 
Tel.: 75-519-326, fax: 75-414-282.

KUTATÓ LESZEK EGY NAPRA
Részecskefizikai Diákműhely 2010

2010 tavaszán immár hatodszor kerül megrendezésre 
a középiskolás diákok számára szervezett nemzetközi 
részecskefizikai diákműhely. Az esemény rendezője 
az Európai Részecskefizikai Ismeretterjesztő Csoport 
(European Particle Physics Outreach Group, EPPOG). 
A rendezvények keretében több tucat ország mintegy 
száz egyeteme és kutatóintézete fogadja egy-egy 
napra a sok ezer 16-18 éves középiskolás diákot, 
hogy megismertessék őket a modern részecskefizika 
legújabb eredményeivel.

A foglalkozás egy egész napot vesz igénybe: a ta
nulók délelőtt előadásokat hallgatnak, megtekintik 
az intézmény egy jellemző berendezését, majd ebéd 
után számítógépek segítségével szemügyre veszik és 
elemzik a nagyenergiájú elektron-pozitron ütközések 
kiváltotta eseményeket, amelyeket a CERN 27 km-es 
gyorsítógyűrűjében az OPAL- és DELPHI-kísérletek 
észleltek. A nap végén internetes videokonferencián 
hasonlítják össze és vitatják meg eredményeiket az 
adott napon szereplő 5-6 ország diákjaival, ugyan
úgy, mint a nagy nemzetközi együttműködések ré
szecskefizikusai.

A hazai események színhelye a Budapesti Műszaki 
Főiskola székesfehérvári központja (február 18.), a 
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete (március
3.) és a budapesti KFKI Részecske és Magfizikai Kutató 
Intézete (március 3.). Intézményenként 20-20, iskolán
ként 2 (esetíeg 4) diákot tudunk fogadni. A diákok ki
választását a jelentkező iskolák tanáraira bízzuk. Érdek
lődő, aktív gyerekeket várunk, részecskefizikai előis
meret nem, de minimális angolnyelvtudás kívánatos.

A jelentkezéseket január 20-ig kérjük a rendezők 
e-mail címére elküldeni, azokat a beérkezés sorrend
je szerint fogadjuk. További információt az EPPOG 
http://www.physicsmasterclasses.org honlapján, va
lamint a megadott helyi honlapon találnak.

Budapest: Jancsó Gábor, jancso@rmki.kfki.hu, web: 
http://www.rmki.kfki.hu/~jancso/Reszecskefizikai_ 
Diakmuhely_RMKI

Debrecen: Újvári Balázs, ujvarib@delfin.klte.hu, 
web: http ://fizika. ttk. unideb. hu/HPP/

Székesfehérvár: Horváth Árpád, horvath.arpad@roik. 
bmf.hu, web: http://www.roik.bmf.hu/diakmuhely

Horváth Árpád, Jancsó Gábor, Újvári Balázs
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H ÍR EK-ESEM ÉNYEK

FIZIKAI NOBEL-DÍJ -  2009
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia illetékes bi
zottsága az idei fizikai Nobel-díjat október 6-án meg
osztva (fele-fele arányban) Charles K. Kao (Honkongi 
Egyetem), illetve Willard S. Boyle és George E. Smith 
(mindketten Bell Laboratórium, USA) tudósoknak ítélte 
oda az optikai kábelen történő távközlés alapjainak 
kidolgozásáért, valamint az elektronikus képalkotásban 
új távlatokat nyitó félvezető CCD-érzékelő kifejlesztésé
ért. Mindkét eredmény jelentősen elősegítette a 20. 
század második felében a távközlés lényeges átalakulá
sának kibontakozását. Ezúttal közvetlen technológiai 
hasznossággal járó kutatásokat ismertek el Nobel-díjjal. 
Mivel kutatásaik fizikai alapjai eltérőek, célszerűnek 
látszik eredményeik méltatásának elkülönítése.

Távközlési optikai kábel

A távközlés fejlődésének fő hajtóereje a mind nagyobb 
mennyiségű információ egyre nagyobb távolságokra 
való eljuttatásának igénye volt és maradt. Ez megkíván
ta az elektromágneses vivőhullám frekvenciájának sza
kadatlan növelését és az ehhez szükséges eszközök 
folyamatos fejlesztését. A múlt század 60-as éveiben 
már a 10-20 GHz-es mikrohullámú sáv sem látszott 
elegendőnek a jelentkező igények kielégítésére. A to
vábbi fejlődés a látható és az infravörös optikai hullá
mok irányába mutatott. Erősítette ezt a tendenciát az 
első lézerek üzembe helyezése, mivel általuk a szüksé
ges koherens optikai fényforrások egyre nagyobb vá
lasztékban álltak rendelkezésre. A fő gondot az átviteli 
közeg okozta. A szabadtéri átvitel az atmoszféra igen 
tág határok között változó tulajdonságai miatt nem bi
zonyult eléggé stabilnak és megbízhatónak. Az akkor 
már ismert és szűk körben speciális célokra megfelelő 
optikai szálak a 100 dB/km nagyságrendű csillapításuk 
miatt nem voltak távközlésre alkalmasak.

Ekkor lépett a színre a Londonban frissen doktorált 
Gh. K. Kao, aki akkor már a Standard Telecommunica
tion Laboratories-ban dolgozott, és tüzetes vizsgálatnak 
vetette alá 40 gyártó cég optikai szálait, hogy az elké
pesztően nagy csillapítás okait felfedje. Fiatal társával, 
George A. Hockhammel együtt 1966-ban közölték meg
állapításaikat [1], amelyek szerint az igen nagy csillapítást 
a kvarc alapanyag szennyezettsége (különösen a vas) 
okozza. Célul tűzték ki a 20 dB/km-es érték elérését, 
mert számításaik szerint -  az akkor rendelkezésre álló 
fényforrások és detektorok mellett -  az ilyen szál már 
alkalmas lehet távközlési célokra. Lelkesedésük ráragadt 
sok más kutatóra és gyártóra is. A nagy tisztaságú kvarc 
előállítása nehéz feladatnak bizonyult. A kvarc olvadás
pontja körülbelül 2000 °C, és ebből az olvadékból kellett 
a hajszálnál is vékonyabb üvegszálat ellenőrizhető

Takács Sándor
villamosmérnök, Budapest

módon állandó vastagsággal húzni. Négy évvel később, 
1971-ben a (máig piacvezető) Corning Glass Works 
(USA) szakemberei bonyolult kémiai eljárással előállítot
ták a célul kitűzött 20 dB/km-es, néhány évvel később 
pedig a 4 dB/km-es szálat is 0,85 pm-en. Tíz éven belül 
elérték az 1 dB/km-nél is kisebb csillapítást. Napjainkban 
1,55 pm-en ez a jellemző 0,2 dB/km-nél is kisebb, ami 
igen közel van az elméleti határhoz. Ez volt Kao nagy 
teljesítménye, amelyet most Nobel-díjjal ismertek el.

1971-ben a Leningrádi Ioffe Intézetben előállították 
az első szobahőmérsékleten is folyamatos működésre 
képes félvezető lézert. (Ezt a teljesítményt is Nobel-díj
jal ismerték el.) Az optikai szál, a félvezető lézer és a 
GaAs fotodióda alkotta hármas képezték az úgyneve
zett első generációs optikai távközlési rendszerek alap
elemeit (első optikai ablak). Mivel a csillapítás a hul
lámhossz függvényében erősen változik, és a követke
ző lokális minimuma körülbelül 1,3 pm-nél van, a má
sodik generációs eszközöket már erre a hullámhosszra 
optimalizálták (második optikai ablak). A ma használa
tos nagy rendszerek az 1,55 pm-es hullámhosszon mű
ködnek. Itt a csillapításnak abszolút minimuma van, a 
fényforrás pedig InGaAsP lézerdióda (harmadik optikai 
ablak). Az első 6000 km-es transzatlanti kábelt 1988- 
ban fektették le. Azóta a Földet behálózó optikai kábe
lek hosszúsága meghaladta az 1 milliárd km-t. A globá
lis távközlés, különösen az internetforgalom és a nagy- 
távolságú távbeszélő-forgalom ma már döntő hányadá
ban optikai kábeleken bonyolódik. Az optikai vivőhul
lám használatának fő előnye az igen nagy adatátviteli 
sebesség. Manapság egyetlen egymódusú szálon több 
Tbit/s is elérhető, ami 1 milliószor nagyobb az 50 évvel 
ezelőtt rádióhullámokkal megvalósítható értéknél. Ezek 
az adatok meggyőzően igazolják a 40 éve elindított 
fejlesztések páratlan sikerét.

Charles K. Kao a Standard Telecommunication Laboratories-ban az 
1960-as években, (foto: EPA)
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Az 1969-ben készült felvételen a Bell Laboratórium két kutatója Wil
lard S. Boyle (balra) és George E. Smith (jobbra) megvitatják, hogy 
mire lehet használni az általuk kifejlesztett CCD-érzékelőt. A disz
kusszió kevesebb mint egy óra alatt megszületett. (Foto: AP)

CCD optikai érzékelő

A 2009-es fizikai Nobel-díj másik felén W. Boyle és G. 
Smith (AT&T Bell Laboratories) osztoznak a CCD kép
alkotó szenzor kifejlesztéséért. Ez az eszköz az optikai 
szállal csak annyiban rokon, hogy mindkét esetben a 
fény a főszereplő, és az optikai kábeleken továbbított 
információk nagy többsége ma már kép. A feltalálók 
eredetileg képtelefon előállításán dolgoztak és -  a mág
neses buborékmemória analógiájára -  félvezető bubo
rékmemóriát akartak készíteni. Létre is hozták az álta
luk töltés buborék eszköznek (Charge Bubble Device) 
nevezett felépítést. A működés lényege az a képesség 
volt, hogy töltést tudott végigvinni egy félvezető lapka 
felületén. Ez az eszköz csak egy bemeneti regiszteren 
keresztül kapott töltést, analóg jelek tárolására és to
vábbítására volt alkalmas. Hamarosan világossá vált, 
hogy az apró elemekből (pixelekből) álló mátrix egyes 
elemeit fotoeffektus révén is fel lehet tölteni, ha azokat 
fotodiódával kombinálják: minél több fény jut a foto
diódára, annál nagyobb áram folyik át rajta, s ezáltal

nagyobb mértékben töltődik a vele sorba kapcsolt mi
niatűr kondenzátor, vagyis az egyes csatolt kondenzá
torokból álló IC felületén a rávetített kép töltés-reliefje 
jön létre. A CCD (Charge Coupled Device, töltéscsatolt 
eszköz) chip a kilépő elektronok számát, vagyis a kép
pontok intenzitását pixelről-pixelre összegezi. Külső 
áramkör segítségével mindegyik kondenzátor képes 
átadni töltését a szomszédjának, ily módon a tárolt kép 
kiolvasható. Az így nyert analóg jelet digitalizálják, s az 
ismert képfeldolgozó eljárásokkal kezelhetővé teszik.

A CCD-k nagy előnye a rendkívüli érzékenység, 
hogy a beeső fotonok körülbelül 90%-ára képesek 
reagálni. Ezért széles körben alkalmazzák mikroszkó
pos eljárások és spektroszkópiai kutatások területén. 
Hatalmas a jelentősége a Világegyetem vizsgálatánál, 
a Hubble-teleszkópot számos CCD-vel szerelték fel. A 
hétköznapokban leginkább a digitális fényképezőgé
pek és kamerák tömeges elterjedése révén vált széles 
körben ismertté, gyakorlatilag csaknem teljesen kiszo
rítva a hagyományos filmes eljárásokat.

A jelenlegi CCD-érzékelők csak a fény intenzitását 
képesek érzékelni, a színét nem. Színes kép előállítá
sához RGB (vörös, zöld, kék) szűrőkkel -  a színes fil
mekhez hasonlóan -  elsődleges alapszínekre bontják fel 
a képet, s mindegyik intenzitását külön rögzítik. Általá
ban még egy további zöld szűrőt is elhelyeznek a CCD- 
mátrixon, a kontraszt javítása céljából. A végső képben 
egy-egy pixel színét a szomszédosán elhelyezkedő pi
xelek által felfogott fény intenzitásából számítják ki a 
színszűrők által átengedett színek figyelembe vételével. 
A fenti eljárás következtében romlik a kép élessége, 
ennek korrigálását azonban megfelelő maszk használa
tával a fényképezőgépek elvégzik. Meg kell végül je
gyezni, hogy a CCD-érzékelők fogyasztása aránylag 
nagy, 5-6 W is lehet, szemben a manapság igen jó mi
nőségben előállított CMOS-érzékelőkkel (0,5 W), ame
lyeknek más előnyös tulajdonságaik is vannak.

Irodalom
1. K. C. Kao, G. A. Hockham: Dielectric-fibre surface waveguides

for optical frequencies. Proc IEE 113/7(1966) 1151.

EMLÉKEZÉS SZÓBAN ÉS TETTBEN...

Tíz évvel ezelőtt, 1999. november 16-án halt meg Ka- 
puy Ede, a magyar kvantumkémikusok kiemelkedő 
személyisége, aki a Szegedi Egyetemen volt az elmé
leti fizika professzora, a World Association of Theo
retical Organic Chemistry (WATOC) tagja, a Nemzet
közi Elméleti Kémiai-Fizikai Társaság (International 
Society for Theoretical Chemical Physics) alapító tag
ja, 1994-től a Társaság magyarországi tagozatának 
direktora.

Halála alkalmával sokan emlékeztek meg róla, be
széltek elért eredményeiről és az őt jellemző vonások
ról. A lényeghez az a méltatója került a legközelebb,

aki a professzorsághoz elvárhatóan tartozó tudomá
nyos teljesítmény számszerűsíthető adatainak leválasz
tása után arról írt, ami ezen túl található: Kapuy Ede az 
elméleti fizika professzora volt Szegeden, noha vegyész 
oklevelet szerzett. De ezzel a kémikusi diplomával 
Gombás Pál aspiránsa lett, tehát kijárhatta a világos 
modellalkotás és az elszánt numerikus számolások 
egyik legjobb hazai iskoláját. Ő maga a modellelem- 
zést választotta, az atomi szerkezet felderítésének leg
hatásosabb matematikai módszerét kereste.

Néhány könyvnek is szerzője vagy társszerzője 
volt, de ami igazán fontos, hogy Török Ferenccel kö
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zösen valóban nagyszerű kvantumkémiai könyvet 
írtak magyarul -  olyat ami egyszerre tankönyv és 
monográfia....

Ami ezen túl van, a z már csak barátai, munka
társai számára létezett (pontosabban létezik, hiszen 
az élet kiterjesztésének ez az első köre, a kortársi em
lékezet). Legjellemzőbb vonása a világ iránti mohó 
érdeklődés, amit csak fokozott a megszerzett tudás. 
Ehhez szerencsésen társult egy adottság, a z átlagot 
messze meghaladó memória. A könyvtár legszorgal
masabb látogatójaként a megszerezhető információ
kat átrostálta, a használhatót megjegyezte...

Olvasottsága, logikája, memóriája segítségével 
nagyszerűen eligazodott az egyes emberek deklarált 
céljai és személyes indítékai között. A tudomány terü
letén fellépő adminisztrátorokat adminisztrátorok
nak, a szélhámosokat szélhámosoknak látta és láttat
ta, hogy a fennmaradó kevesekről magától értetődő 
elismeréssel szólhasson. Aki megbízott ítéletében -  és 
ilyenek sokan voltunk -  nagy csalódásoktól kímélhet
te meg magát.

Minthogy nem járta le a lábát térdig, kitüntetései
nek száma csekély: Akadémiai díj II. fokozat 1970- 
ből, Kiváló munkáért 1980-ból és ELFT Nívódíj 1983- 
ban. Ezzel szemben az utóbbi tíz évben is nem csök
kenő számban hivatkoznak munkáira, a Kapuy-kö- 
zelítés, a Kapuy-módszer a kvantumkémia megszo
kott fogalmai lettek. Az ELTE Elméleti Kémia Tan
széke 2000-től mindmáig évente a szakma kiválósá
gait hívja meg előadónak az Ede Kapuy Memorial 
Lecture-höz.

Ezek után nem mondható aránytévesztésnek, hogy 
Kapuy Ede özvegye alapítvány létrehozására gondolt 
és ezt hamarosan meg is valósította.

A KAPUY EDE Elméleti fizikai és kémiai eredmé
nyek alkalmazása a gyakorlatban ALAPÍTVÁNY 2001 
decemberében létrejött. Az alapítvány célja: Kutatók 
és/vagy egyetemi, PbD-hallgatók támogatása, akik 
olyan tudományos eredményt érnek el, melyek az  
elmélet fizikában és kémiában a gyakorlati alkalma
zást elősegítik, illetve annak irányába mutatnak. A 
támogatás jelenti -  többek között -  a szakmailag 
színvonalas diákköri pályázatok és diplomamunkák 
díjazását, erre érdemes PbD-hallgatók, kutatók és 
gyakorlati alkalmazók tudományos konferenciákon 
való részvételének lehetővé tételét.

Azért érdemes a hiteles szöveget idézni, hogy nyil
vánvaló legyen az alapítvány céljának időszerűsége és 
fontossága. Ezt minden intézmény, szervezet és felső- 
oktatásért, tudományért felelősséget érző és/vagy 
viselő személy belátta a köztársasági elnöktől az MTA 
vezetésén át az illetékes tanszékvezetőkig, és tőlük 
telhető eréllyel támogatták az alapítvány célkitűzéseit 
és magát az Alapítványt. Pénzt azonban nem sikerült 
szerezni (a financiális források nem nyíltak meg). így 
azután nyolc év alatt semmilyen valóságos támogatás
ra nem nyílt mód.

Halála után tíz évvel Kapuy Edére emlékezünk. 
Tudományos teljesítménye állja az idő próbáját, a 
róla elraktározott személyes emlékek pedig az idő 
rostáló tevékenysége folytán egyre értékesebbek 
lesznek. Az alapítvánnyal meg valószínűleg az a baj, 
hogy nem kérhettük ki róla a névadó véleményét. 
Lehet, hogy mindenekelőtt diákköri dolgozat témája
ként javasolta volna a p-nél nagyobb valószínűséggel 
eredményesen működő alapítványok szervezése felté
teleinek kiírását.

Füstöss László

A KOPPENHÁGA BUDAPESTEN

Fizikusok régóta szerepelnek a színpadon, gondol
junk csak Brecht vagy Németh László Galileiére, 
majd Dürrenmatt A fizikusok című darabjára. A Mú
zeumok Őszi Éjszakáján az Elektrotechnikai Múzeum
ban a Műegyetem volt és jelenlegi mérnök-fizikus és 
matematikus hallgatói adták elő Bohr és Heisenberg 
barátságának történetét, Michael Frayn Koppenhága 
című kvantum-lélektani drámáját.

Természetesen semmilyen értelemben nincs új a 
nap alatt. Fizikusok a színpadon címmel majd tíz 
évvel ezelőtt Jéki László számolt be a Fizikai Szemle 
öt számában modern fizikusokról írt, a mai fizikából 
kiinduló darabokról. E szerint az utóbbi időben már 
nem feltétlenül az atombomba köré szerveződnek a 
fizikus-darabok: a Q.E.D. (Ouantum Electrodynamics) 
című darabban a kvarkokról ugyan esik szó, de a da
rab FeynmanróX szól, míg van olyan Hamlet parafrá
zis, amely a húrelméletre települt.

A jó darabok és neves szerzők közül is kiemelkedik 
Frayn Koppenhágád. Frayn elismert szerző, kvalitásai
ról magyar nyelven is meggyőződhetünk. A rendszere
sen játszott Még egyszer hátulról (Noises off) jól meg
szerkesztett komédia, a Balmoral pedig olyan találóan 
jellemzi az angol sajátságokat, hogy ötlete alapján szü
letett Hamvai Kornél Szigligete, amely évek óta a bu
dapesti Nemzeti Színház egyik legnagyobb sikere.

Visszatérve a Koppenhágához-, Frayn talán legelis
mertebb művéről van szó. Jéki László 2002-ben ezt írta: 
„A Copenhagen London után New Yorkban is nagy 
siker volt, a darab nyomán újraéledt a vita Heisenberg 
háborús szerepéről. A koppenhágai Niels Bohr archí
vum eddig nem közölt dokumentumokat tárt a nyilvá
nosság elé. A közlést eredetileg csak jóval későbbre, 
2012-re tervezték, de a nagysikerű színdarab nyomán 
fellángoló viták miatt a család nem várt tovább. (Bohr 
1962-ben halt meg, 50 évre tervezték a dokumentumok
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zárolását.) ... Heisenberg önértékelését korábban so
kan nem fogadták el, saját szerepe utólagos megszé
pítésének minősítették. Többen úgy vélték, hogy Hei
senberg valójában meg akarta csinálni az atombombát, 
csak tévedett a számításaiban és zsákutcába tévedt. 
Most »megszólalt« a hajdani beszélgetés másik résztve
vője és a visszaemlékezések megegyeznek.”

Heisenberg A rész és az egészben így idézi fel ezt a 
találkozót: „Ha jól emlékszem, októberben értem Dá
niába, és tüstént meglátogattam Nielst carlsbergi ott
honában, de egészen az esti séta időpontjáig nem 
hozakodtam elő a veszedelmes témával. Jó okom volt 
hinni, hogy Niels német ügynökök megfigyelése alatt 
áll, azért a legnagyobb körültekintéssel beszéltem. 
Célzásokat tettem rá, hogy elvben nincs többé akadá
lya atombombák építésének, gyakorlatban azonban 
emberfeletti technikai erőfeszítéseket igényel az ügy, 
ám a fizikusok mindenképpen odáig jutottak, hogy fel 
kell tennünk önmagunknak a kérdést: szabad-e to
vább kutatni e téren? Igen ám, de amint a bomba 
puszta lehetőségét említettem, Niels annyira megré
mült, hogy beszámolóm legfontosabb részét, tudni
illik a technikai nehézségeket már meg sem hallotta. 
Már pedig számomra tényleg ez volt a döntő mozza
nat: ez adta a fizikusok kezébe a döntés lehetőségét, 
hogy próbáljunk vagy ne próbáljunk atombombát 
építeni. Adhattunk volna ugyanis olyan tanácsot kor
mányainknak, hogy a bomba semmiképp nem készül
het el a háború végéig, és így fölöslegesen kötné le a 
technikai potenciál jelentős részét, de mondhattuk 
volna azt is, hogy a legnagyobb erőfeszítések árán 
esetleg még éppen időben vethetnénk be. Végső 
soron mindkét nézetet egyenlő meggyőződéssel han
goztathattuk volna; valóban, mint később kiderült, 
még Amerika sem készült el az atombombával — a 
maga összehasonlíthatatlanul kedvezőbb körülmé
nyei között -  a német kapituláció napjáig.”

Bencze Gyula 2000 novemberében így foglalta 
össze véleményét a Természet Világában-. „A Copen
hagen című darab számos történeti tévedése és a té
nyek kissé önkényes csoportosítása ellenére igyek
szik az emberi érzelmek felől megközelíteni a fizika 
két nagy alakjának viszonyát, és annak fényében

Werner Heisenberg és Niels Bohr

Stenszky Dávid (Werner Heisenberg), Hudáky Zsuzsanna (Margre- 
the Bohr) és Papp Gergely (Niels Bohr)

megérteni, mi is történhetett azon a híres-hírhedt kop
penhágai találkozón. Frayn emberileg szimpatizál 
Heisenberggel, akit a történelem valóban nem hozott 
túlságosan irigylésre méltó helyzetbe.

Nos akkor mi az igazság a koppenhágai találkozó
val kapcsolatban, és milyen ember is volt Heisenberg? 
Sajnos ezt Frayn érdekes színdarabjából sem tudhat
juk meg, azonban a darab érdeme, hogy gondolko
dásra késztet.”

A Koppenhága jelen változatának további érdeme, 
hogy egyetemisták, illetve frissen végzettek adják elő: 
a Műegyetem idén végzett matematikusa Hudáky 
Zsuzsanna (Margrethe Bohr) és mérnök-fizikusa 
Papp Gergely (Niels Bohr), valamint Stenszky Dávid 
(Werner Heisenberg) mérnök-fizikus hallgató. Na
gyon jól, mert nem kísérelnek meg bevetni színészi 
eszközöket, hanem érthetően, kevés gesztikulálással 
mondják a szerepüket. A jellegzetesen nonprofit elő
adásban kellékek és smink nélkül aligha jeleníthetnék 
meg a 40 éves Heisenberget és a 60 éves Bohrt, és 
igen helyesen meg sem kísérlik. A közmegegyezés 
szerint kortalannak tételezett feleség alakja adott vala
mennyi lehetőséget színészi ábrázolásra, és az örök 
kételkedő Margrethe Bohr valóban megjelenik a szí
nen. A néhány székből és egy asztalból álló színen, 
ami a célnak tökéletesen megfelelt.

A szöveg magyarra fordítása Cziegler István érdeme, 
aki az ELTE fizikus hallgatójaként fordította le a darabot 
nem sokkal megjelenése után. Az első hazai színpadra 
állítás is az ő nevéhez fűződik; 2003 és 2004 során két 
másik egyetemi hallgatóval többször előadták különbö
ző alkalmi, többnyire szakmai helyszíneken. A Czieg- 
ler-féle amatőr színtársulat megszűnése után Sükösd 
Csaba kezdeményezte a Műegyetem Természettudo
mányi Karának hallgatói között a darab felújítását. A je
len felállásban is már több előadást ért meg a darab.

A tervek szerint lesznek még előadások. Hogy hol? 
Ami a helyet illeti, idézzük a darabból Bohr szavait 
az Univerzumról: „...nincs is precízen meghatározha
tó, objektív Világmindenség. Csak azok között a ha
tárok között létezik, melyeket a vele való kapcsola
taink határoznak meg. Csakis az ember fejében lako
zó megértés által.” (FI)
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SZALAY-CENTENÁRIUMI NAP -  ATOMKI, DEBRECEN

Szalay Sándor professzor, az Atommagkutató Intézet 
alapítója 100 évvel ezelőtt, 1909- október 4-én szüle
tett. Ebből az alkalomból 2009- szeptember 24-én az 
Atomki emlékülést rendezett, melynek központi té
mája az volt, hogyan él tovább Szalay professzor szel
lemisége.

A megnyitó során Faigei Gyula, az MTA Fizikai 
Osztályának elnöke és Kiss Ádám, az MTA Magfizikai 
Bizottságának elnöke tartott beszédet. Ezután Berényi 
Dénes, az ATOMKI volt igazgatója, Szalay Sándor 
közvetlen munkatársa emlékezett vissza elődje mun
kásságára.1

Ifjabb Szalay Sándor, aki jelenleg a Johns Hopkins 
Egyetem (Baltimore, USA) professzora, a virtuális 
családi képeskönyvet lapozva emlékezett arra, ho
gyan teltek egy tudós család hétköznapjai a fizikával 
szimbiózisban. A további előadások Szalay professzor 
rendkívül széles érdeklődési körének egy-egy témáját 
érintették. Hamvas István (Paksi Atomerőmű Zrt.) a 
hazai uránkutatás történetét tekintette át. Svingor Éva, 
Kiss Árpád és Balogh Kadosa azokat az ATOMKI-la- 
boratóriumokat mutatták be, amelyek munkássága 
szorosan kötődik a Szalay professzor által elindított 
kutatási témákhoz: a környezetfizikát, a gyorsítófizi
kát és a geológiai kormeghatározást. Galuska László a 
Debreceni Egyetemről a nukleáris medicina szemszö
géből vizsgálta Szalay Sándor munkásságát, Molnár 
Árpád & Szegedi Tudományegyetemről a szonokémia, 
Győry Zoltán a Debreceni Egyetemről pedig a talaj
tani eredmények utóéletéről adott beszámolót. A 
programot az ATOMKI homlokzatán levő Szalay-em- 
léktábla koszorúzása zárta, amelyen Koltay Ede emlé

1 A centenáriumi napon elhangzott előadások anyaga, valamint 
fényképes tudósítás is letölthető az ATOMKI-honlap Szalay-cente- 
náriumnak szentelt részéről: http://www.atomki.hu/100_Szalay
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kezett meg munkatársáról. Ugyanazon a napon tör
tént Szalay professzor domborművének felavatása a 
debreceni Szalay Sándor utcában.

