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A HIPERMAGOK FIZIKÁJA

Hipermagnak olyan atommagot nevezünk, amely
ben valamelyik nukleon d- vagy w-valenciakvarkja 
helyett nehezebb (s-, c-) kvark van. Például, ha az 
atommag egy neutronjában az MíW-valenciakvarkok 
közül egy A-kvarkot s-kvarkkal helyettesítünk, A-hi- 
peront1 tartalmazó hipermag áll elő. A hipermagokat 
hagyományosan a Z  rendszámmal (vagy az elem je
lével), az A barionszámmal (ami a nukleon- és hipe- 
ronszám összege) és a hiperon jelével jelölik. Pél
dául a ALi azt jelenti, hogy Z  = 3, A = 7 és az atom
magban egy neutron helyett egy A-hiperon található. 
Eddig főleg olyan hipermagokat állítottak elő, ame
lyekben egy ritka Cs-j kvark van, de hírt adtak már 
kétszeres-A hipermag létéről is (AAHe, Takahasbi és 
mts. [1]).

Nehéz kvark(ok) megjelenése az atommagban új 
szabadsági fok(ok) jelentkezésével jár. A hipermagok 
vizsgálata több szempontból is fontos.

a) Mivel a A-hiperonra nem áll fenn a Pauli-tiltás, a 
hiperon az atommag belsejébe is beépülhet. Ez új 
lehetőséget ad mélyen kötött állapotok vizsgálatára.

b) Nagy sűrűségű maganyagban (például neutron- 
csillagokban) valószínűleg hiperonok is vannak. így a 
hiperon-nukleon, hiperon-hiperon kölcsönhatások 
ismerete asztrofizikai szempontból is fontos.

c) A hipermagok szerkezetének megértéséhez kulcs
kérdés a AíV-kölcsönliatás pontos ismerete (Na nukle
on jele). Vizsgálandó, hogy hogyan alakul a spin-spin, 
spin-pálya és tenzor kölcsönhatás erőssége a AN-köl-

1 A hiperonok olyan barionok, amelyekben ritka (vagy más ne
hezebb) kvark is van. Egy ritka kvark tartalmú a A°, Z°, két
s-kvark tartalmú a 2~, 2°, három s-kvark tartalmú az í2”-hiperon. 
Léteznek c-, illetve ú-kvarkot tartalmazó hiperonok is, ezeket alsó 
indexszel jelölik. Például a A) bájos bánon udc valenciakvarkokat 
tartalmaz.

Fényes Tibor
MTA ATOMKI, Debrecen

csönhatásban. Vizsgálandó továbbá a AA-, AX-, ... hi
peron-hiperon kölcsönhatások természete is.

d) Amikor egy A-hiperon megjelenik egy atommag
ban, annak mérete, alakja, szimmetriái, héj- és csomó
szerkezete, kollektív mozgása megváltozhat. Ha egy 
A-hiperon az atommag belső pályájára épül be, magá
hoz vonzhatja a szomszédos nukleonokat, ami az 
atommag összezsugorodásához vezethet. Mindez jó
részt még feltáratlan terület.

e) A A-hiperon beépülhet az atommag belsejébe, 
ahol a nukleáris környezetben effektiv sajátságai meg
változhatnak. A hipermagokban fellépő mágneses 
dipólsugárzás tanulmányozása adatokat szolgáltathat 
például a gA effektiv giromágneses tényezőre.

Az első hipermagot Danyszés Pwiewski észlelte 1953- 
ban egy kozmikus részecskék által kiváltott magreakció
ban. Az elmúlt évtizedek során mesterségesen is előállí
tottak hipermagokat, de ehhez nagyenergiájú gyorsítók
ra volt szükség és viszonylag kevés laboratóriumban 
foglalkoztak hipermag-kutatással.

A közeljövőben lényeges előrelépés várható. 2009- 
ben üzembe lépett a J-PARC (/apan Proton Accelera
tor Pesearch Complex) gyorsító, ami 30 (később 50) 
GeV-es nagy intenzitású (15 (lA) protonnyalábot szol
gáltat. Ezzel a korábbiakhoz képest nagyságrendileg 
intenzívebb kaon- és pionnyalábok állíthatók elő, 
világviszonylatban ez lesz az első valódi „kaongyár”. 
Az 1,1-1,8 GeV-es, intenzív kaonnyalábok megnyitják 
az utat a hiper- és kétszeresen hipermagok széleskörű 
vizsgálata előtt. Nagy reményekre jogosítanak fel a 
németországi GSI, PANDA (Antiproton Annihilation 
at Darmstadt), az olaszországi DAONE, FINUDA (a 
későbbiekben SuperB), a J-laboratórium (Jefferson 
National Accelerator Facility, USA) hipermag-kutatási 
programjai is, több más (például MAMI-C, Mainz) 
programmal együtt.
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7. ábra. A-hipermag előállításához vezető három reakció sematikus 
ábrázolása kvarkszinten. Az ábrán a hadronok tömegei is fel vannak 
tüntetve.
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2. ábra. Hipermagok előállításához vezető néhány reakció hatáske
resztmetszete (o/sr) az átadott impulzus függvényében. Hashimoto, 
Tamura [2] alapján.

A hipermagok előállítása, 
kísérleti berendezések

Hipermagokat sokféle (mezon, elektron, proton, nehéz 
ion) reakcióval lehet előállítani. Eddig főleg (IC, Jt”), 
(7t+, K*) és (e, e' K*) reakciókat használtak előállítá
sukra, amelyek kvarkszinten az 1. ábrán látható átala
kulásokhoz vezettek. Néhány reakció hatáskeresztmet
szetét (o/sr) az átadott impulzus (p) függvényében a 2. 
ábra mutatja. IC-nyalábokkal nagyon jó hatáskereszt
metszet érhető el, de a nagyenergiájú protonokkal lét
rehozott reakciókban a pionok nagyságrendekkel na
gyobb hozammal állnak elő, mint a kaonok, így a (it+, 
K*) reakció is alkalmas hipermag-vizsgálatokra.

Minden reakciótípusnak 
megvan a maga előnye, köl
csönösen kiegészítik egy
mást. A (IC, rt”) reakció külö
nösen alkalmas helyettesítési 
szerepre, ebben a neutron 
ugyanazon pályán (a keringé
si impulzusnyomaték változá
sa nélkül) átalakulhat A-vá.
Ezzel szemben a (it+, K+) és 
(e, e' K*) reakciók nagyobb 
bombázó részecske impul
zusátadással járnak és köny- 
nyebben gerjesztenek nagy 
spinű hipernukleáris állapo
tokat. A (IC, Jt”) és (ji+, K*) 
reakciók a céltárgy egy neut
ronját, míg az (e, e’ K*) egy 
protonját alakítják át A-hipe- 
ronná (1. ábra).

A hipermagok vizsgálhatók reakció- és y-spektrosz- 
kópiai módszerekkel. A reakcióvizsgálatokban meg 
lehet határozni a hipermag tömegét, a reakció hatás
keresztmetszetét, különböző szögeloszlásokat stb. A 
y-spektroszkópia ugyanakkor kitűnő eszköz a nívó
rendszerek felderítésére, spin-paritások meghatározá
sára, a A /V- k ö 1 c s ö n h a tás tulajdonságainak tanulmá
nyozására. y-spektroszkópiai módszerekkel csak a 
nukleonemisszió alatti nívók vizsgálhatók, de nagy
ságrendileg jobb feloldással, mint reakciókban. így a 
módszerek hasznosan kiegészítik egymást.

Hipermagok vizsgálatára sokféle kísérleti berende
zést használtak. Ezek közül csak hármat ismertetünk: 
a japán J-PARC (Tokai), az olasz DA3>NE, FINUDA 
(Róma) és az amerikai Jefferson-laboratórium (New
port News, Virginia) berendezéseit.

3. ábra. A J-PARC szupravezető kaon- (SKS) és hiperlabda 7-spektrométerei, bal oldalon felülné
zeti, jobb oldalon oldalnézeti ábrázolásban. Q kvadrupól-, D dipólmágnes, DK driftkamra, TOF 
repülési időt mérő berendezés. Hashimoto, Tamura [2] alapján.
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4. ábra. a) A hipermagok vizsgálatára szolgáló FINUDA detektor 
a Frascati Nemzeti Laboratóriumban, b) A detektor belső (cél
tárgy) tartománya kinagyítva. A metszet irányára merőleges mág
neses tér lehetőséget ad a töltött részecskék impulzusának meg
határozására. A Si-mikrosávos detektorok és driftkamrák lehetővé 
teszik a részecskepályák meghatározását. CERN Courier (2004. 
április) alapján.

A J-PARC szupravezető kaon- és hiperlabda 
y-spektrométere (J. ábra). A J-PARC 30 (később 50) 
GeV-es protonszinkrotronának intenzív (—15 (xA-es) 
nyalábját alkalmas céltárgyra irányítva pion és kaon 
másodlagos nyalábok nyerhetők, körülbelül 1/500 
kaon/pion arányban. Kétfokozatú elektrosztatikus 
szeparátorral ezt az arányt 1-re (vagy nagyobbra) ja
vítják, így viszonylag tiszta töltött kaonnyaláb nyerhe
tő, körülbelül 1,8 GeV energiáig.

A vizsgálatokhoz felhasználhatók a (7t+, K*), (IC, 
n~) és (IC, K+) reakciók. Ez utóbbival két s-kvarkot 
tartalmazó hipermagok is előállíthatok. A (jt+, K* y) 
reakciónál a nyalábspektrométerrel mérik a 7t+, a 
szupravezető kaonspektrométerrel a kaon, a hiperlab
da spektrométerrel a y-sugárzás spektrumát. A hiper
labda spektrométer 14 n -típusú koaxiális Ge-detek- 
tort tartalmaz, BGO sapkával a Compton-háttér lenyo
mására.

Vizsgálni kívánják a 12C (IC, IC) 'iBe reakcióval elő
állított, két s-kvarkot tartalmazó hipermagot, valamint a 
könnyű hipermagok gerjesztési nívórendszereit (IC, K~) 
reakcióval (Nagae [3D-

Európában a Frascati Nemzeti Laboratóriumban 
(Olaszország) folynak hipermag-vizsgálatok, a FINU
DA programban (Gianotti [4], Franzini, Moulson [5]). 
A következőkben ezt ismertetjük röviden.

A Laboratóriumban működő <|)-gyárban elektron- és 
pozitronnyalábokat ütköztetnek 510 + 510 = 1020 
MeV energiával, amelynél a I $) = I ss), Jpc = 1"“ vek
tormezonok éles rezonanciát mutatnak. A gyorsító 
1032 cirf2s_1 luminozitásának köszönhetően naponta 
körülbelül 12 millió (|)-mezon előállítására képes.

A <|)-mezon közepes élettartama, t  = 1,5 xlO"22 s, 
49%-ban K~(sü) + K*(iís) töltött kaonokba bomlik. A 
IC-mezonokat lefékezik, majd

Köp* % >*X+KA Z

reakcióval előállítják a vizsgálandó hipermagot.
A A°(uds) részecske a legkönnyebb hiperon, köze

pes élettartama szabad térben 2,63x 10~10 s, 63,9%-ban 
pn~, 35,8%-ban nJt°-ba bomlik gyenge bomlással, de 
van néhány nagyon gyenge bomlásmódja is, például 
A —> ny, amelyre az elágazási arány l,75xl0‘3.

A FINUDA detektor metszetrajza a 4. ábrán látható. 
Az elektron-pozitron ütközésben K~iG-párok állnak elő. 
A IC-mezonok energiája ~16 MeV. Az alacsony energiájú 
K~-mezonok lefékeződnek egy vékony (~300 mg/cm2) 
céltárgyban és (lCslop, n~) s-kvarkcsere reakcióval köl
csönhatnak az atommagokkal. A kilépő 7t~-mezonok im
pulzusát széles térszögben, jó feloldással (Ap/p ~ 10“2 -  
10~3) mérik, majd meghatározzák a hipermag-állapotok 
energiáit. Az ellentétes irányokban kirepülő IC- és 
K*-mezonok azonosítása és detektálása felhasználható a 
háttér csökkentésére. Mérhetők a IC —> vM bomlás
müonjainak, valamint a hipermagok bomlástermékeinek 
adatai is. A berendezés impulzusáteresztése olyan, hogy 
a megengedett hipermag-állapotok teljes spektruma vizs
gálható jó feloldással és nagy hasznos térszögben. A 
vizsgálatok lehetőséget adnak a AN —> A'AZnem mezonos) 
bomlás pontos vizsgálatára is, ami jelentős intenzitással 
csak maganyagban megy végbe. Ez a folyamat alapvető 
ismeretet szolgáltat a ritkaságváltoztató barion-barion 
gyenge kölcsönhatásra.

A Jefferson-laboratórium (e, e' y)-vizsgálatokra épí
tett nagy feloldású kaonspektrométerének sematikus 
rajza az 5. ábrán látható. Mind a kaonspektrométer, 
mind a szórt elektronok spektrométere Ap/p = 2x10“* 
impulzusfeloldást tesz lehetővé.

Néhány eredmény

Eddig főleg A-hipermagokat állítottak elő, többségük
ben könnyű elemeknél (^H, ^H, ^He, ..., 4̂ Ca), de van
nak ismert nehéz hipermagok is (13‘(La, 2“ Pt, 20̂ Bi). 
Összesített számuk körülbelül 40.

A hipermagok fontos jellemzője a tömeg (Mhiper). 
Ha (7t+, K*) reakciót használunk előállításukhoz, a 
belépő pion és kilépő kaon impulzusvektoraiból (pn 
ésp  K) a relativisztikus kinematika alapján kiszámítha
tó a hipermag tömege:

FÉNYES TIBOR: A HIPERMAGOK FIZIKÁJA 3
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5. ábra. A Jefferson-laboratórium (USA) nagy feloldásit kaonspekt- 
rométere (HKS) (e, e' K") reakcióval végzendő hipermag-kutatá- 
sokhoz. Ql, Q2 kvadrupól, D dipól mágnes. DC helyérzékelő drift
kamra, TOF repülési időt mérő berendezést jelöl. Hashimoto, Ta
milra [2] alapján.

ahol Ek és Ek a pion, illetve kaon teljes energiája, 9 a 
kaon szórási szöge, MA a céltárgymag tömege.

Innen a A-hiperon kötésenergiája (Z?A) egyszerűen 
levezethető, ha feltesszük, hogy a magtörzs alapálla
potban van:

B, Mtörzs + M hiper'

ahol Mtörzs a törzsmag, MK a A-hiperon tömege.
Hazai eredmény az atommagok kötési energiájára 

vonatkozó Weizsácker-féle félempirikus tömegfor
mula olyan kiterjesztése, amellyel a A-hipermagok a 
csak nukleonokat tartalmazó atommagokkal egysé
ges formában írhatók le {Lévai, Cseh, Van Isacker és 
Juillet [13])- E sémában a párenergia tagot egy Majo- 
rana-tag váltja fel, amely a proton, neutron és A-hi
peron egyenrangúságát feltételező SU(6) szimmet
riával áll összhangban. Az eljárás konzisztenciájára 
utal az, hogy a kísérletileg megfigyelt kötési energiá
tól való eltérés hasonló az ismert tömegű 1909 csak 
nukleonokat tartalmazó atommagra és 38 A-hiper- 
magra.

Kísérletileg meghatározták a A-hiperon kötési (sze
parációs) energiáját különböző s-, p-, d-, /-, ^-héja
kon a tömegszám (A) függvényében. Az összesített 
eredmények a 6. ábrán láthatók.

s

25-

20-

15-

10 -
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6. ábra. A A-hiperon szeparációs energiái (£A) az A' 2'3 függvényében 
(A tömegszám) a hipermag s -r  g alhéjaira. Pontok hibákkal: kü
lönböző kutatócsoportok eredményei. A görbék az s-héjon -28 MeV 
felé konvergálnak, ami a A-hiperon kötésenergiája a maganyagban. 
Lenske [6] alapján.

A hipermagok y-spektroszkópiai vizsgálata lehető
séget ad gerjesztési nívórendszereik részletes felderíté
sére. A (jt+, K* y) és {IC, Tt“ y) reakcióknál a y-spekt- 
rum koincidenciában vizsgálható a kilépő IC, illetve 
7t" mezonokkal. Például fékezési Doppler-módszerrel 
meg lehet határozni a redukált B{E2) és B(M\) átme
neti valószínűségeket, majd a bomlási elágazások 
ismeretében a hipermag-állapotok élettartamát. Lehet 
mérni szögkorrelációt, y-sugárpolarizációt és más 
jellemzőket is.

Néhány hipermag parciális nívórendszere a 7. áb
rán látható. Az észlelt y-átmenetek két csoportba 
oszthatók. Például a 7Li(it+, K* y)7Li esetén a A spinát
forduláshoz tartozik a

M l M l
3/2* ->1/2;, 7/2* —> 5/2*; 

míg A héjak közöttiek az

E2 M \ M\
5/2* ->1/2;, 1/2* -A 3/2*, 1/2* —> 1/2*

átmenetek.
Az átmenetek vizsgálata részletes információt szol

gáltat a spin-spin, spin-pálya és tenzor kölcsönhatá
sok jellegére és erősségére. A vizsgálatok még nem 
tekinthetők lezártnak, de a AN tenzor kölcsönhatásnál 
már látszik, hogy a mezoncsere-leírás működőképes.

A hipermagokat szcintilláló nyomképkamrával is 
vizsgálták. A 7.e-f ábrákon a A-, X*-hiperon keletke
zésének és bomlásának nyomai láthatók; a X'-hiperon 
bomlása előtt protonon szóródott. A kísérletek azt 
mutatják, hogy a spin-pálya kölcsönhatás a X+p  rugal
mas ütközésben lényegesen erősebb, mint a Kp ütkö
zésnél.

Ha a A-hiperon beépül az atommagba, a mezonos A 
—> nN  bomlásmód fékezett az emittált nukleon Pauli- 
tiltása miatt. A középnehéz magokban a nem mezonos 
AN  —> iVA'az uralkodó bomlásmód. A Kp —> np, illetve An 
—> nn gyenge bomlásokban a A és n tömegkülönbség 
miatt nagy energia (-176 MeV) szabadul fel és a kilépő
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7. ábra. a-d) Hipermagok y-spektrumai (Tamura és mts. [7] alap
ján). e-f) szcintillációs nyomképkamrával felvett hipermag-esemé- 
nyek (Ahn és mts. [8] alapján).

np-, illetve nn-párok egyértelműen azonosíthatók a 
szögeloszlás és energiakorrelációk alapján. A

Tn(An - » in )
r p(Ap  -> np)

arányra nyert kísérleti eredményt sikerült értelmezni 
mezon- (kaon-) cseremechanizmus figyelembevéte
lével.

A KN-effektív kölcsönhatási potenciál a A-hiper- 
mag p-héjánál a következő alakba írható (Millenerés 
mts. [11]):

bA;V0 )  = Vfr) + f„ (r) íAs /

Vr(r) 512,

ahol

(oAT )(qA,-r)
r2

G, ’ CJ ...A A

Az sA, pN hullámfüggvények szerinti radiális integrálás 
a megadott öt tagra lehetőséget ad a p-héjon levő 
hipermagok nívóenergiáinak számítására. Fordítva is 
eljárhatunk, ekkor kísérleti adatokból meghatározha
tó a jelzett öt tag radiális integrálja, amit a néhánytest- 
rendszerekre közvetlenül is ki lehet számítani szabad 
kéttest-kölcsönhatásokból (lásd például Fényes és 
mts. [10] VI.8.2. pontot). így következtetés vonható le 
a AV-kölcsönhatás erősségére. A vizsgálatok azt mu
tatják, hogy a AA'-kölcsönhatás sokkal gyengébb, 
mint az NN.

Amikor egy A-hiperon jelenik meg az atommag
ban, megváltozhat alakja, mérete, héj- és csomószer
kezete stb. Ezek a hatások is tanulmányozhatók, ha 
ismerjük a nívósémákat és a B(E2) redukált átmeneti 
valószínűségeket. Mivel a A-hiperonra nem hat a 
Pauli-tiltás, beépülhet a legbelső s-pályára és maga 
köré vonzhatja a nukleonokat. Ez az atommag össze
zsugorodásához vezet. így például a 6He-ban lévő 
neutronhalo a AHe hipermagban várhatóan eltűnik 
(Hiyama és mts. [11]).

A B(M\) redukált átmeneti valószínűség meghatá
rozása lehetőséget ad a A-hiperon effektiv g-faktorá- 
nak (mágneses nyomatékának) meghatározására is.

Az egy s-kvarkot tartalmazó A-hiperonon kívül 
ugyancsak egy s-kvarkot tartalmaznak a J f - és l!'-hi- 
peronok, amelyek tömege némileg nagyobb a A-hipe- 
ronénál (mA = 1115,7, = 1192,6 MeV/c2). Két
s-kvarkot tartalmaznak a 5° (m^ = 1314,9 MeV/c2) és 
E~ (m ^ = 1321,7 MeV/c2) hiperonok. Eddig csak egy Z 
hipermag létéről adtak hírt, a E hipermag létezésével 
kapcsolatban pedig megoszlanak a vélemények. A 
J-PARC program egyik első célkitűzése, hogy '2C(K~, 
/O ’jBe reakcióval előállítsák és vizsgálják a 'jBe hi- 
permagot (Nagae [3D.

Európában a GSI, HESR nagyenergiájú tárológyű
rűben antiprotonok atommagokkal való ütközésével 
akarnak egy vagy több s-kvarkot tartalmazó atom
magokat létrehozni és részletes spektroszkópiai 
vizsgálatnak alávetni. Jelenleg c-kvarkot tartalmazó 
atommagokról nincsenek kísérleti adataink. A HESR- 
PANDA programban bájos barionokat [mint például 
Afcud)-t] tartalmazó magok, valamint Z9±,0-mezon — 
atommag kölcsönhatások vizsgálata is szerepel (Brink
mann és mts. [12]).

Összefoglalás, kitekintés

Jelenleg > 3000 (benne ~300 stabil) atommagról van
nak kísérleti információink, ugyanakkor az ismert hi
permagok száma mindössze -40. így a hiperon(ok)at 
is tartalmazó atommagok előállítása és vizsgálata ha
talmas új kutatási terület a magfizika számára.

Az atommagba beépülő hiperonra nem hat a Pauli- 
tiltás. A hiperon mélyen kötött állapotba is beépülhet 
és ezzel új adatokat szolgáltathat az atommag belsejé
ről. A hipermagok spektroszkópiai vizsgálata lehető
séget nyújt a hiperon-nukleon, illetve hiperon-hipe- 
ron kölcsönhatások tanulmányozására. Mivel a neut
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roncsillagok nagy sűrűségű belsejében a hiperonok 
lényeges szerepet játszhatnak, a vizsgálatoknak aszt
rofizikai jelentősége is van.

A 2009-ben üzembe lépett J-PARC kaongyárban, az 
építés alatt álló darmstadti GSI, FAIR, PANDA rend
szerben, valamint több más működő és tervezett hi- 
permag-laboratóriumban folyó vizsgálatok reményt 
nyújtanak arra, hogy a közeljövőben „frontáttörés” 
történjen a hipermag-fizikában.
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TRANZIENS KÁOSZ A HELYFÜGGŐ AMPLITÚDÓVAL 
GERJESZTETT OSZCILLÁTOR PÉLDÁJÁN

A Fizikai Szemlében a közelmúltban a kaotikus moz
gásokról megjelent cikkek [1-6] mind permanens ká
osszal, a kaotikus mozgás tetszőlegesen hosszú ideig 
tartó formájával foglalkoztak. Most a kaotikus mozgá
sok egy általánosabban előforduló fajtáját, a tranziens 
káoszt vizsgáljuk meg. Gyakran találkozunk ugyanis 
olyan jelenséggel, amikor a kaotikus viselkedés (bo
nyolult geometria a fázistérben, előrejelezhetetlenség) 
csak véges ideig tart. Ez a jelenség a tranziens káosz, 
amely — a permanens káoszhoz hasonlóan — felléphet 
mind disszipatív, mind konzervatív rendszerben. Eb
ben a cikkben disszipatív esetekkel foglalkozunk.

Tranziens káosz esetén nyilván nem létezhet kaoti
kus attraktor, hiszen azt a kaotikus mozgás sohasem 
hagyná el, de mégis létezik egy olyan ponthalmaz a 
fázistérben, amelyet a trajektóriák közül a hosszabb 
ideig kaotikusak nagyon megközelítenek. Ez a pont
halmaz a nyereghalmaz [7-8], A tranziens káosz új 
mérőszáma az átlagos élettartam és ennek reciproka, 
a szökési ráta. Ezeket a mennyiségeket és a nyereg
halmazt fogjuk megvizsgálni néhány példán keresz
tül, nevezetesen a parabolikus és a szinuszos helyfüg
gő amplitúdóval gerjesztett harmonikus oszcillátor, 
valamint a konstans amplitúdóval gerjesztett anhar
monikus oszcillátor esetében.

Miért fontos a tranziens káosz vizsgálata? Azért, 
mert jóval általánosabb jelenség, mint a permanens 
káosz: a káosz valójában sokkal szélesebb paraméter
tartományban van jelen, mint a kaotikus attraktorok 
világa, és információt veszítünk el, ha csak a perma

A szerző posztgraduális csillagász hallgató.
E munka az ELTE TTK-n a tavaszi félévben hallgatott Kaotikus 

mechanika 11. című speciális előadás 2010. júniusban bemutatott 
vizsgadolgozatából fejlődött ki. A szerző köszönetét fejezi ki a tárgy 
oktatóinak, Gruiz Mártonnak és Tél Tamásnak.

nens káosz vizsgálatára szorítkozunk. Azonkívül né
hány jelenség, mint például a kaotikus szórás, a tran
ziens káosz fogalma nélkül nem is lenne érthető.

A parabolikus helyfüggésű erővel gerjesztett 
harmonikus oszcillátor tranziens káosza

Nézzük meg először a parabolikus helyfüggésű amp
litúdóval gerjesztett harmonikus oszcillátort. A dimen- 
ziótlanított mozgásegyenlet [1]:

x = - x  - ß x  + (l - v x 2) cos8í. (1)

Itt ß a súrlódási együttható, v egy nemlinearitási para
méter, 8 pedig a gerjesztési frekvencia. A következő 
paraméterértékekkel tranziens káoszt kapunk: ß =0,4, 
v = 16,636, 8 = 0,682.

Vizsgáljuk meg ezt a mozgást részletesebben! Néz
zük meg a kitérés-idő diagramon, hogy ha különböző 
x0, v0 (kitérés, sebesség) kezdőpontokból indítjuk a 
mozgást, hogyan alakul és meddig tart a káosz!