A centenáriumi napon áttekintett, Szalay Sándor 
nevéhez szorosan kapcsolódó kutatási témák sokszí
nűsége és újszerűsége további bizonyíték az ATOMKI 
alapítójának tudományterületek határain átívelő kuta
tói egyéniségére, iskolateremtő voltára.

Fülöp Zsolt 
MTA ATOMKI, Debrecen

Szalay Sándor munkásságával kapcsolatos egyéb ta
nulmányok:
1. Marx György: A magfizika megérkezése Magyarországra. Fizikai 

Szemle 4 7 /9 C1997) 274.
2. Berényi Dénes: Szalay Sándor, az ember. Fizikai Szemle 54 /5  

(2004) 172.
3. Lovas Rezső: Szalay Sándor emlékezete. M agyar Tudom ány  

2009/10 1255.

Szalay A. Sándor és Szalay András édesapjuk születésének centená
riuma alkalmából állított domborműnél.
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SZALAY SÁNDOR
100 éve született Nyíregyházán 1909. október 4-én

Berényi D énes  
ATOMKI, Debrecen

Szalay Sándor akadémikus, a debreceni kísérleti fizi
kai tudományos iskola és intézetünk alapítója 100 éve 
született és közel negyedszázada már nincs köztünk. 
Ha ez még nem is igazán történelmi idő, ahhoz ele
gendő, hogy alkalmat adjon arra, hogy Szalay akadé
mikus életművére, munkájának eredményére vissza
tekintsünk.

A következőkben néhány vonással szeretném fel
vázolni Szalay Sándort, a tudóst, a tanárt, a tudomá
nyos szervezőt és az embert. Természetesen a külön
böző szempontok szerinti megközelítések kölcsönö
sen átfedik egymást, szigorú szétválasztásuk nemcsak 
értelmetlen, de valójában lehetetlen is.

A tudós

Szalay Sándor tudományos pályájának kezdetén a 
20. század harmincas éveiben három Nobel-díjassal 
is dolgozott együtt, Szent-Györgyi Albertiéi (Sze
ged), Debye-jal (Lipcse) és Rutherforddzl (Cam
bridge). Ez utóbbi különösen nagy hatással volt to
vábbi kutatói pályájára. Mindig szem előtt tartotta 
azonban, amit Szent-Györgyi Alberttól tanult: „A ku
tatónak nem érdemes kitaposott utakon járni. Amit 
már sokan kutatnak, abban csak részeredményeket 
lehet felmutatni. A merőben újat kell keresni, így 
lehet úttörő munkát végezni, eredetit alkotni.” Alig 
két-három évvel hazatérte után, 1938-ban és 1939- 
ben már atommagfizikai cikkek jelentek meg nagy 
tekintélyű nemzetközi folyóiratokban az ő szerzősé
gével Debrecenből. Szalay ezeket a kutatásokat az 
akkori szerény körülmények között az intézetben 
készült berendezésekkel végezte, igaz Bécsben. A 
magyar magfizika bölcsője -  ha kissé költőin akarjuk 
kifejezni magunkat -  Debrecenben ringott, máshol 
jó évtizeddel később kezdtek kutatásokat ezen a 
terülten hazánkban.

Ez tette lehetővé, hogy a II. világháború után, ami
kor a nukleáris energia mesés lehetőségeket ígért, az 
intézetben épített berendezéssel uránkutatáshoz fog
jon hazánkban. Ennek eredménye lett a pécsi uránbá
nyászat beindítása. Ezen kutatás során derült ki, hogy 
az urán a szenekben és általában a tőzegben bedúsul. 
A természet logikáját követve rájött arra a törvénysze
rűségre, hogy a humuszsavak a nehézfémeket meg
kötik. így vált érthetővé a tőzeges talajokon a növé
nyek nyomeleméhezése. Innen már csak egy lépés 
volt a gyakorlati alkalmazás a megfelelő technikával 
történő mikroelem „trágyázáshoz”.

Emlékbeszéd, elhangzott Szalay Sándor akadémikus 100 éves szüle
tési évfordulója tiszteletére rendezett tudományos ülésen, 2009- szep
tember 29-én Debrecenben, az MTA Atommagkutató Intézetében.

Szalay Sándor kezdettől fogva tele volt ötletekkel, 
témajavaslatokkal és egy-egy munkatársát ezekbe az 
irányokba indította el. Ezekben a kutatásokban az
után egyrészt sok esetben még sokáig maga is ak
tívan és kreatívan részt vett, másrészt ezekből nem 
egyszer az idő elteltével kutatási irányok, kutató- 
csoportok, tudományos osztályok fejlődtek ki az in
tézetben.

A fentiek részletes bemutatására, az elért eredmé
nyek értékelésére itt nincs lehetőség, csak vázlatos 
felsorolásra vállalkozhatunk a munkatársak nevének 
feltüntetése nélkül.

A magfizikában az eszközfejlesztés révén (ködkam
ra, gyorsítók, béta- és alfa-spektrométerek stb.) olyan 
jelentős, nemzetközi elismerést kiváltó, tankönyvekbe 
bekerülő felfedezésekre került sor, mint a neutrínó 
visszalökő hatásának kimutatása, vagy a világon egye
dülálló, eredeti új típusú béta- és alfa-spektrométerek 
kifejlesztése és velük a megfelelő területeken nemzet
közileg kiemelkedő kutatási eredmények elérése és 
kutatási irányok kijelölése.

Ahogy Szalay akadémikus szemléletében és tevé
kenységében -  mint fentebb már láttuk -  a különböző 
tudományágak határai nem jelentettek áthatolhatatlan 
válaszfalat -  ezeket csak elménk korlátozottsága miatt 
bevezetett megkülönböztetésnek tekintette - , úgy az 
alap- és alkalmazott kutatás, sőt a gyakorlati alkalma
zások elkülönítését sem vette komolyan.

Ugyanakkor, amikor érdeklődése -  mint láttuk -  
az uránkutatás felé fordult, ettől függetlenül, ugyan
ebben az időben felismerte, hogy a radioizotópok 
alkalmazása milyen új lehetőségeket teremt az or
vosi-biológiai kutatásokban, sőt a gyakorlatban is. 
Már a negyvenes évek végén és az ötvenes évek ele
jén megkezdte az egyetem orvosi intézeteivel, kli
nikáival az együttműködést a radioizotópokkal vég
zett hisztokémiai vizsgálatokkal. Ezekből nemzetközi 
szintű eredmények születtek, és közreműködésével 
már a klinikai gyakorlatban történő alkalmazásokra is 
sor került. Ha azt mondtuk, hogy a magyar magfizika 
bölcsője Debrecenben ringott, ezt elmondhatjuk a 
radioizotópok hazai orvosi-biológiai alkalmazásairól, 
vagyis -  mai terminológiával -  a nukleáris mediciná
ról is.

Szalay széleskörű érdeklődése hamarosan kiterjedt 
az emberi környezet kutatására és védelmére is. Már 
az ötvenes évek legelejétől kezdte vizsgálni a levegő 
-  elsősorban a nukleáris bombakísérletektől eredő -  
radioaktív szennyeződését. Ez a kutatás azután mun
katársakkal együttműködve fontos programmá széle
sedett: a bioszféra radioaktív szennyezettségének 
vizsgálatára. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a kuta
tások is előzmény nélküliek voltak hazánkban, sőt 
bizonyos tekintetben nemzetközileg is úttörőnek szá
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mítottak. Ezek a vizsgálatok vezettek a történettudo
mányok szempontjából fontos bizonyos leletek -  a 
szén 14-es izotópja segítségével történő -  kormegha
tározása hazai meghonosításához is.

A geológiával Szalay professzor már az uránlelőhe
lyek kutatása során kapcsolatba került. Geológiai ér
deklődése és a magfizikai módszerek (tömegspektro- 
metria!) vezették el a geokronológiához, azaz a kőze
tek korának magfizikai módszerekkel történő megha
tározásához, amellyel kapcsolatban az intézet világvi
szonylatban egyedülálló eredményeket produkált, 
elsősorban a Kárpát-medencére vonatkozóan. Hogy a 
kreatív érdeklődés ezen a téren is milyen messze ve
zette el őt, arra jellemző, hogy a módszert használva 
eljutott nemcsak a különleges Kábái meteorit vizsgá
latához, de a Föld ősi atmoszférájának a tanulmányo
zásához is a korabeli kőzetek gázzárványainak tanul
mányozása alapján.

Szalay tudós egyéniségében szinte egyedülálló 
módon egyesült a kísérleti beállítottságú alapkutatási 
tevékenység a más tudományterületek és a gyakorlat 
iránti nyitottsággal. Gondoljunk csak arra, hogy fizi
kusként eljutott az uránkutatásig, a geológiai jellegű 
vizsgálatokig, a biológiai-orvosi kutatásokig, sőt a 
klinikai gyakorlatig, továbbá a környezetkutatásig, az 
agrárterületen pedig a nyomelemtrágyázásig, és mind
ezeken a területeken sokszor úttörő volt. Ez a szem
lélet és törekvés akkoriban különösen újdonságnak 
számított.

A tanár

Szalay professzor az oktatást, a tanítást mindig na
gyon fontosnak tartotta. Sokáig magának tartotta fenn 
az első éveseknek szóló bevezető előadások tartását. 
Egyetemi jegyzetek írására is szakított időt. Szorgal
mazta, hogy ne csak középiskolai tanárok dolgozza
nak iskolai munkájuk mellett az intézetben, szerezze
nek egyetemi doktorátust, de lehetőséget teremtett 
arra is, hogy középiskolai diákok is bejárhassanak az 
intézetbe.

Maga így nyilatkozott: „A tudós dolga, hogy ismere
teket átadjon, s oktatómunkája során kiválassza azo
kat, akikben van fantázia.” Vagy máshol: „.. .a fő súlyt 
a tehetségszelekcióra fektettem”.

Ez utóbbi nyilatkozatok már átvezetnek a tudomá
nyos iskolaépítés területére. Mint láttuk, Szalay Sán
dornak számos eredeti ötlete volt és ezek megvalósí
tásába részben maga fogott bele megfelelő munkatár
sakkal, részben egy-egy irányba elindított egy-két 
tehetséges munkatársat, akik önállóan dolgoztak to
vább, további munkatársakat gyűjtve maguk köré. 
Ezek munkáját mindig érdeklődéssel követte, bizo
nyos esetekben, ha valami érdeklődését különösen 
felkeltette, maga is újra bekapcsolódott a különböző 
kutatási területeken egy-egy témába.

A kiválasztott tehetséges kutatókra, az általa alapí
tott tudományos iskola eredményeire mindig büszke 
volt és soha sem mulasztotta el, hogy ha alkalma volt

rá, hogy név szerint említse meg a szóban forgó ve
zető kutatókat, akiket ő választott ki és ő nevelt ön
álló kutatóvá.

A tudományos szervező

Amikor 1936-ban Cambridge-ből hazatért, a Debre
ceni Egyetem Orvoskari Fizikai Intézetében (mert 
ekkor még külön fizikai intézet nem volt, a tanárok és 
a kutatónak készülők oktatását fizikából ez az intézet 
látta el) nagyon szegényes viszonyokat talált. Ebből 
kellett egy olyan intézetet felépítenie, amely a mo
dern, kísérletes fizikaoktatáson kívül lehetőséget te
remt nemzetközi színvonalú tudományos eredmé
nyek létrehozására.

Alighogy erőfeszítésének eredményei mutatkoztak, 
kitört a II. világháború, majd jöttek a bombázások és a 
front átvonulása. Az intézetet bombatalálat érte, az épü
let egy része megrongálódott. A munkatársak szétszó
ródtak: hadifogság, külföldre távozás stb. miatt. Szinte 
mindent elölről kellett kezdeni. A negyvenes évek vé
gétől az ötvenes évek elejétől a Természettudományi 
Kar megalakulásával az Orvoskari Fizikai Intézetből a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem intézete, majd Kísér
leti Fizikai Tanszék lett. Ezek az átszervezések sok és 
nagy feladatot jelentettek, különös tekintettel a koráb
ban elképzelhetetlen méretű új oktatási terhelésre.

Mindehhez járult az Atommagkutató Intézet felépí
tése 1954-től, amely új épületeket jelentett, de még 
inkább a tudományos kutatási tematikai kialakítását 
és a megfelelő kutatók kiválasztását, nevelését.

így jelent meg Szalay professzor szervező munkája 
eredményeképpen Debrecen a világ fizikai kutatási 
térképén, mint ismert és elismert hely.

Az ember

Szalay Sándort mindenki, akinek bármilyen érintkezé
si pontja volt vele, kemény, gerinces, tisztakezű em
bernek ismerte. Nem volt kenyere a fúrás, a hátulról 
támadás, véleményét egyenesen, bárkinek a szemébe 
mondta. Sokszor a politikusoknak is, a „Pártnak” is, 
nem egyszer naivság számba menően.

Nem sokkal halála előtt kérdeztem tőle, hogy mi
ként lehet az, hogy őt mindig hagyták dolgozni, míg 
Sántha professzort, a neves agysebészt ismeretesen 
száműzték, munkáját lehetetlenné tették, pedig kifeje
zetten baloldali volt és -  különösen eleinte -  igyeke
zett több mint lojális lenni a kommunista rendszerhez. 
Ja, fiam Sántha nem tudta, hogy ezekkel nem lehet 
parolázni” -  mondta nekem Szalay, vagyis ő soha 
nem rejtette véka alá különállását, szellemi önállósá
gát, és ezt bizonyos mértékig tiszteletben tartották.

Szalay akadémikusról, az emberről nem emlékez
hetünk meg anélkül, hogy családjáról ne szólnánk. 
Feleségével, Csongor Évával együtt, aki szintén ismert 
fizikus, élete végéig az intézetben lakott és itt neve
lődtek fizikussá fiai is.
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Öröksége
Bármennyire nehéz is -  különösen, ha az ember teljes
ségre szeretne törekedni befejezésül egy-két gondo
lattal megkísérlem összefoglalni, hogy mi az, amit nem
csak mi fizikusok, hanem a mai magyar tudományos 
közösség, sőt ezen a közösségen túl is tanulhatunk, 
tanulhatnak tőle. Nyilván sok mindent lehet elmondani, 
bizonyára kissé szubjektív lesz, amit kiemelek.

Mindenek előtt megtanulhatjuk tőle, hogy ne féljünk 
követni a „természet logikáját”, a természeti folyamatok 
valóságos útját, ne tekintsük a tudományterületek hatá
rait, amelyek csak elménk korlátozottságát jelentik, 
mert azok a természetben nem léteznek. Legalábbis ne 
feledjünk túltekinteni konkrét kutatási területünk ha
tárain -  ez az, amit ma inter- vagy multidiszciplináris 
szemléletnek neveznek - , vagyis figyeljünk arra, hogy 
eredményeinknek milyen jelentősége lehet közeli-távo
li más tudományterületeken, sőt a gyakorlatban. Mind
ehhez fontos a kapcsolatépítés, az együttműködés, ami 
napjainkban kulcsszónak számít a tudományban.

ÉLMÉNYEK, TAPASZTALATOK 
EGY TUDÓS CSALÁDBAN

Nagyon megható itt beszélni, ezek között a falak kö
zött, és egy olyan közönség előtt, akik az első találko
zásunkra jobban emlékeznek, mint én, mivel akkor 
még csak két hetes lehettem. Nagyon jó látni, hogy 
ilyen sokan vannak itt édesapám születésének száza
dik évfordulóján.

András és a saját szemszögemből szeretnék beszél
ni arról, hogy milyen volt itt felnőnünk Debrecenben, 
az ATOMKI-ban, egy tudós családban, Szalay Sándor 
gyermekeiként. Néhány fényképet időrendi sorrend
ben felfűztem, és ezek köré csoportosítottam vissza
emlékezésemet.

Az első képen a nagypapám látható, aki fizikatanár 
volt Nyíregyházán, és a nagymamám, Niedermayer 
Gizella, a másodikon pedig három gyermekük. A fü
leiről egyértelműen megismerni, hogy melyikük édes
apám. Mellette testvérei, Magdi néném és Laci bá
tyám. Édesapám gyerekkorában elég sokat segített a 
fizikaszertárban nagyapámnak, például elektromág
neses számlálókat építettek. Ennek fogaskerekei 
hosszú ideig még ott voltak édesapám laborjában.

Az egyetemi éveket átugorva, szeretném itt bemu
tatni azokat az értékes ajánlóleveleket, amelyeket 
édesapám kapott. Először Szent-Györgyi Alberttól, 
akinél az ultrahang polimerekre gyakorolt hatását ta-

A másik fontos örökségünk az eszközfejlesztés -  
nyugodtan mondhatjuk - , az eszközfejlesztő kutatás. 
Egy új kísérleti berendezés, különösen ha az egye
dülállóan új, valóban új utakat nyithat a tudományos 
kutatásban. Az eredeti, új berendezések tervezése és 
építése a debreceni kísérleti fizikai iskola legfonto
sabb jellegzetességei és pozitív hagyományai közé 
tartozik.

Végül, de valóban nem utolsó sorban mesterünk, 
Szalay professzor legfontosabb örökségét képezi az a 
gerinces, korrekt magatartás, ami őt mindig jellemez
te. Ahogy nekrológjában elhangzott: „Kutatói, nevelői 
és vezetői erényei szorgos munkával kiművelt teljes, 
harmonikus egyéniségéből fakadtak. Következetes, 
szigorú igényesség, kiegyensúlyozott, igazi teljesítmé
nyekre alapozó értékrend irányította saját életét és 
munkatársai, tanítványai kiválasztásában és formálá
sában követett gyakorlatát. Nevelőként és vezetőként 
a tehetségszelekcióban és a tehetség gondozásában 
látta az új nemzedék felépítésének kulcsfontosságú 
kérdését.”

ÉLMÉNYEK, TAPASZTALATOK ÉS EGYÉNISÉGFORMÁLÓDÁS 
EGY TUDÓS CSALÁDBAN

Szalay A. Sándor
Department of Physics and Astronomy, 

The Johns Hopkins University, Baltimore, USA 
és Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszék

nulmányozta. Erről Török István írt mostanában egy 
nagyon szép cikket, amelyben kiemelte, hogy ez a 
kutatás jelentette a szonokémia indulását. A második 
ajánlólevél a későbbi Nobel-díjas Debye-tói szárma
zik, a harmadik a Zenneck professzornál, München-

Szalay Sándor szülei

4 0 4 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 9 / 1 2



Szalay Sándor és testvérei

ben töltött egy év eredménye. Mellesleg szólva, a 
Deutsches Múzeumhoz vezető utcát Zenneck útnak 
hívják. És itt a R u th er fo rd -levé l. A Cavendish Labora
tóriumban eltöltött hat hónap valóban a legfontosabb 
volt számára, ő is mindig így emlékezett rá. Olyannyira 
meghatározóak voltak a cambridge-i hónapok, hogy 
az ATOMKI falát is vadszőlővel futtatta be, és teniszpá-

Csongor Éva

Szent-Györgyi Albert, Peter Debye, Jonathan Zenneck és Ernest 
Rutherford ajánlólevelei

lyát is építtetett, tehát azt is ott tanulta meg, hogy mi
lyennek kell lennie egy intézet hangulatának.

Röviddel azután hogy hazajött, Debrecenbe került 
édesapám, az Orvoskari Fizikai Intézetbe. Itt hamaro
san elkezdte a kísérleti magfizikai csoport felépítését, 
később pedig összeházasodtak édesanyámmal, C son
g o r  É vával.

Azután jöttek a „szenes évek”, az uránkutatás, ami
hez minden berendezést ők maguk építettek. Ebből 
az időből arra az anekdotára emlékszem, ami ’51 kö
rüli időből származik. Én akkor elég kicsi voltam, úgy 
kétéves. Egy kétéves gyerek mindig megy körbe, fel
fedezi a világot. Akkoriban a lakásunk a laborató
riummal teljesen összekeveredett. Nagy tálcákban volt 
az elemzésre váró megdarált szénpor az asztalokon. 
Én az asztal szélébe kapaszkodtam, és úgy járkáltam. 
El lehet képzelni, mi történik, amikor egy asztal szé
lén ilyen nagy, szenes tálcák vannak, és egy gyerek 
ezekbe belekapaszkodik... Erről nem  találtam meg a 
fényképet, de állítólag létezik egy kép arról, hogy 
hogyan borult a fejemre egy láda szénpor. Eléggé 
látványos volt az eredmény.

Találtunk egy érdekes levelet. Ezt a Tervhivatalnak 
írta Édesapám, a levélből ítélve arra utasították, hogy 
adja át uránkutatással kapcsolatos eredményeit a Ne
hézvegyipari Kutatónak. A levél lényeges pontjai a 
következők:

1. A szén-urán problémával általánosságban és 
m inden vonalon magam kívánok foglalkozni.
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2. Nekem a Nehézvegyipari Kutató Intézet tapaszta
lataira semmi szükségem nincs, sőt nem is fogadok el 
tapasztalatokat, mert ez jogi szempontból bizonytalan 
helyzetekhez vezethetne. Munkámban mindig a saját 
képességeimre és munkatársaim segítségére szoktam tá
maszkodni. -  Ebben annyira benne van a személyisége.

3. Germánium és uránium között semmi kapcsolat 
nincs; engem  a germánium egyáltalán nem  érdekel. -  
Ez is egy nagyon finoman sejtetett gondolat.

Szalay Sándor levele a Tervhivatalnak.

4. Semmi kifogásom az ellen, ha mások is akarnak 
tőlem függetlenül a fenti problémával foglalkozni.

5. Amennyiben a Nehézvegyipari Kutató Intézet 
tőlem tapasztalatot, vagy tanácsot akar kérni, annak 
az Akadémián keresztül és írásban kell történnie.

6. Tekintettel e kutatási ág fontosságára és bizalmas 
voltára, szóbeli értekezés formájában nem  vagyok haj
landó információt adni, ez csak írásban történhet, az 
Akadémián keresztül történő megkeresésre.

Aki az ötvenes évek elején ilyen levelet írt, annak 
igen karakánnak kellett lennie. Mikor Andrással ezt a 
levelet megtaláltuk, csak kapkodtuk a levegőt.

Az intézet gyarapodott, megtervezték, majd felépí
tették a Van de Graaff-gyorsítót. Ebből az időből arra 
emlékszem, hogy volt egy fémháló, Andrással ott áll
tunk mögötte, és óriási villámok csapkodtak a gyorsí
tóból. Ez is egy hihetetlen és meghatározó élmény 
volt számunkra. Amikor az em ber ilyen dolgokkal 
játszadozik 5-6 éves korában, néhány millió volttal... 
bizony, az valahogy befolyásolja.

Ötvenhat volt egy következő érdekes állomás. Ez az 
a távirat, amit Édesapám küldött a forradalom idején, 
mert Ő akkor Stockholmban volt. Sokat járt ki a Nobel 
Intézetbe, jó barátságban volt S iegbahn  professzorral és 
H evesi Györggyel. Amikor ötvenhatban elkezdődtek a 
harcok, elindult haza. Prágáig eljutott és onnan küldte 
ezt a táviratot. Prágából átjött a szlovák részre, és vala
hol Kassa körül volt a határon. Oda Papp Is tvá n  ment 
el érte, és még egy valaki a hallgatók közül. Akkor már 
jöttek is be az orosz csapatok, és Debrecent körbevet
ték. Édesapámék valahogy a Nagyerdőn keresztül jutot
tak haza, kerülő földutakon, hogy még az oroszok előtt 
ideérjenek. Emlékszem, hogy amikor a Papám megér
kezett, milyen nagy volt az öröm. Másnap kora reggel 
az volt az első dolga, hogy gyorsan kiszaladt, volt a 
kertben egy gödör, amibe éppen barackfát készültünk 
ültetni, és az előkészítőből az összes éghető vegyszert 
gyorsan kivitte, belerakta a gödörbe és betemette. A 
háborús tapasztalataira alapozva azt mondta, hogy ha 
lövöldözés van, akkor az éghető anyagoknak a föld 
alatt a helyük.

A hatvanas évek elején volt aztán a híres Marosán- 
történet, amit valószínűleg sokan ismernek. Én arra em-

...és távirata 1956-ban Prágából
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Neutrínó-visszalökődés képe

lékszem, hogy akkor mind a ketten, édesapám, édes
anyám valahol, azt hiszem talán Őszödön voltak egy 
konferencián. Tehát nagymamával voltunk otthon. Este 
kopogtattak és úgy emlékszem, hogy K á d á r  L aci bácsi 
és H a ra sz ti Á rp á d  bácsi jöttek, és kérdezték, hogy hát 
itthon van-e édesapád, édesanyád? Mondtam nincse
nek, de látszott, hogy baj van. Valahogyan minden na
gyon jelentőségteljes volt. Akkor ők nagymamával be
szélgettek tovább. Még arra is emlékszem, hogy más
nap, az iskolában a többi gyerek kicsit furcsán nézett 
ránk. Tehát az történt, hogy M a ro sá n  tartott egy beszé
det, aminek a visszaforgó refrénje az volt, hogy „nem 
szeretnék Szalay professzornak se fia, se lánya lenni”. 
Azt hiszem, azért mondta ezt, mert édesapám megtaga
dott egy interjút a szovjet pártkongresszusról a helyi 
újságnak, és amikor Marosán Debrecenbe jött, kérdez
te, hogy milyen aktuális helyi téma van. A debreceni új
ságírók pedig ezt adták neki. Azt mondta Marosán: 
„Ilyen apolitikus tudósokra nincs szükség.” Na, most 
van egy másik része a történetnek, amit viszont csak 
mostanában hallottam. Nagyon jó barátságban voltunk 
a Kálmán-családdal, K á lm á n  B éla  nyelvész gyerekeivel 
együtt nőttünk föl. A gyerekek között akkoriban nagy 
divat volt az autók rendszámát felírni, gyűjteni. Azon a 
napon a Kálmán-gyerekek ott voltak az egyetem körül 
és látták a nagy fekete autókat, és felírták a rendszámu-

Szalay András

kát. Hozzájuk lépett egy lódenkabátos ember, és meg
kérdezte: „Mit csináltok gyerekek?” Azután elbeszélget
tek a Kálmán-szülőkkel is ... és a végén egy zöld Pobje- 
dában csempészték ki Marosánt a városból, mert úgy 
féltek, hogy imperialista merénylet készül ellene. Úgy
hogy azért volt valami elégtétel a beszéd miatt.

A neutrínókísérlet, a neutrínó-visszalökődés képe 
azóta is minden tankönyvben és a neutrínóról szóló 
népszerűsítő cikkben szerepel. A neutrínó az egész 
családot végigkísérte, de az én  életemet különösen. 
Amikor M a rx  G yörggyel kezdtem dolgozni, én is a 
neutrínókon „nőttem fel”, és azután is, valahogy az 
egész életemen át visszatértem hozzájuk. Azok az 
ötletek, amelyek a Gyurkával való együttműködés 
során merültek fel, lényegében a mostani kozmoló
giai kutatásaimnak is az alapjai, és mind a mai napig, 
még most is, azokhoz kapcsolódó mérések kiterjesz
tésén dolgozom.