Mindhárom esetben jól látható (1. ábra), hogy hosz- 
szabb-rövidebb ideig tartó kaotikusság után a trajektória 
elszökik (megfelelő szimulációval könnyen beláthatjuk, 
hogy a végtelenbe tart). A kaotikus viselkedés időtarta
ma erősen függ attól, hogy honnét indult a mozgás. Az 
l.aés l.h ábrán látható trajektóriák kezdőpontjai csak 
az x koordináta ötödik tizedesjegyében különböznek, a 
kaotikusság időtartama között mégis egy nagyságrend
é i  eltérés van! Látni fogjuk, hogy meg tudjuk majd álla
pítani: átlagosan mennyi ideig kaotikus a mozgás. Ha 
megvizsgálunk még néhány kezdőpontból indított tra- 
jektóriát (ezek itt nincsenek feltüntetve), azt tapasztal
juk, hogy hosszabb-rövidebb ideig tartó kaotikus kavar
gás után azok is elszállnak a végtelenbe.
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letű oszcillátor kitérés-idő (x-t) diagramja a) az x„ = 0,1, v0 = 0,1, 
b) az Xq = 0,10001, v0 = 0,1, c) az x0 = -0,2, v0 = -0,5 kezdőpont
ból indítva.

Ha ugyanezeket a mozgásokat az (x, v) fázistérben 
az időtartamokat a T = 2n/8 gerjesztési periódusidő 
többszöröseinek véve (azaz periódusidőnként, vagy 
idegen kifejezéssel: stroboszkopikus leképezéssel) 
ábrázoljuk, azt tapasztaljuk, hogy ameddig a kaotikus 
mozgás tart, a különböző kezdőfeltételekből indított 
trajektóriák egy bizonyos struktúra körül mozognak. 
Minél tovább tart a káosz, annál több pont rajzolódik 
ki ebből a struktúrából (2. ábra). Ez a struktúra segít
het a kaotikus nyereghalmazt befoglaló tartomány 
„megsejtésében”.

Ha a kezdőfeltételek széles köréből indítunk el 
sok mozgást, és a t időnél hosszabb élettartamúak 
N(t) számát meghatározzuk, majd az így kapott függ
vényt ábrázoljuk, akkor azt kapjuk, hogy t növekedé
sével iS(t) elegendően hosszú idő után -  a radioaktív 
bomlás szabályához hasonló -  exponenciális csökke
nést mutat [8]: Nit) ~ e~K‘. (2)
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x
2. ábra. Az x = -x-0,4x+(l-16,636a2) cos(0,682?) mozgásegyenle
tű oszcillátor mozgásának periódusidőnként (stroboszkopikus leké
pezéssel) készített fázistérbeli képe a) az x, " 0,1, va = 0,1, b) az x̂  
= 0,10001, v0 = 0,1 kezdőpontból indítva. Az a) esetben (amely az 
l  a ábrának felel meg), hosszabb ideig tart a káosz, több pont kép
ződik le, mint az l.b ábrá nak megfelelő b) esetben.

Ez azt jelenti, hogy az egyre hosszabb kaotikus 
mozgásokhoz tartozó kezdőfeltételek száma rohamo
san (exponenciálisan) csökken.

A K együttható a szökési ráta (ami a logaritmikus 
ábrázolásban megjelenő egyenes negatív meredeksé
ge), ennek x reciproka pedig az átlagos élettartam 
(3- ábra).

Tehát a kaotikus mozgások átlagosan 17 időegység 
(ami közelítőleg a T= 2n/0,682 periódusidő kétsze-

3. ábra. Az x = - x — 0,4x+ (1 -  16,636a2) cos(0,682?) mozgásegyenle
tű oszcillátornak az e (-0,4, +0,6), v0 e (-0,7, +0,9) kezdőfeltételű 
tartományán egyenletesen elosztott 106 kezdőpontból indított tra- 
jektóriái közül a ?-nél hosszabb élettartamúak N(t) száma a belső 
ábra logaritmikus skáláján ábrázolva lineáris. Az egyenes meredek
sége a szökési ráta: K = 0,0575, ennek reciproka pedig az átlagos 
élettartam: x =17.
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1. ábra. Az x  = - x -  0,4x+ (1 -  16,636лЗ) cos(0,682/) mozgásegyen
letű oszcillátor kitérés-idő (x-t) diagramja a) az = 0,1, v0 = 0,1, 
b) az x„ = 0,10001, v0 = 0,1, c) az x0 = -0,2, v0 = -0,5 kezdőpont
ból indítva.



4. ábra. Az .v = —x — (),4x+ (1 — 16,636л2) cos(0,682í) mozgásegyenletű oszcillátor fá
zisterének jellegzetes alakzatai. A b) ábrán látható a nyereghalmaz, az a) ábrán a sta
bil, a c) ábrán pedig az instabil sokaság. A nyereghalmaz lokálisan mindig két 
Cantor-halmaz direkt szorzata: a b) ábra kinagyított részén jól látható a kettős Cantor- 
halmaz szerkezete.

rese) hosszúságúak. Az l.a, l.b ábra 
tranziens káosza tehát jóval hosszabb, 
mint az átlag, az 1c esetén pedig rövi- 
debb.

Célszerű a szökési ráta számításának 
módját a fázistérben is megfogalmazni.
Az eljárás az, hogy a fázistér egy kiter
jedt tartományában nagyszámú pontot 
osztunk el egyenletesen vagy véletlen
szerűen, és vizsgáljuk az ezen kezdő
pontokból induló trajektóriákat. Azon 
trajektóriák N(t) száma, amelyek t ideig 
nem hagyják el a tartományt, a (2) 
összefüggést követik. Ráadásul a szöké
si ráta független a kezdőfeltételek tarto
mányának megválasztásától mindaddig, 
amíg az átfed a nyereghalmazzal.

Keressük meg a nyereghalmazt! Az 
erre kínált szisztematikus eljárás [8] 
során meg kell nézni, hogy van-e a fá
zistérnek olyan részhalmaza, amelyet az 
elég hosszú ideig (ami a gyakorlatban 
az átlagos élettartam 4-6-szorosa) el 
nem szökő trajektóriák megközelíte
nek. Ez a részhalmaz lesz a nyereghal
maz. Az időtartamokat a T -  2n/8 ger
jesztési periódusidő többszöröseinek 
véve megnézzük, hogy a még „elég 
hosszú ideig” is el nem szökő trajektó
riák hol voltak a fázistérben körülbelül 
fele annyi idő után és kiinduláskor. A 
közbülső időhöz tartozó ponthalmaz jó 
közelítéssel a nyereghalmaz. A kezdő
pontok kirajzolják a stabil sokaságot (zz 
ezekből a kezdőpontokból induló tra
jektóriák mind elérik a közbülső idő
pontban kirajzolt ponthalmazt, azaz a 
nyereghalmazt), míg a végső időpont
hoz tartozó ponthalmaz a nyereghal
maz instabil sokasága, mert az ezekből 
továbbinduló trajektóriák a nyereghalmaztól távolod
nak, és a végtelenben található attraktorhoz tartanak. 
A nyereghalmaz a nevét onnét kapta, hogy hasonlóan 
egy nyeregponthoz vagy egy hiperbolikus ponthoz, 
stabil és instabil sokasággal rendelkezik.

A 3. ábrán exponenciális csökkenést tapasztalunk, 
és valóban, a vizsgált tartomány tartalmazza a nyereg
halmazt.

Az egyszerűség kedvéért a periódusidő egész szá
mú többszöröseinél vizsgáljuk a trajektóriák helyze
tét, így most az előbb ismertetett gondolatmenetet 
követve megnézzük, hogy azok a trajektóriák, ame
lyek még 87 idő elteltével is a téglalapon belül van
nak, hol voltak 5T-nél és a kezdeti időpontban. 
(Ezek lesznek rendre az instabil sokaság, a nyereg
halmaz, illetve a stabil sokaság. A próbálkozások azt 
mutatták, hogy ebben az esetben nem a 8 T felénél, 
tehát 47-nél, hanem 3 T-nél lesz a nyereghalmaz, 
vagyis a trajektóriák viszonylag gyorsan elérik a nye
reghalmazt, 4. ábrái)

5. ábra. Kzx= -x- 0,4x+ (1 -  16,636a2) cos(0,682í) mozgásegyenle
tű oszcillátor nyereghalmazának stabil (szürke) és instabil (fekete) 
sokasága, amelyek közös pontjai adják a nyereghalmazt. Jól látható 
a fraktálszerkezet [91.
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6. ábra. a) Az x  = - x -  0,6*+ sinQix) cos(4,11) mozgásegyenletű oszcillátor stroboszkopikus leképezéssel kapott kaotikus halmazai (kaotikus 
attraktora vagy nyereghalmaza) a |X paraméter függvényében, balról jobbra, felülről lefelé egyesével haladva ji = 6 és |l = 30 között. Látható, 
hogy a (I paraméter növelésével a kaotikus halmaz mérete csökken, geometriája viszont bonyolultabb lesz. Ha finomítjuk |i léptetését, és 
megnézzük például a g -  10 és |X = 12 közötti tartományt tizedenként léptetve, akkor további szabálytalan váltakozásban jönnek elő újabb 
kaotikus attraktorok, illetve nyereghalmazok.

Az 5. ábra a nyereghalmaz és sokaságainak egy 
jellegzetes tulajdonságát mutatja. Nevezetesen azt, 
hogy a nyereghalmazt a stabil és instabil sokaságának 
a metszete adja ki.

A szinuszos helyfüggő erővel gerjesztett 
harmonikus oszcillátor tranziens káosza

Most nézzünk meg olyan eseteket, amikor a trajektó- 
riák nem a végtelenbe, hanem véges határciklus att- 
raktorhoz tartanak, amelyek képe a periódusidőként 
vett metszeten [7] néhány cikluspont. A káosz ilyen
kor is átmeneti, tehát tranziens, csak idővel nem a 
végtelenbe szalad a trajektória, hanem a kezdőfelté
teltől függetlenül, periodikusan fog mozogni.

Induljunk ki a szinuszos helyfüggésű amplitúdóval 
gerjesztett harmonikus oszcillátor dimenziótlanított 
mozgásegyenletéből [1]:

x  = -x  - 2ß x  + sin(px) cos(8f), (3)

ahol hasonlóan (l)-hez ß a súrlódási együttható, p a 
nemlinearitási paraméter, 8 a gerjesztési frekvencia.

Ehhez a mozgásegyenlethez a ß = 0,3, p = 20, 8 = 4,1 
paraméterértékekkel permanens káosz tartozik, tehát 
a rendszerben létezik kaotikus attraktor [1],

A tranziens káoszra jellemző, hogy a permanensen 
kaotikus mozgást eredményező paraméterértékek köze
lében kialakul, de utána rendszerint a permanens káosz 
paraméterértékeitől távol is létezni fog. Ha tehát a ß, a p 
vagy a 8 paramétert megváltoztatjuk a fenti értékekhez 
képest, akkor előbb-utóbb tranziens káoszt kapunk.

Vizsgáljuk meg, hogy ha a gerjesztésre jellemző két 
paraméter (a p dimenziótlan nemlinearitási paraméter 
és a 8 dimenziótlan gerjesztési frekvencia) közül egy
szerre csak egyet, például a p-t változtatjuk a perma
nens kaotikus viselkedést eredményező érték körül, 
hogyan alakul a fázistérbeli kép a p  = 6 é s a p  = 30 
közötti tartományban (5. ábra)\

A 6. ábrán látható eseteket egyenként megvizsgálva 
azt tapasztaltuk, hogy különböző kezdőpontokból in
dítva a mozgást, hosszabb-rövidebb ideig tartó kezdeti 
kaotikusság után ugyanazokra (de természetesen ese
tenként más és más) határciklus (vagy kaotikus) attrak- 
torokra futnak be a trajektóriák. A határciklus attrakto
rok most nem a végtelenben vannak, hanem véges 
alakzatok, amelyeknek képe az alkalmazott strobosz-
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kopikus leképezésen néhány cikluspont. Bármely pe
riodikus attraktor cikluspontjait könnyen megkaphat
juk, ha bármely, ahhoz az attraktorhoz induló kezdő
pontból elindítunk egy trajektóriát, és megnézzük a 
hosszú idő utáni kitérés-idő függvényét.

A nyereghalmazokat befoglaló területet próbálga
tással „sejtettük meg”, és azt kaptuk, hogy a kaotikus 
mozgás a fázistér x e  (-1, 1), v e  (-1, 1) tartományá
ban lesz. Majd ezt a tartományt lefedtük egy területtel, 
amelyikből „kivágtuk” a cikluspontok megfelelő kis 
sugarú környezetét, és megvizsgáltuk, hogy a koron
gokkal kivágott területen egyenletesen elosztott sok, 
például 1000000 kezdőpontból indított trajektória 
mennyi idő után éri el a korongokat, és közben mi
lyen pályát ír le. A nyereghalmazokat az előző fejezet
ben ismertetett szisztematikus eljárással [8] kerestük 
meg, de a számítógépes futásidő lerövidítése céljából 
annyi egyszerűsítéssel, hogy kevesebb, csak 104 kez
dőpontból indítottuk a trajektóriákat, mivel most csu
pán a nyereghalmaz geometriáját akartuk megmutat
ni, nem részletes szerkezetét.

A 6. ábrán jól lehet látni, hogy a véletlenszerűen 
kiválasztott paramétertartományban 25 esetből 10 
esetben tranziens káoszt tapasztaltunk. (Ezek a nem 
erőteljesen kirajzolódó, szakadásokat tartalmazó alak
zatok (nyereghalmazok) rendre a (J. = 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
19, 28, 29, 30 nemlinearitási paraméterértékhez tartoz
nak.) Tehát gyakori jelenségről van szó, amelynek 
fontos megállapítani a törvényszerűségeit.