A kerekebb születésnapokra az intézet mindig ké
szített egy fényképalbumot Édesapámnak. Azt hi
szem, az 54-es album ban -  igen, András méretéből 
lehet kitalálni -  voltak azok a képek rólunk, amelyek 
azt mutatják, hogy itt, az intézetben kezdtünk el bar
kácsolni. Nagy hatással volt m indkettőnkre az Ö csödi 
Z o ltá n  körül kialakult modellező kör. A modellező 
kör tagjai ultrakönnyű repülőket építettek, és a dísz
udvaron rendeztek repülőversenyeket. Andrásnak irtó 
könnyű keze volt, és egy nagyon-nagyon jó gépet 
épített, szóval az egyik gépe nagyon jól sikerült, és 
második lett az országos bajnokságon. Akkor olyan 
10 éves körüli lehetett, és a budapestiek m egpróbál
ták megóvni az egész versenyt, mert nem tetszett ne
kik, hogy egy 10 éves gyerek megveri őket.

Abban, hogy fizikusok lettünk, édesanyám nak na
gyon nagy szerepe volt. Egész gyermek- és ifjúko
runkról, neveltetésünkről elmondhatom, hogy a szü
léink soha nem  nyomtak bennünket a fizika irányába, 
hanem  mindig türelemmel tanítgattak, és nagyon ér
dekes dolgokat láthattunk, tehát egyszerűen a levegő
ben volt a fizika minden percben. Édesanyám volt az, 
aki azután leült velünk és módszeresen elkezdett ta- 
nítgatni. Emlékszem, amikor az előkészítőben ő  tar
totta az első éves fizikát, mi állandóan ott kószáltunk 
Andrással, és bem ásztunk az előkészítőbe. Kivéve 
akkor, amikor hangtan volt a téma, és a vágóhídról 
hoztak egy tehéngégét, és egy pumpával átfújták, és 
tehénbőgés hallatszott. No, akkor egy hétig nem  mer
tem bem enni az előkészítőbe. Ezek az élmények úgy 
megmaradtak, hogy ebben az atmoszférában valószí
nűleg nehéz lett volna nem  fizikusnak lenni a végén.

Amikor Budapestre kerültem, hogy Marx Gyurká
val dolgozhassak, akkor édesapám  egy dolgot kötött 
ki, azt, hogy: „Akkor mehetsz Pestre édes fiam, hogy
ha az Eötvös Kollégiumban fogsz lakni.” És tényleg 
igaza volt, számomra és ezek szerint számára is az 
Eötvös Kollégium nagyon lényeges állomás volt az 
életben. Mindkettőnknek az, hogy nem feltétlen és 
kizárólag fizikusok között, és nem  kommunista lég
körben lehetett felnőni, hanem  az Eötvös Kollégium
ban, nagyon lényeges dolog volt.
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A Mamám indított el bennünket a M a te m a tik a i  
L apok  irányába, a különböző tanulmányi versenyek
re. Mi soha nem  éreztük úgy, hogy itthon nyomás lett 
volna. Segítséget, induló sebességet biztosan kap
tunk, habár ez néha kicsit m ásképp zajlott le, mint 
ahogyan ezt mások gondolták. Jellem ző történet a 
következő. Behívtak másodikos korom ban az Arany 
Dániel matematikaverseny második fordulójába. Azt 
hiszem a Fazekas Gimnáziumban volt a második for
duló. Amikor kiosztották a tételeket, m indenkinek 
oda kellett menni, igazolni magát, hogy ki ő, és 
akkor név szerint m egkaptuk a tételeket. A tanár, aki 
kiadta a tételt, rám nézett, és azt mondta: „Ó, hát 
behívták a papa miatt.” Én akkor rettenetes dühös 
lettem, és m inden erővel koncentráltam, hogy m eg
mutassam, hogy nem  azért vagyok ott, és azt hiszem, 
megosztott első-második díjat kaptam  abban az év
ben. Soha nem  akartunk abból előnyt kovácsolni, 
hogy a szüléink m egbecsült egyéniségek és fizikusok 
voltak. Egész életünkben azt tanultuk, hogy amit el 
akarunk érni, azt a saját erőnkből kell elérnünk, a 
saját m unkánkat m agunknak kell elvégezni, a saját 
tehetségünkre építeni -  ez állandó téma volt a csa
ládban.

A különböző, közismert és nevezetes vendégek 
jelenléte életünkben szintén meghatározta a családi 
légkört. Körülbelül kétéves vagy hároméves lehettem, 
amikor először jött E rdős P á l hozzánk vacsorára. Ké
sőbb Balatonvilágoson is gyakran beszélgettünk. Szá
munkra Ő volt az a bácsi, aki mindig bűvésztrükkök- 
kel szórakoztatta a gyerekeket, amelyek aztán sose 
sikerültek. Ezek az első emlékeim Erdős Pálról. Egy
szer sokkal később, miután már többször voltam 
Amerikában, Balatonvilágoson sétáltam vele a park
ban, és kérdezett valamit kozmológiáról, majd azt 
mondta: „Tudja-e, hogy ezt utoljára az Alberttól kér
deztem?” Természetesen ilyenkor az em bernek borsó
dzik a háta. F e y n m a n  és Z e l’dovich , tehát a század 
legnagyobb fizikusai fordultak meg nálunk, és vala
hogy érződött a viselkedésükön is, hogy ők is milyen 
hihetetlen m ódon respektálták azt a légkört és a ma
gas színvonalú fizikát, ami itt Debrecenben volt.

Szalay András és John McLaughlin

Csongor Éva

A zenélés időnként érdekes konfliktus forrása volt. 
Apám elég zord volt a zenélés irányában, és végig 
morgott, ameddig zenéltünk. A Mamám ezzel szemben 
-  igazi mama volt -  m indenben támogatott minket. A 
magyar popzenészek nagy része, Zorawtól kezdve 
K o n c z  Z su zsá ig , Presserig, rendszeresen felbukkantak 
nálunk. A Mamám mindig nagy vacsorákat főzött ne
kik. A fizikus atmoszféra hatása alól H obo  se tudta ki
vonni magát. Az egyik ilyen vacsora után egy papírlap
ra mókás szöveget írt a számunkra. A Mamám levelei 
között például találtunk egy nagyon szép levelet, ame
lyet Zorán írt Neki. Tehát a Mamám teljes szívvel se
gítette a zenélésünket. A Papám csak akkor kezdett 
egy kicsit megbékülni, amikor már egyszer a tv-ben 
játszottunk a K i m it  tu d ó n . Azt tv-n végignézte, ennyi
re volt hajlandó. Változott a helyzet, amikor András, 
még általános iskolás korában elkezdett különböző 
hangszereket építeni, először egy gitárt. Amikor a Pa
pám látta, hogy ezzel elektronikát tanulunk, akkor már 
nem  volt olyan mogorva, ez már közelebb állt vala
hogy az Ő gondolkozásához is. Ezen a képen András 
éppen J o h n  M cL a u g h lin n a l látható, aki a világ egyik 
leghíresebb gitárosa, és akinek András épített egyedi 
igényeket kielégítő elektromos hangszereket. Ez a 
hobbi, ami itt indult Debrecenben, és amihez itt tanul
tuk az elektronikát, András egész életét kitöltötte.

Számítógépek. Az ATOMKI első PDP számítógépé
nek is van egy jó története a Tervhivatallal. Édesapám 
szeretett volna egy PDP-gépet venni az ATOMKI szá
mára, elment a Tervhivatalhoz, ahol közölték vele, 
hogy hát azt nem lehet. Viszont ők adnak egy Video
ton komputert, amit a Videoton tervezett, igaz, hogy
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Ifj. Szalay Sándor

nincs operációs rendszere, csak azt kellene megírni. 
Erre apám határozottan kijelentette, hogy mi nem 
építeni akarunk komputert, hanem használni. Végül is 
rendelt egy sokcsatornás analizátort, aminek ez a szá
mítógép a része volt, és így jött be a gép. Én is a dip
lomamunkámat a Papa laborjában levő Hewlett- 
Packard-gépen csináltam, mert azon volt grafikus 
plotter, meg egy mágneskártyával lehetett programoz
ni, bár összesen csak 4 kbyte memória volt benne. Itt 
az ATOMKI-ban világszínvonalú elektronika volt, és 
mi ebben nőttünk föl, és ezt ismertük. Megesett az is, 
amikor K u ti G y u lá v a l  dolgoztam és a pesti CDC-gé- 
pen számoltunk az Akadémián, inkább lejöttünk Deb
recenbe egy hétre Gyuszival és H a s e n f m tz  P é terre l, 
mert egy határidős cikkel Debrecenben tudtunk csak

időre elkészülni. Innen könnyebb volt (a budapesti 
CDC-gépen) dolgozni, mint Pesten, az Akadémián.

Svédországban nagyon szeretett lenni édesapám, 
nagyon sok barátja volt ott. A 80-as évek közepén 
Siegbahn professzor (akkor a Nobel-díj bizottság tit
kára) meghívta a Nobel-díj kiosztó ünnepségre. M eskó  
L a ci  csinálta ezt a fotót, amelyen látszik, hogy 
mennyire élvezte, hogy most ő szmokingban van. 
Nem volt a szokásos ruházata, de nagyon-nagyon 
boldog volt, hogy ilyen alkalommal viselhette.

A Tisza-parton nagyon sok időt töltött, és nagyon 
szeretett horgászni, de nem sok halat fogott. Mégis 
ilyenkor volt a legrelaxáltabb. A horgászás szeretete 
az unokákra is ráragadt, olyannyira, hogy az unokák 
12 éves korukra több halat fogtak, mint a nagypapa 
egész életében összesen. A három unoka, ma már 
felnőtt, T a m á s  és P é te r  22 évesek, D a n i  pedig 20. 
Pétert még az ölében tarthatta édesapám. Amikor 
1987-ben Tamás megszületett és telefonáltam a kór
házból, akkor édesapám még otthon volt, de mire le 
tudtunk jönni Debrecenbe, addigra már bent volt az 
intenzív osztályon. Még sikerült bemenni hozzá, és 
nagyon-nagyon meg volt hatódva, amikor látta az új 
unokát. Édesanyám sokat foglalkozott az unokákkal. 
Nagyon-nagyon sok szeretettel tanítgatta őket is fizi
kára és matematikára. És egészen az utolsó éveiig 
állandó figyelemmel kísérte, hogy mit csinálnak.

Volt egy kedves vicce apámnak, amit sokszor elme
sélt. A tudomány mezejéről szólt. A tudomány mezején 
gyönyörűen zöldell a fű és pompáznak a virágok, de 
azért van rajta elég sok és nagy kiterjedésű rész, ahol 
már kevesebb a virág, és csak gyéren nő a fű. „Ezek az 
alaptudományok, a fizika, a kémia, a biológia. Az eze
ken a szűkös és szerény részeken kívül lévő bő termő 
tájon nagy virágok nőnek és a fű is magas.” Ekkor tar
tott egy kis szünetet, elmosolyodott és azt mondta: 
„Ezen a helyen minden marha tud legelni!”

Édesapám soha nem adta fel elveit, soha nem válasz
tott könnyű utat, saját szavait a legjobb idézni korábbi 
leveléből: M u n k á m b a n  m in d ig  a  s a já t  képességeim re  
és m u n k a tá r sa im  seg ítségére  s z o k ta m  tá m a s zk o d n i.

Szalay Sándor unokái
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Mai fejjel látom, hogy az akkori körülm ények kö
zött, vagy inkább azok ellenére is, milyen világ- 
színvonalú volt a fizika D ebrecenben. Nem tudok 
elképzelni ennél jobb példaképeket és stimulálóbb 
gyermekkort, mint am iben részünk volt. Szüléink 
hatása még az unokákra is átsugárzott, Tamás fiam 
is úton van, hogy fizikus legyen. Ő képviseli a ne
gyedik fizikusgenerációt családunkban. Feleségem 
mel, K a tiv a l próbáltuk Tamást is ugyanebben a szel
lem ben felnevelni.

Az ATOMKI-ban, a Kísérleti Fizikai Intézetben csa
ládunk nem csak 4 főből állt, hanem  egy sokkal na
gyobb, kiterjesztett család részei voltunk, és ez vala
hogy megintcsak meghatározó volt. Ez a kép mutatja, 
hogy a szalonnasütésen, mi is ott ültünk, és sütöttük a 
szalonnát az Intézet kertjében.

Andrással együtt szeretnénk megköszönni szülé
inknek azt a sok szeretetet, ahogyan gyerekes kérdé
seinkre izgalmas válaszokat kaptunk. Ha valaki, akkor 
mi elmondhatjuk, hogy a szó szoros értelmében az 
anyatejjel szívtuk m agunkba a fizikát és a napi politi
kától független élet- és értékrendet. Köszönjük az 
egykori tanítványoknak, hogy ők is annyi türelemmel 
foglalkoztak velünk, kisgyermek korunktól egyete
mista korunkig -  ahogy a műhelygyakorlatokat mi is 
végigcsinálhattuk a hallgatókkal, ahogy bem ehettünk 
a laborgyakorlatokra, ahogy megtanultuk az elektro
nikát az ATOMKI-ban, ahogy megírtuk első cikkein
ket, és lejátszottuk a m indennapos teniszmeccseket a 
teniszpályán. És köszönöm  a mostani generációnak,

A HAZAI URÁN

I fja b b  S za la y  S á n d o r  érzelemdús, emlékekkel teli 
előadása igen közel hozta hozzánk az ATOMKI alapí
tójának egyéniségét. Az, amit én  elm ondani tudok 
S za la y  Sándorró l, nyilván nem  lehet ennyire szemé
lyes élm ényeken alapuló, hiszen saját emlékeimre 
nem  támaszkodhatom. Ilyen értelem ben távolság volt 
köztünk. Amiről beszélni szeretnék -  az uránkutatás 
és a magyar atomenergetika -  azonban szellemiségé
ben és megvalósulásában is kapcsolódik ahhoz, egye
nes folytatása annak, amit Szalay Sándor itt Debrecen
ben alkotott.

A paksi atom erőműben dolgozó volt debreceni diá
kok nevében mindenkit szeretettel köszöntök, és 
megköszönöm azt a lehetőséget, hogy ezen az ünnepi 
m egemlékezésen Szalay Sándor professzor úr életút
jától az atomenergetika szemszögéből nézve pár szót 
szólhatok.

Ha az urán történetét nézzük, akkor élményeikről a 
nálam idősebbek sokat tudnának mesélni. Tény, hogy 
az uránkutatás és -bányászat történetében generációm
nak, nekem nem lehetett részem. Ezért inkább arról

Szalonnasütés az ATOMKI udvarán

hogy szüléink emlékét és a legjobb értelem ben vett 
tradícióit ilyen szépen megőrizték.

Köszönöm a figyelmet.
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Hamvas István
Paksi Atomerőmű Zrt.

mondok el néhány gondolatot, amit mi kaptunk abból 
az időszakból, amit innen, a debreceni fizikus iskolából 
hoztunk, itt láttunk, hallottunk, és amit mi a paksi fizi
kusi műhelyben napról napra hasznosítunk.

Amikor döntések születtek az ’50-es évek Magyar- 
országán a nukleáris energetika létrehozásáról, akkor 
első és legfontosabb feladat volt, hogy legyenek meg
felelően képzett hazai szakemberek. Olyan szakembe
rek, akik a háború utáni években hitelesek voltak a 
döntéshozók szemében, akik meg tudták győzni az or
szág gazdasági fejlesztéséért felelős vezetőket olyan új 
technológia bevezetéséről is, mint a nukleáris energeti
ka. Szükség volt olyan képzett szakemberekre, akik az 
ilyen horderejű döntések előkészítésében helytálltak, 
az elhatározott feladatokat végre tudták hajtani. Mind
ezeken túl üzemeltetni tudták az így születő intézmé
nyeket, gyárakat, illetve a mai napig fejleszteni tudják 
azokat. Az 1950-es években, amikor még csak elkezdő
dött a nukleáris energetika iparág fejlődése, nem  lehe
tett elvárni, hogy az egyetemekről olyan arányban ke
rüljenek ki szakemberek, mint ahogy az abban az idő-
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1. ábra. Az urán

ben szükséges lett volna. Ráadásul a háború utáni idő
szakban az energetikai kérdések, az ország energiaellá
tásának megoldása nagy kihívás volt. Nukleáris kérdé
sekben képzett szakember abban az időben nagyon 
kevés került ki az egyetemekről.

Éppen ezért volt rendkívül fontos Szalay Sándor 
professzor úr iskolateremtő tevékenysége, így pályá
jának az 1950-54-hez köthető része, amikor a Kísérleti 
Fizikai Intézet (KIS-FIZ) és az Atommagkutató Intézet 
(ATOMKI) is megszületett. Ekkor itt Debrecenben in
tézményesen is elindult egy olyan fizikusképzés, 
amelyre mind a mai napig az atomfizika, illetve a mag
fizika jellemző. A KIS-FIZ és az ATOMKI fogalom azok 
körében, akik itt dolgoztak vagy itt tanultak. Nagyon 
fontos volt az a szellemiség, az a légkör, ami az intéze
tekben működött, az a kapcsolat a tanárok és a diákok 
között, aminek mi részesei lehettünk. Ez a viszony 
jóval több volt annál, mint pusztán az oktatást végző 
tanár és a fizikát tanulni akaró diák között lenni szo
kott. Meghatározó szerepet játszott ebben az a patro
náló tanári rendszer, amelynek keretében minden 
diákról -  ha akarta, ha nem  — valamelyik tanár gondos
kodott. E kapcsolat révén nagyon sok olyat kaptunk, 
ami nem  oktatási feladat, hanem -  így fogalmaznék -  
alkotó emberré nevelés volt. Akik itt tanultak, azok

2. ábra. A magyar urán indul Oroszországba

ebből a szellemiségből biztosan vittek magukkal oda, 
ahová szakmai pályájuk sodorta őket. Nyugodtan el
mondhatom, hogy Pakson, a paksi atomerőműben 
dolgozó fizikusok sikereiben, eredményeiben fontos 
szerepe van ennek a sok jónak, a nevelésnek, amit az 
ott dolgozó volt debreceni diákok a KIS-FIZ-en kap
tak. Erre mi büszkék vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy 
azt a célt, amelyet Szalay Sándor professzor úr megfo
galmazott, amely szerint „ha el akar valamit érni Deb
recenben, akkor a legfontosabb, hogy tehetséges fiata
lokat gyűjtsön maga köré” -  sikerült elérnie. Túl azon, 
hogy neki sikerült, a tanítványai is képesek voltak át
adni ezt a szellemiséget, és így hatása mind a mai na
pig, tehát évtizedeken át érezhető.

Másik terület, amelyről szeretnék pár szót szólni, az 
urán (7. ábra ) kutatása. Megismerve Szalay Sándor 
egykori kutatásának nehézségeit és szépségeit, szíve
sen lettem volna részese e fáradozásnak. Az uránkuta
tás elkezdése bölcs, előrelátó gondolkodásról vall. 
Szalay Sándor professzor lényegében energiapolitiku
si megfontolásból kezdte el ezt a munkát. Látta, hogy 
Magyarországon a háború utáni fejlődés alapfeltétele 
az energiaellátás. Tudta, hogy Magyarország vízener
gia-potenciálja rendkívül kicsi, hiszen területének 
nagy része sík vidék. Az ország szénvagyona kevés, 
kőolaj- és földgázkészlete is csekély. Mindezekről már 
akkor lehetett tudni, hogy csak töredékét tudják biz
tosítani annak, ami Magyarország számára az elkövet
kező időszakban szükséges lesz.

Rögtön azután, hogy a 40-es évek végén világossá 
vált, a nukleáris energia békés célokra is felhasznál
ható, Szalay Sándor azonnal elkezdte azt a munkát, 
amit uránkutatási tevékenységeként em legetünk itt a 
mai napon. Ő már akkor előre látta, hogy Magyaror
szágon az energiaellátás szempontjából fontos sze
rephez fog jutni az atomenergetika, és az ehhez szük
séges feltételek megteremtése érdekében célszerű 
minél hamarabb megkezdeni az uránkutatást. Ráadá
sul tette ezt úgy, hogy az akkori meghatározó szakmai 
álláspont szerint a geológiai adottságunkat tekintve 
nem  sok esélyük volt azoknak, akik Magyarországon 
kezdenek el uránt kutatni. Mindezek ellenére Ő olyan 
úttörő m unkát végzett, amelyet a magyarországi urán
kutatás hőskorára jellemzőnek lehet mondani. Az 
uránkutatás nem  vezethetett volna sikerre azok nélkül 
az ötletek, illetve kitartó m unka nélkül, amit akkor 
Szalay Sándor és kollégái fölmutattak. Az ő  munkájuk 
eredm ényeképpen m egkezdődhetett a hazai iparsze
rű uránkutatás, kedvező eszközellátottsággal és felté
telekkel, és már azokkal az ismeretekkel, amelyeket 
Szalay Sándor professzor úrtól kaptak a szakemberek. 
A kutatás eredményes volt, és az 1947-es kezdethez 
viszonyítva igen gyorsan, már 1955-ben, a Mecsekben 
m egkezdődhetett az urán bányászata.

A kibányászott urán -  bár világviszonylatban nem  
volt óriási jelentőségű -  fontos volt, és büszkék is 
lehettünk arra, hogy létezik magyar urán. Közel negy
ven évig m űködött az uránbánya, ez alatt az időszak 
alatt alapvetően minden kibányászott uránt Szovjet
unióba, majd Oroszországba szállítottak (2. ábra).
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1. táblázat
A m ecsek i uránbányászat korszakai é s  je llem zői

időszak termelés célja uránfém- 
termelés (t)

paksi
felhasználás (t)

1955-1979 szovjet export 12 866,5

1980-1990 szovjet export
magyar import 5 994,2 3 066,6

1991-1997 paksi export- 
feldolgoztatás 2 239,3 2 465,0

összesen 21 100 5 531,6

Annak az uránnak persze sok köze nem  volt a paksi 
atomerőműhöz, és a benne használt üzemanyaghoz. 
Mégis, a magyar uránkitermelés gazdasági hatásai 
érezhetők voltak, és bizonyos értelem ben előkészítet
ték a magyar nukleáris energetika kialakulását és fej
lődését. Ez alatt a közel negyven év alatt 21000 t-nál 
több fémes uránt termeltek ki, ami közel kétszer any- 
nyi, mint amennyit eddig elhasználtunk Pakson ( 1. 
tá b lá z a t). Ez a 21000 t még akkor is elegendő lenne 
a paksi atomerőmű m űködtetéséhez, hogyha a meg
hosszabbított élettartamot, az elkövetkező 20—25 évet 
is figyelembe vesszük, tehát akár 2037-ig. Az uránbá
nyászat negyven éve a magyar atomenergetika hős
korszakának is tekinthető. Ugyanis kicsi, mindössze 
0,1% volt a kitermelt érc uránkoncentrációja, emiatt a 
40 év alatt közel 50 millió tonna kőzetet kellett kiter
melni. A geológiai adottságok a kitermelés szem pont
jából igen kedvezőtlenek voltak, ezért 1200 km hossz
ban kellett vágatokat létrehozni, 1400 m mélységig 
kellett lehatolni. Ez nagyon kemény m unka volt. De 
ebben az időszakban, a hidegháború időszakában 
nem  számított, föl se lehetett tenni a kérdést, hogy 
gazdaságos-e ez a tevékenység, avagy nem. Az urán
bányászat nagy előnyeként lehet elmondani, hogy ab
ban az időben sok ezer em bernek, csúcsteljesítmény 
mellett 8000 em bernek munkát, megélhetést adott. Ez 
mai szemmel nézve is jelentős.

Az 1990-es évektől kezdődően, a hidegháborús 
időszak után, ahogy a piacgazdaság Magyarországon 
bevezetésre került, az érdeklődés orosz részről a ma
gyar urán iránt megváltozott. Már csak azt az uránt 
vették át, amit Magyarország el is használt. Gazdasági 
szempontok előtérbe kerülésével nyilvánvalóvá vált, 
hogy a világpiacon körülbelül feleannyiért lehet meg
venni az uránt, mint amennyiért azt Magyarországon 
kitermelik. Kezdetben a paksi atom erőm űnek kellett 
megvennie a magyar uránt, hogy feldolgoztassa 
Oroszországban, és végül felhasználja. Ez nyilvánva
lóan többletköltséget jelentett. Végül egy tűzeset adta 
helyzet hatására 1997-ben megszületett a döntés, a 
bányát végleg bezárták (3. ábra).

Ebben az időszakban a nukleáris technika magyar- 
országi fejlődésével párhuzam osan zajlottak az atom 
erőmű m egépítése körüli munkálatok, amelyek idő
igényüket tekintve jóval nagyobbak voltak, mint az 
uránkutatás és a bányamegnyitás. Azok a szakértők,

3. ábra. Ércdúsító Üzem vegyi feldolgozó, egykor és most

akik Szalay Sándor iskolateremtő munkájának ered
m ényeként kerültek ki az egyetemekről, nagy mérték
ben hozzájárultak a döntés meghozatalához. 1964- 
ben merült fel a gondolat, 1966-ban már meghozták a 
döntést és szerződést is kötöttek az oroszokkal négy 
atomerőművi blokk megépítéséről. A tervezés idősza
ka nem  volt egyszerű, a kormány többször változta
tott álláspontján. így például 1970-ben kormányzati 
szinten született döntés az építkezés elhalasztásáról. 
A végleges döntést az 1973-as olajválság hozta meg: 
az atomerőművet meg kell építeni. 1982-ben a paksi 
atomerőmű egyes blokkja elindult. Ennek az ese
ménynek is van a Kísérleti Fizika Intézettel kapcsola
ta, nevezetesen az, hogy a debreceni KIS-FIZ-en tanu
ló valamikori diáknak adatott meg, hogy Magyaror
szág első atom erőművének kritikussá tételét levezé
nyelhette.

Ezt követően 1984-ben elindult a kettes, 86-ban a 
hármas, majd 1987-ben a négyes blokk is. Ebben az 
időszakban alakult ki az atomerőmű pozíciója a hazai 
villamosenergia-rendszerben (2. tá b lá z a t). A nukleá
ris erőm ű azóta több mint 1800 MW villamos teljesít
ménnyel 37-40% arányban vette ki részét a hazai vil- 
lamosenergia-ellátásból. És nem  mellékes az sem, 
hogy a nukleáris energiatermelés mindig is a lehető 
legolcsóbb volt Magyarországon, és ezért a m inden
kori kormányzat szociálpolitikai célkitűzéseinek esz
köze is lehetett.

Ha figyelembe vesszük a kőolajár nem régiben re
kordot elérő nagyságát, a gázkrízist, aminek csak egy 
jele volt ez év elején a gázcsapok elzárása, továbbá a 
ma már vitathatatlan klímaváltozást, akkor elm ondha
tó, hogy a nukleáris energetika szerepe jelentősen

2. táblázat

A paksi a tom erőm ű éves term elése  kiváltható:

üzemanyag mennyiség

szén -4,0 millió t

olaj -2,6 millió t

gáz -2,9 milliárd m3

biomassza -15,8 millió t
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3- táblázat
1 GWév e lek trom osenergia-term elés üzem anyagigénye

üzemanyag mennyiség

szén 2,5 millió t

olaj 1,6 millió t

gáz 1,8 milliárd m3

urán 20,0 t

felértékelődött az elmúlt időszakban. Felértékelődött 
az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a környe
zetvédelmi vonatkozásait tekintve. Évekkel ezelőtt az 
atomenergetika megítélése a környezetvédelem szem
szögéből negatív volt. Ma már viszont egyre több kör
nyezetvédelmi szakem ber fogalmazza meg azt a véle
ményét, hogy a megújuló energiahordozók alkalma
zása mellett a klímaváltozás elleni küzdelem másik 
alappillére a nukleáris energetika.