A 6. ábrán erőteljesen kirajzolódó alakzatok kaoti
kus attraktorok, amelyek rendre a többi nemlinearitá
si paraméterértékhez tartoznak. Ezekben az esetek
ben permanens káoszt tapasztaltunk, legalábbis a 
vizsgált 10000 időegységig [10],

A 6. ábra táblázatának alakzatait vizsgálva felvető
dik az a kérdés, hogy esetleg minden kaotikus visel
kedés egyszer abbamarad, csak elegendően hosszú 
ideig kellene vizsgálódnunk? Ezt esetünkben sem 
tudtuk teljes bizonyossággal eldönteni. A táblázat 
eseteit vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a nagy |i érté
kekhez tartozó x átlagos élettartam két nagyságrend
del nagyobb, mint a kis p értékekhez tartozó. Táblá
zatosán összefoglalva:

E 6 7 8 9 19 28 29 30

x (7) 6 50 10 50 400 4000 5000 4500

Anharmonikus oszcillátor: 
nemlinearitás a rugóerőben

Végezetül vizsgáljuk meg az

x=  - x  - 15625 x3 - 0,1 x + cos(0,97 0  Oö

mozgásegyenletű, állandó amplitúdóval gerjesztett an
harmonikus oszcillátor tranziens káoszát ( 7. és 8. áb
ra)! Az előbbiekben ismertetettek szerint először „meg
sejtettük”, hogy a nyereghalmaz az x e  (0,025, 0,065),

7. ábra. Az x  = - x -  0, lx -  15625.x3 + cos(0,970 mozgásegyenletű 
nemlineáris, állandó amplitúdóval gerjesztett oszcillátor fázisteré
nek jellegzetes alakzatai. A b) ábrán látható a nyereghalmaz, az a) 
ábrán a stabil, a c) ábrán pedig az instabil sokaság. Az alakzatokat 
úgy kaptuk, hogy megnéztük a még a c) a t, = 86 T időpontban is 
kaotikus mozgásokat, hogy hol voltak az a) íj, = 0, és a b) /, = 43 7" 
időpontban.

8. ábra. Az x  = - x -  0,1.x- 15ó25x? + cos(0,97í) mozgásegyenletű nem
lineáris, állandó amplitúdóval gerjesztett oszcillátor stroboszkopikus 
leképezéssel kapott nyereghalmazának stabil (szürke) és instabil 
(fekete) sokasága, amelyek metszéspontja adja ki a nyereghalmazt.
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v e (-0,25, 0,25) téglalapon belül van. A próbálgatás
sal kapott három ciklusponttal kivágott téglalapról 
106 kezdőpontból indítottunk trajektóriákat, és meg
kaptuk az exponenciális csökkenést a korongokkal 
kivágott téglalapon belül: k =0,00692, x =144 (-207’= 
40Jt/0,97).

Látható, hogy ebben az esetben a x = 20 T viszony
lag kis érték, azaz a káosz átlagos élettartama rövid. 
Összehasonlítva a vizsgált eseteket megállapíthatjuk, 
hogy a legrövidebb káosz-élettartam a végtelenben 
található attraktor esetén lépett fel (ez volt a paraboli
kus amplitúdóval gerjesztett harmonikus oszcillátor 
esete, x = 27), a leghosszabb pedig a szinuszos amp
litúdójú gerjesztésnél volt (x = 50007).

Záró gondolatok

A tranziens káosz világunkban a permanens káosznál 
jóval gyakrabban fellépő jelenség, ezért nagyon fon
tos törvényszerűségeinek feltárása. A trajektóriák lát
szólagos össze-vissza mozgása ideig-óráig tart csu
pán, azután beáll a reguláris mozgás. De gyakran a 
mozgásnak éppen az a szakasza érdekel bennünket, 
amíg még nem szabályos. A tranziens káosz jelensé
gére rengeteg példa sorolható fel a fizika egymástól 
legtávolabb eső területeiről. Ilyen jelenség például a 
hidrodinamikában a folyadékba kerülő szennyeződés 
alakváltozása [7], vagy -  mivel nemcsak a disszipatív,

hanem a hamiltoni rendszerekben is fellép a tranziens 
káosz -  gyakran modellezhetők tranziens káosszal a 
csillagászati korlátozott háromtest-problémában a kis
bolygók, üstökösök mozgásai, például egy aszteroida 
időleges befogásakor, vagy elszökés előtti mozgásá
nak vizsgálatakor. A csillagászatban nem ismeretlen a 
ragadósság nevű mozgásforma sem (angolul sticki
ness), amikor a rezonanciák határán bizonyos kaoti
kus kisbolygópályák hosszú ideig úgy viselkednek, 
mintha regulárisak lennének [11].
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A FELÜLETI ARANY-DEKORÁCIÓS REPLIKATECHNIKA
Megemlékezés a hallei elektronmikroszkópia 50 éves évfordulója kapcsán

Malicskó László 
MTA, SZFKI

Jelen cikkben a kristályfelületek atomos struktúrájá
nak megismerésében 1958-tól az első jelentős ered
ményeket lehetővé tevő konvencionális transzmisszi
ós elektronmikroszkópos (TEM) arany-dekorációs 
replikamódszerről kívánunk megemlékezni. Bár ez a 
módszer az 1980-as évek végétől, a különféle pásztá
zó szondás mikroszkópok megjelenésétől már alig 
használatos, de a módszerrel elért legfontosabb ered
mények néhány példán keresztüli megemlítése és 
bemutatása tudománytörténeti szempontból tanulsá
gos lehet.

2010. november 15-l6-án a németországi Halléban Heinz Bethge 
ünnepi kollokvium -  az elektronmikroszkópia 50 éve Halle (Saale)- 
ban címmel megemlékezést tartottak (www.bethge-kolloquium.de).

Jelen írásommal tiszteletteljes köszönetemet kívánom kifejezni 
néhai Heinz Bethge professzor úrnak és munkatársainak az Au- 
dekorációs, majd egyéb elektronmikroszkópos technikák saját té
máimra történő alkalmazásában 30 éven át nyújtott baráti segítsé
gükért.

A felületi Au-dekorációs módszer 
megjelenésének előzményei

Az 1920-as és 40-es évek közt a kristályok -  azaz ha
tároló lapjaik -  növekedésének, illetve leépülésének 
(oldódás, párolgás) magyarázatára két, NaCl-modellre 
kidolgozott, atomos szemléletű elmélet alakult ki.

A Kossel-Stranski-elmélet kimutatta, hogy az úgy
nevezett „lépcsős” és „könyökös” atomos struktúrájú 
lapokon mindig jelen vannak további építőelemek, 
ionok, atomok csatlakozására energetikailag kedvező 
atomi pozíciók. így ezen lapok folytonos növekedése 
túltelített anyafázisban biztosított. Az „atomosán sima” 
lapok növekedéséhez azonban felületi lépcsőkezde- 
mények kialakulása szükséges [1—31.

A Volmer-Stranski-Kaisev-, illetve 2D nukleációs 
(2DN) elmélet szerint az atomosán sima kristálylapo
kon adszorbeálódott építőelemek termikus fluktuá-
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1. ábra. NaCl-modell kristályra b = a [100], illetve b = (a/2)[110j 
típusú Burgers-vektorú csavardiszlokációk kibukkanási pontjából 
kiinduló „félvégtelen”, két-, illetve egyatomos felületi lépcső és a 
belőle Frank szerint kialakuló spirális növekedési lépcső vázlata, (a 
jelöli a rácsállandót).

dója következtében kétdimenziós, atomos magassá
gú szigetecskék keletkeznek. Ha a 2D szigetecskék 
sugara egy, a túltelítettségtől függő kritikus sugarat 
elér, ezen 2D magok a lap mentén spontán növekedő
képesek és biztosítják a növekedéshez szükséges lép
csőkezdeményeket [2-4].

A kristályplaszticitásra az 1930-as évektől kidolgo
zott diszlokációs elmélet szerint kristályok sima lap
jaira kibukkanó csavardiszlokációk a lapokon „fél
végtelen” (a diszlokáció Burgers-vektorának nagysá
gától függően) atomos vagy kétatomos felületi lép
csőt okoznak (Burgers, 1939). A Frank által később 
felismert és Burton, Cabrera által kidolgozott úgy
nevezett BCF-, illetve csavardiszlokációs növekedés 
elmélet (1949-51) szerint a „félvégtelen” felületi lép
cső a korábbi 2DN elmélet alapján, spirális lépcső
sor formájában (1. ábra) eleve folyamatosan bizto
sítja az energetikailag kedvező helyeket az egyéb
ként sima kristálylapok „permanens” növekedésé
hez, [2, 5-7]. Az éldiszlokációkfelületre kibukkanási 
helyeinek növekedésbeli szerepe akkoriban még 
nem tisztázódott.

A BCF-elmélet megjelenése után az 50-es években 
a kristálynövekedési irodalomban erőteljes növekedé
si, illetve maratási spirál „vadászat” indult meg. Ebben 
szerephez jutott a „klasszikus felületi dekorációs” 
módszer is (például [8]). A Kossel-Stranski-elmélet 
alapján ugyanis már várható volt, hogy a kristályfelü
leten optikai mikroszkópiával közvetlenül nem látha
tó lépcsőfigurák a felületre megfelelő körülmények 
közt lecsapatott „idegen anyag” heterogén 3D mag
képződésével, azaz felületi dekorációval láthatóvá te
hetők. A jósolt atomos felületi alakzatokhoz hasonló 
sokatomos alakzatokat megfigyeltek ugyan optikai 
(például [8]), pásztázó és felületi replikás transzmisz- 
sziós elektronmikroszkópos (TEM) módszerekkel, a

„klasszikus” felületi dekorációt is alkalmazva, azon
ban az atomos szintű felületi lépcsőstruktúrák látható
vá tétele és részletes tanulmányozhatósága a dekoráló 
szemcsék akkori nem kellően kis mérete miatt nem 
volt elérhető.

A TEM felületi arany-dekorációs 
replikatechnika

NaCl (100) hasítási lapjaira nagyvákuumban lecsapa
tott arany magképződésének vizsgálata során Bassett 
(1958) megállapította, hogy a felületre csak néhány 
atomrétegnyi aranyat felpárologtatva az arany nem 
összefüggő rétegként, hanem kis, néhány nm méretű 
kristálykák formájában kondenzálódik. Az arany
szemcsék elsősorban a felületi lépcsők mentén ala
kulnak ki és h = 0,3 nm magas felületi lépcsőket is 
dekorálni képesek [91- (Az arannyal párologtatott felü
letre folytonos vékonyréteget képező, az aranyszem
cséket lokálisan fixáló szenet kondenzálva, a leoldott, 
szénfilmbe ágyazott aranyszemcsék -  az „Au-dekorá- 
ciós szénreplika” -  TEM-ben jól láthatóak.)

Az 1950-es évek végén Halléban Heinz Betbge 
professzor munkatársaival a fent említett felületi 
struktúrák elektronmikroszkópos vizsgálatával fog
lalkozott. A Bethge-csoport Bassett új Au-dekorációs

2. ábra. NaCl (100) atomosán sima lapján a 2D magképződéses 
növekedés két fázisának Au-dekorációs TEM képe: a) egyedi 2D 
magok, illetve szigetecskék véletlenszerű keletkezése, Ag = 0,21 eV 
túltelítettség mellett 0,5 ML (molekularétegnyi) ránövesztés után, b) 
a szigetecskék koagulációja, Ag = 0,21 eV túltelítettség mellett, 0,8 
ML növés után [121.

* * •< > • . . . .  • . • r *_ • . V  * • • %
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replikamódszerét azonnal átvette és néhány éven 
belül nemzetközi hírnevet biztosító sikerrel alkal
mazta a NaCl-modell, majd más kristályok atomos 
szintű növekedési, párolgási felületi struktúráinak és 
egyéb felületi folyamatainak, valamint kristályhibái
nak szisztematikus, kvalitatív és kvantitatív vizsgála
tára [10, 11]. A Bethge-iskola eredményes munkássá
gának is köszönhetően az arany-, illetve a különféle 
kristályokhoz alkalmasabb nemesfém és más partner 
anyaggal történő felületi dekorációs replikás felületi 
struktúravizsgálatok a világ számos kutatóhelyén 
megindultak, és a pásztázó atomerő mikroszkópia 
(AFM) megjelenéséig (1987) a felület nanométer szin
tű geometriai struktúravizsgálatban kiemelkedő sze
repet játszottak. A továbbiakban példaként a Bethge- 
iskola (kristálynövekedési 2DN és csavardiszlokációs 
elméletét atomos szinten igazoló) néhány alapvető 
eredményét mutatjuk be.

NaCl (100) lapjának gőzfázisú növekedési 
stádiumai 2DN mechanizmus szerint

NaCl (100) atomosán sima, csavardiszlokáció-mentes 
laprészeire nagyvákuumban precízen szabályozott 
túltelítettség mellett NaCl-gőzt lecsapatva a 2D mag- 
képződéses növekedési folyamat atomos szinten ta
nulmányozható volt. A kísérletsorozatokból a követ
kező kvalitatív eredmény adódott: a kristálylapon 
kezdetben, 0,5 monorétegnyi (ML) lecsapatás után, a 
Volmer-Stranski-Kaisev-elmélet szerinti kisebb-na- 
gyobb atomos szigetecskék keletkeznek (a 2.a ábrán 
apró fekete pettyek -  Au nanokristálykák -  által de
korált négyzetszerű alakzatok) véletlenszerű felületi 
eloszlásban. Továbbnövekedés során ezek egybenő
nek (2.b ábra), egyre nagyobb, összefüggő atomos 
kristályréteg-szigeteket alkotva. A legkisebb detektált 
szigetecskesugarak (kritikus 2D magsugár) mérése 
alapján meghatározható volt azok kvantitatív túltelí
tettség-függése, amely az elmélet szerinti hiperbolikus 
csökkenést mutatta [12].