Ez érthető is, ha csak arra gondolunk, hogy az 
atomerőművek szén-dioxidot nem  bocsátanak ki. 
Környezetvédelmi szempontból ez már önm agában is 
igen fontos. Az atomerőművekben közel öt nagyság
renddel kevesebb hulladék képződik, mint a szénerő
m űvekben (3- tá b lá z a t). Öt nagyságrenddel keve
sebb hulladék képződése esetén könnyen m egtehető 
az, amit a nukleáris ipar megtesz: a keletkező hulladé
kot gyűjti, konszolidálja, és ellenőrzötten tárolja. Ma a 
szén elégetésével keletkező szén-dioxiddal, annak 
hatalmas mennyisége miatt nem  lehet mást tenni, 
csak azt, amit az emberiség eddig tett, fölhígítja és 
szétszórja a környezetben. Ma az atomerőművek a 
környezetvédelmi célkitűzések elérésének fontos 
eszközét jelentik. Emiatt értékelődött fel az elmúlt 
időszakban a nukleáris energetika a környezetvédők 
számára is.

Mi a jövője a nukleáris energetikának Magyarorszá
gon? Azt tudjuk, hogy az elöregedés miatt, és egyéb 
okokból leállítandó erőművek termeléskiesése, illetve 
az időben viszonylag állandó, évente 1,5-2%-os mér
tékben növekvő villamosenergia-igény eredőjeként 
2025-ig 6-7 GW villamosenergia-kapacitást kell Ma
gyarországnak m egépíteni (4. ábra ). Ez majdnem a 
duplája annak a kapacitásnak, ami jelen pillanatban 
aktívan működik. Ha áttekintjük hazánk geopolitikai

4. ábra. A villamosenergia-igény és -kapacitások változása

2005 2010 2015 2020 2025
év

helyzetét, számba vesszük a megújuló energiahordo
zókat, és elgondolkodunk azon, hogy a ma meglévő 
gázszolgáltatás mennyire tesz bennünket kiszolgálta
tottá (az általunk használt gáznak 90%-a orosz terület
ről érkezik), fel kell tennünk a kérdést, hogyan fogjuk 
ezt a 6-7 GW kapacitást létrehozni. Ezeket a szem
pontokat figyelembe véve, egyértelműen kim ondha
tó, hogy ebben a kapacitásban a nukleáris energetiká
nak m indenképpen részt kell vállalnia.

Ez a világban egyébként elfogadott, így gondol
kodnak, és a nukleáris reneszánsz jegyében alapve
tően három úton növelik az atomerőművek kapacitá
sát. Ez a három módszer a teljesítménynövelés, a 
meglévő blokkok tervezett üzemidejének meghosz- 
szabbítása, és új atomerőművi blokkok építése.

Magyarországon mi is ugyanezt az utat járjuk. A 
teljesítménynövelést mind a négy blokk esetében már 
végrehajtottuk. Pontosabban két hét múlva tesszük 
meg az utolsó blokkon is azt a lépést, aminek ered
m ényeképpen a blokk teljesítménye a kívánt 108%-ra 
növelhető. Ezzel a paksi atom erőműben az elmúlt 
évek munkájának eredm ényeként létrehoztunk egy, a 
magyarországi mértékkel mérve közepes erőművi 
kapacitást, rendkívül olcsó áron.

Az üzemidő-hosszabbítás is fontos kapacitásnövelő 
módszer, amit már elkezdtünk. E célkitűzést az Or
szággyűlés is támogatja, döntésével elősegítette, hogy 
az előkészítést megkezdjük. A környezetvédelmi en
gedélyt már megszereztük és a hatósági engedélyezé
si folyamat is elindult. A tervezett üzem idő 1982-t 
követő 30. évben, 2012-ben, igen közeli időpontban 
lejár. Már 2003-ban elkezdtük annak biztonsági meg
alapozását, hogy minden fontos követelmény mara
déktalan betartásával, a meglévő biztonsági tartalékok 
felélése nélkül a paksi atomerőmű továbbüzem eltet
hető legyen. Az elemzések alapján minden esélyünk 
megvan arra, hogy 2012-ben az üzem idő hosszabbí
tásra vonatkozó engedélyeket megkapjuk, ami azt 
jelenti, hogy a paksi atomerőmű blokkjai további 20 
évig, emelt teljesítménnyel fognak működni.

A harmadik kapacitásnövelő tevékenység az új 
atomerőművek építése. Új atomerőművi blokk építé
sének kérdésével a hazai szakem berek is foglalkoz
nak. Az eddigi vizsgálataik alapján kimondható, hogy 
ez a terv reális, finanszírozható, a hazai jogszabályok 
alapján engedélyeztethető, és gazdaságosan megvaló
sítható. Ebben a kérdésben politikai összhang is van, 
amit az igazol, hogy ez év március 30-án a parlament 
több mint 95%-os arányban megadta az elvi hozzájá
rulását új atomerőművi blokk építéséhez.

Nemcsak mi vagyunk azok, akik tervezik, vagy 
fontolgatják azt, hogy új blokkot építenek. Várható, 
hogy az atom erőművek összkapacitása 2030-ig meg
duplázódik a világon. Ez már most egy olyan gondol
kodást vált ki, amire példát az 1950-es években lát
hattunk. Előre kell gondolkodni, ahogy Szalay pro
fesszor is tette ezt az uránkutatások m egkezdése ide
jén. Ha ilyen mértékű, ilyen volum enű termelésre 
készülnek föl az egyes országok, akkor az egyértel
m űen oda fog vezetni, hogy a kereslet-kínálat az
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uránpiacon megváltozik. Ha erre nem  gondolunk, 
akkor egyszer csak nagyon-nagyon drágán kell be
szereznünk az uránt, az olajárrobbanáshoz hasonló 
hatásokat tapasztalhatunk majd az uránpiacon. Ez a 
folyamat egyébként már m egkezdődött. Hogyha a 
kereslet tovább nő a kínálathoz képest, akkor nincs 
kizárva az, hogy a magyar urán ismét szerepet kap, 
és ismét bányászni fogják, hiszen gazdaságossá vál
hat. így gondolja ezt egy ausztrál tulajdonosú energe
tikai cég is, amely már el is kezdte a Mecsek környé
ki területeken a kutatást.

Ma a világon az atom erőművek -  egy kivétellel -  
termikus reaktorra, tehát alapvetően az urán 235-ös 
izotóp hasadására alapozzák az energiatermelést. 
Azaz az üzemanyag, az urán legalább 97%-a kihasz
nálatlanul m arad vissza, ráadásul nagy aktivitású ra
dioaktív hulladék formájában. Ez nagy pazarlás az 
emberiség részéről, főleg ha figyelembe vesszük a 
Föld 235-ös urán készletének véges mennyiségét. 
Nyilvánvaló, hogy itt tenni kell valamit, ami a tudo

mányos-műszaki kutatóknak óriási kihívást jelent. 
Azaz adott a helyzet, ami 1950-ben is adott volt. Meg 
kell találni a m egoldást arra, hogyan lehet az em be
riség energiaellátását a nukleáris energetikára ala
pozva úgy biztosítani, hogy az energiahordozók ne 
m erüljenek ki. Ennek a problém ának és az atom erő
m űvek m űködése közben keletkező nagy aktivitású 
nukleáris hulladékok hosszú távú kezelésének elm é
leti m egalapozása részben már megvan. Ez a 
gyakorlatban akkor és csak akkor alkalmazható, ha 
nem zetközi összefogásban, Szalay Sándor profesz- 
szor úrhoz hasonló alkotó em berek együttm űködé
sével történik a kutatás. Biztos vagyok abban, hogy 
a már beindult kutatások eredm ényeképpen, a ne
gyedik generációs atom erőm űvek kifejlesztésével a 
problém ák meg fognak oldódni, és az atom erőm ű
vek az urán 238-ra alapozott üzemanyaggal az em 
beriséget néhány ezer évig képesek lesznek villa
mos energiával kiszolgálni. Ez alatt az idő alatt a 
fúziós energiaterm elés is m egoldódhat.

SZOLGÁLTATUNK? VAGY SZOLGÁLUNK?
Svingor Éva 

MTA ATOMKI Hertelendi Ede 
Környezetanalitikai Laboratórium

1971-ben végeztem  fizikusként a Kossuth Lajos Tu
dom ányegyetem en. A miénk volt az utolsó évfolyam, 
amelyiknek S z a la y  S á n d o r  előadást tartott. Igazi stré
ber voltam, m inden előadáson az első sorban ültem, 
jegyzeteltem, és bízvást m ondhatom , hogy jegyze
teim igen jók voltak. Kivéve Szalay prof előadásait. 
Az első előadása első percében kiesett a toll a ke
zemből, tátott szájjal hallgattam és ittam magamba 
m inden szavát. Nem előadás volt, hanem  egy igaz 
em ber és nagy tudós hitvallása az életről, a tudo
mányról, a természetről, az emberről. Nem m egtanul
ni, hanem  megérteni és átérezni való. Útmutató, ami 
egy életre szólt.

Negyedéves fizikushallgató voltam, amikor C son
g o r  É va  szeminárium keretében mesélt a radiokar
bonról, a fantasztikus lehetőségekről, amiket ez az 
izotóp kínál, majd átvitte évfolyamunkat az ATOMKI- 
ba, m egmutatta az épülő  számlálót, beszélt azokról a 
nehézségekről, amelyeket a kis energiájú béta-sugár
zás és a term észetes háttérsugárzásnál jóval kisebb 
aktivitás m éréséhez le kell győzni. Úgy éreztem, erre 
vágytam: fizika, ami a régészetet szolgálja [1], Amikor 
felvételt nyertem az ATOMKI-ba, reménykedtem, 
hogy teljesül az álmom, de a Prof geokronológiára 
szemelt ki. Látva csalódottságom azt mondta: „Fiam, 
a term észet csodálatos. Meglátja, bármelyik darabká
ját nézi, hihetetlenül izgalmas. Csak jól nyissa ki a 
szemét!”

Természetesen igaza volt.

A Könnyűelem-analitikai Laboratórium
A Prof egy sokat idézett mondása: „Ha valamit el aka
rok érni Debrecenben, akkor az a legfontosabb, hogy 
tehetséges fiatalokat gyűjtsék magam köré.” H erte lend i 
Ede, aki 1974-ben jelent meg az intézetben, egyike volt 
e tehetséges fiataloknak. Feladatul azt kapta, hogy 
építsen egy tömegspektrométert, amivel a szén stabil 
izotópjainak arányát a radiokarbon kormeghatározás 
kívánalmainak megfelelő pontossággal lehet mérni. A 
Csongor Éva által épített 14C m érőberendezés ekkor 
már működött, de a minták 14C aktivitásának pontos 
mérése nem elég a kor meghatározásához. Egy földbe/ 
vízbe eltemetett szerves anyag (a „lelet”) különböző 
környezeti hatásoknak van kitéve. Ezek következté
ben az anyagban lévő szén izotóp-összetétele megvál
tozhat (frakcionálódás vagy izotópcsere). Ilyen eset
ben a mért fajlagos 14C aktivitás és az ebből számított 
kor nem  reális, ezért a frakcionálódásra korrigálni kell. 
A vizek korát a vízben oldott szén (bikarbónát) fajla
gos aktivitásából számítjuk. Ennek egy része a talajból 
beoldott inaktív karbonátból, másik része a szivárgás 
során beoldott talajgázból származik. Arányukat ismer
ni kell a kor megadásához. A megoldás: mérni kell a 
13C /12C izotóparányt is, ebből mind a frakcionálódás, 
mind a beoldódási arány becsülhető.

A stabilizotóp-arányt mérő töm egspektrom éter 
1986-ban készült el, és a 13C/12C m érésén kívül alkal
mas a 2H/'H, 180 / 160 , 15N /14N és 34S/32S arányok mérésé
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re is. A fenti öt elem szinte m inden élő és élettelen 
anyagban megtalálható a Földön, de az elem ek izo
tóp-összetétele -  az illető anyag keletkezésének kö
rülményeitől függően -  kis m értékben ugyan, de elté
rő lehet. Ennek az az oka, hogy bár az izotópok ké
miai tulajdonságai azonosak, relatív töm egkülönbsé
gük befolyásolja egyrészt a molekulán belüli kötési 
energiájukat, másrészt mozgékonyságukat, ezért nem 
egyformán viselkednek a különböző fizikai, kémiai, 
biológiai folyamatokban. Az eltérő viselkedést szigorú 
fizikai törvények szabályozzák, a kialakult stabilizo- 
tóp-arányok a keletkezési folyamatok, körülmények 
ujjlenyomatai, legyen szó akár geológiai, hidrológiai 
vagy biológiai folyamatról.

Mit is m ondott Szalay Prof? „Meggyőződésem, hogy 
a tudom ány szakmákra, szakterületekre való felosztá
sa az osztályozó emberi elme ugyan szükségszerű, de 
mesterséges terméke. A természet nem  ismeri az ilyen 
szakosítást.” Ede fizikus szemmel nézett bármilyen 
tudom ányterületen felvetődött problémára, szaggatva 
a mesterséges gátakat. Minden új kérdés új megoldást 
követelt, és, hogy ismét Szalay Sándort idézzem: 
„...ha az em ber egy új területen kutat úttörőként, fel
szerelése jelentős részét saját kezével kell elkészíte
nie”. Ede számos mintavevő és -előkészítő berende
zést épített, amelyek máig a laboratórium pótolhatat
lan (kereskedelem ben nem  kapható) kincsei.

Ede 1998-ban m egkapta a Gábor Dénes-díjat. „A 
díjat a felszín alatti vizek védelme, a környezet radio
aktív szennyezettségének vizsgálata, a stabil és radio
aktív környezeti izotópok méréstechnikájának fejlesz
tése, a béta-sugárzó izotópok aktivitáskoncentrációjá
nak meghatározása, a nemzetközi szinten elismert 
pontosságú, alacsony hátterű radiokarbon m érőrend
szer, illetve az ország egyik legkorszerűbb könnyű
elem izotóp-analitikai és nemesgáz laboratóriuma 
létrehozása és az erre alapozott monitoring rendszer 
kialakítása terén elért eredményeiért nyerte el.” 
(h ttp ://w w w . novofer. hu/alapitvany)

Hertelendi Ede 1999. szeptem ber 3-án meghalt. 
Amit ránk hagyott:

-  Gazdag műszaki-szellemi örökség,
-  Hidak, amiket a különböző tudom ányágakhoz és 

a m indennapokhoz épített a fizika és alkalmazott ku
tatás eredm ényeinek hasznosításával más területeken,

-  A maga köré gyűjtött lelkes és tehetséges fiatalok, 
akikben saját példájával élesztette a kreatív kedvet, 
alkotó szellemet, átörökítve a Szalay-hagyatékot.

ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai 
Laboratórium (HEKAL)

Folytattuk a munkát. Legjobb tudásunk szerint dol
goztunk, de szembe kellett néznünk azokkal a prob
lémákkal, amelyekkel minden magyar akadémiai ku
tatóhely és felsőoktatási intézmény küzd: az elavult és 
lerobbant infrastruktúrával, a költségek etpielkedésé- 
vel. Egyre többen kerestek meg bennünket újonnan 
felmerült problémákkal, de a megoldáshoz, bármilyen

vulgárisán hangzik is, pénz kellett. A berendezéseink 
világszínvonalúak voltak, de kapacitásuk véges, már 
nem  tudtunk lépést tartani az igényekkel. A „szolgál
tatásainkért” kapott pénz a túléléshez alig volt elég, 
nem hogy a fejlesztéshez. A megoldást Ede egy „súlyo
san fertőzött” tanítványa, Veres M ih á ly  kínálta, aki 
diplomája megszerzése után az iparban helyezkedett 
el, majd saját céget alapított nukleáris biztonságtech
nikai berendezések kifejlesztésére, méréstechnikák 
kidolgozására, környezetvédelmi mérésekre. Kapcso
lata a csoporttal soha nem  szakadt meg, sőt egyre 
több munkát végeztünk közösen a Paksi Atomerőmű 
Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. (RHK Kft.) számára. 2006-ban az 
ATOMKI és az Isotoptech Zrt. 25 évre szóló bérleti és 
együttműködési szerződést kötött. Az Isotoptech Zrt. 
-  ATOMKI a Baross Gábor program támogatásával 
felújította a Környezetanalitikai Laboratórium teljes 
infrastruktúráját, a megújult laboratórium tiszteletünk 
és hálánk jeléül felvette Hertelendi Ede nevét.

A név kötelez. Az idén volt halálának 10. évfordu
lója. Szeptember 4-én M ú lt -  je le n  -  jö v ő  címmel 
egész napos tudományos ülést szerveztünk tiszteleté
re, amelyen partnereink segítségével igyekeztünk 
bemutatni, hogyan sáfárkodtunk örökségével. Az ülé
sen elhangzott előadások híven tükrözik jelenlegi 
kutatási témáinkat és kapcsolatainkat:

S ü m e g i Pál, SzTE, Földtani és Őslénytani Tsz: A  
ra d io k a rb o n  a d a to k  és m érések  szerepe, lehetőségei a  
n e g y e d id ő sza k i k ö rn y e ze ttö r té n e ti és p a leo ö ko ló g ia i 
k u ta tá so k b a n .

B e n k ő  Elek, MTA Régészeti Intézete: R a d io ka rb o n  
ke ltezés  a  k é ső  kö zé p ko rb a n .

H a szp ra  László, Országos Meteorológiai Szolgálat: A  
légköri ü v e g h á zh a tá sú  g á z o k  m érése M agyarországon .

M o ln á r  M ihá ly , ATOMKI HEKAL: M irő l m esél a  
szén , h a  n e m  aktív?

D e m é n y  A ttila , MTA Geokémiai Kutató Intézete: 
K ish ő m érsék le tű  ka lc itk ivá lá so k  izo tó p fra k c io n á c ió s  
fo ly a m a ta i .

P a lcsu  László, ATOMKI HEKAL: C seppkövek és 
ko ra llo k  fo ly a d é k z á r v á n y a ib a n  o ldo tt n e m e sg á zo k  
vizsg á la ta .

V arsányi Lrén, SzTE Ásványtani, Geokémiai és Kő
zettani Tsz: P a leo k lím a -vá lto zá so k  értékelése v í z  s ta 
b ilizo tó p o k  ( í80 , D ), n em esg á z-ko n c en trá c ió , v íz k o r  
és k é m ia i  összeté te l k ö zö tti ö sszefüggések a la p já n  a  
D é l-A lfö ld ö n .

B u jtá s  Tibor, Paksi Atomerőmű Zrt., Sugárvédelmi 
Osztály: K ibocsá tás- és k ö rn y e ze te lle n ő rzé s  a  P aksi 
A to m e r ő m ű b e n .

S za b ó  Sándor, ATOMKI HEKAL: A  P a ksi A to m e rő 
m ű  s z ű k  k ö rn y e ze té n e k  h id ro ló g ia i m odellezése .

O rm a i Péter, RHK Kft: A  d eb re cen i tu d á sb á z is  s z e 
repe a  h a z a i  ra d io a k tív  h u lla d éke lh e ly ezés i p ro g ra 
m o k b a n

(Az előadások megtekinthetők honlapunkon: http:// 
www. atomki. hu/hekal/intezet. html)

Első ránézésre a program nagyon vegyesnek tűnik, 
bár az első hét előadás remekül beleillik az utóbbi
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években létrejött skatulyák közül a „klímakutatás” 
gyűjtőfogalomba, míg a további három a „nukleáris 
környezetvédelem ” címszó alá tartozik. Hogyan illesz
kedhet mindez egyetlen laboratórium tevékenységé
be? Az előadások segítségével megpróbálom egyetlen 
példán bemutatni a tém ák kapcsolódását.

A különböző csigafajok rendkívül érzékenyek a 
hőmérsékletre és a csapadékra. Az üledékes kőzetek 
egyes rétegeiben előforduló fajok a réteg képződése 
idején uralkodó éghajlati viszonyokat tükrözik (mala- 
kohőmérő). Sümegi Pál (SzTE) a radiokarbon korada
tokkal korrelált faunaadatok alapján lokális és regio
nális léptékben rekonstruálta és értelmezte a Kárpát
m edence utolsó 30 ezer évének klímatörténetét. Már a 
80-as évek végén, Hertelendi Edével közösen arra a 
megállapításra jutottak, hogy körülbelül 1500 éves 
felmelegedési és lehűlési ciklusok váltakoztak. Ezt 
később a részletesebb vizsgálatok megerősítették.

A felismerés óriási jelentőségű [2-31. A sikerhez, 
Sümegi Pál zsenialitásán túl, szükségesek voltak a 
nagyon érzékeny és nagyon pontos radiokarbon-m é
rések.

A Paksi Atomerőmű első blokkja 1982-ben indult. 
Nyomottvizes reaktorról lévén szó, komoly 14C term e
lődésre lehetett számítani, tehát meg kellett oldani az 
erőmű 14C kibocsátásának folyamatos ellenőrzését. 
Ebben az esetben az aktivitás mérése nem  jelenthetett 
gondot, erre a kereskedelem ben kapható folyadék- 
szcintillációs berendezések tökéletesen alkalmasak 
voltak. Annál nagyobb problémát jelentett a kém é
nyeken kiáramló levegő folyamatos mintázása, a ki
bocsátott C 0 2 és szénhidrogének csapdázása. Erre a 
célra fejlesztett ki Hertelendi Ede egy differenciális 14C 
mintavevőt, amit a szellőzőkéménybe telepítve mind 
a 14C 0 2, mind a l4C„Hm kibocsátás mintázható, ezáltal 
a két frakcióhoz köthető 14C kibocsátás közvetlenül 
m eghatározható lett. Nyitott kérdés maradt, hogy az 
atmoszférába kijutó 14C mekkora terhelést jelent a 
környezetre. Ennek ellenőrzésére hasonló mintavevő
ket telepítettek az erőmű 2 km sugarú környezetében 
4 környezetellenőrző állomásra („A” típusú állomá
sok), valamint a Dunaföldváron üzemeltetett háttér
mérő állomásra. Kiderült, hogy a talajszint fölött 2 
méterről származó levegőmintákban az erőmű 14C 
járulékát rutin méréssel nem  lehet kimutatni, az 
ATOMKI-ban m űködő nagyérzékenységű proporcio
nális számlálókkal azonban a változások követhetők. 
Ettől kezdve „szolgáltatásként” rendszeresen mértük 
az 5 állomáson gyűjtött minták aktivitását. Az erőm ű
ből származó 14C mennyisége minimális, néhány 
m Bq/m 3 volt. Kivéve egy állomást, ahol 2000-től egy
re többször m értünk a háttérnél kisebb aktivitásokat 
[4]. Mi az oka? A kérdéses állomás a hatos főút közelé
ben található. A növekvő gépkocsiforgalom következ
tében a légkörbe kerülő inaktív C 0 2 lefedi, sőt felül
múlja az atomerőmű hatását. Ekkor fogtuk fel igazán 
az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) 2007-ben közzétett jelentésében [5] szereplő 
adatok (2. á b r a ) súlyát és kezdtünk foglalkozni a 
légköri C 0 2 eredetével.

A Meteorológiai Világszervezet háttérlevegő-szév 
nyezettség m érő hálózatában (GAW -  Global Atmos
phere Watch) az alapállomások kötelező feladatává 
tették a légköri C 0 2 koncentráció folyamatos mérését. 
A mérésekből kiderült, hogy a légköri C 0 2 szint növe
kedési üteme széles sávban ingadozik, lényegesen 
nagyobb mértékben, mint az antropogén kibocsátás. 
Az okokról a vegetációval (C 0 2 nyelő és egyben for
rás is) borított kontinentális területeken végzett m éré
sek, valamint a C 0 2 izotópösszetétel (14C, 13C /12C, 
180 / l60 )  m érések m ondhatnak többet. Az izotópanali
tikai vizsgálatokra van lehetőség a laboratóriumban, 
mint ahogy a mintavétel is megoldott.

Magyarországon 1981-ben H a szp ra  L ászló  (OMSz) 
indította el K-pusztán a légköri C 0 2 koncentráció fo
lyamatos mérését. Az állomás 1994-től Hegyhátsálon 
üzemel, sokrétű mérési tevékenységüknek [6] köszön
hetően 2006-tól az Európai Unió három kiemelt üveg- 
házgáz mérőhelyének egyike. Itt telepített M o ln á r  
M ih á ly  (MTA ATOMKI HEKAL) két 14C 0 2 mintavevőt 
2008-ban a mérőtoronyra 10 m és 115 m magasság
ban, és épített OTKA támogatással egy mobil fosszilis 
légköri C 0 2 megfigyelő mérőállomást, amely folyama
tosan méri a levegő C 0 2 tartalmát és mintát vesz az 
izotóparány mérésekhez. Ez utóbbi jelenleg Debre
cenben az ATOMKI udvarán üzemel. A hegyhátsáli és 
debreceni mérőállomásokkal együtt Európában ma 7 
olyan mérőhely létezik, ahol lehetőség van a légköri 
fosszilis C 0 2 hányad közvetlen megfigyelésére, Hegy
hátsál pedig az egyetlen, ahol egyidejűleg két magas
sági szinten történik ilyen jellegű mérés [7-8].

A meteorológiai állomásokra telepített mintavevők 
már csak működési elvükben egyeznek meg az erede
ti mintavevőkkel. Az Isotoptech Zrt. és az ATOMKI 
közösen, a Baross Gábor program támogatásával új, 
korszerű egységeket fejlesztett ki. A növekvő kereslet 
kielégítését egy kutatóintézet nem  tudja vállalni, de 
nem  is a feladata. A gyártást az Isotoptech Zrt. koordi
nálja (http://www .isotoptech.com ). Jelenleg már az új 
mintavevők üzem elnek a Paksi Atomerőmű kém é
nyeiben és környezetellenőrző állomásain, a Püspök
szilágyon üzemelő Radioaktív Hulladékokat Feldolgo-
1. ábra. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változása idő
számításunk kezdetétől 2005-ig. (forrás: http://www.ipcc.ch/pdf/ 
assessment-report/ar4/wgl/ar4-wgl-chapter2.pdf)
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zó és Tároló telephelyen, és a tavaly ősszel Bátaapáti- 
ban átadott Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telep
helyén. Most a legsúlyosabb problémát a szűkös m é
rési kapacitás jelenti. Az állomásokon begyűjtött min
ták aktivitása -  szerencsére! -  annyira kicsi, hogy az 
országban a m iénken kívül egyetlen laboratóriumban 
sem m érhető a kívánt pontossággal. A 14C aktivitásá
nak béta-számlálásos mérése időigényes. Egyetlen 
lehetséges megoldás, ha nem aktivitást, hanem a min
ták 14C/12C izotóparányát mérjük. A két izotóp gyako
risága között 12 nagyságrend a különbség, ezt a ha
gyományos töm egspektrom éterek nem  tudják mérni. 
Ehhez speciális, negatívion-forrást használó és több 
töm egspektrométert magfizikai gyorsítóval kombináló 
(Accelerator Mass Spectrometry, A M S) berendezés 
szükséges. A módszer nagy előnye, hogy a mérés 
néhány perc alatt elvégezhető olyan pontossággal és 
érzékenységgel, mint a béta-számlálásos technikákkal 
néhány nap alatt, ráadásul ezerszer kisebb minta
mennyiség szükséges. Egy ilyen készülék, az Environ- 
MICADAS (M in i C4rbon DA ting System) kifejleszté
sére kötött kutatási szerződést az Isotoptech és 
ATOMKI közösen a svájci Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich (ETHZ) intézettel. Az új mérés- 
technikához szükséges mintaelőkészítő rendszerek 
fejlesztése évekkel ezelőtt elkezdődött, a laborató
riumban készített grafit céltárgyakat több nemzetközi
leg elismert AMS laboratóriumban tesztelték [91. Az 
EnvironMICADAS nemcsak a monitoring tevékeny
séghez szükséges nagyszámú mérés elvégzését teszi 
lehetővé, hanem  kis mintaigénye miatt a radiokarbon 
módszer alkalmazási területeit hihetetlen mértékben 
kibővíti, új kutatási távlatokat nyit.

Befejezésül Ormai Péternek, az RHK főm érnöké
nek szeptem ber 4-én tartott előadásából idézek, aki a 
d eb re cen i tu d á sb á z is  szerepét a hazai radioaktív hul
ladék elhelyezési program okban így foglalta össze:

„Egyedi mintavételi és mérési m ódszerek kifejlesz
tése; nemzetközi összehasonlításban is kiváló mérő- 
rendszerek; érzékeny mérések; újonnan jelentkező 
feladatok kreatív megközelítése és megoldások; szak

mai felkészültség, pontosság, igényesség, rugalmas
ság, kiváló emberi kapcsolatok a m unkák során.

Köszönet a Hertelendi Ede által m egkezdett m un
kák céltudatos folytatásáért, valamint az általa képvi
selt gondolkodási m ód és szemlélet továbbviteléért.” 

Ormai Péter soha nem  találkozott Szalay Sándorral, 
nem  tudhatja, hogy Edén, és Ede tanítványain keresz
tül megismert gondolkodásm ód és szemlélet tőle 
származik. A d eb re cen i tu d á sb á z is ró l  beszélt, külön 
hangsúlyozva a K ísérleti F iz ik a i T a n szé k e n  végzett 
m unkák jelentőségét is. A debreceni tudásbázist Sza
lay Sándor hozta létre, így Őt illeti a köszönet.
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GYORSÍTOTT IONNYALABOKKAL VÉGZETT KUTATÁSOK 
AZ ATOMKI-BAN Kiss Árpád Zoltán 

ATOMKI, Debrecen

Történeti bevezető

Gyorsított ionnyalábokról nem  beszélhetünk az 
ATOMKI-ban vagy Debrecenben anélkül, hogy ne 
idéznénk fel S za la y  S á n d o r  munkásságát. Kezdjük az 
1936-os angliai útjával, amikor Cambridge-ben, a kí
sérleti magfizikai kutatások központjának számító 
Cavendish-laboratóriumban, R u th e r fo rd  ösztöndíjasa
ként megismerkedett ezzel az új tudományterülettel, 
az atommagfizikával. Fél éves tanulmányútja után

Debrecenben az egyetem Orvosfizikai Intézetében 
kapott tanársegédi állást. A rendkívül szerény kutatási 
lehetőségeket figyelembe véve nehéz elképzelni, 
hogy miként gondolhatott a külföldön elkezdett mag
fizikai kutatásainak hazai folytatására. Idézzük fel 
egyik mondását: „Cambridge-ből optimizmussal tér
tem haza, mert megtanultam, hogy saját kezűleg ké
szített szerény fölszereléssel is lehet értékes tudom á
nyos m unkát végezni...”. Hazatérése után kísérleti 
vizsgálatait a 27Al(a,n) reakció tanulmányozásával
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kezdte, amely a 31P közbenső magon keresztül elvezet 
a 30P végmaghoz. Ez a mag radioaktív, és pozitron
bomláson keresztül körülbelül 3 perc felezési idővel a 
30Si stabil atommagba bomlik.

A magreakció gerjesztési függvénye m eghatározha
tó a végmag radioaktivitásának m érésén keresztül. 
Ezzel a kísérleti módszerrel Szalay Sándor Cambridge- 
ben ismerkedett meg, azonban felismerte, hogy az így 
meghatározott gerjesztési függvényekben megjelenő 
elmosódott, széles rezonanciákat nem  az atommag
nak, hanem a m érőberendezés hatásának kell tulajdo
nítani. Ebből kiindulva megalkotta az 1. á b r á n  látha
tó besugárzó kamrát és számlálóberendezést. A m eg
valósított kísérleti elrendezés lényeges része a pont
szerű a-forrás — amelyet polóniumból megfelelő eljá
rással készített -  és a félgömb alakú céltárgytartó. 
Ezzel a céltárgyat bom bázó a-nyaláb energiájának 
homogenitását m inden korábbinál jobban tudta bizto
sítani. A hurokszálas számlálóberendezés félgömb 
alakú, vékony alumínium ablaka a jobb számlálási 
hatásfok elérését biztosította. A Po-forrásból származó
5,3 MeV-es a-nyaláb energiájának változtatása -  gyor- 
sítóberendezés nem lévén -  fordított művelettel, lassí
tással történt, amit a besugárzó kamrába engedett C 0 2 
gáz nyomásának változtatásával lehetett elérni. Az 
eredm ények a Z eitsch r ift f ü r  P h ysik  ben jelentek meg 
1939-ben [1], Ez volt az első magyarországi kísérleti 
magfizikai közlemény. (A témáról a F iz ik a i S ze m lé 
b e n  ld. bővebben [2]).

A Po a-forrás és általában a természetes radioaktív 
források felhasználásával történő magkutatás lehető
ségei korlátozottak, ezért szükség volt gyorsítóberen
dezésekben előállított ionnyalábokra. Ezzel Szalay 
Sándor is tisztában volt, ezért kezdem ényezésére a 
háború után megindult egy Van de Graaff típusú 
gyorsító építése, amelyet még az egyetem Kísérleti 
Fizikai Intézetében, igen szerény körülmények között 
valósítottak meg. Az elkészült Van de Graaff gyorsítón 
az építésben résztvevő K oltay  E de  végezte az első 
magfizikai kísérleteket, és tette közzé azok eredm é
nyeit [31. Ma már érdekességszámba megy a közle
mény címe, amelyben „mesterségesen gyorsított” ré
szecskék szerepelnek, hangsúlyozva, hogy nem  ra
dioaktív sugárforrás szolgáltatja a céltárgyat bombázó 
MeV energiájú részecskenyalábot.

félgömb alakú sárgaréz céltárgytartó 

b)

a különböző nyomású C02 
atmoszféra beengedése biztosítja 
az a-részek kontrollált lassulását
1. ábra. Szalay Sándor első hazai magfizikai kísérleti berendezései: 
a) pontszerű polonium a-forrást készítő eszköz, b) besugárzó kam
ra, c) számlálóberendezés a pozitronsugárzás mérésére.

Szalay Sándor professzor kutatói tevékenysége az 
1954-ben alapított Atommagkutató Intézetben folyta
tódott, amelynek első igazgatója lett. Az Intézet létre
jöttét követően a 100, 300 és 800 keV energiájú proto
nok és deuteronok előállítására alkalmas kaszkád- 
gyorsítók építése kezdődött el, majd valósult meg [4], 
amelyeknek fő szerepe a neutronfizikai kutatásokban 
volt. Az ATOMKI tankrendszerű, a korábbiaknál na
gyobb (5 MeV) energiájú protonnyaláb előállítására 
alkalmas Van de Graaff gyorsítójának (VdG-5) főbb 
tervezési elképzelései is Szalay Sándor fejében fogal
mazódtak meg [51. Ez a gyorsító vált kezdetben a 
magreakció- és az ionnyalábokkal végzett magspekt
roszkópiai kutatások fő berendezésévé.

Iongyorsítók az ATOMKI-ban és alkalmazásaik

Napjainkra az intézet gyorsítóparkja kibővült, mind a 
nagyobb energiák irányába az MGC-20E izokrón cik
lotronnal, amelyik Magyarország legnagyobb részecs
kegyorsítója, mind a kisebbek felé az Elektron Ciklot
ron Rezonancia forrással (ECR). Amint az 1. tá b lá z a t
b ó l látható, ma már az ionok m eglehetősen nagy vá
lasztéka áll rendelkezésünkre -  a nehezebbek akár

1. táblázat
Az ATOMKI je len leg i részecsk egyorsító i és azok nyalábparam éterei

gyorsító neve ionválaszték lefosztás nyalábenergia nyalábintenzitás nyalábcsatornák
CG) (MeV) (< |!A) száma

MGC-20E izokrón ciklotron H , 1 - 2 2 ,5 -1 8 40 9
D , 1 -1 0 40
3He, 4 - 2 6 10
4He 2 -2 0 20

5 MV-os VdG H, D, He, C, N, O, Ne 1 0 00 1 k/1 10 4

1 MV-os VdG H, He, C, N 1 0,05-1 ,5 12 2

ECR ionforrás H, He, C, F, N, O, Ne, Fe, 
Ni, Zn, Kr, Xe, C60

1 - 2 7 (0,1-30) 'Ö(keV) 1 nA -  ImA 1
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többféle töltésállapotban is -  az ionenergia pedig öt 
nagyságrendet fog át (a protonok esetében 0,1 keV- 
től 18 MeV energiáig).

Milyen tudományos munkák végezhetők ezzel az 
ionválasztékkal? A sok eredm ény között válogatva, 
számos példát lehetne felhozni az intézetben klasszi
kus kutatási területnek számító m a g fiz ik á b ó l, mint a 
236U hiperdeformált állapotainak felfedezése, vagy 
legújabban a kollineáris hármas hasadás kimutatása. 
Az új eredm ények eléréséhez detektorfejlesztésekre is 
szükség volt (pl. helyzetérzékeny lavinadetektorok). 
A gyorsított ionnyalábok az intézetben a magfizikán 
kívül is alkalmazásra találtak, és általuk új eredm é
nyek születtek az a to m fiz ik á b a n  (pl. a kételektronos 
„cusp” vagy a többszörös elektronszóródás kimutatá
sa egyetlen ütközésben) és a n u k le á r is  a s z tr o fiz ik á 
b a n  (pl. az asztrofizikai p-folyamat vizsgálata). A rész
letek tekintetében utalok a F iz ik a i  S ze m lé b e n  megje
lent korábbi közleményekre [6-8], A továbbiakban 
bővebben a szakterületemhez tartozó, ionnyalábokkal 
végezhető e le m a n a litik á v a l  és m ik ro m e g m u n k á lá s -  
sal foglalkozom.

Elemanalitika ionnyalábokkal

A néhány MeV energiára gyorsított ionnyalábokat 
felhasználó elemanalitikai módszerek a mag- és atom
fizikából nőttek ki, és azok kísérleti apparátusát alkal
mazzák. Ide soroljuk egyebek között a következő 
három módszert: az első a részecskeindukált röntgen
emisszión alapul, angol nevéből (particle induced 
X-ray emission) PIXE m ódszernek nevezik. A m áso
dik a rugalmas részecske-visszaszórás, amelyet elő
ször Rutherford alkalmazott, így neve Rutherford-féle 
visszaszórás, (Rutherford backscattering) RBS m ód
szer. A harmadik m ódszer a vizsgálni kívánt céltár
gyon (mintán) végbem ent magreakció term ékeként 
megjelenő részecskék vagy gamma-sugarak detektá
lásán alapul, (nuclear reaction analysis) NRA m ód
szer. Ez utóbbi gamma-sugárzást detektáló változata a 
(particle induced gamma-ray emission) PIGE m ód
szer. E módszerek előnye, hogy kis analizálandó min
tamennyiséget (nanogram) igényelnek, és nincs szük
ség különösebb mintaelőkészítésre. Egyetlen, nem 
több mint 20-30 perc idejű besugárzásból egyidejűleg 
a minta sok eleme határozható meg, az egyes elemek 
kimutathatósági határa elérheti a pg/g  tartományt, és 
az ionnyaláb az esetek nagy többségében nem  ron
csolja a mintát. Mivel a módszerek a különböző rend- 
szám/tömeg-tartományban különböző érzékenysé- 
gűek, így azok egymásnak kiegészítői, (egyidejű) 
alkalmazásukkal majdnem a teljes rendszámtarto
mány (a lítiumtól az uránig) analizálható. Megjegy
zendő, hogy a gerjesztő nyaláb és a minta atomjai 
közötti rugalmas kölcsönhatáson alapuló módszerrel 
(Elastic Recoil Detection) a hidrogén kimutatására is 
lehetőség van. Az ionnyaláb a gyorsító vákuum rend
szeréből egy vékony, mikrométer vastagságú fólián 
keresztül az atmoszférára is kihozható, ami a külön

böző méretű és anyagú minták analizálásánál további 
előnyt jelenthet. Mivel a gyorsított ionok az anyagban 
rövid a hatótávolságúak (20-50 pm), az említett m ód
szerek hátránya, hogy velük csak a minta felület kö
zeli része analizálható. Ebben a mintamélységben 
viszont az RBS és az NRA igen jó, nanom éteres mély
ségfeloldással rendelkezik.

A gyorsított ionnyalábok megfelelő mágneses len
csék alkalmazásával igen jól, egészen a tizedmikro- 
m éter alatti méretekig fókuszálhatok. A fókuszált nya
lábbal, annak megfelelően irányított pásztázásával 
több mm2 felület tapogatható le. Az elvi lehetőségek 
felhasználásával, az elmúlt évtizedekben kifejlesztet
ték a magfizikai gyorsítóberendezésekre telepített 
pásztázó nukleáris mikroszondákat. A mikroszonda a 
fókuszált nyaláb helyzetének megfelelően pontról- 
pontra gyűjti az analitikai adatokat. így nemcsak a 
teljes felületről, hanem  a felület meghatározott részei
ről is lehet röntgen-, részecske- vagy gamma-spektru
mokat begyűjteni. Ezekből a minta felületének elem
térképei megalkothatok, azaz meghatározható, hogy 
az egyes elemek a felület mely részein koncentrálód
nak, vagy éppen mely felületrészről hiányoznak.

Az ATOMKI számára 1993-ban infrastrukturális 
OTKA pályázat keretében lehetővé vált egy pásztázó 
nukleáris mikroszonda fő részeinek megvásárlása az 
Oxford Microbeams Ltd-től, amelyet a VdG-5 gyorsító 
0 fokos nyalábcsatornájára telepítettünk. A berende
zést az intézet munkatársaira, m érnökeire és m űhe
lyére támaszkodva, pályázati források segítségével 
sikerült teljesen kiépíteni. (Az ionnyaláb-analitikai 
m ódszerek és az ATOMKI ionnyaláb-analitikai labora
tóriumának részletesebb leírása megtalálható a [91 
közlem ényben.) A VdG-5 gyorsító mikroszondáján és 
egyéb nyalábcsatornáin kiépített ionnyaláb-analitikai 
berendezések és módszerek az alábbi tudom ányterü
leteken és tém ákban nyertek alkalmazást.

Légköri aeroszol
Az intézetben több mint két évtizedes múltra tekint 
vissza az atmoszférikus aeroszol szisztematikus vizs
gálata, ezen belül elem összetételének m eghatározá
sa. Ehhez integrálisán gyűjtött m intákon a PIXE m ód
szert alkalmaztuk a következő elem ek abszolút kon
centráció adatainak m eghatározására (ng/m 3-ben): 
Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, (Cr), Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, 
(As), Br, Ba, Pb. Vizsgáltuk az aeroszol durva (PM10) 
és finom (PM2,5) kom ponenseiből, azaz a 10 pm, 
illetve a 2,5 pm aerodinamikai átmérőjűnél kisebb 
részecskékből gyűjtött minták elem összetételét, váro
si (Debrecen) és háttér környezetben (H ortobágy- 
Nagyiván). 2007-ben elindítottuk az aeroszol gyors 
időbeli változásának vizsgálatát is, egy-egy hetes 
időtartamú m éréssorozatokban, ahol az úgynevezett 
streaker mintagyűjtőt használtuk. Az elemi koncent
rációkban bekövetkezett változásokat összevetettük 
meteorológiai adatokkal. Lehetővé vált az aeroszol 
forrásainak a megismerése, emissziós epizódok szét
választása stb. A 2. á b ra  példaként a 2007. október
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idő (2007. október nap, óra:perc)
2. ábra. Néhány elem koncentrációjának időbeli változása a 2007. 
október 13-19-i héten Debrecenben.

13-19-i héten  folytatott m éréssorozat eredm ényei
ként a begyűjtött aeroszolban található különböző 
elem ek koncentrációinak időbeli változását mutatja 
[10]. Az aeroszolforrások m eghatározása statisztikai 
analízisből történt. Megfigyelhető volt, hogy a talaj
eredetű forrásokból származó csúcsok hétköznapo
kon egybeesnek a közlekedési csúcsidőkkel, míg 
szom bat-vasárnap ezen források hozzájárulása mini
mális. Ez a periodicitás arra utal, hogy a talajeredetű 
por a közlekedés által kerül a levegőbe. Az is megál
lapítható volt, hogy a biomassza égetésére jellemző 
kálium október 15-e után vált jelentőssé, amikor a 
hőm érséklet csökkent. Ebben az esetben éjszakai és 
reggeli maximumok figyelhetők meg.

Vizsgálatunk tárgyát képezte még a szaharai aero
szol magyarországi légköri hatása, és a belső-ázsiai 
Takla-Makán sivatag aeroszoljainak terjedése Kína 
keleti tájai és Japán irányába. A Chilében található 
Lonquimay-vulkán kitörésének idején összegyűjtött 
egyedi aeroszolrészecskék elemeloszlását is részlete
sen elemeztük.

Biológia, orvosbiológia
Laboratóriumunkban az ionnyaláb-analitikai m ódsze
rek orvosbiológiai alkalmazása a 80-as évek elején 
kezdődött az emberi vérmintákban lévő nyomelemek 
meghatározásával. Az orvosbiológiai kutatásoknak 
nagy lendületet adott az európai NANODERM projekt 
(2003-2007), amelynek fő célja az volt, hogy kvanti

tatív információkat nyerjünk az ultrafinom részecs
kék behatolásáról a bőr különböző rétegeibe, megis
merjük a behatolási útvonalakat, valamint a részecs
kéknek az emberi egészségre gyakorolt hatását. A cél 
elérése érdekében egy új mérési elrendezést és kiér
tékelő rendszert fejlesztettünk ki a debreceni pásztá
zó nukleáris m ikroszondánál. Az új bio-PIXE elren
dezést sikeresen alkalmaztuk több multidiszciplináris 
kutatásra. A fentebb említett NANODERM projekt ke
retében demonstráltuk, hogy a T i0 2 nanorészecskék 
nem  hatolnak át az ép  bőrön. Más típusú interdisz
ciplináris vizsgálatokban az élő szervezetek nehéz
fém-akkumulációját tanulm ányoztuk vízinövények 
gyökereiben és a halpikkelyekben felhalmozódó to
xikus elem ek (Cu, Zn, Pb stb.) mérésével. A 3■ á b rá n  
a subás farkasfog ( b id e n s  tr ip a r tita ) gyökeréből ké
szült 20 (lm vastagságú metszet pásztázó transzmisz- 
sziós ionmikroszkópiával (scanning transmission ion 
microscopy -  STIM) készült energiaveszteségi térké
pe és néhány elem térképe látható. A pásztázott terü
let nagysága 1200x600 pm 2 [11],

Geológia
Vizsgálataink fókuszában mikroszkopikus méretű, 
rendszerint gömbölyű, többnyire m ágnesezhető geo
lógiai objektumok, a szferulák állnak, amelyek egy 
része Földön kívüli (extraterresztriális) eredetű. Az 
extraterresztriális szferulák kapcsolatba hozhatók a 
Föld története során létrejött geológiai változásokkal,

3. ábra. Pásztázó transzmissziós ionmikroszkópiával (STIM) készült 
energiaveszteségi térkép és elemtérképek, subás farkasfog (bidens 
tripartita) gyökerének 20 (lm vastagságú metszetén. A pásztázott 
terület nagysága 1200x600 (lm2.
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4. ábra. A 15. századból származó velencei üveg darabja és a négy
zettel megjelölt területen végzett mikro-PIXE vizsgálat Fe és Co 
elemtérképei.

valamint m eteorit-becsapódások indikátorai lehetnek. 
Mágneses szferulákon végzett PIXE vizsgálataink hoz
zájárultak geológusok és csillagászok (MÁFI, ELTE, 
Konkoly Thege Obszervatórium munkatársai) azon 
hipotézisének kísérleti megerősítéséhez, hogy a 
perm -triász geológiai kor határán bekövetkezett ka
tasztrófát egy, a Földünkhöz közeli szupernóva-rob
banás okozta.

A Földön található becsapódási (impakt) kráterek, 
amelyeket aszteroidák, üstökösök vagy meteoritok 
hoztak létre, a tudom ány számára jelentős forrásai a 
Földön kívüli anyagoknak. A leghíresebb és legin
kább eredeti formájában megmaradt földi becsapódá
si kráter a Barringer-kráter (Arizona, USA). Feltétele
zések szerint vasmeteorit becsapódása által keletke
zett. A kráter környékén gyűjtött impakt anyagokat 
PIXE módszerrel vizsgáltuk együttm űködésben a 
Debreceni Egyetemmel. Ezekben a mintákban külö
nösen fontos a meteoritnak tulajdonítható, vasban 
gazdag zárványoknak (S-Fe-Ni-Cu-rendszereknek) 
valamint a platina-csoport elemeinek (Ru, Rh, Pd, Os, 
ír, Pt) a tanulmányozása.

Régészet, muzeológia
Az ionnyaláb-analitikai vizsgálatok a régészeti és m ű
vészeti tárgyak eredetének, hitelességének, az előál
lítási technikának, valamint a környezeti hatásokra 
történő pusztulásuk m értékének meghatározására 
irányulnak. Hozzájárulnak a restaurálás m ódszerei
nek kidolgozásához is. Hazai és külföldi m úzeum ok
kal, kutatóintézetekkel együttm űködésben végzett 
vizsgálataink tárgyai voltak a berakásos díszítésű 
(inkrusztált) kerámiák, régészeti bronztárgyak, késő
római-kori ezüstpénzek, klasszikus gyűrűkövek és 
utánzataik, festmények ólom fehér pigmentjei stb. Az 
üvegszerű anyagok ionnyaláb-analitikai vizsgálata 
laboratóriumunk archeometria terén végzett egyik 
fontos tevékenysége. A Tokaji-hegységben található 
term észetes üveg, az o b s z id iá n  vizsgálatának az volt 
a célja, hogy a Nemzeti Múzeum Litotéka adatbázisa

számára adatokat szolgáltassunk erről, a kőkorszak
ban eszközök készítésére használatos fontos alap
anyagról. Az adatok elősegíthetik annak eldöntését, 
hogy egy régészeti lelet például a Tokaji-hegységből 
való obszidiánból, vagy m áshonnan (pl. az olaszor
szági Lipari szigetéről) származó alapanyagból ké
szült-e.

A múzeumi gyűjteményekben található klasszikus 
g y ű rű k ö v e k  vizsgálata lehetővé tette az eredetiek és 
újkori utánzataik elemösszetétel alapján történő elkü
lönítését. Hazánk különböző helyein, így főleg a bu
dai és a visegrádi királyi paloták területén végzett 
régészeti ásatásokból sok középkori ü veg tá rg y  került 
napvilágra. Elemösszetételük meghatározása lehetővé 
tette annak kétségtelen megállapítását, hogy ezek 
magyarországi term ékek voltak-e vagy velencei im
portból származtak. A kobaltkék üvegek nyomelem
összetételéből a színező anyag származási helyére 
lehetett következtetni, ennek ismeretében pedig köz
vetve az üveglelet korára. A 4. á b ra  egy, a 15. század
ból származó, a visegrádi palotánál végzett ásatásból 
előkerült velencei üveg darabját mutatja. A négyzettel 
megjelölt területen végzett mikro-PIXE vizsgálat Fe és 
Co elem térképei láthatók a mellékábrákon.

Anyagtudomány

Az anyagtudom ányban a Rutherford-féle rugalmas 
részecske-visszaszórási módszert kedvező tulajdon
ságai miatt elterjedten alkalmazzák. A pásztázó nuk
leáris m ikroszonda fókuszált nyalábjával végzett RBS 
különösen hasznos anyagminták felületi topográfiájá
nak, porozitásának, az elem ek mélységi koncentrá
ció-profiljának a m eghatározására néhány mikro- 
méteres mélységtartományban. Vékony filmek, multi
rétegek, felületi mintázatok analízisét, a porozitás 
mélységi eloszlásának meghatározását porózus szilí
cium ban és diffúziós profilok m érését végeztük el 
Si/Ge m ultirétegekben ezzel a módszerrel. Részben 
az anyagtudom ányhoz sorolható, bár a vizsgálati 
m ódszer a fentitől különbözik, amikor félvezető 
anyagból készült részecske- és fotondetektorok m ű
ködését tanulmányoztuk.

Mikromegmunkálás

Mikromegmunkálásnak, vagy protonnyaláb-írásnak ne
vezzük azt módszert, amikor a fókuszált protonnyaláb 
anyagmódosító hatását használjuk ki különböző mik- 
ronnyi méretű alakzatok, anyagszerkezetek előállításá
ra. A protonnyalábot megfelelő alakzat mentén moz
gatva a minta felületén, annak anyagában szelektív 
módosulás jön létre. A besugárzott terület bizonyos 
oldószerek hatására az anyagtól függően vagy kioldó
dik, vagy éppen megmarad. Ezzel a módszerrel sokféle 
eszköz hozható létre. A 2002-ben indult kutatásaink 
egy része a mikromegmunkálásra alkalmas úgynevezett 
rezisztanyagok tanulmányozására, más része a módszer 
alkalmazásaira irányul [12].
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Rezisztanyagok

A mikromegmunkáláshoz eddig használt rezisztanya- 
goknál megvizsgáltuk, hogy azok m iképpen változtat
ják fizikai tulajdonságaikat (pl. optikai törésmutatóju
kat) a részecskenyalábbal történő besugárzás hatásá
ra. Ennek döntő jelentősége van a polimerben kialakí
tott optikai hullámvezetőknél. Fontos feladat a mikro- 
megmunkálásra alkalmazható új anyagok keresése is. 
E célból vizsgáltuk és alkalmasnak találtuk a részecs
kék detektálására használt CR-39 anyagot és a fotoér- 
zékeny üveget, a Foturant. Görög-m agyar együttmű
ködésben kifejlesztettünk egy új rezisztanyagot is, a 
TADEP nevű kevert polimert.

Példák a mikromegmunkálással laboratóriumunk
ban eddig létrehozott eszközökre: p o lika p illá r is  f i lm ,  
amelyet egy 50 mikrométer vastagságú fóliában egy
mástól egyenlő távolságra (19 pm) létrehozott 10 mik
rom éter átmérőjű kör alakú kapilláris csövek alkotnak 
(2600 kapilláris 1 mm2 fóliafelületen). Az atomfiziká
ban, mint nagytöltésű, kis energiájú ionok vezetője 
alkalmazható, az orvosi kutatásban pedig mint szűrő
fólia. A szabályosan elhelyezkedő, kör keresztmetsze
tű kapillárisok sorozata sokkal jobb tulajdonságú szű
rő, mint a jelenleg használatos, nehézionokkal nagy- 
energiájú gyorsítókban létrehozott, véletlenszerűen 
elhelyezkedő, sokszor átfedő lyukakkal rendelkező 
szűrőfóliák. Talán a legérdekesebb eszköz az 5. á b 
r á n  látható 3 dimenziós szilícium m ik ro tu rb in a . Elő
állításához két különböző energiájú protonnyalábbal 
végzett besugárzást alkalmaztunk, amelyek előhívása 
két különböző kimaratási mélységet eredm ényezett a 
porózus szilícium anyagában. Ez a m unka első de
monstrációja annak, hogy szilíciumban a protonnya- 
láb-írás segítségével mozgó alkatrészekkel rendelke
ző, mikrométer méretű berendezést lehet készíteni.