Megjegyezzük, hogy az atomosán sima lapok le
épülése — párolgása, oldódása -  során a felületi ma
gokhoz hasonlóan, felületi vakanciákból „összeálló” 
2D gödrök, úgynevezett felületi lyukmagok kelet
keznek.

NaCl (100) lapján diszlokációs elemi 
növekedési, illetve leépülési 
lépcsősor-alapformák
NaCl (100) sima hasítási lapjára nagyvákuumban az 
előbb említett körülmények közt NaCl-gőzt lecsapat
va, illetve a lapot lepárologtatva kellő ideig, majd 
arannyal dekorálva, tipikus, a BCF-elmélet által jósolt 
(1. ábra) egy- és kétatomos magasságú „elemi spirál” 
lépcsősor volt megfigyelhető. A 3 • ábrán a központi 
egyatomos magasságú körspirál lépcsői közt két be
zárt csavardiszlokációs lépcsőkezdemény is van. A 4.

3. ábra. NaCl (100) lapján b = (a/2)[l 10] Burgers-vektorú csavardisz- 
lokáció kibukkanási pontja körül kialakult egyatomnyi magasságú, 
Au-dekorált körspirál leépülési lépcsősor. ([13Í-ban a l l .  fotó.)

ábrán jól látszik, hogy a négyzetes spirállépcsősor 
szélső, egyenes lépcsői két-két környező egyatomos 
körlépcsővel egyesülnek.

A Bethge-csoport vizsgálatai során az éldiszloká- 
ciók korábban tisztázatlan szerepére is fény derült. 
Kiderült, hogy az éldiszlokációk NaCl (100) felületre 
kibukkanási helyeinek „szabálytalan” ionelrendező
dése növekedésnél, illetve leépülésnél permanens 
2D felületi mag, illetve lyukmag képződési hely, 
amely körül „elemi” egyatomos körlépcsősor alakul ki 
(5. ábra).

4. ábra. NaCl (100) lapján b = a[100] Burgers-vektorú csavardiszlo- 
káció kibukkanási pontja körül kialakult kétatomos magasságú, Au
dekorált négyzetes spirál leépülési lépcsősor. ([131-ban a 4. fotó 
részlete.)
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5. ábra. NaCl (100) lapján b = (a/2)[1101 Burgers-vektorú éldiszlo- 
káció körül kialakult, Au-dekorált, koncentrikus, egyatomos párol
gási körlépcsősor. ([10]-ben a 21. oldal 20. ábrája.)

Atomos növekedési és párolgási lépcsők 
tangenciális sebességfüggése 
a lépcsőközi távolságtól

A BCF-elmélet gőzből növekedésre, illetve párolgásos 
leépülésre kidolgozott felületi diffúziós modellje sze
rint egy y() lépcsőközi távolságú felületi lépcsősorfelü
let menti v, tangenciális mozgási sebessége az y0-nak 
elméletspecifikus ih(Cya) alakú függvénye, ahol C 
konstans. A BCF diffúziós elmélet direkt kvantitatív 
kísérleti kontrollja lehetett tehát ezen vfyj) függés 
kimutatása. A mérést „kettős dekorációs” módszerrel 
sikeresen elvégezték.

A módszer a következő volt: NaCl (100) hasítási lap
ját előzetesen nagyvákuumban lepárologtatva, illetve 
előnövesztve, a lapon a diszlokációk körül a fent már 
említett párolgási, illetve növekedési lépcsősorok kelet
keznek. Kevés arany lecsapatásával néhány kisméretű 
aranyszemcsével a lépcsők pillanatnyi helyzetét „meg-

7. ábra. Egyatomos lépcsősor tangenciális növekedési sebességé
nek függése a lépcsőközi távolságtól [14],

6. ábra. Kettős dekorált körspirál lépcsősor NaCl (100) lapján. A 
szaggatott és folytonos vonalköz 350 C° hőmérsékleten 14 perc 
alatti lépcsőelmozdulást jelez. ([ll]-ben a 17.6 ábra.)

jelölték” (ó. ábrán a szaggatott vonal). Ezután jól meg
határozott túltelítettség mellett a lépcsősort adott ideig 
továbbpárologtatták, illetve -növesztették. Ezt a vég
helyzetet kissé nagyobb és több aranyszemcsét ered
ményező lecsapatással rögzítették (6. ábrán a folyto
nos vonal). A két lépcsőhelyzet közt mért távolságból 
és időből a tangenciális sebesség meghatározható volt. 
A 7. ábra a méréssorozat BCF felületi diffúziós modellt 
igazoló eredményét mutatja [131.

Megemlítendő, hogy Magyarországon az 1960-as és 
80-as évek közt -  tudomásom szerint -  az MTA Mű
szaki Fizikai Kutató Intézet Vékonyréteg Osztálya és a 
BME Kísérleti Fizika Tanszékén az MTA Kristálynöve
kedési Kutatócsoport munkatársai alkalmazták sziszte
matikusan és sikeresen a fenti módszert fém, félvezető 
vékonyrétegek, illetve optikai egykristályok növekedé
si folyamatainak és kristályhibáinak vizsgálatára.
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EGYSZERŰEN BONYOLULT -  A SITNIKOV-PROBLÉMA
Kovács Tamás

Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems
Drezda, Németország

Miért probléma, ha ilyen egyszerű?

Nézzük meg először, hogy tényleg egyszerű-e? Egy 
tömegpontról akkor mondjuk, hogy Sitnikov-féle 
mozgást végez, ha egy egyenes mentén mozog, még
pedig olyan egyenes mentén, amely két egyenlő tö
megű, egymás körül keringő égitest közös tömegkö
zéppontján halad át. Itt mindjárt kiderül, hogy csilla
gászati példáról van szó. Amikor problémáról beszé
lünk, burkoltan a harmadik égitest mozgására va
gyunk kíváncsiak, amit a két főkomponens (az egyen
lő tömegű égitestek) gravitációs hatása befolyásol ( 1. 
ábra). A Newton-féle gravitációs erő centrális, azaz 
az adott tömegpontok között húzott egyenes mentén 
hat [1], Ebből és a Sitnikov-rendszer szimmetrikus 
elrendezéséből következően a kis tömegű égitestre 
ható két erő eredője valóban a függőleges egyenesbe 
esik. Tehát a mozgás tényleg egy egyenes mentén 
zajlik. Ha a két főkomponens körpályán kering (azaz 
távolságuk minden időpillanatban állandó marad), 
akkor a harmadik égitestre -  az egyenes bármely 
pontján -  a fősíktól (a két nagy tömegű test keringési 
síkja) mért távolságával arányos erő hat. Ezen erő 
hatására a tesztrészecske (kis tömege miatt nevezhet
jük így is) a tömegközéppont körül harmonikus rez
gőmozgást végez.

Körpályát feltételezve a rendszer nem tűnik túlsá
gosan bonyolultnak. Szép példája a középiskolai har
monikus oszcillátornak, bár a megoldás egy kicsit 
bonyolultabb alakú, ahogy azt már 1911-ben megmu
tatták [2],

Azonban nem véletlenül hivatkoznak probléma
ként a rendszerre. Ha megengedjük, hogy a főkom
ponensek keringjenek egymás körül, amit egy kettős 
csillagrendszer esetében joggal feltételezünk, és nem 
ragaszkodunk a görögök által tökéletesnek vélt kör
pályához, akkor a harmadik, kis tömegű égitest moz
gásában drasztikus változásokat figyelhetünk meg. És 
ne gondoljunk arra, hogy nyolcas alakban vagy vala
mi kusza pályán kezd el vándorolni. Mindvégig az 
egyenes mentén marad, de mozgása oly rendszerte
lenné válik, hogy azt a mai fizikában használatos 
kaotikus szóval illethetjük. És mindez csupán azért, 
mert a főkomponensek ellipszispályán keringenek 
egymás körül, vagy másképp megfogalmazva, idő
ben változik a távolságuk, hol közelebb kerülnek 
egymáshoz (pericentrum környékén, ahogy a csilla
gászok mondják), hol pedig eltávolodnak egymástól 
(apocentrum környékén).

Még egy fontos következménnyel jár az, hogy ger
jesztett rendszerrel van dolgunk. Nevezetesen, a har-

Köszönet illeti Gruiz Mártont stilisztikai javaslataiért.
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madik test mechanikai energiája a mozgás során nem 
állandó. Az ilyen rendszerek dinamikai viselkedésével 
bővebben [31 foglalkozik.

Ennyi ismerettel a hátunk mögött már nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a Sitnikov-probléma valóban prob
léma. Hiszen vannak esetek, és ezek a tipikus esetek, 
amikor bizony bonyolult lehet az egyenes vonalú 
mozgás is. Természetesen ebben a bonyolultságban 
nyilvánul meg a rendszer dinamikai viselkedésének a 
szépsége, amelyet az írás következő részében ismer
het meg az Olvasó.

Mielőtt azonban a probléma alaposabb vizsgálatá
ba fognánk, egy mondatot kell ejteni a rendszer név
adójáról is. K. Sitnikov orosz matematikus volt, aki 
elsőként bizonyította az égi mechanika híres rendsze
réről, a háromtest-problémáról, hogy benne oszcillá
tormozgás is lehetséges [4], Ezért róla nevezték el ezt 
a speciális elrendezést.

Hosszú tél rövid nyár, rövid tél hosszú nyár?

Ha az ember kaotikus viselkedéssel találja szembe 
magát egy dinamikai rendszer vizsgálata során, értem 
itt ez alatt, ha a kitűzött feladat megoldása időben 
rendszertelen változást produkál, akkor néhány jól 
bevált módszert fel kell adni és helyettük újakat kell 
bevezetni. Itt három dolgot fogok röviden megem
líteni, amelyeket az Olvasó szinte minden, káosszal 
foglalkozó tankönyvben sokkal részletesebben is 
megtalál [31:

• az időbeli viselkedés helyett a rendszer fázisteré
nek tanulmányozása a célravezető,

1. ábra. A Sitnikov-probléma elrendezése. Két egyenlő (m) tömegű 
égitest egymás körül Kepler-pályán kering, relatív távolságuk 2r. A 
harmadik elhanyagolhatóan kis tömegű égitest (Pp a főkomponen
sek síkjára merőleges, azok tömegközéppontján áthaladó, egyenes 
mentén mozog.



2. ábra. A stroboszkopikus leképezés vázlatosan. A háromdimen
ziós fázisteret a gerjesztés periódusával megegyező időnként fény
képezzük le (a mozgásegyenlet dimenziótlanítása után a Sitnikov- 
probléma esetén ez éppen 2tc), és csak az ezekhez a portrékhoz 
tartozó kitérés-sebesség párokat tartjuk meg. Az ábráért köszönet 
Tél Tamásnak és Gruiz Mártonnak.

• a fázistérben leképezéseken látható jól az a geo
metriai struktúra, amely a kaotikus viselkedést jel
lemzi,

• végül, az egyenleteket számítógéppel, numeri
kusán kell megoldani, mivel egyszerű alakú megoldá
saik nem léteznek.

A következőkben a fázistér alakzatainak megisme
résén keresztül derítjük fel a probléma különböző 
mozgástípusait.

A rendszert leíró mozgásegyenletben egyetlen füg
gő változó van, a harmadik égitest fősíktól mért távol
sága, ezért mondhatjuk, hogy egy szabadsági fokú a 
rendszer. Ez részben igaz is akkor, amikor a kettősök 
körpályán keringenek, ha azonban a gerjesztés is 
megjelenik (ellipszisen mozog a kettős), akkor azt 
mondjuk, hogy másfél szabadsági fokú a rendszer. Az 
idő a plusz fél. Adott szabadsági fokú rendszer fázis
tere a szabadsági fokok számának kétszerese, mivel 
minden egyes szabadsági fokhoz tartozik egy hely- 
koordináta és egy sebesség, amelyek a fázisteret kife
szítik. Ebből a szempontból az idő kicsit furcsa 
mennyiség, de a szabályhoz alkalmazkodik, úgyhogy 
a fél szabadsági foka egy fázistér-dimenziót ér. A Sit- 
nikov-probléma fázistere tehát háromdimenziós, a 
kitérés, az ehhez tartozó sebesség és az idő, vagy a 
helyette bevezethető fázis, ami a főkomponensek 
pillanatnyi helyzetére jellemző. E három adat egyér
telműen jellemzi a rendszer állapotát. Vagyis a moz
gásegyenlet megoldása adott pillanatban ebben a
3-dimenziós térben egyetlen pont, követve a mozgást 
pedig egy folytonos fázisgörbe (trajektória).

A kaotikus viselkedés tanulmányozásához, ahogy 
már említettem, leképezéseket célszerű bevezetni. 
Gerjesztett rendszerek esetén ez viszonylag egyszerű, 
mert csak a gerjesztés periódusát kell a mintavétel 
egységének választani, és így információvesztés nél
kül kaphatunk képet a dinamikai viselkedésről. A

Sitnikov-probléma esetében ez a háromdimenziós 
fázistér „feldarabolását” jelenti az időtengely (vagy a 
fázistengely) mentén. Az effajta leképezést strobosz
kopikus leképezésnek nevezik, hiszen adott idő eltel
tével nézünk csak rá a rendszerre, és mentjük el a 
kitérés-sebesség (z, v) adatpárokat (2. ábra). Az el
nevezést a hasonló elven működő stroboszkóplámpa 
ihlette.