Az ATOMKI Ionnyaláb-alkalmazások Laboratóriu
ma tevékenységének és eredm ényeinek részletesebb 
ismertetése megtalálható a [13] közleményben.

5. ábra. Szilícium lapkára integrált mikroturbina.

Összefoglalva: talán nem túlzó az a megállapítás hogy 
a Szalay Sándor professzor által megalapított tudomá
nyos iskola szellemisége a gyorsított ionnyalábokkal 
végzett kutatásokban tovább él és fejlődik, tehát az isko
la második és harmadik generációja is jól sáfárkodott a 
„Prof’ örökségével. Szerencsésnek érzem magam, hogy 
személyesen ismerhettem és tisztelhettem őt.
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AZ ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET K-Ar LABORATÓRIUMA
ÉS TEVÉKENYSÉGE Balogh Kadosa, Pécskay Zoltán

MTA ATOMKI, Debrecen

A K-Ar módszer egyike a természetes radioaktivitáson 
alapuló földtani kormeghatározási módszereknek. 
Bevezetését az Atommagkutató Intézetben S za la y  
S á n d o r  professzor úr javasolta a 70-es évek elején. Az 
ATOMKI-ban művelt sok kutatási tém ához hasonlóan 
erre a szükséges berendezések elkészítésével került 
sor. Esetünkben ez egy nemesgáz-tömegspektromé- 
ter, továbbá egy hozzá csatlakozó vákuum rendszer 
elkészítését jelentette, az utóbbi a kőzetek argontar
talmának kinyerésére és megtisztítására szolgált. Be

rendezéseink 1974 óta folyamatosan működnek, mé
réseink színvonalát nemzetközi hitelesítő programban 
való részvétellel igazoltuk.

Laboratóriumunkban több mint száz földtörténeti 
probléma vizsgálata történt meg, cikkünk terjedelmi 
korlátái ezek eredm ényeinek említését nem  teszik 
lehetővé. Ehelyett áttekintjük a K-Ar módszer elvét és 
felhasználási lehetőségeit a különböző jellegű földtör
téneti problém ák tisztázására. Kitérünk emellett a 
műszerépítés során alkalmazott néhány új megoldá-
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(40Ar/36Ar)atm = 295,5

^Ar 38 Ar ^Ar
1. ábra. A K-Ar módszer elve, az ábra mutatja a radiogén argon 
növekedését a földtani idő folyamán.

sunkra, továbbá egy módszertani eredm ényünk is
mertetésére, ami a K-Ar kormeghatározás alkalmazási 
lehetőségeit bővíti és jelentősen csökkenti a kronoló
giai értelmezés bizonytalanságait.

A K-Ar módszer elve

A K-Ar módszer a 40K bomlásán alapul, a folyamatban 
40Ar is keletkezik 1,25 milliárd év felezési idővel. A Föld 
teljes argontartalmának már körülbelül 90%-a kigázoso- 
dott az atmoszférába, ezen atm oszfériku s  argon (Aratm) 
izotópösszetételét a fekete hasábok mutatják az 1. á b 
rán. Ez az Aratm épül be a Föld felszínének közelében 
megszilárduló magmás kőzetekbe. A lehűlés után ke
letkező, radiogénnek nevezett 40Arrad a kőzetben marad 
és az idő folyamán felhalmozódik ( 1. á b ra ). A 36Ar ki
zárólag atmoszférikus, mérésével megkülönböztethető 
a 40Ar izotóp radiogén és atmoszférikus része:

4° A r ra d  =  40Ar -  295,5 X  36Ar (1)

Az ismert mennyiségű 38Ar nyomjelző segítségével 
az izotóparány tömegspektrométeres mérésével meg-

2. ábra. Az izokron módszer szemléltetése. Az azonosan, körrel, 
négyzettel, kereszttel jelölt pontok azonos korú ásványokat, illetve 
kőzeteket jelölnek. Az azonos meredekségű 1. és 3. egyeneshez 
azonos korok tartoznak, de a 3- egyenest definiáló minták Ar tartal
ma nem cserélődött ki az atmoszférával, ezért más a metszéspontja. 
A 2. egyenesre idősebb kőzetek illeszkednek. Az 1. és 2. egyenesek 
metszéspontja szerint a kezdeti "“Ar/^Ar arány atmoszférikus volt.

állapítható a csak atmoszférikus 36Ar, és az atmoszféri
kus és radiogén argont egyaránt tartalmazó 40Ar meny- 
nyisége. A 40Arrad és a 40K mérésével a koregyenlet 
alapján kiszámítható a magmás kőzet lehűlése óta el
telt idő, a K-Ar kor.

(

1  +

v

k 4°Arrad 
K  40K

(2)

A 40A r-39A r  m ó d sze r
A kőzetet atomreaktorban besugározva a 39K(n,p)39Ar 

reakcióval tömegspektrométerrel jól mérhető mennyi
ségű 39Ar izotóp állítható elő. így a K mérése egy Ar 
izotóp mérésére vezethető vissza: így a kor egyedül az 
argon izotópösszetételéből meghatározható. Ez lehető
vé teszi többek között a K-Ar módszer mikroszondás 
eljárássá fejlesztését. A mikroszondás eljárásokkal szi
lárdtestek lecsiszolt felületeinek részletei tanulmányoz
hatók, például a leggyakrabban használt elektronmik- 
roszondával egy néhány gm 2-es felület kémiai összeté
tele. Esetünkben a besugárzott kőzet egy részét például 
lézerimpulzussal elpárologtatva a felszabaduló Ar izo
tópösszetételéből meghatározható a kőzetrészlet kora.

A z  izo k ro n  m ó d sze r
Ha a kőzet ásványaiba lehűléskor azonos, de nem 

atmoszférikus izotópösszetételű Ar épül be, akkor 
több ásvány kálium- és 40Arrad tartalmát is mérve a 
mérési pontok a 40Arrad -  40K vagy 40Ar/36Ar -  40K/36Ar 
koordinátarendszerben egyenesre illeszkednek, ame
lynek m eredeksége a kort, metszéspontja az y ten
gellyel pedig a kezdeti izotóparányt (2. á b ra )  vagy a 
lehűléskor beépült többlet Ar mennyiségét adja meg.

A bazaltok ásványai, túlságosan kis méretük miatt, 
legtöbbször nem  különíthetők el. Ilyenkor a körülbe
lül 0,1 mm-re tört, már eltérő kémiai összetételű kő
zetdarabkák sűrűségük és mágneses szuszceptibilitá- 
suk alapján választhatók el. Az így előállított „frak
ciók”, amelyek kálium- és 40Arrad tartalma különböző, 
szintén alkalmasak az izokron kor meghatározására.

Mire használható a K-Ar módszer?

K ro n o sztra tig rá fia
Üledékes kőzetekben egyrészről megtalálhatók a 

leülepedés idejére jellemző élővilág kövületei, másrész
ről nyilvánvaló, hogy egymásra települő üledékes réte
gek közül a felül lévő a fiatalabb. Ezek alapján egymás
tól távol levő üledékes kőzetek relatív kora is megálla
pítható, és definiálható egy relatív korokat tartalmazó 
földtörténeti időskála. Az egymással kapcsolatban levő 
magmás és üledékes kőzetek relatív kora ugyancsak 
megállapítható, a természetes radioaktivitáson alapuló 
módszerek viszont alkalmasak a magmás kőzetek ab
szolút korának meghatározására is. A kronosztratigráfia 
a relatív időskálák abszolút korának megállapítását 
jelenti a rétegtanilag meghatározott helyzetben lévő 
magmás kőzetek abszolút korának mérésével.
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V u lk á n i k ő ze te k  k itö résén ek  kora
A földfelszín közelébe jutó forró magmába at

moszférikus Ar épül be. A gyors lehűlés miatt lénye
gében a kitöréssel egy időben elkezdődik a 40Arrad 
felhalmozódása.

M élységi m a g m á s  k ő ze te k  b e n y o m u lá sá n a k  ideje
A nagy mélységbe benyomuló nagyobb magmatest 

kihűlése földtanilag hosszú ideig tarthat, ezért kor
meghatározását több olyan ásványon is célszerű elvé
gezni, amelyek K-Ar rendszere eltérő hőm érsékleten 
záródik.

K ő ze tek  á tk r is tá ly o so d á sá n a k  (m e ta m o r fó z is )  
ko rm e g h a tá ro zá sa

Magas hőm érsékleten új ásványok keletkeznek, a 
lehűlés során ezek K-Ar rendszere többnyire eltérő 
hőm érsékleten záródik. Ez a metamorfózist követő 
lehűlés folyamatának datálását teszi lehetővé.

K isfo kú  m e ta m o rfó z is  (Tmax: 3 5 0 - 4 0 0  °C) 
k o rm e g h a tá ro zá sa

A viszonylag alacsony hőm érsékleten kevés és kis
méretű új ásvány képződik, emellett az idősebb ásvá
nyok kora gyakran nem  nullázódik teljesen. Emiatt a 
koradatok értelmezése nehezebb, és szempontjai sem 
tisztázottak még teljesen. E kőzettípus korm eghatáro
zása viszont nagy jelentőségű, mivel az ipari nyers
anyagok jelentős része is ebben a hőmérséklet-tarto
m ányban keletkezik.

Ércesedés kora
Ha az érces ásvány tartalmaz káliumot, akkor datá- 

lásával az ércesedés kora közvetlenül tanulmányozha
tó (pl. a kriptomelán az úrkúti Mn-ércben). Ha az ás
vány záródási hőmérsékleténél alacsonyabb hőm ér
sékleten képződik, akkor a K-Ar kor képződésének 
idejét, ellenkező esetben lehűlésének idejét adja meg. 
Ha az érces ásvány nem  tartalmaz káliumot, akkor a 
vele egy időben keletkező káliumtartalmú ásványok 
használhatók kormeghatározásra, például Kárpátalja 
aranyércesedéséhez alunit ásvány kapcsolódik, továb
bá hidrotermális folyamatokban igen gyakran kelet
keznek agyagásványok.

Ő sfö ld ra jz i p ro b lé m á k  v izsg á la ta
A lepusztulás, elszállítás és lerakódás során a K-Ar 

kor alig változik, az üledékek „kora” a lepusztulás 
helyére jellemző. Például a Nagyalföld fiatal üledékes 
rétegeinek K-Ar „kora” legtöbbször 200-80 millió év. 
Ezen az elven sikerült kimutatni például, hogy az Al
pok 15 millió éve még nem  volt vízválasztó.

T ek to n ika i fo ly a m a to k  k o r v is zo n y a in a k  
ta n u lm á n y o z á s a

Nagy mélységből gyorsan kiem elkedő kőzetek 
ásványai a kiemelkedés idején záródnak. A Kárpát
m edencében és környékén például variszkuszi korú 
(350-300 millió éves) kőzetek egy része csak 150-15 
millió éve em elkedett ki. Ha pedig nagyobb kőzettes

1. táblázat

A K-Ar laboratórium  nem zetközi kapcsolatai 
a közös közlem én yek  alapján

ország együttműködő közös
kutatóhely közlemények

környező országok

Lengyelország 7 15
Cseh Köztársaság 10 18
Szlovákia 8 21
Ukrajna 1 3
Románia 7 31
Bulgária 5 19
Szerbia 5 22
Horvátország 6 8
Szlovénia 3 4
Bosznia 1 2
Macedónia 2 2
összesen 55

Magyarországnál fejlettebb országok

Egyesült Királyság 7 17
Hollandia 2 5
Franciaország 4 4
Németország 9 18
Svájc 3 4
Ausztria 3 4
Olaszország 11 24
Japán 2 6
Új-Zéland 1 4
Kanada 2 2
összesen 44

egyéb országok

Spanyolország 9 7
Görögország 1 6
Oroszország 4 5
Grúzia 1 1
Örményország 1 1
Nepál 1 1
Vietnam 1 3
Egyiptom 3 4
Argentína 1 1
Chile 1 1
összesen 23

m in d ö sszesen 122

tek egymás mellett csúsznak el, a nyírási zónában 
felőrlődnek, a zónában megjelenő folyadékok hatásá
ra új ásványok keletkeznek, amelyek datálásával a 
nyírás ideje megbecsülhető.

Az előbbiekben felsorolt földtani folyamatok lényegé
ben lefedik a K-Ar módszer földkéregre való alkalma
zásának lehetőségeit. Kutatásaink, eltérő súllyal ugyan, 
de minden felsorolt kutatási területre kiterjedtek. Tu
dományos eredményeinkről készült közleményeink az 
Atommagkutató Intézet honlapján (www.atomki.hu) 
publikációk címszó alatt e cikk szerzőinek neve után 
tekinthetők meg.

Nem foglalkoztunk kozmikus anyag vizsgálatával. 
Részben laboratóriumunk korlátozott kapacitása miatt, 
részben pedig azért, mert műszereink viszonylag ala
csony érzékenységéből következően túl sokat kellett 
volna elhasználnunk az igen ritka kozmikus anyagból.
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A K-Ar laboratórium kapcsolatai

Vizsgálatainkat mindig geológus kollégákkal közö
sen végeztük, így tevékenységünk bem utatására és 
értékelésére igen alkalmas kialakult együttm űködé
seink számbavétele. Magyarországon m onopolhely
zetben vagyunk, így nem zetközi kapcsolataink a 
legalkalmasabbak laboratórium unk m unkájának be
mutatására. Az 1. tá b lá za ta . 2009 nyaráig megjelent 
közös közlem ényeinken alapul, nem  tartalmazza a 
közös előadásban, illetve m egrendelésben realizáló
dott együttm űködéseinket, továbbá egy sokszerzős 
m unkát egyetlen együttm űködésnek tekintettünk, 
am elyben partnerként csak a program ot szervező 
kutatóhelyet tüntettük fel.

A hazai földtani kutatás számára a környező orszá
gok földtanának ismerete a legfontosabb, ezekkel az 
országokkal alakultak ki a legszorosabb kapcsolata
ink. A nálunk lényegesen fejlettebb államok kutatóhe
lyeivel készített közös közleményeink alapján, am e
lyek kronológiai része laboratóriumunkban készült, 
m unkánk színvonala ítélhető meg.

Műszeres fejlesztések

Minthogy laboratóriumunk saját fejlesztésű berende
zésekkel dolgozik, törekedtünk műszereink param é
tereinek javítására, egyszerű, de a kísérleti munkát 
megkönnyítő eszközök konstruálására. Ezt a tevé
kenységünket két, a laboratóriumunkban született 
megoldás segítségével szeretnénk bemutatni.

A  m in ta  b e s u g á rzá sá n a k  egyen letesebbé tétele
A 40Ar-39Ar módszer alkalmazásakor a kőzetmintát 

atom reaktorban kell besugározni. A 39Ar izotóp előál
lításához 1,2 MeV-nél nagyobb energiájú neutronok 
szükségesek, a gyorsneutronok átlagos energiája vi
szont 0,72 MeV. Emiatt a besugárzást Cd árnyékolás 
mellett kell elvégezni a termikus neutronok kiszűrése, 
a minta radioaktivitásának csökkentése céljából. A 
reaktor központjában viszont, a nagy neutronfluxus 
miatt, a Cd felmelegedhet, esetleg meg is olvadhat. A 
besugárzást ezért a reaktor központjától távolabb kell 
elvégezni, ahol a fluxus már kisebb. Itt viszont már 
igen nagy a fluxus inhomogenitása, ami nagyon sok 
standard használatát tenné szükségessé.

A 3 • á b r á n  látható eszközt készítettük el: a mintá
kat tartalmazó hermetikusan lezárt A1 „bomba” a min
taszállító tok tengelyében rögzítve van, s a tengelyre 
szerelt propeller segítségével a reaktor áramló hűtő
vize forgatja a mintát. Ezzel a körülbelül 15%-os flu- 
xus-inhomogenitást kevesebb, mint 0,3%-ra sikerült 
csökkentenünk.

A mérés érzékenységének növelése. A 40Ar-39Ar 
módszer mikroszondás eljárásként is használható, a 
felbontása azonban kicsi. Magyarországi kőzeteken 
50 pm-nél kisebb átmérőjű ásvány kora még a legér
zékenyebb műszerekkel sem lenne meghatározható, 
ez indokolja az izotópanalízishez szükséges argon-

mintaszállító tok

tengely
propeller

A1 csövecskék a mintákkal, 
standardokkal és Ni monitorokkal

0,5 mmfalvastagságú Cd henger 

hermetikusan lezárt A1 „bomba”

a hűtővíz áramlása 
0  30 mm

3■ ábra. Eszköz a besugárzás egyenletesebbé tételére a minta 
forgatásával.

mennyiség csökkentésére irányuló erőfeszítéseket. Az 
érzékenység a háttér csökkentésével és az ionáramok 
hatékonyabb detektálásával növelhető. A kereskede
lem ben kapható és az általunk javasolt töm egspektro
méterek elvi rajzát a 4. á b ra  mutatja.

4. ábra. a) Az Ar izotópanalízisére használt, kereskedelemben kap
ható tömegspektrométerek felépítése, és b) a javasolt, részben meg
valósított megoldások az érzékenység növelésére. PA: töltésérzé
keny erősítő; Mt: Különböző tömegű elválasztott Ar izotópok.
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A statikus üzem m ódban használt nemesgáz-tömeg- 
spektrom éterekben a nemesgázmintát az ultravákuum 
szelep elzárása után engedjük be a vákuumtérbe, s a 
mérés közben a hátteret okozó aktív gázokat NEG 
(Non Evaporable Getter) szivattyú szívja az aktív gá
zok abszorpciójával. E folyamat részben reverzibilis, a 
megkötött gázok nagyobb része magasabb hőm érsék
leten (kb. 300 °C) a vákuum tér szivattyúzásával eltá
volítható.

A szokásos megoldás {4 .a  ábra ') szerint az NEG 
szivattyú egy vékony csövön csatlakozik a vákuum 
térhez, s ez az elrendezés jelentősen csökkenti az 
aktív gázokra vonatkozó szívósebességet. Az izotóp
arányok m érése a m ágneses tér változtatásával törté
nik: az izotópok egymás után jutnak a kollektorra, 
így az éppen  nem  mért izotópok által képviselt infor
máció elvész. Töm egspektrom éterünkben ( 4 .b  á b ra )  
az NEG szalagokat a vákuum térben helyeztük el, 
ezzel az aktív gázokra vonatkozó szívósebességet 
több mint egy nagyságrenddel sikerült m egnövel
nünk. Az ezáltal lecsökkent hátterű töm egspektrom é
terünk már alkalmassá vált a 40Ar-39Ar m ódszer beve
zetésére.

Kimutattuk, hogy a legérzékenyebb mérések vég
zésekor, amikor az ionáram kicsi (< (2-5) xlO -14 A), a 
helyzetérzékeny detektor használatával m inden izo
tóp egyidejűleg mérhető. Az általunk javasolt konst
rukció a 4 .b  á b r á n  látható. Becslésünk szerint a java
solt tömegspektrométerrel a kormeghatározáshoz 
szükséges ásvány mérete körülbelül felére csökkent
hető. Ezt a mérési módszert csak javasolni tudtuk, 
megvalósítására vákuumtechnikai okokból nem tehet
tünk kísérletet.

2. táblázat
Som oskő bazaltjának frakcióin  m ért K-Ar korok

frakció K (%) 4°Ar kor ± let
10~6 normál cmVg (106 év)

szemcseméret 0,15-0,1 mm

D1M7 2,140 1,72 5,18±0,38
D1M5 2,182 1,11 4,72±0,28
D1M3 2,132 2,19 4,65±0,44
D1M1 1,884 3,49 5,89+0,75
D2M7 1,760 1,06 4,89±0,31
D2M4 1,689 1,90 5,80+0,49
D2M2 1,698 1,26 4,70±0,35
D2M1 0,743 1,06 5,96±0,60

szemcseméret 0,10-0,043 mm

w.r.l 1,819 2,05 5,35±0,48
w.r.2 1,932 2,48 5,15+0,51
D1M3 2,389 2,41 5,62±0,45
D1M1 2,107 2,54 7,27±0,56
D2M3 2,223 2,59 5,12±0,47
D2M2 2,282 2,75 6,26±0,53
D2M1 2,145 3,52 5,92±0,67
D3M2 2,109 1,47 6,08±0,37
D4M3 1,173 1,07 5,27±0,38
D4M2 1,162 0,44 4,98±0,20
D4M1 0,678 0,88 6,l6±0,53

D a frakció sűrűségét, M mágnesességét jellemzi, 
w.r.: teljes kőzetminta

Módszer a többletargont inhomogén 
eloszlásban tartalmazó bazaltok 
kormeghatározására

Ez a kérdés a magyar-szlovák határ m entén található 
bazaltvulkán, a Somoskő vizsgálata során merült fel. 
Minthogy a környező bazaltvulkánok kora 2,6-1,9 
millió év, geológus kollégáink hasonló kort vártak a 
Somoskőre is. A 2. tá b lá z a t  szerint viszont az igen 
sok kőzetfrakción mért formális korok egyértelműen 
idősebbek voltak, és a 7,27-4,65 millió év kortarto-

5. ábra. A Somoskő bazaltjának frakciói az izokron diagramokban: 
jól látható a pontok nagy szórása, és az Ara[m tartalom alapján válo
gatott pontok jó illeszkedése.

K (%)
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mányban szórtak. Ez azt mutatja, hogy a K-Ar m ód
szer alkalmazásának feltételei Somoskő bazaltjára 
nem  teljesültek. Vagy a kőzetbe lehűlésekor beépült 
argon izotópösszetétele nem  volt azonos, vagy pedig 
a kőzet káliumra és/vagy argonra nézve nem  volt zárt 
rendszer. Az izokron diagramokban (5. á b r a ) a m éré
si pontok nem illeszkedtek egyenesre, de az „illesz
tett” egyenesek mind szintén idősebb kort jeleztek. 
Adataink és a földtani várakozások közötti ellentm on
dás feloldása érdekében feltettük a kérdést: lehetsé- 
ges-e, hogy az izokron korok azonosak, de mégis 
hibásak? Rövid számítással igazoltuk, hogy ez bizony 
lehetséges: ha a kálium- és többlet Ar tartalmak kö
zött lineáris összefüggés áll fenn, akkor az egymással 
egyező izokron korok is hibásak lehetnek.

A többletargon akkor jelenik meg, ha a kitörés ide
jén a bazalt argontartalma nem  cserélődik ki teljesen 
az atmoszférával. A többlet- és radiogén argon sajnos 
nem  különböztethető meg, így korrelációjuk nem 
vizsgálható. M indenesetre, a kitörés és lehűlés alatt a 
kőzetben a nagyobb mélységből származó többletar
gon koncentrációja nem  nőhet, az atmoszférikus ar
goné viszont igen. Elgondolásunk szerint az atmosz
férikus argont kisebb koncentrációban tartalmazó

frakciók argontartalma közelíti jobban a záródás ide
jére jellemző izotópösszetételt, továbbá az atmoszfé
rikus argont hasonló koncentrációban tartalmazó 
frakciókról feltételezhető, hogy bennük a többletar
gon koncentrációja is hasonló. A 2. tá b lá z a tb a n  dőlt 
karakterekkel jelöltük az atmoszférikus argont ha
sonló és alacsony koncentrációban tartalmazó frak
ciókat, és látható hogy ezekben a káliumtartalom is 
jelentősen változik. Ezen kiválasztott minták pontjait 
az 5. á b r á n  besötétítve jelöltük, pontjaik jól illesz
kednek egyenesre, az általuk m eghatározott korok 
pontossága szokatlanul nagy, és egymással is jól 
egyezik. Összefoglalva, ezek a korok azért tekinthe
tők m egbízhatóknak, mert alacsony és hasonló kon
centrációjú atmoszférikus argont tartalmazó frakció
kon m értük őket, továbbá ezen frakciók káliumtartal
ma jelentősen különbözik. A későbbiekben kimutat
tuk, hogy a kálium- és többlet Ar tartalmak korrelá
ciója esetén az 40Ar-39Ar korok is hibásak, teljesen 
hasonlóan a K-Ar korokhoz. M eggyőződésünk sze
rint az előbbiekben vázolt eljárás a legalkalmasabb 
jelenleg a hibás K-Ar korok felismerésére és a tényle
ges kor m eghatározására a többletargont inhom ogén 
eloszlásban tartalmazó kőzetek esetén.

SZALAY PROFESSZOR HATÁSA A DEBRECENI 
NUKLEÁRIS MEDICINÁRA

S z a la y  S á n d o r  professzor születési centenáriuma jó 
alkalom arra is, hogy összefoglaljuk munkásságának 
hatását egy diszciplína -  a nukleáris medicina -  indu
lására és töretlen fejlődésére.

Tudjuk, hogy Szalay professzor széles látókörű 
tudós volt, akit nemcsak a magfizika, hanem  annak 
alkalmazásai és ezen belül a hum án felhasználás lehe
tőségei is érdekelték.

Galuska László
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Nukleáris Medicina Intézet

Szalay professzor kutatásai mellett kiváló oktató
ként is ismert volt, így több kézikönyv és szakkönyv 
is kikerült kezéből, amelyet nagy haszonnal forgattak 
például a gimnáziumban oktató, a debreceni egyete
m en végzett fizikatanárok is. így fordulhatott elő, 
hogy az 1960-as évek elején, amikor gimnáziumi évei
met töltöttem Miskolcon, a fizikaórákon a kísérletek 
során felvetődött atomfizikai kérdésekre az általa írt

1. ábra. 1949: pályamunka polóniummal. Szerzők: Kertész László (fenn) és Jókay István (alul).

BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK, A POLONIUM, 
MINT NYOMJELZŐ ELEM SEGÍTSÉGÉ

VEL.

J e l i g e !
"Labor omnia v in e  i t . "

n /

A pályaműnkí't K ertész  L á sz ló  és
Jókay I s tv á n  V I . f é l é v e s  o r v o s -  

ta n h a l lg a tó k  közösen n y ú j to t tá k  b e ,  mint 
e l s ő  h aza i  r a d io a u t o g r i f iá s  m unkát,1949-ben.

A d í j n y e r t e s  pályamunka e l b í r á l á s a  az akkori  
Debreceni Tudományegyetem Orvoskarának a k tá i  
k ö z ö t t  t a l á l h a t ó  : X II I .r e n d e s  k a r i  ü lé s  
/19 4 9  V .1 2 /  6 . pont,  c .a lp o n t  + m e l l é k l e t .

Az e r e d e t i  b e k ö tö t t  példány h i t e l e s  fénymáso
l a t a  az Orvosi f i z i k a i  I n t é z e t  jogutódjának ,  
a KLTE. K í s é r l e t i  F i z i k a i  I n t é z e t  / j e l e n l e g  
A tom fiz ik a i  I n t é z e t /  Könyvtárában t a lá l h a t ó
az Amerikából h a z a lá to g a tó  T e l l e r  Ede 
p r o fe s sz o r  e l i sm er ő  a l á í r á s á v a l .
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A Debreceni Orvostudományi Egyetem 1. sz. B elklinikájának (igazgató: Fornet Béla dr. egyet, tanár),
Kórélettani Intézetének (igazgató : Kesztyűs Lóránd dr. egyetemi tanár) közleménye

A p l e u r a l i s  n y i r o k k e r i n g é s  i z o to p o s  v i z s g á l a t a
Ir ta : V E G H  L A J O S  d r . ,  K O C S A R  L Á S Z L Ó  dr .  é s  K E R T  E S Z  L Á S Z L Ó  dr.

Kísérleteink megindításához azon betegágy- aemiássá tett állatokban. Ezen eredményeinkről
nál te tt megfigyelés adta az impulsust. hogy a már korábban részletesen is beszámoltunk,
pleuralis résben kimutatható cardialis transsuda- A különböző eredetű transsudatumok localisa-
tumok rendszerint jobboldalon, a renalis és hypo- Hójának különbözőségét kielégítően magyarázni
proteinaemiásak viszont inkább baloldalon helyez- nem tudtuk. A cardialis, tehát főként jobboldali
kednek el. 160 cardialis decompensatióban, ahol localisatiót egyes szerzők (Graeff, Binder) úgy
folyadék volt a pleuralis űrben. 89-nél csak jobb- magyarázzák, hogy jobboldalon a három lebeny
oldalon, 51-nél mindkét — de itt is főleg jobbolda- nagyobb filtratiós területet képvisel és így pangás
Ion — és 20-nál csak baloldalon jelentkezett. esetén a transsudatio itt előbb következik be. Van-
Hypoproteinaemiás állapotban 31 esetből 16-nál nak szerzők, akik elsősorban a nyirokpangást te-
csak baloldalon, 13-nál mindkét oldalt — itt vi- szik felelőssé a pleuralis transsudatumok keletke-
szont baloldalon volt a több — és 2 esetben csak zéséért. Sokkal nehezebben magyarázható a bal
jobboldalon tudtunk folyadékot kimutatni. oldali elhelyezkedés veseeredetű, ill. hypoprotein-

Hasonló arányszámot észleltünk kísérletesen aemiás kórképekben. Ennek nem lehet oka a bal
is Gál Imrével, részben Masugi nephritises nyu- rekesz mélyebb állása, mert vannak eseteink, ahol
lakban, részben plasmapheresissel hypoprotein- a magasabb bal rekeszállás mellett is baloldalon

2. ábra. 1950-es évek: állatkísérleti munkák indulása, közleményekkel (Kertész László, Péter Ferenc és Lampé László).

kézikönyvek valamelyikében keresett választ áldott 
emlékű fizikatanárnőnk. A magam részéről a sors 
kezét látom abban, hogy egy többedmagammal be
adott gimnáziumi pályamunkánk a Van de Graaff ge
nerátor előállítását tűzte ki célul, amelyet politechni
kai gyakorlatok keretében meg is valósítottunk. 
Ámultán néztük a hatalmas szikrákat, amelyeket a 
félgömb alakú réz habverő üstök összehegesztése 
után plexi oszlopokon álló szerkezetünk produkálni 
tudott. így elmondhatom, hogy Szalay professzor 
munkásságával már gimnazistaként — igaz véletlen
szerűen — találkozhattam.

A hatvanas évek végén Szegeden, orvostanhallgató 
korom ban a C sern a y  professzor által elindított izotóp
laboratóriumban diákkörösként már tudatosan kezd
tem foglalkozni izotópdiagnosztikával, amelyet a het
venes évek végétől nukleáris medicinának neveznek. 
1980-ban a belgyógyászat alapszakvizsga után tehet
tem le az izotópdiagnosztikai szakvizsgát, amelyet a 
Kecskeméti Megyei Kórházban 15 évig osztályvezető 
főorvosként napi rutinban végeztem.

Szakmai pályafutásomban 
1995. fordulópontot jelentett, 
amikor meghívást kaptam a 
Debreceni Egyetemre, az ak
kor még különböző klinikai 
helyszíneken m űködő izotóp
diagnosztikai központ vezeté
sére. Ekkor már működött az 
a PÉT központ is az ATOMKI- 
ban, amely a korábban be
szerzett szovjet ciklotronra 
alapozta tevékenységét. Itt 
találkoztam először azokkal a 
munkatársakkal, akik Szalay 
professzorral együtt dolgozva 
állatkísérletek keretében, 
majd hum án adaptációk után 
megalapozták az izotópdiag
nosztika debreceni fejlődését.

2008-ban ünnepelte a deb
receni nukleáris medicina in
dulásának 50 éves jubileu
mát, és ez alkalomból egy kis 
könyvben foglaltuk össze 
Trón Lajos, Varga Jó zse f,

K er té sz  L á szló  és S za b ó  T ibor  szerzőtársaimmal a 
szakma debreceni kezdeteit és későbbi történetét. 
Ebből a könyvből is kitűnik — elsősorban Kertész 
László írásai alapján - ,  hogyan sikerült Szalay pro
fesszornak külföldi, elsősorban angliai tanulm ányút
jai során megismerkedni azokkal az atomfizikai mé
rőeszközökkel, amelyek m egalapozták a hum án izo
tópvizsgálatokat.

1949-ben Kertész László és J ó k a y  Lstván VT. éves 
orvostanhallgatók pályamunkát nyújtottak be polo
nium segítségével végzett biológiai vizsgálataikról ( 1. 
á b ra ). Az ötvenes években ezekből a biológiai méré
sekből már közlemények születtek 12. á b ra ), ame
lyek a pajzsmirigy jódforgalmát élettani állatkísérleti 
körülmények között taglalták.

A hatvanas évek elején megszülettek az első hu
mándiagnosztikai berendezések, amelyek izotópdiag
nosztikai m ódszerek segítségével -  elsősorban -  a 
pajzsmirigy, de más belső szervek funkcionális vizs
gálatát is lehetővé tették. Ezeket az eszközöket a kli
nikai gyakorlatba az új orvostechnikák iránt fogékony

ábra. Úttörő klinikusok 1950. és 1990. között.
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4. ábra. 1960-as évek, a humán diagnosztika indulása Debrecen
ben, önálló eszközfejlesztés Budapesten. Csabina Sándor (fenn)
Nagy János (balra lent) és Kertész László (jobbra lent).

5. ábra. Az 1970-es évek, az első európai színvonalú műszerek a Gamma Művekből. A ma is kor
szerű NK 350 (balra) és NB900 gamma-kamera család (jobbra).

vezető klinikusok kezdték alkalmazni, elsősorban a 
P e trá n y i G yu la  professzor úr vezette belgyógyászati 
klinikán. (Az 50 éves jubileumot is az itt 1958-ban 
végzett első pajzsmirigy jódterápia alapján ünnepel
tük.) Ha m egnézzük a Petrányi Klinika orvosi tablóját 
(3- á b ra ), a már említett Kertész László fotója mellett 
több olyan klinikus kollégát találunk, akik később a 
nukleáris medicinával kapcsolatban maradtak. Itt el
sősorban Szabó Tibor tanár úrra gondolok, aki ké
sőbb a Kenézy kórház izotópdiagnosztikai osztályá
nak vezetője lett.

De itt van a tablón Leövey A n d r á s  professzor úr is, 
aki sokáig főnöke volt az I. sz. Belgyógyászati Klini
kán üzemeltetett izotópdiagnosztikai laboratórium

nak. A kilencvenes évek vé
gén K a k u k  G yörgy  professzor 
úr klinikaigazgatói idejében 
ez a laboratórium önálló szer
vezeti egységként fejtette ki 
tevékenységét. Ebben az idő
ben már korszerű gamma-ka
merák és emissziós computer 
tomográf (SPECT, Single Pho
ton Emission Computer To
mography) is a klinikum ren
delkezésére állt.

Ez annak a hazai m űszer
fejlesztési m unkának az ered
ménye volt, amely Budapes
ten elindult, és első prototí
pusai D ebrecenben is mű
ködtek ( 4. á b ra ). A követke
ző ábra azt szemlélteti, hogy 
a hetvenes években a buda
pesti Gamma Művek által 
gyártott elektronikai és szá
m ítógépes elem eket is tar
talmazó berendezésekkel 
rendelkező klinikai nukleáris 
medicina egyre hatékonyab
bá vált a napi diagnosztikai 
m unkában (5. á b ra ).

Mint korábban említettem, 
Debrecenben a nukleáris me
dicina fejlődése szempontjából

7. ábra. Az első PÉT kamera az ATOMKI PÉT centrumban 1994-ben.

6. ábra. Az 1985-ben telepített ciklotron az ATOMKI-ban.

GALUSKA LÁSZLÓ: SZALAY PROFESSZOR HATÁSA A DEBRECENI NUKLEÁRIS MEDICINÁRA 4 2 9



döntő jelentőségű volt a Szalay 
professzor munkássága nyo
mán létesült Atommagkutató 
Intézetben 1985 óta működő 
ciklotron (6. ábra ).

1994-től a Trón Lajos p ro
fesszor vezette PÉT centrum 
ban működni kezdett az első 
hazai PÉT kamera, amely a 
kelet-európai régióban az el
sők között került beszerzésre 
(7. á b ra ).

Az ezredfordulón az egye
tem ünkön m űködő nukleáris 
medicina m űszerparkot mu
tatja be a 8. ábra , amely az 
egésztest-leképezés mellett a 
koponyáról történő informá
ciók gyűjtésére -  például agy
daganat, vagy az agyi vérátfo
lyás vizsgálata esetén vala
mint kardiológiai vizsgálatok 
elvégzésére alkalmasak.

A fejlődés nem  állt meg és 
egyetemi, valamint pályázati 
források segítségével egy ki
zárólag orvosi célokat szolgá
ló ciklotron beszerzése is 
megtörtént, amelynek elhe
lyezésére új épületet alakított 
ki a Debreceni Orvostudomá
nyi Egyetem. Ezt a PET-Trace 
ciklotront mutatja be a 9. 
á bra . így az ATOMKI-ból a 
PÉT technika a klinikaparkba 
került.

2006-ban sikerült elérni, 
hogy a nukleáris medicina 
szervezetileg magába foglalja 
mind a PÉT, mind pedig a 
hagyományos (egyfotonos) 
izotópok technikáját.

A terápiához és az egyfotonos izotóppal történő vizs
gálathoz azonban a nukleáris medicina kinőtte eddigi

8. ábra. Az 1990 es évek „egyfotonos" műszerparkja a DOTE-n. Elscint SPECT (balra), 4 fejes 
SPECT (jobbra fent) és Kardio C SPECT (jobbra lent).

9. ábra. A PET-Trace orvosi ciklotron távlati képe a DEOEC PÉT centrumban (balra). A target- 
kamrák régiója Pótári Norbert gyártásért felelős vegyésszel (jobbra).

10. ábra. Történelem, épületekben. Az „egyfotonos” technikák egy szolgálati lakásból átalakított otthona az átköltözés előtt (balra) és a 
jelenlegi két épület távlati képe -  előtérben a PÉT centrum új épülete - ,  amelyben ma a nukleáris medicina minden részterületét együtt 
helyezték el (jobbra).
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területét, 2007-ben a MEDISO cég elkezdte építeni az új 
épületet, ezt 2009 kora nyarán adtak át {10. ábra).



11. ábra. A PET-CT Kft. (a MEDISO cégcsoport tagja) Philips TOF 
PET-CT berendezése betegvizsgálat közben, Tornay Istvánné asz- 
szisztenssel 2007-ben.

Időközben beszerezte a cég azt a Time-of-flight 
(TOF — repülési idő) PET-CT-t is, amely világszínvo
nalon teszi lehetővé most már az egésztest onkológiai 
és agyi vizsgálatokat {11.  á b ra ).

Összegzésként elm ondható, hogy D ebrecenben a 
Szalay Sándor professzor úr által elindított és segített 
izotópos technikák nemcsak jó gondolatnak bizo
nyultak, de a nukleáris medicina szakma kialakulásá
hoz vezettek. Ma a Debreceni Egyetemen mintegy 
4000 m2-en m űködik a nukleáris medicina, világszín
vonalú m űszerparkkal és igen jól képzett szakember- 
gárdával. Ha élne, Szalay professzor urat m inden bi
zonnyal nagy örömmel töltené el ez a sikeres út, 
amelyen az ő  munkásságával és közrem űködésével 
indulhattunk el.

SZALAY SÁNDOR, A SZONOKÉMIA ÚTTÖRŐJE
Molnár Árpád

Szegedi Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék

A szonokémia olyan módszer, amelynek során kémiai 
átalakulásokat nagyfrekvenciás ultrahang (20 kHz -  
1 MHz) jelenlétében hajtunk végre (az 1 MHz feletti 
tartományt orvosi és diagnosztikai célra használják). 
Az eljárás, az elmúlt mintegy három évtized viharos 
fejlődésének köszönhetően, napjaink egyik elfogadott 
és széleskörűen alkalmazott kísérleti technikájává 
vált. Figyelembe véve, hogy a kémiai reakciók ener
giaigényének kielégítésére viszonylag szűk lehetősé
geink vannak -  ilyen célra elsősorban és széleskörűen 
csak a hőenergia és az ultraibolya fény alkalmazása 
jön szóba — az ultrahang (és mellette a mikrohullám) 
kémiai alkalmazása új, hasznos nem  hagyományos 
aktiválási eljárásnak tekinthető [1],

Habár az ultrahang kémiai célú felhasználása sok
kal régebbi időkre nyúlik vissza -  és jelen ismertető 
hangsúlyozottan éppen az előzményekről és S za la y  
S á n d o rn a k  ebben játszott úttörő szerepéről szól - ,  a 
tényleges fejlődés az 1980-as évek kezdetére tehető. 
Ez elsősorban az abban az időben kereskedelmi for
galomba került olcsó, egyszerű, megbízható készülé
keknek köszönhető [1]. A gyors fejlődést jól illusztrál
ja, hogy az E u ró p a i S zo n o k é m ia  Társaság  1986-ban 
rendezte első nemzetközi szonokémiai konferenciá
ját, 1990-ben indult az A d v a n c e s  in  S o n o ch em is try  
című monográfiasorozat, amelynek azóta 6 kötete 
jelent meg, illetve 1994-ben az általános jellegű Ultra
so n ics  folyóiratból kivált az U ltrasonic Sonochem istry , 
kizárólag kémiai alkalmazásra vonatkozó eredm énye
ket közlő folyóirat. Ugyanakkor az is látható, hogy e 
fejlődés eredm ényeként a szonokémia ma már „mind
össze” egyike a bevált, általánosan alkalmazható akti
válási módszereknek. így talán az újdonság varázsá
nak elvesztéseként tekinthetjük azt is, hogy miközben 
az említett monográfiasorozat kötetei 1990-től kezdő

dően általában két évente jelentek meg, a legutóbbi,
6. kötet viszonylag régen, 2001-ben került kiadásra.

Az ultrahang gyakorlati célú felhasználásának vizsgá
lata az 1910-es években kezdődött. Egyrészt a Titanic 
1912-es katasztrófája kapcsán, a hajózás biztonságosab
bá tétele miatt felmerült az igény a jéghegyek tényleges 
méretének meghatározására, másrészt az I. világháború
ban a tengeralattjárók felderítése vált fontossá. Ilyen gya
korlati igények eredményeként kezdte vizsgálni P a u l  
Langevin  az ultrahang tengervízben történő terjedését 
[2], Ezek a kezdeti vizsgálatok vezettek a II. világháború
ban a visszhangtechnikán alapuló, a tengeralattjárók fel
derítésére használt ASDIC rendszer kidolgozásához (Al
lied Submarine Detection Investigation Committee vagy 
Anti-Submarine Depth Indicating Control), illetve az ult
rahang egy másik, napjainkban fontos gyakorlati, a ten
geri mélységmérésben történő alkalmazásához (SONAR 
technika -  Sound Navigation and Ranging).

Érdemes megemlíteni továbbá azt is, hogy az aláb
biakban tárgyalandó, az ultrahang kémiai alkalmazása 
szempontjából fontos kavitációs jelenség felismerésé
nek is haditechnikai vonatkozásai vannak. Az 1893- 
ban épült H M S D a rin g  angol torpedórombolónál 
(csúcssebessége 27 tengeri csom ó/óra, azaz mintegy 
50 km /h) nagy sebességnél vibrációt és a motor telje
sítményének jelentős csökkenését figyelték meg, illet
ve itt tapasztaltak először a propelleren erózióhoz 
hasonló jelenségeket [31. Ezeket a fémfelületen kiala
kuló buborékok összeroppanása okozza. Napjaink
ban a fentieken túlm enően az ultrahangot legelterjed
tebben az orvosi diagnosztikában alkalmazzák.

Az ultrahang első kémiai felhasználása Loom is és 
R ichards  nevéhez fűződik [4]. Munkájuk során -  egye
bek mellett -  megfigyelték, hogy a besugárzott folyadé
kok felmelegednek, forráspontjuk néhány fokkal csök-
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ken, továbbá azt, hogy gázzal telített 
folyadékokból ultrahang hatására fel
szabadulnak a gázok. Legfontosabb 
megállapításuk azonban az volt, hogy 
az ultrahang felgyorsítja a reakciókat.
Dimetil-szulfát hidrolízise, illetve a 
KIOj redukciója során végeztek kö
rültekintő vizsgálatokat. Utóbbi eset
ben a reakcióelegy keményítőt tartal
mazott, amely a K I03 redukciójakor 
képződő jóddal kék színreakciót 
adva jelezte a reakció megindulását 
(jód „órareakció”). Azt tapasztalták, 
hogy az ultrahanggal történt besugár
zásnál — a hagyományos melegítéssel 
összehasonlítva -  alacsonyabb hő
mérsékleten kezdődött a jód „óra
reakció”. Nem meglepő módon a jód- 
azid (N3I), ami mechanikai hatásokra 
nagyon érzékeny vegyület, ultrahang 
hatására felrobbant, viszont a kevés
bé érzékeny amrnónium-nitráttal sem
mi nem történt.

Néhány évvel később, 1933-ban jelent meg Szalay 
Sándor történeti távlatokban úttörő jelentőségűnek 
tekinthető munkája [5], am elyben elsőként tanulm á
nyozta az ultrahang hatását polimer m olekulákon. A 
m éréseket a maga építette ultrahang-generátorral 
keltett 722 kHz-es ultrahanggal végezte. Vizsgálatai
hoz két fehérjemolekulát (keményítő, zselatin), illet
ve a gumiarábikumot (poliszacharidok és glikopro- 
teinek keveréke) használta. A kem ényítő vizsgálatá
nál a fent már említett kék színreakciót használta 
indikátorként, míg a zselatin és a gumiarábikum ese
tén vizes oldatuk viszkozitásának változását mérte. 
Az eredm ények -  vagyis a viszkozitás csökkenése -  
alapján megállapította, hogy az ultrahang kisebb ré
szekre darabolja a polimerm olekulákat (azaz depoli- 
merizációt idéz elő). Hasonló jelenséget egyszerű, 
kis m olekuláknál nem  tapasztalt. A Szalay által közölt 
felismerések alapján ham arosan további vizsgálato
kat végeztek más term észetes óriásmolekulákkal (pl. 
a hem ocinain nevű fehérjével) [6], illetve mesterséges 
polim erekkel is [7].

Szalay Sándor abban az időben S zen t-G yö rg y i A l
bert mellett, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Ké
miai Intézetében dolgozott. R alph  W. M oss amerikai 
újságíró Szent-Györgyiről szóló, magyar fordításban is 
megjelent életrajzi könyvéből [8] tudjuk, hogy Szent- 
Györgyi azzal a kifejezett céllal alkalmazta az akkor 
22 éves fiatal fizikus Szalay Sándort,1 hogy egy megfe
lelő teljesítményű ultrahang-generátort építsen. Szent- 
Györgyi Albert igazi célja patkányok daganatos (rá
kos) sejtjeinek nagy energiájú ultrahangos besugár

1 Az angol eredetiben Szalay Sándor neve A. Szalayként jelent 
meg (ismert, hogy tudományos munkáit Alexander Szalayként 
jegyezte). Sajnálatos módon a fordító, illetve a lektor figyelmetlen
ségének köszönhetően a magyar fordításban Szalay Andrásként 
szerepel.

idő (ps)
1. ábra. Az átmeneti kavitáció jelensége.

zással történő elpusztítása volt. Talán ezzel is magya
rázható, hogy Szalay Sándor egyedüli szerzőként 
jegyzi kémiai vonatkozású eredményeit. Ugyanakkor 
Szent-Györgyi Albert még abban az évben a N a tu re  
című nagy tekintélyű folyóiratban egy rövid közle
ményben foglalta össze az ultrahanggal kapcsolatos 
tapasztalataikat megállapítva, hogy a rákos sejtek el
pusztítása nem járt sikerrel [91-

Az eredm ények jelentőségét mi sem mutatja job
ban, mint hogy röviddel e cikk megjelenése után a 
The N ew  York T im es  heti The w eek  in  sc ien c e  rovatá
ban beszámol a korai, ultrahanggal nyert eredm é
nyekről, utalva Loomis vizsgálataira és idézve Szent- 
Györgyi megállapításait [10].

Szent-Györgyi Albert fent említett cikkében lehető
ségként megjegyzi [9], hogy nagyobb energiájú sugár
zással esetleg lehetővé válhat kis molekulák átalakítá
sa is, illetve lehetőség nyílhat arra, hogy az ultrahang 
segítségével kémiai kötések erősségét is megmérjük. 
Látni kell azonban azt, hogy az ultrahang energiája 
nem  alkalmas arra, hogy vele kémiai kötéseket köz
vetlenül hasítsunk. Az ultrahang hatására a kémiai 
reakciók hatékonyabban, gyorsabban, enyhébb reak
ciókörülmények között, nagyobb hozamot adva m en
nek végbe, esetleg a reakcióút is megváltozhat, vagyis 
az ultrahang lényegében újfajta, különleges, hatékony 
energiaközlést jelent.

Az ultrahang kémiai átalakulásokban történő fel
használási lehetősége az akusztikus kavitáció jelensé
gén alapul. Az ultrahanghullámok (mint bármely 
hanghullám) összenyomódási (kompressziós) és tá
gulási (expanziós) ciklusokból állnak. Folyadékokban 
a tágulás során fellépő negatív nyomás eredm énye
ként a molekulák eltávolodnak egymástól. Ha a hang
hullám elegendő nagy energiájú, akkor a molekulákat 
összetartó kötőerők m egszűnnek és buborékok kép
ződnek. Nagyon tiszta folyadékok esetén a buborék
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képződéshez szükséges negatív nyomás nagyon nagy 
(tiszta víznél pl. -1000 atm). Amennyiben azonban a 
folyadékban oldott gázok vannak (és a gyakorlatban 
ez mindig fennáll), ezek buborék formájában köny- 
nyen megjelennek. A buborékképződést szennyezé
sek is elősegítik. A buborékok belsejében a nyomást 
az adott folyadék adott körülmények közötti gőznyo
mása határozza meg, amihez hozzáadódik az oldott 
gáz felszabadulásából eredő nyomás is (vagyis a bu
borékban nem vákuum van) [1].

A kavitációnak két formája ismert. A stabil -  az 
akusztikus hatás szempontjából elhanyagolható -  
kavitáció azt jelenti, hogy a képződő buborékok sta
bilak több kompressziós-expanziós cikluson keresz
tül. Ezzel szemben az átmeneti vagy tehetetlenségi 
(tranziens) kavitáció során a buborékok a ciklusok 
során növekednek, majd egy bizonyos méret elérése 
után -  a buborékban uralkodó nyomás jelentős csök
kenése miatt -  hevesen összeroppannak (1 . á b ra ). 
Utóbbi eredm ényeként a folyadékokban lokálisan 
extrém nagy hőmérsékletek és nyomások alakulnak 
ki. Konkrét m érések szerint ezek elérhetik az 5500 K 
(ez a Nap felszíni hőm érséklete) és az 1000 atm érté
keket is, ugyanakkor ezek a hatások gyorsan el
enyésznek (a hűlési sebesség 1010 K/s). Az ultrahang 
kémiai reakciókra gyakorolt hatásának ilyen értelme
zését forró pont (hot spot) modellnek nevezzük. 
Amennyiben a buborék szilárd felület m entén omlik 
össze, akkor a buborék ellentétes oldaláról nagy se
bességű, tűszerű kilövellés indul meg a felület felé 
(microjet). Ez okozza a kavitáció mechanikai hatását, 
vagyis szilárd felületek (pl. hajócsavar és szivattyúk, 
illetve az ultrahangkészülék) erózióját.

A szonokémiának sokféle kémiai alkalmazási lehe
tősége közül -  érdekességük és jelentőségük alapján 
-  két fontos területet em elünk ki, megemlítve azt, 
hogy legszélesebb körben elsősorban a szerves ké
miában használják.

Az ultrahang vízre gyakorolt hatását már 1929-ben 
vizsgálták és megfigyelték, hogy ilyenkor hidrogén- 
peroxid képződik. Mivel a víz, mint oldószer fontos 
szerepet tölt be a kémiában, érthető, hogy ezt a terü
letet behatóan tanulmányozták. Ma már ismert, hogy 
ultrahang hatására vízben — az alábbi, a részletezés és 
teljesség igénye nélkül bemutatott reakcióban feltün
tetett -  reaktív részecskék képződnek, amelyek má
sodlagos, oxidációs folyamatokat indítanak el (a nyíl 
fölött látható jelet használják kémiai reakciók esetén 
az ultrahang szimbólumaként). Ez a terület a vizes  
szo n o k é m ia .

»)H20  — - *  H’ + HO’

2HO' ----- ► H20 2 ----- ► O*

A másik fontos alkalmazás a h eterogén  s z o n o k é 
m ia , amikor két, nem  elegyedő fázis között megy 
végbe kémiai átalakulás. Ezen belül -  különösen a 
szerves kémiában -  nagyon gyakori egy folyadékfá
zisban oldott reagens és szilárd anyag -  igen gyakran 
fém -  közötti reakció. A fémek többségének felülete

oxidréteggel borított, ezért a reagens csak e felületi 
oxidrétegen keresztüli diffúzió révén tud eljutni a 
fémhez, ami lassú folyamat. Az oxidréteg alatt folyó 
reakció eredm ényeként azonban a felületi oxidréteg 
egy idő után leválik és a szabad fémmel így a továb
biakban már gyors reakció m ehet végbe. A reakció 
lassú kezdeti időszakát indukciós periódusnak nevez
zük. Ela ilyen esetekben ultrahangot alkalmazunk, az 
indukciós periódus jelentősen lerövidül és a reakció 
sokkal rövidebb idő alatt megy végbe. Az ultrahang 
ugyanis lényegében gyorsan „megtisztítja” a felületet, 
vagyis nagyon reaktív, tiszta fémfelületet hoz létre és 
ez eredményezi a reakciósebesség növekedését. A 
legfontosabb ilyen alkalmazási lehetőségek a fémor
ganikus kémia területére esnek, amikor is szerves 
vegyületek és fémek közötti reakcióval fém-szén kö
tést tartalmazó vegyületeket szintetizálunk. Ezek 
többsége igen nagy reaktivitású és ennek eredm énye
ként nagyon széles körben használhatók a szintetikus 
szerves kémiában. Végezetül érdem es utalni arra is, 
hogy az ultrahang előidézheti szilárd anyagok (pl. fé
mek) apródozását (diszpergálódását) is (ez az alkal
mazott körülmények és az anyagok tulajdonságai, pl. 
olvadáspont, függvényében eltérő mértékű lehet). 
Ennek a heterogén katalízisben lehet nagy jelentősé
ge, ugyanis itt a reakció sebességét befolyásoló egyik 
legfontosabb tényező a reagensek számára hozzáfér
hető felület.