Most nézzük meg, hogy milyen szerkezetű egy 
ilyen stroboszkopikus metszet, fázisportré (3- ábra). 
Láthatunk rajta önmagukba záródó közel koncentri
kus görbéket (amelyek „szigeteket” alkotnak), azok 
közepén elhelyezkedő pontokat, a görbék között 
vastag sötét sávokat, valamint szétszórt rendezetlenül 
elhelyezkedő pontokat. A következőkben azt ismer
jük meg, hogy milyen mozgást reprezentálnak ezek 
az alakzatok.

A „tökéletes” mozgás
Haladjunk belülről kifelé. A zárt görbék minden eset
ben egy pontot fognak közre a fázistérképen. Ezek a 
pontok a periodikus mozgásoknak felelnek meg. Ez

3. ábra. Fázisportrék különböző excentricitásra. a) 0,1-es pályala
pultság (az ellipszis körtől való eltérése) mellett a Sitnikov-problé
ma egy fázisportréja. Középen koncentrikus zárt görbék (a legbel
ső régió nincs ábrázolva), majd a ciklusoknak megfelelő szigetek 
kétoldalt, b) A 2:l-es rezonancia (z=  1, 84, v = 0) jobb oldali szige
te e = 0,093-ra.

2 .0-1

- 3 - 2 - 1 0  1 2 3
z
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4. ábra. Kitérés-idő a), sebesség-idő b) görbék 2:l-es rezonanciá
ban. A stroboszkopikus leképezés metszeteinek a függőleges szag
gatott vonalak felelnek meg. Láthatjuk, hogy minden második met
szeten kapjuk ugyanazt a kitérés-sebesség párt.

az a mozgástípus, mely során a harmadik égitest ép
pen ugyanabba a pozícióba, ugyanakkora sebesség
gel érkezik vissza minden egyes fénykép készítése
kor (hasonlóan, mint az ingaóra ingája). Helyeseb
ben szólva ez a megfogalmazás csak egyetlen pontra 
érvényes. Vannak olyan periodikus pályák, amelyek 
minden második fényképen lesznek ugyanazon a 
helyen, vagyis az 1., 3-, 5. stb. fényképeken egy adott 
helyen jelennek meg, a páros számúakon pedig egy 
másik helyen. Az ilyen periodikus mozgásoknak két 
pont felel meg a fázisportrén, ahogy az látszik is a fő 
sziget két oldalán jobbról és balról nagyjából zr = 
±1,84 és v = 0 helyeken. Az, hogy ez a mozgás két 
pontot ad a metszeten azt jelenti, hogy amíg ugyan
abba a pozícióba ugyanazzal a sebességgel megérke
zik a részecske két fényképezés történik, azaz a fő
komponensek két keringést végeznek. Az első kerin
gés végén a tesztrészecske a z =  -1,84, v = 0 pontban 
található, a második végén pedig a z  = 1,84, v = 0 
pontban. Az effajta mozgást kettes ciklusnak, vagy a 
csillagászatban használt 2:l-es rezonanciának mond
juk, mivel a tesztrészecske és a főkomponensek pe
riódusideje racionális arányban állnak egymással. így 
már kitalálható, hogy az egyetlen pont az l:l-es rezo
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nanciának felel meg, ahol a tesztrészecske -  ahogy 
azt már láttuk -  egy főkomponens-keringés alatt tesz 
meg egy teljes periódust. A harmadik égitest kitérés
idő diagramján mindezt ellenőrizhetjük is (4. ábra). 
A mozgás kezdőfeltételétől függően, ezeken kívül 
természetesen még számtalan különböző rezonancia 
található [51.

Kváziperiodikus pályák

A következő mozgástípus nem annyira szabályos, 
mint az előző részben bemutatott tökéletesen periodi
kus. Ezek a pályák a fázisportrén zárt görbéket rajzol
nak ki. Ez annak felel meg, hogy mozgása során a 
harmadik test a tömegközéppont körüli kitéréseket 
végez ugyan, de soha, egyik fényképezéskor sem tér 
vissza ugyanabba a pontba, ugyanazzal a sebesség
gel. Másképp mondva, a mozgás több periodikus 
megoldás összege, ilyenkor a főkomponensek kerin
gési periódusa és a tesztrészecske periódusa nem 
racionális arányban állnak egymással. Az ilyen moz
gásokat közel-periodikusnak, vagy idegen szóval kvá- 
ziperiodikusmk mondjuk. Az elnevezésben benne 
van, hogy a mozgás viszonylag rendezett, de nem tö
kéletesen ismétli önmagát. Az, hogy közel-periodikus 
egy mozgás a fázisportrén -  többek között — abban 
nyilvánul meg, hogy az általuk formált zárt görbék 
éppen a periodikus pályákat reprezentáló pontok 
körül alakulnak ki.

Mindörökké káosz

Bár a harmadik test energiája nem marad meg a moz
gás során, általánosabb értelemben a dinamika mégis 
konzervatív, ugyanis a súrlódás hiánya miatt a fázis
térfogat nem változik, konzerválódik (lásd Liouville- 
tétel). Ezért soroljuk a Sitnikov-problémát is a konzer
vatív rendszerek közé. Az 1960-as években kimondott 
és bizonyított matematikai tétel határozza meg, hogy 
a konzervatív rendszerekben a fázisportré zárt görbéi 
közül melyek maradnak meg hosszú ideig, és melyek 
azok, amelyek a rendszert érő zavaró hatás (jelen 
esetben a kettősök pályalapultsága) következtében 
felbomlanak, és „törmelékként” vastag sávokat hagy
nak maguk után [3, 6-8]. Ezekben a sávokban a moz
gás időben rendezetlen, azaz a fényképezés pillanatá
ban a sávon belülre majdnem bárhova eshet a pont. 
Ez a fajta mozgás tehát még „tökéletlenebb”, mint a 
közel-periodikus megoldások voltak. Ezek a mozgá
sok a kaotikus viselkedés megtestesítői a rendszer
ben. A kis tömegű égitest véges térrészben maradva 
végez rendezetlen mozgást, azaz a tömegközéppont
átmenetek rendezetlenül követik egymást. Az effajta 
mozgás érdekessége, hogy mindvégig (permanensen) 
kaotikus marad, és a részecske a tömegközéppont 
körül végtelen hosszú ideig, szabálytalan időközökkel 
oszcillál. Ez annak következménye, hogy a fázisport
rén a görbék nem metszhetik egymást, ellenkező 
esetben a megoldás nem egyértelmű. Tehát a kaoti
kus sávokból a pontok nem vándorolhatnak el a fázis-
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tér tetszőleges területeire, mert ahhoz keresztezniük 
kellene az őket körülvevő közel-periodikus mozgá
soknak megfelelő zárt görbéket (lásd 3-b ábra). Kö
vetkezésképpen a tesztrészecske a főkomponensek 
síkjától lefelé és felfelé csak meghatározott határok 
között mozoghat.

Fentebb említettem, hogy a kaotikus mozgás során 
a trajektória majdnem bárhová eljuthat a fázistér egy 
meghatározott részében. A majdnem szó annak kö
szönhető a mondatban, hogy ha nagyító alá tesszük 
ezeket a sávokat, láthatjuk, hogy kisebb skálán is je
len vannak a kváziperiodikus mozgás szigetei, mint
egy beágyazva a kaotikus sávokba (5. ábra), és ez, 
bármekkora nagyítót is használunk, megmarad. Azt 
mondjuk, hogy a kaotikus sávok önhasonló alakza
tok, nagyságrendekkel változtatva a felbontást ugyan
azt a struktúrát kapjuk. Hasonlóan a szigetek partvo
nalához, a Hold felszínének kráterezettségéhez, vagy 
éppen a karfiol mintázatához. Az ilyen alakzatokat 
fraktáloknak nevezzük [9, 10].

Látható tehát, hogy a kaotikus viselkedés megjele
nésével a fázistérben meghatározott alakzatok rajzo
lódnak ki. Kvantitatív vizsgálatok kimutatták, hogy a 
dinamika és a geometria rendezetlen mozgás esetén 
is szoros kapcsolatban áll egymással.

Itt mutatkozik meg a kaotikus viselkedés tanulmá
nyozásában a fázistér használatának előnye, mert -  
ahogy láthatjuk — a rendezett mozgás egyszerű fázis
térbeli megnyilvánulásai mellett a bonyolult viselke
désnek komplex, de jól meghatározható alakzatok 
felelnek meg.

„Akik” elszöknek
A fázisportré szerkezetének kialakításában látszólag 
jelentéktelen szereplőnek tűnnek a szigetek között és 
körül -  soha nem belül -  elhelyezkedő rendezetlenül 
szétszórt pontok (3 a  és 3-b ábra). Ha az Olvasó tü
zetesebben megnézi az ábrákat, akkor láthatja, hogy a 
zárt görbék között nincsenek ilyen pontok. Ott a kao
tikusán viselkedő pályák véletlenszerű pontjai a kaoti
kus sávot rajzolják ki, amelynek jól meghatározott 
szerkezete van, mint azt feljebb láttuk. Akkor vajon 
milyen mozgásnak felelnek meg a szétszórt pontok?

A korábbiakban már megismert kaotikus viselke
dés, bármeddig is figyeljük a rendszert, mindvégig 
ugyanazt a fajta viselkedést mutatja. A permanens 
káosz jelenségével a fizikusok már a múlt század de
rekán tisztában voltak, az 1980-as évek közepétől 
azonban egyre inkább előtérbe került a kaotikus vi
selkedés azon fajtája, amely csak véges ideig tart, 
majd a kezdeti rendezetlenség után viszonylag egy
szerű mozgásba „torkollik”. Ezt a jelenséget véges 
idejű vagy másképpen tranziens káosznak, nevezik. 
Eleinte disszipatív rendszerekben kutatták a jelensé
get, mivel azok fázisterében találhatók olyan alakza
tok, amelyek mintegy vonzzák a trajektóriákat, és 
miközben a fázisgörbék megközelítik ezeket az ob
jektumokat, a mozgás kaotikus jelleget ölthet (miután 
elérték azokat, a bonyolult mozgás megszűnhet).

z

5. ábra. A 3. ábra kinagyított részlete. A kaotikus sávot sűrűn bejár
ja a trajektória, de vannak szigetek amelyek tiltott tartományok. Ez 
az egymásba ágyazott struktúra a felbontás növelésével is megma
rad. A kaotikus sávok fraktálhalmazt alkotnak a fázistérben.

Vagyis, ha a rendszer időbeli viselkedését sokáig kö
vetjük, akkor a kezdetben rendszertelenül viselkedő 
mozgás rendezetté válhat.

Súrlódásmentes esetben is kimutatták a jelenséget. 
Ezekben a rendszerekben a véges idejű káosz szórási 
jelenségként realizálódik. Azaz a vizsgált részecske, 
tömegpont kezdetben szabályos mozgást végez, majd 
megközelíti a szórócentrumot, ott éri valamiféle fizi
kai hatás, majd e hatás következtében kidobódik, 
elhagyja a szórási tartományt, és mozgása ismét egy
szerűvé válik. Itt a véges idejű kaotikus viselkedés a 
szórócentrum közelében figyelhető meg.

Nézzük példának a Sitnikov-problémát. Ebben, 
konzervatív rendszer lévén, várható szórási jelenség. 
Valahonnan „magasról” beejtjük a tesztrészecskét a 
tömegközéppont felé. Eleinte nagyon kis gyorsulás
sal indul hiszen még elég távol van a főkomponen
sektől, és azok hatása így még igen kicsi. A tömegkö
zéppont közelébe érve, ahol távolsága már össze
mérhető a kettős relatív távolságával, a főkomponen
sek gravitációs hatása egyre inkább érvényesül, és a 
harmadik égitest mozgása elveszti addigi (viszonylag 
egyszerű) jellegét. Elkezd oszcillálni a tömegközép
pont körül, majd valamennyi idő múlva eltávolodik a
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6. ábra. A kaotikus nyereghalmaz e = 0,57-re. a) A nyereghalmaz 
Cantor-felhő típusú objektum, fraktálmlajdonságai jól meghatároz
hatók. Látszik, hogy kevésbé sűrűn tölti ki a fázisteret, mint a kaoti
kus sávok. Mérete viszont kiterjedtebb, és a hozzá tartozó mozgás 
dinamikai tulajdonságai is instabilabbak, kaotikusabbak, mint a 
permanens káoszé, b) Az a) panel kinagyított részlete.

fősíktól, és elhagyja a rendszert (felfelé vagy lefelé) 
ismét egyszerű mozgással.

A korábban említett szétszórt pontok a fázisportrén 
azoknak a „szóródó” pályáknak felelnek meg, amikor 
a részecske hosszabb-rövidebb idő után elhagyja a 
rendszert. Ahogy a végtelen idejű kaotikus viselkedés
nek is egy meghatározott geometriájú alakzat, a kaoti
kus sáv felel meg a fázistérben, úgy a tranziens káo
szért is egy jól definiálható objektum felel. Ezt nevez
zük kaotikus nyereghalmaznak. Ennek egyik fontos 
tulajdonsága, hogy ez is fraktálhalmaz, akárcsak a kao
tikus sávok. Geometriája azonban eltérő jellegű. Azt 
mondjuk, hogy a kaotikus nyereghalmaz kettős vagy 
összetett fraktál, mert mindkét irányban mérve, dimen
ziója tört szám. Természetesen ez is önhasonló, mint 
minden más fraktál (6. ábra). A tranziens jelenségek 
körében is megtalálták a kapcsolatot a mozgás dinami
kai jellege, és a nyereghalmaz geometriai felépítése 
között. Itt kell megjegyezni, hogy ebben az összefüg
gésben szerepel egy eddig mellőzött, ám igen fontos 
tényező, a káosz átlagos élettartama. Ez, mint neve is 
mutatja, azt adja meg, hogy ha sok-sok különböző 
kezdőfeltételből induló mozgást vizsgálunk a nyereg
halmaz közelében, akkor azok átlagosan mennyi ideig 
mutatnak -  jelen problémánkban a fősík közelében -  
kaotikus viselkedést. Érdekes, hogy adott probléma, 
adott paraméterére ez az érték állandó bárhonnan is 
vesszük a kezdőfeltételeket.