Befejezésül érdemes utalni Szalay Sándor munkájá
nak utóéletére is. Ahogy azt Török Is tvá n  körültekintő 
elemzése kimutatta [11], az 1933-ban megjelent publi
kációra még az utóbbi években is hivatkoznak és nem 
csak összefoglaló közleményekben. Ez is világosan 
utal arra, hogy a tudományos közvélemény Szalay 
Sándor eredményeit tényleg úttörő jelentőségűnek 
tartja, és valóban úgy tekinthetünk rá, mint az ultra
hang kémiai alkalmazásának egyik legelső művelőjé
re, vagyis a szonokémia egyik úttörőjére.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetét mond Hannus István egyetemi tanárnak a 
Szent-Györgyi Albertre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásáért.
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SZALAY SÁNDOR A TALAJ-NOVENY RENDSZERRŐL

S za la y  S á n d o rró l e g y  olyan kutató-oktató szemszö
géből tudok beszámolni, akinek a pályafutását végig
kísérte a talaj-növény-állat-ember tápláléklánc kutatá
sa. Pályámat 1973-ban kezdtem, s akkor már megje
lent Szalay professzor magyarországi láptalajokon 
folytatott kísérleteinek és vizsgálatainak eredménye. 
Azért is fogadtam érdeklődéssel ezeket a megállapítá
sokat, mert készülő egyetemi doktori disszertációm 
témája -  igaz más talajtípuson -  indokolta ezt. Egy 
kutató reális megítéléséhez elengedhetetlenül hozzá
tartozik annak a politikai, társadalmi környezetnek a 
megítélése, amelyben alkotott. Az elmúlt évszázadban 
a hatvanas-hetvenes éveket a „szocialista tábor”-ban 
az 1. tá b lá z a tb a n  látható első igény jellemezte.

Ez azt jelentette, hogy akkor m inden talpalatnyi 
földet (termőtalajt) az élelmiszerellátás szolgálatába 
kívántak állítani. Mellettünk a hatalmas kiterjedésű -  
élelmiszerhiánnyal küszködő -  Szovjetunió igényei 
mind a termelés volumene, mind pedig az azt m eg
alapozó tudom ányos eredm ények iránt fokozottak 
voltak. így fordultak a hazánkban kisebb jelentősé
gű, de a világ számos helyén nagy területet elfoglaló 
láptalajok felé. Ráadásul, például Finnországban már 
akkor is folytak olyan kutatások, amelyek a láptalajo
kon élő populáció látszólag egészséges táplálkozása 
és bizonyos szívbetegségek gyakoribb előfordulása 
közötti kapcsolatot, illetve ennek okait keresték. 
Ezért is fordulhatott Szalay professzor és kutatócso
portjának néhány tagja a láptalajon term esztett növé
nyek mikroelem-tartalmának vizsgálata felé, azon 
korábbi kutatási eredm ényeinek birtokában, amelyek 
bizonyították egyes uránvegyületek m egkötődését a 
huminsavakon.

Ezeket a kutatásokat kezdetben spektrofotometriás 
(Id. Beckman) elemtartalom-mérés jellemezte, majd 
megjelentek az első generációs atomabszorpciós (Uni- 
cam SP90, Beckman 485) spektrofotométerek. Öröm
mel tájékoztatom az olvasót, hogy ma ICP-OES (plaz- 
magerjesztéses atomemissziós) és ICP-MS (plazma
emissziós analizátor tömegszelektív detektor) típusú 
készülékekkel folytatjuk a korábban említett táplálék- 
lánc elemforgalmának vizsgálatát, kiegészítve azzal a 
speciális elválasztástechnikával, amellyel eltérő bioló
giai aktivitású ionformák is meghatározhatók.

Szalay Sándor csoportja széleskörű kutatóm unkát 
végzett, s amint az 1. á b ra  térképén látható, szinte 
m inden láptalajról voltak vizsgálati adataik. Később 
figyelmük a Hortobágy szikes legelői felé fordult.

Ez a folyamat egyáltalán nem meglepő, hiszen már 
a keszthelyi rétlápon is a talaj-növény-állat láncot 
vizsgálták egy szélsőséges talajtípuson és a hortobá
gyi szikes legelőkön is nyomelemfelvételi rendelle
nességekre lehetett számítani. A kutatócsoport által 
vizsgált növények a következők voltak a láptalajon:

Győri Zoltán
Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, 

Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológia Intézet

fehér mustár, borsó, szója, köles, szudánifű, zab, láp
területek flórája (vadonterm ő és kultúrnövények).

Ennek eredményei a következők voltak: ezeken a 
talajokon általánosan jelentkezik a növényzet mikro
elemhiánya (mangán, réz, cink), míg a molibdén ese
tén túlellátottság figyelhető meg.

A hortobágyi legelők fontosabb növénycsaládjai
nak mikroelem-tartalmát mutatja a 2. tá b lá za t.

A kutatások eredm ényeiként megállapították: „A 
ho rto b á g yi legelőkön élő állatállománynál úgy látszik, 
hogy mutatkoznak a mikroelemhiány-tünetek, de 
ezeket nem  tudták eddig biztosan diagnosztizálni. 
Kétségtelen, hogy a juhállomány szaporodási indexe 
mintegy 40%-kal alacsonyabb a jó legelőkön megszo
kottnál, amit rézhiány, cinkhiány vagy mangánhiány 
is okozhat. 1976-ban a Hortobágyon egy juhállományt 
alapos és elsősorban mikroelem-analíziseken alapuló 
tudományos vizsgálatnak vetettünk alá. A Hortobá
gyon megismert cink- és rézhiány okait keresve arra a 
következtetésre juthatunk, hogy ez a fokozatos elszi- 
kesedés a pH em elkedésének következménye és fel
tehetően csak a Tisza vízszabályozása után lépett fel 
jelentős mértékben. Feltételezhető, hogy az országos 
általános belvízszabályozás, Tisza-szabályozás előtt, 
amíg a Tisza és mellékfolyói évenként többször is 
dön tö tték  e terület nagy részét, kirívó mikroelem
hiány egyáltalán nem  volt. A mikroelemhiány-jelensé- 
gek valószínűleg ugyanazon a területen is csak idő
szakosan, bizonyos időjárási tényezők kombinációjá
nak hatására lépnek fel és így az állatállományt is 
csak időszakosan sújtják.” (A g ro k é m ia  és T a la jta n  2 6  
(1977) 1-2. 107.)

Az előzőekben bemutatott eredm ények után joggal 
kérdezhető, hogy miként folytatódtak ezek a kutatá
sok az elmúlt évtizedekben. Mint azt korábban jelez
tem, az egyetemi doktori disszertációm is többek kö
zött mikroelemtémájú volt. Ezt követte kandidátusi 
értékezésem, majd az akadémiai disszertációm, azok-

1. táblázat

Társadalm i igén y ek  változása

Évek Fogyasztó Politika/Élelmiszer-ipar

1945-
1950

Éhes vagyok. Élelmiszer-ellátás
biztonsága

1960-
1980

Mit egyek? 
Választani akarok.

Túltermelés csökkentése

1990-
2000

Mit jelent az élelmiszer
biztonság?

Élelmiszer-biztonság 
(hivatal, közvélemény 
tájékoztatása)

2000-től Melyik a legjobb az 
egészség szempontjából?

Sokféle fogyasztói réteg 
igénye, táplálkozás és 
egészség jelentősége
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1. ábra. Szalay Sándor kutatócsoportja által vizsgált magyarországi láptalajterületek, a meg
vizsgált területek © jellel jelölve.

kai a műszerekkel, amelyekről már írtam. Ma már a 
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok 
Centruma, Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási 
és Mikrobiológiai Intézetben munkatársaim folytatják 
a kutatást, amelyről a következőkben kívánok néhány 
m ondatot írni.

Jelenleg lehetőségünk van egy-egy mezőgazdasági 
m űvelésben lévő tábláról -  a GPS helymeghatározást 
is igénybe véve -  mikroelem-, illetve toxikuselem- 
térképet készíteni. Eredményes módszerfejlesztést 
végeztünk és így mikro-, nano-, pikogram pontosság
gal elemtartalmat tudunk meghatározni különböző 
növényekből és talajokból. Ezáltal többek között a 
nitrogén-, foszfor-, káliumtartam-trágyázás hatását is 
ki tudjuk mutatni. Ez az analitikai lehetőség jól ki
használható talajok egymás utáni (különböző kivonó
szerekkel) extrakciós mikroelem-tartalmának megha
tározására, különösen a hosszú távú változások meg
ítéléshez. Továbbá olyan ártéri szennyeződések koc
kázatának becsléséhez, mint a 2000. évi tiszai nehéz
fém-szennyezés volt.

S végezetül mind a kutatók, mind pedig a téma 
iránt fogékony érdeklődők joggal tehetik fel azt a 
kérdést, hogy az előzőekben említett szakterületen mi

Szalay professzorék üzenete a mai 
kor em berének. A különböző dro
gériák polcain található és megvá
sárolható, különböző elemekkel 
dúsított étrend-kiegészítők az 
ilyen kutatások eredm ényein is 
alapulnak, és mi sem bizonyítja 
jobban a mikroelemek jelentősé
gét a táplálékláncban, mint az a 
tény, hogy az Európai Unió egyik 
kutatási programjában a követke
ző címmel hívják vezető kutatók 
az Európai m űhelyeket együttmű
ködésre. COST -  European Coo
peration in Science and Technolo
gy (Európai Tudományos és Tech
nológiai Együttműködés): M in e 
ra l-im p ro ved  crop  p r o d u c tio n  f o r  
h e a lth y  fo o d  a n d  f e e d  (Javított 

ásványi összetételű növények termesztése egészséges 
élelmiszer és takarmány előállítására). Prof. B a l R a m  
S ingh , Norwegian University of Life Sciences (Norvé
giái Élettudományi Egyetem). Ez is mutatja, hogy kö
zel 60 évvel e kutatások hazai megjelenése után, kü
lönösen a világ fejlődő régióiban van kiemelt jelentő
sége a mikroelem-felvétel, mikroelemtranszport vizs
gálatának, és ezek hatásának a táplálékláncban.
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I. Agrokémia és talajtan (1969) 263-288.
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Győri Z.: A borsó, lucerna és kukorica nitrogén és ásványi anyag
tartalmának változása különböző tápanyagellátottsági szinten 
öntözetlen és öntözött viszonyok mellett. Doktori értekezés, 
Debrecen (1977) 118.

Győri Z.: A Műszerközpont 20 éve. Az élelmiszertudományi és mi
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mia és talajtan (1972) 193-196.

2. táblázat

Fontosabb hortobágyi n övénycsa ládok  átlagos m ik roelem  tartalm ának összeh ason lítása

növénycsalád fajok
száma

minta
száma

Fe
(ppm)

Mn
(ppm)

Zn
(ppm)

Cu
(ppm)

Mo
(ppm)

B
(ppm)

füfélék (Poaceae) 22 122 74 48 14,1 2,8 1,6 7,1

pillangósok (Fabaceaei 22 75 159 55 29,6 7,5 3,8 24,0

fészkesek (Compositae) 15 46 197 77 38,9 12,4 1,3 28,4

libatopfélék (Chenopodiaceae) 9 17 363 87 28,6 7,9 1,5 27,0

sásfélék (Cyperaceae) 8 35 90 124 17,4 5,5 1,9 9,8

szittyófélék (Juncaceae) 5 12 59 147 49,7 6,1 3,0 13,1

szegfűfélék ICaryophyllaceae) 4 10 257 100 40,4 4,7 0,7 29,7

Forrás: Agrokémia és Talajtan 26  (1977) 1-2. 105.
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takarmány nyomtápelem vizsgálata. Agrokémia és talajtan 
(1971) 353-360.

Sámsoni Z., Szalay S., Szilágyi M.: Magyarországi tőzeges láptalajok 
kationszorpciós és mikroelem vizsgálata. Növénytermelés 23
(1974) 327-334.
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(1975) 35-45.

Sámsoni Z., Szalay S., Szilágyi M., Tóth A.: A mikroelemek felvételé
nek tanulmányozása a keszthelyi rétlápon IV. Agrokémia és ta
lajtan (1975) 61-70.

Szalay S. nyomtatásban megjelent tudományos munkái 1932-1969. 
(I.-II. kötet)

Szalay S., Sámsoni Z., Siroki Z., Y. El-Hyatemy: A Hortobágy legelő- 
területeinek mikroelem ellátottsága. Agrokémia és talajtan 
(1977) 95-112.

HÍREK-ESEM ÉNYEK

HÍREK ITTHONRÓL

Félszáz éves jubileum
1925-ben F aragó  A n d o r  K ö zép isko la i M a te m a tik a i és 
F iz ik a i L apok  címmel újította fel a R á tz  L ászló  által 
1914-ben abbahagyott K ö zép isko la i M a te m a tik a i  
L apok  szerkesztését és kiadását. A cím megváltoztatá
sának célja több volt a formális m egkülönböztethető- 
ségnél, jól illeszkedett a K lebelsberg K u n o  kultuszmi
niszterségére jellemző, a reáliákat előtérbe helyező 
irányzatba. Másrészt a L a p o k  szakmai hátterét jelentő 
Társulat neve is akkor még Matematikai és Fizikai 
Társulat volt, kifejezve e két tudományág szoros kap
csolatát. Fennállásának másfél évtizede alatt a  K ö zép 
isko la i M a te m a tik a i és F iz ik a i L a p o kb a n  több, mint 
700 fizikafeladat és számos érdekes ismeretterjesztő 
cikk jelent meg, érdem es lesz egyszer részletesebben 
is feltárni a F iz ik a i S ze m le  olvasói számára Faragó 
Andornak a két világháború közötti középiskolai fizi
kaoktatást segítő, a tehetségek felkutatását és fejlesz
tését szolgáló tevékenységét. 1939-ben Faragó Andor 
rákényszerült a L apok  kiadásának beszüntetésére és 
1947-ig semmilyen formában nem  jelent meg hasonló 
újság a tehetséges középiskolások számára.

1947-ben Szegeden Soós P a u la  középiskolai m ate
matikatanár kezdett újra szerkeszteni és stencilezett 
formában terjeszteni egy középiskolai matematika 
feladatokat kitűző, hasonló célú kiadványt. Kezdemé
nyezését felkarolta a szegedi egyetem fiatal matemati
kus kutatója, S u r á n y i Já n o s . Ketten együtt a Társulat 
támogatását is megszerezték, amely ugyancsak Szege
den szerveződött újjá, a középiskolai oktatást lelkesen 
támogató K a lm á r  L ászló  matematika professzor tevé
kenysége nyomán. A fizikusok valamivel később, 
Budapesten kezdtek újjászerveződni, de az itteni 
egyetemi fizikusok sokkal inkább az ismeretterjesztés

Szalay S., Sámsoni Z., Szilágyi M.: A mikroelemek felvételének tanul
mányozása a keszthelyi rétlápon. III. Fehér mustár, borsó (Lin
coln), szójabab és köles. Agrokémia és talajtan (1970) 39-54.

Szalay S., Sámsoni Z., Szilágyi M.: Összehasonlító vizsgálatok né
hány magyarországi lápterület és ásványi talaj flórájának mikro
elem-tartalmáról. Agrokémia és talajtan (1970) 13-26.

Szalay S., Szilágyi M.: Laboratory Determination of the Retention of 
Micronutrients by Peat Humic Acids. Plant and Soil 29  (1968) 
219-224.

Szalay S., Szilágyi M.: Nyomtápelemek szorpciója tőzeghumuszsava- 
kon és jelentősége a gyakorlati mezőgazdaságban. Agrártudo
mányi Közlemények 27(1968) 109-114.

Szalay S., Szilágyi M.: Accumulation of Microelements in Peat Hu
mic Acids and Coal. 4th Int. Meeting on Organic Geochemistry. 
Pergamon Press, Oxford (1969) 567-577.

Szalay S., Szilágyi M., Sámsoni Z.: Mikroelem hiányjelenségek az 
Enying környéki láptelepen. Agrokémia és talajtan (1970) 1-12.

megszállottjai voltak, mint a középiskolai oktatásé. A 
különböző helyeken, más-más indíttatással szervező
dő Társulat törvényszerűen bomlott ketté, így alakult 
meg a Bolyai János Matematikai és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat. Nem csodálható, hogy amikor Surá
nyi Jánosnak sikerült támogatást szereznie a Lapok  
újra történő kiadására, visszaálltak az A r a n y  D ániel, 
majd Rátz László által használt K ö zép isko la i M a te m a 
tik a i L apok  címre és eltűnt a L a p o kból a fizika.

1959-ben -  fél évszázaddal ezelőtt -  K u n fa lv i R e
z s ő b e n  és Verm es M ik ló sban  erősödött fel legjobban 
az a kívánság, hogy jó lenne, ha újra megjelenhetne a 
fizika a K özép isko la i M a te m a tik a i L apokban . Ők ket
ten még egyetemista korukból ismerték egymást: 
annak idején évfolyamtársak voltak. Meglehetősen 
eltérő személyiségek, leginkább a fizika tanításának 
szeretete kötötte össze őket. Az egyetem elvégzése 
után Kunfalvi Vermes ajánlására került O rtvay R u d o lf  
mellé az elméleti fizika tanszékre, Vermes pedig saját 
erejéből M iko la  S á n d o r  mellé a fasori evangélikus 
gimnáziumba. Szenvedélyes fotósok, alpinisták, fizi
katanárok voltak mindketten. A második világháború 
alatt és után is kapcsolatban maradtak egymással. 
1959-ben Vermes már Csepelen tanított a Jedlik Ányos 
gimnáziumban, Kunfalvi pedig Budán, a József Attila 
gimnáziumban. Kunfalvinak voltak tehetségesebb ta
nítványai, Vermes viszont az Eötvös-versenyt szervezte 
és a Fizikai Társulat alelnöke volt. Kunfalvi javaslatára, 
Vermesnek és T úri Z su zsá n a k , a F iz ik a i S zem le  szer
kesztőjének aktív támogatásával sikerült a Fizikai Tár
sulatnak kivívnia a minisztériumban, hogy megindul
hasson a Középiskolai Matematikai Lapok „fizikai ro
vata”. A lapok kiadását ugyanis a minisztérium támo-
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gáttá és fe lügye lte . ( íg y  v o lt ez m ár Faragó A n d o r ide 
jén  is, m in d ig  szükség v o lt kü lső  tám ogatóra.)

Szerencsés körü lm énynek m ondhatjuk, hogy az az 
ember, ak it a fiz ika i rovat főszerkesztőjének kért fe l K un
fa lv i tanár úr, éppen ebben az évben, 1959 tavaszán ka
po tt fé lvezető kutatási eredm ényeiért Kossuth-díjat. Bodó  
Z alán  annak idején a Faragó-féle Lapok szorgalmas és 
tehetséges m egoldója vo lt és 1938-ban meg is nyerte az 
Eötvös-versenyt (am i akko r matematikaverseny volt). 
V illam osm érnöki d ip lom á t szerzett a Műegyetemen és 
1947-ben m ár részt ve tt a H o ldradar kísérletben -  B ay  
Zoltán  csapatának legfiatalabb tagjaként.

M ost hát szívesen segített a fe lada tok  k ita lá lásában 
és a beé rkező  p ro b le m a tiku sa b b  m ego ldások é rtéke 
lésében. H iába v o lt  v illa m o sm é rn ö k , a m echan ika -fe l
ada tok vo lta k  a kedvence i. íg y  v o lt  ezzel a fiz ik a i 
rova t fe la d a tk itű ző  b izo ttságának tö b b i tagja — nem 
csak Vermes M ik ló s  de p é ld áu l a Rákóczi g im názium , 
m ajd  az ELTE A páczai Csere János g ya ko rló  g im n á z iu 
m ának tanára, H olies L ászló  is. H o lies  László e le in te  
he lye t is ado tt a b izo ttságnak, am e ly  fe lvá ltva  ü lése
zett h o l H o lies László, h o l K u n fa lv i Rezső lakásán.

1959-tő l 1965-ig ak tív  kö zé p isko la i tanárként, társa
da lm i m unkában  szerkesztette K u n fa lv i Rezső a f iz i
ka i rova to t. M unká jában  tehetséges egyetem isták se
g íte tték, részben o lya n ok , a k ike t m ég közép isko lában  
tan íto tt, onnan  k e rü lte k  egyetem re. 1965-től 1975-ig 
azután m ár teljes á llásban végezte ezt a m unká t. S ta a r  
G yu lán ak  így beszélt az indu lásró l:

„Igen, a lapszerkesztés ú j h o riz o n to t n y ito tt. Ú gy 
éreztem , m egta lá ltam  azt a te rü le te t, aho l m ég a leg 
tö b b e t te ljes íthe tek. Jó d o lo g  tehetséges ta n u ló k k a l

A Fizikai Szemle 2008. évi nívódíja
A  F izik a i S zem le  Szerkesztőbizottsága a 2008. év i 
M a rx  G yö rgy -n ívód íja t Ákos Zsuzsa, Nagy Máté, V i - 
csek Tamás: K in ek  jo b b  a  s ik lórepü lési s tra tég iá ja , a

együ tt d o lgozn i, a fo ly ó ira t erre széles te rü le te t n y i
to tt. O sztá lya im , szakkö re im  határa i országossá tá g u l
tak. A lka lm a m  n y ílt kö zé p isko lá in k  tehetséges fia ta l
ja ira  ha tn i, fe lada tokon , k ísé rle ti pá lyáza tokon  keresz
tü l e lé rn i őke t, de kö zve tle n ü l is. V o lt d iá k ja im  és az 
egyetem i h a llg a tó k  k ö z ü l k ivá lasz to ttam  a leg jobba 
kat, a k ik  ebben a m unkában  segítettek: e lb írá lták , 
osztá lyozták a beé rkező  pá lyázatokat, e lk ísé rtek  v id é 
k i ú tja im ra , aho l a d iá ko kn a k  e lőadásokat, bem u ta tó 
kat, fog la lkozásoka t ta rto ttu n k , ig ye ke z tü n k  maga
sabb n é ző p o n tb ó l b em u ta tn i a kö zé p isko la i fiz iká t. 
N éhány éven b e lü l 30-40 v id é k i he lységet ke restünk 
fe l a m i k is »vándorzenekarunkkal«. C batel Péter, 
Tichy G éza, M a jor János, G n ä d ig  Péter, M ih á ly  L ász
ló és sokan m ások ta rtoznak ehhez a csoporthoz, 
n e k ik  is jó t te tt, h o g y  a f iz ik á t nem csak ha llga tták  az 
egyetem en, hanem  to vá b b a d n i is m e g tanu lták .”

A  „ f iz ik a i ro va t” k ife jezés m eg ő rző dö tt azok em lé
kezetében, a k ik  az indu lás t k ö ve tő  e lső évtizedben  
v o lta k  a Lapok  fiz ika p é ld á in a k  m eg o ld ó i, o ly k o r k ita 
lá ló i. Pedig m a m ár ú jra  K özép isko la i M a tem a tik a i és 
F izik a i Lapok  a fo ly ó ira t neve, adózva ezzel m in d  
Faragó A ndor, m in d  az Eötvös L orán d  á lta l a lap íto tt 
M a them atika i és P hysika i Társu la t em lékének. Lehet, 
h o g y  e ljö n  egyszer m ajd  az idő , a m ik o r a ké t társu la t 
ú jra  egyesü ln i fog? Nem csak Eötvös Loránd  és Faragó 
A n d o r ö rü ln e  ennek, de b izonyára  K u n fa lv i Rezső és 
Vermes M ik ló s  is, és lehet, h o g y  sok m a i m atem atika 
és f iz ik a  szakos tanár is.

A  félszázados ju b ile u m  csendes m egünnep léséve l 
em lékezzünk  e nagyszerű tanárokra.

R. Gy.

m a d a ra k n a k  va g y  n ekü n k? c ím ű  c ik k n e k  íté lte  oda. 
A  d íja t és az o k le ve le t az Eötvös Társu la t kö ve tkező  
közgyű lésén  ad ják át a szerzőknek.

A szerkesztőbizottság fizika 
tanításáért felelős tagjai kérik 
mindazokat, akik a fizika 
vonzóbbá tétele, a tanítás 
eredményességének fokozása 
érdekében új módszerekkel, 
elképzelésekkel próbálkoznak, 
hogy ezeket osszák meg a 
Szemle hasábjain az olvasókkal!
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A FIZIKAI SZEMLE OLVASÓIHOZ

A magyar fizikusok és fizikatanárok lapjának 2010. évfolya
mát kezdjük. Köszönjük az érdeklődést, támogatást, előfi
zetést. Kérjük, a kérdőíven írja meg lapunkról véleményét 
névtelenül, hogy a szerkesztők azt felhasználhassák a lap 
még érdekesebbé tételéhez. A Fizikai Szemle továbbra is 
havonta jelenik meg, egy év alatt mintegy 1.000 oldalas 
iönyvnek megfelelő terjedelemben.

Az egyéni előfizetők és iskolák mérsékelt előfizetési 
díját a lapot kiadó intézmények, továbbá alapítványok tá
mogatása mellett olvasóink 1%-os adófelajánlása tette lehe
tővé. Kérjük, hogy 2010-ben is támogassák ezzel Társula
tunkat, adószám: 19815644-2-41. A 2010. évi megrendelést 
térjük minél hamarabb küldjék el. Pénzük többet ér a lap
nak, ha előbb érkezik!

Várjuk az Önök írásait, javaslatait, támogatását.

Boldog, alkotó újesztendőt kívánunk!

A szerkesztők

2010. ÉVI ELŐFIZETÉS

Egyéni előfizetők 7.500 Ft
közületi előfizetők 15.000 Ft
Általános és középiskolák 8.500 Ft

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagjai, akik 2010. évi tag
díjukat befizették, a Fizikai Szemlét ingyen kapják.

V

EÖTVÖS TÁRSULATI TAGDÍJ A 2010. ÉVRE

lendes tagoknak 7.300 Ft
Nyugdíjas tagoknak 2.500 Ft
ifjúsági tagoknak 3.200 Ft

felsőoktatási in tézm ény m unkaviszonnyal nem  rendelkező hall
gatója, középiskolai tanuló, szervezett doktori képzés résztvevője 

Tanár tagoknak 7.300 Ft
m ely 730 Ft a lapdíjból és 6 .570  Ft kiegészítő  d íjból á ll

Sérjük, hogy az előfizetési díjat, illetve a tagdíjat a méltó
ié it csekklapon fizessék be. A közületek pártoló tagságát 
;s a közületi előfizetők előfizetését kü lön köszönjük, nekik 
lyugtát/számlát külön küldünk.

Kérjük a MAFIHE tagokat, amennyiben a Fizikai Szemlét 
rostán kívánják megkapni, vegyék fel a kapcsolatot a Tár
sulat titkárságával.

VÉLEMÉNY A FIZIKAI SZEMLE 
LVTIII. (2009) ÉVFOLYAMÁRÓL

1. A legjobb írás: _________________________

2. A legérdekesebb szám: __

3- A legjobb címkép: ______

4. A legrosszabb címkép: __

5. írások, amelyek tetszettek:

6. írások, amelyek nem tetszettek:

7. Fontos rovatok:

8. Kiktől, illetve milyen témáról szeretnék cikket olvasni?

9. Nívódíjat érdemel:

10. A véleményküldő foglalkozása: _______________

11. A véleményküldő:

Tag/Előfizető/Nyugdíjas/Ifjúsági/Könyvtári olvasó

Fizikai Szemle, Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
1371 Budapest, Pf. 433, Fő u. 68.
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