Végezetül egy igen érdekes jelenséggel zárnám rö
vid kalandozásunkat a Sitnikov-probléma fázisterében.

Említettem, hogy ha a numerikusán megszerkesz
tett nyereghalmaz (a 6. ábrán látható pontfelhő) vala
mely pontjából indítjuk a tesztrészecskét, akkor az 
megközelíti a tömegközéppontot, végez valahány, 
előre meghatározhatatlan számú rendszertelen rez
gést, majd egyszercsak elhagyja a rendszert. Felmerül 
a kérdés, találhatunk-e olyan kezdőfeltételt, amelyből 
indítva a tesztrészecskét, az megközelíti a tömegkö
zéppontot, és a továbbiakban mindörökké rendszer
telen rezgéseket végez körülötte, azaz többé nem 
hagyja el a rendszert. A válasz, igen. E kezdőfeltéte
leknek „maga a nyereghalmaz” felel meg. A bökkenő 
csak az, hogy számítógéppel megtalálni nem lehet ezt 
az alakzatot, hiszen olyan végtelenül pontosan kelle
ne választanunk a kezdőpontot, hogy arra a legtöké
letesebb számítógép sem képes. Elméletileg tehát van 
kapcsolat a tranziens és permanens káosz között, 
gyakorlatilag azonban csak nagyon hosszú ideig „oda 
ragadó” mozgásokat mutathatunk ki számítógépes 
megoldásaink során.

Láttak már ilyet?

Eddigiekben csillagászati problémáról volt szó. Felme
rülhet a kérdés az Olvasóban, hol lehet megfigyelni ezt 
az égen? Sajnos a Sitnikov-probléma annyira speciális 
elrendezésű, hogy ehhez hasonló mozgás az általunk 
ismert csillagrendszerekben nem alakult ki. Gyakorlati 
jelentősége tehát itt véget is érhetne. Viszont egyszerű
ségének és a benne rejlő komplex dinamikai viselke
désnek köszönhetően számtalan káosszal foglalkozó 
könyv, dolgozat, közlemény tárgya volt már, amelyek 
során közelebb vitte mind a szerzőket, mind az olvasó
kat az egyszerű dinamikai rendszerekben megfigyelhe
tő kaotikus viselkedés megértéséhez, továbbgondolá
sához. Jelen dolgozatnak is az a célja, hogy felkeltse az 
Olvasó érdeklődését a dinamikai rendszerekben megfi
gyelhető kaotikus viselkedés iránt.
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HOGYAN IS MOZOG EGY TÖMEGES RUGÓ? -  II.
Woynarovich Ferenc 

MTA SZFKI

Emlékeztető
Egy egyik végén rögzített / hosszúságú, m tömegű D 
direkciós erejű rugóból és a másik végéhez rögzített 
M tömegű testből álló rendszer mozgását vizsgáljuk. 
Ennek során a rugót egy p = m /l sűrűségű, és e = Dl 
Young-moduluszú egy-dimenziós rugalmas közegnek 
tekintjük, amelynek egyes pontjait a rögzített végtől 
mért x  nyugalmi távolsággal paraméterezzük. A rugó 
pontjainak s ix ,  t)  longitudinális elmozdulását az

J _  d2s(x , t)  _ d2s(x , t)  = 0
c2 d t2 d x 2

hullámegyenletet írja le, amelyben a hangsebesség

D l2 
m

(2)

resztül meglökött rugó esetében. Pedig tanulságos 
lenne legalább az elején nyomon követni a rugó moz
gásának részleteit. Az ugyanis biztosan nem teljesen 
sima: a kezdetben (nyújtva vagy nyújtatlanul, de) 
nyugvó rugó egyik végével t  = 0-ban történik valami 
(elengedjük, illetve meglökjük), és ez a változás véges 
idő alatt terjed végig a rugón, és verődik vissza vala
hogy a végeken. Ennek nyomon követésére alkalmas 
az a (normál módusos leírással egyébként ekvivalens) 
megközelítés, amely a rendszer mozgását ide-oda 
haladó hullámfrontok segítségével adja meg.

Mozgó hullámfrontok

Az eljárás alapja az, hogy az (1) hullámegyenlet általá
nos megoldása jobbra és balra haladó tetszőleges 
alakú hullámokból áll:

A feladatot az elrendezésből adódó peremfeltételek 
teszik egyértelművé: a rugó x=  0 vége rögzített, tehát s(x , t)  = j

( > 
r - * + 8

( \  
Xt + —

C\  J c\ /

s(x= 0, t) = 0, (3)

a másik végén levő test mozgása pedig követi New
ton II. törvényét, azaz

-e d s ix , t)  
d x x - l

= M d2s(l’f) 
d t2 (4)

(Az egyértelmű szóhasználat kedvéért úgy vesszük, 
hogy a rugó bal vége a rögzített, míg az M tömeg a 
jobb oldali végen van.) f i t )  és g ( t )  alakját az köti ösz- 
sze, hogy teljesülniük kell a (3) és (4) peremfeltéte
leknek. Az első szerint

f i t )  = - g i t ) ,  ( 6)

Munkánk első felében megkerestük a rendszer sa
játrezgéseit -  normál módusait (1 . á b ra ), amelyek 
történetesen állóhullámok -, és a rendszer mozgását 
ezekből építettük fel (ezek szerint fejtettük ki). Ez az 
eljárás minden kezdeti feltétel esetén alkalmazható, 
de nem feltétlenül szemléletes, mivel a normál mó- 
dusokra való összegzés -  legalábbis analitikusan -  
nehézségekbe ütközhet. Tipikusan ez a helyzet az 
első részben tárgyalt példákban, azaz az M tömegnél 
fogva kihúzott, majd elengedett, illetve az Af-en ke-

1. ábra. A rugó (longitudinális) deformációjának alakja az első né
hány normál módusban m/M = 0,6 esetén.

míg a második szerint

M M M lr a g ' = a  / ' - f "cV / cV > C\ V V c
i l )

Itt

a = £P
M ' (8)

és a ' az argumentum szerinti deriválást jelenti.
(6) és (7) az egyes hullámoknak a megfelelő vé

gekről való visszaverődését írják le. (6) szerint, ha a 
balra, illetve jobbra menő hullám egy adott t0 időben

x
c

(
é s /  lo

akkor egy későbbi t  időben a jobbra menő hullám

/ \

v y

L
\

t - * ̂8 C
\

f t - * ,
c /

ha x  < d t  -  Íq) (<  1) 

ha d t  -  t ^  < x  < l,

(9)
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ahol

/  \

\  /

(10)

Az M tömegen való visszaverődés ennél bonyolul
tabb, mert az M mozgása miatt a hullám alakja torzul. 
Az ezt leíró (7) egyenlet/(0 ismeretében g(f)-re (pél
dául konstans variálással) megoldható.1 A megoldás

/

\

\

/
t + x/c

í  eay J  2 1) 
a /  K Tl/c + 0 L v c )

dy dz +

A v 
a

exp -a t - t n + Ag.
(11)

Itt

t - t 0 > l -  x
5c

és az integrálok alsó határaként megadott t0+l/c+ 0 
azt jelenti, hogy ez a határ felülről közelít a t0+l/c 
értékhez. (Ennek jelentőségére később visszatérünk.) 
Ha tehát egy t0 időben az fitg -x /c )  és a g(tQ + x/c) 
adott, akkor egy későbbi í-ben

/

8  t
X
c /

*/

f  ^

c

< x N t + — 
c V

ha 0 < x < / - c(í - tg) 

ha l - c{t - tg) < x  < l.
(12)

A g^ben szereplő két integrációs konstans, Av és Ag a 
következő módon illesztendő: Ag-t az határozza meg, 
hogy a balra menő hullámnak folytonosnak kell len
nie, hiszen a rugó nem szakad el. Ebből

( l)
' °+ c

( l) 
' °+ c

(, l]
l° + -c“ , azaz Ag = g

V > \ /

1 A
g"i 0  + ag 'it) = <|> it) 

típusú egyenlet megoldásának lépései:
A homogén egyenlet általános megoldása g' -re

SLJ‘) = C0e a-.
Az inhomogén egyenlet egy speciális megoldását 

g’lt) = C ( t ) e M
alakban keressük. Ezt behelyettesítve Cit) re a

C (0 = e"«(»(/)
egyenletet kapjuk, amelynek megoldása:

t
Cit) = J  e“> <t>(y) Cr 

Ezt felhasználva g(í) integrálással megkapható:
t

g(t) = J  C(z) e a* dz+ C2.

(13)

adódik. A Az; meghatározásakor két esetet kell meg
különböztetni. Egyrészt külső behatás nélkül az Af 
sebessége folytonos, mert a rugó csak véges erővel 
tud a testre hatni, így a véges A/ tömeg sebessége nem 
ugorhat. Ebből következik, hogy

lim ( / ' (t - l/c) + g '( t  + l/c)) =

lim { f i t '  - l /c )+ g '( j '  + //c)). 
<' -o

(14)

Az itt szereplő limeszek kiszámolásánál azonban fi
gyelembe kell venni, hogy a rugó mentén a sebesség, 
így egyes argumentumoknál az f ' i t - l/c) ugorhat.2 
Ez végül is a

A v lim / '
0

lim g'
»-»t-o

' , - i ' lim / '
0

' , - i '
(15)

, + ic
szabályt eredményezi. Ettől különböző eset, ha az 
adott t0 pillanatban az Af-et meglökjük úgy, hogy a 
sebessége vM legyen. Ekkor a szabály

lim f
0

/ '

' , - i '
V Ci  

\

t+ ±c
(16)

+ Av  =  vM.

(A későbbiekben egy olyan példát fogunk vizsgálni, 
amelyben mindkét lehetőségre figyelni kell.)

A kezdeti feltételek most azonosak azzal, hogy

f
t \x

r
cV

X
c V

( \ 
X
c

\
í  \  

X

\ c >

= 50(x),

V0ix).

(17)

E bből/' és g'  kifejezhető, tehát/és g  megadható:

8o

( \ x

v c ,

fo
( \  X

c V

X

= \  Sgix) + ( v0(y) dyi+C),z z c i
x

= |  s0(x) - J ̂ OO «ÍK-O.
(18)

Itt két dolgot kell megjegyeznünk. Egyrészt a ±C integ
rációs konstansok időfüggő tagot nem generálnak és az

2 Ha a jobbra menő hullámban a sebesség valahol, azaz f i t -  x/c) 
valamilyen argumentumnál ugrik, akkor ott f i t -  x/c)  végtelen, ami 
megjelenik a (ll)-ben szereplő integrál alatt. Ez a szingularitás integ
rálható, és finomabb matematikai eszközökkel jól kezelhető, itt azon
ban más eljárást javasolunk: az általánosság csorbítása nélkül választ
hatjuk Zj-nak azt az időpontot, ahol az f i t -  l/c) ugrása van. Ekkor 
az integrál alsó határát (,+ //c+0-nak választva biztosítjuk, hogy az 
integrál szinguláris tagot ne tartalmazzon (az integrálokat az f  szin- 
gularitása fölött kezdjük), így

lim g/it+l/c) = Av,l-»íj + 0
a Ay-t pedig úgy illesztjük, hogy az M sebessége folytonos legyen.
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s(x, O-ből kiesnek, tehát ignorálhatók. Másrészt a (18) 
által meghatározott kezdeti f  és g mindig egy olyan 
helyzetet ír le, amelyben az M tömeg kezdősebessége

v = lim v0(x).
X  - » /

Ha az ettől különbözik, mert például az indításkor 
meglökjük, akkor azt a fentiek szerint a Av megfelelő 
megválasztásával vehetjük figyelembe.

Mindent egybevetve a mozgás a következő módon 
írható le. A g0-val megadott elmozdulástér a rögzített 
vég felé tolódik, és onnan ellentétes fázisban vissza
verődik. Eközben az /,-val megadott elmozdulástér az 
M felé tolódik, és az M  tömegről verődik vissza. En
nek megfelelően egy t < l/c  időpontban

és

/ \

V /

t + x
c/

( \

•4 t - *c
V /
f \

fo t - *c\ /

80 t +
\
t

V

X

c /
\X

c/

ha x < c t (< 1) 

ha c t  < x  < l

h a O < x < / - c í  

ha l - c t  < x  < l,

(19)

(20)

ahol f  -1 és gf  -1 értelemszerűen (10) és (11) adja 
meg. íg y /és  g a kezdeti feltételek segítségével meg
kapható a t < l/c  időre. A fenti eljárásból azonban 
világos, hogy bármely időpillanatból kiindulva a 
mozgás jellemzői újabb / / c időintervallumra megad
hatók, tehát az eljárás ismétlésével tetszőleges ideig 
követhetők.

Ebben a leírásban a technikából adódóan van egy 
l/c  idejű szakaszosság. Ennek nem feltétlenül kell a 
megoldásban is megjelennie, de bizonyos esetekben 
(mint például a bemutatandó példában) ez kifejezet
ten jellemző magára a mozgásra. Nevezetesen, ha a 
rugó mentén a sebesség ugrik, akkor az a sebesség
ugrás a (10)-nek és (l4)-nek megfelelően a két vég 
között a haladási irány szerint váltakozó előjellel 
oda-vissza verődik. A sebességugrás két oldalán a 
ds(x, t)/dx  relatív megnyúlás nem azonos, ezért va
lahányszor az ugrás az M-hez ér, hirtelen megválto
zik az arra ható erő. Az M tömeg

x = — mellett a x = — = (23)
c a  p c

is fontos paraméter. Az első az az idő, amíg egy jel a 
rugón végigfut, a második egyfajta relaxációs időnek 
látszik. Az ezekhez tartozó hosszúságskálák a rugó 
hossza, illetve lM = M /p, ami a rugó olyan hosszú da
rabjának felel meg, aminek a tömege éppen M. Ezek 
jelentőségére az alábbi példa kapcsán visszatérek.

Az Af-en keresztül meglökött rugó mozgása

(II. megoldás az első részben b)-vel jelzett kezdeti 
feltétel mellett.) A hirtelen meglökött (vagy v sebes
séggel a rugónak ütköző) M tömegű test egy hullám
frontot indít el, amely a rugón ide-oda haladva hol a 
rögzített végről, hol az M tömegről újra és újra visz- 
szaverődik. A primer hullámfront alakját az határoz
za meg, hogy kezdetben m in d / mind g nulla, így Ag 
is az, és az egyedüli nem nulla tagban (16) szerint 
Av = - V :

six, t) = Sj (x, t), amíg 0 < t < l/c, (24)

ahol

s] (x, t) ha l-c t<  x<  l, (25)

0 különben,

és

s0 ■= —. (26)
a

(Ezzel összefüggésben a x2 időállandó szemléletesen 
értelmezhető: egy egyik irányban végtelen hosszú ru
gónak ütközve az M  tömegű test exponenciális függ
vény szerint fékeződik le, ennek az időállandója az 
adott p és c mellett x2.)

Amikor az (egyébként g(/+x/c)-nek megfelelő) 
s/x, f) hullámfront eléri a rögzített véget (í = l/c), 
akkor ellentétes előjellel visszaverődik, azaz az (in
nentől kezdve már sehol nem 0) s,(x, t) mellett megje
lenik az /  it  - x/c)-nek megfelelő)

au = -M cM

■ M

i

+

r /
- gC\ V c\ JJ

(21)
s,(x, 0 ha 0 < x < ct-1, (27)

gyorsulása emiatt minden alkalommal (l4)-nek meg
felelően

A a. 2 e 
cM í , - i )lim / ' - lim / ’

/ -H * 0 C\ > o c\ J-
(22)

értékkel megváltozik.
Fontos megjegyezni, hogy a rendszerben két ka

rakterisztikus idő van: a

0 különben

hullámfront, amely a rögzített vég felől az M tömeg 
felé halad. Tehát az l/c< t < 2 l/c  időintervallumban a 
rendszer mozgását az

six, t) = s,(x, t) + s2(x, t) (28)

adja meg, amelyben az előzőek szerint
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/ 1-
X sAx, 0 ,

g c

(29)

=  5, (X,  t ) .

Miután az s2(x, t) frontja eléri az / véget, azaz ha t> 
21/ c, akkor az elmozdulástér

s(x, t) = (x, t) + s2(x, 0  + s}(x, t) (30)

amíg t < 51/c. Ebben már mind Sj(x, t), mind s2(x, f) 
sima függvények, és az M  tömegről visszavert front 
mozgását az

sXx,i) =
1 + 2a

f  2 A

(3D
ha 3 1 - ct < x  < l,

0 különben

függvény adja meg. (A fent ismertetett eljárásban t0 = 
2//c-t választva Ag-t és Af-t (13), illetve (15)-nek meg
felelően meghatározva gs ( t + x /c)-re  Sj(x, t) + s3(x, f) 
adódik, tehát az SjCx, t) '.folytatódik”, és megjelenik 
mellette s3(x, í)-) Nem követem tovább, de az eljárás 
tetszőleges ideig folytatható.

Figyelemre méltó, hogy az M  tömegen való vissza
verődéskor mindig megváltozik a front alakja: először 
az egyszerű exponenciális függvény egy polinommal 
szorzódik, minden további alkalommal pedig a poli- 
nom fokszáma nő.

Eredményünk különösen érdekes, ha a x2 relaxá
ciós idő lényegesen hosszabb mint xx, azaz ami alatt a 
jel a rugón végigfut (ez az M »  m eset). Ekkor egé
szen addig, amíg t «  x2 (ebbe a hullámfront számos 
oda-vissza mozgása belefér), a  szerint sorba fejthe
tünk, és megelégedhetünk a vezető járulékkal. Ebben 
a közelítésben

0, ha
0 < x  < l -  ct,

six, f) =

-v t  +
x -1 ha

/  -  ct < x  < /,

-2 v —, ha 
c

0 < x  < ct -  l,

amíg 0 < t < —, 
c

(32a)

(  A
,  X - 1  t +------ ha

ct -  l < x  < l,

'  / „  21amíg — < t < — , 
c c

six, t) ~

-2 v —, ha 
c

0 < x<  3 1- ct,

A, 2 x -  / t + 3----- ha

3 1 - c t  < x  < l,

'  2/ „ 3/amíg — <  t  < — , 
c c

(32b)

Arról van tehát szó, hogy az ide-oda mozgó front bal 
oldalán a rugó (kezdetben teljesen, később közelítő
leg) áll, míg a másikon a sebessége közelítőleg —v. A 
relatív összenyomódottság i -ds/dx)  a bal oldali 0 és 
a jobb oldali nagyjából v/c  értékről indulva a front két 
oldalán felváltva ~2 v/c  lépésekben növekszik. (Eb
ben a közelítésben nem látszik, de ezalatt az M  sebes
sége lassan csökken.) Figyelemre méltó tehát, hogy a 
rugó összenyomása sem időben, sem térben nem 
egyenletesen történik, és az M  gyorsulása sem sima, 
hanem

a 2 v e
-----------M c M

2 v e m
l

lépésekben változik (ahogy azt (22) alapján elvár
juk).

Hasonló módon érdekes és szépen leírható az 
eredmény, ha a relaxáció sokkal gyorsabb mint a jel
terjedés, azaz Xj »  x2 (m »  Af). Ilyenkor az ide-oda 
verődő „hullámvonulat” szélessége ~lM «  /. A rugó
nak csak az ebbe eső darabja van összenyomva vagy 
megnyújtva, és csak ez a darabja mozog, a többi lé
nyegében áll. Ennek megfelelően az M  tömeg is lé
nyegében csak akkor mozog, amikor a hullám ép
pen visszaverődik róla. A hullámvonulatot úgy kell 
elképzelni, hogy a hullámfrontnak a haladás irányá
ba eső széle éles, a szélessége az lM nagyságrendjébe 
esik (ezt jelölöm lM-mel), de a hátsó széle elmo
sódott.

0, amikor
0 < x < l -  ct,

six, f)

-s0, amikor

/  -  ct+ l M< x < l,M

0, amikor 

0 < x < ct - l - l „

-s0, amikor 

ct - l < x  < l.

ha 0 < t < —, 
c

(33a)

u 1 ^  21ha — < t < —,
c c
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s(x, t) ~

0, amikor
0 < x < 31- ct,

+s0, amikor 

31 - ct + JM <  x  < /,

ha 21— < t < c
3/

5C
(33b)

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a rugó moz
gását egy szakaszosság jellemzi, a szakaszok hossza 
pedig az a x, idő, amíg egy jel végigfut a rugón. A két 
véglet között az alapvető különbség abban van, hogy 
hogyan viszonyul ehhez a x2 relaxációs idő. Ha x2 »  X,, 
a relaxációs idő alatt, tehát ami alatt számottevően 
megváltozik például az M sebessége, a hullámfront éle 
sokszor oda-vissza fut a rugón, az exponenciálissal 
leírható elmozdulástér (a torzulás mellett) sokszorosan 
önmagára „hajtogatódik”. A fordított, x, »  x2 esetben a 
jel teljes hossza (lM) sokkal rövidebb mint a rugó, és 
bár a hullám egyre inkább „fodrozódik” (ahogy az 
M-rő\ visszaverődik), hosszúsága (az exponenciális 
lecsengés mértéke) a mozgás során változatlan marad.

Ez egy kicsit szigorúbb feltétel mint az m/M  «  1, de 
ha ez is teljesül, a K„-ekre, valamint az tan-ekre vonat
kozó közelítésekben és t < T(/2  esetén a szinusz ar
gumentumában is a vezető tag vehető. Ekkor M gyor
sulása jó közelítéssel

s(l, f) = D m  sinoy  
m M (ú0

v
Nj m

2
n

sin x c \
t
-J.

n

(37)

A második tagban az összegzés elvégezhető, és arra 
vezet, hogy

j .s, D m  sinco01 £) m Á (t)s(l, t) = V-------------- — + V ------- 1 -  —
m M co„ \  m M  X,

. (38)

Itt líl definíciója:

[ti = / -  2(0.Xj, (39)

ahol a u egész, és

210.x, < t < (2p + 2)x,. (40)

Egy ráadásfeladat

Mind az állóhullámokkal, mind a mozgó hullámfrontok 
leírásával kapcsolatban igen tanulságos az alábbi feladat: 
mikor, és mekkora sebességgel pattan vissza a kezdet
ben álló rugónak v sebességgel nekiütköző M tömeg? A 
megoldáshoz az M-re ható erőt (vagy az M gyorsulását) 
kell vizsgálni. Amíg M a rugót nyomja, a mozgás a fel
jebb tárgyalt b) kezdeti feltételnek felel meg, de amikor a 
rugó vége erő-, azaz megnyúlásmentessé válik, az M el
repül. A feladatot ugyan nem tudjuk általánosságban 
analitikusan megoldani, de a két (M »  m, illetve M «  
m) végletben a probléma jól kezelhető. A fentiek alapján 
az is nyilvánvaló, hogy a két határesetben egészen más
ként kell eljárnunk, és mást is kell várnunk.

Az M »  m eset. A rendszer mozgását a normál mó- 
dusok segítségével adjuk meg. Az első részben tár
gyaltak szerint az M gyorsulását

Ennek megfelelően (38) második tagja egy fűrészfog- 
függvény (v.ö. (22)!) (Figyelemre méltó, hogy t «  
7j,-ra (38) a |0-vel lépcsőzetesen növekszik:

s(J, t) = v D m 
m M

c m

1 + UT

(41)

Ü l 1211*"'
ahogy azt (32) alapján várjuk.) TJ2 közelében (38)

t \
sd, t) ~ v D m

y| m M

tehát az ellökődés t idejét végül is a

To _ t L A { t) 
2Xj X, x,

f T
(x, - líl) = 0

(42)

(43)

“ 2Afsin2K
s(l, t) = Y  (Ün------------ ^sinconí (34)

„ . o m + M sin2 Kn

adja meg. Ez várhatóan ~7j/2 körül lesz nulla. A fel
harmonikusok

egyenlet adja meg. A megoldás

-y  +(2V-1)X,
(44)

2 Aísin2K
v sin 1 mnn +-------- +.

Ml Mi m + Aísin2K 

járuléka lényegesen leegyszerűsödik, ha

7 ' (35)
ahol a v egész, és

T-* r\(2v - 1)x, < - j  < (2v + 1) X,. (45)

1 m c T0 
n ~ Ml ^ 2

m 
\| M

«  1. (36) Az adott (m/M )v2 «  1 esetben a gyorsuláshoz hason
lóan az M
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sU, 0 = E
n = 0

2 Afsin2K
---------------- fcoscoBí

+ Afsin2KB
(46)

sebessége is kiértékelhető. Az s(/, t) kiszámításánál 
alkalmazott közelítésekkel, és (43) felhasználásá
val az

s(/, t) ~ v \  _ UT m
~M

(47)

7 J
értéket kapjuk. Ennek megfelelően az elrepülő test 
kinetikus energiája

1. táblázat
A v issza lök öd és időp ontja  é s  seb essége  

n éh á n y  töm egaránynál

m/M t/2Xj V 4 t, u /v

0,6 1,9558 2,2278 0,6329

1,0 1,5338 1,8259 0,6876
oo 1 1 0,7358

„ m ^ . e M ra ^ „ c-iocm2 — > 1 + ------, azaz — > 0,578592...
M 2 M

(52)

-  M(s)2 
2

1 -  2 1
6 KJ]m

~M
(48)

Eredményünk szerint tehát az M tömegű test általá
ban hamarabb (határesetben pont akkor) repül el, 
mintha csak a nulladik módus lenne gerjesztve, a se
bessége mindig kisebb, mint v, de lehet nagyobb, 
mint a nulladik módus sebességamplitúdója, viszont 
az az energia, amit magával visz, kevesebb, mint a 
nulladik módusé. (Annak a kérdésnek, hogy ezt a 
módusokból milyen arányban viszi el, nincs értelme, 
hisz az elrepülés után megváltoznak a rendszer nor
mál rezgései.) Mindezt a (m/Af)1/2 «  1 közelítésben 
kaptuk.

Ha m/M  nagyobb, a megoldásban szerepet játszó 
fűrészfog-függvény torzul, az elrepülés ideje és sebes
sége eltolódhat, de a kapott megoldás jellege (tehát 
hogy t < TJ2, és hogy sok energia marad a rugóban) 
megmarad.

Az M «  m eset. Ilyenkor a rugó mozgását a hul
lámfrontokkal célszerű megadni. Eszerint leghama
rabb akkor tud az M elrepülni, amikor az általa elin
dított hullámfront a rögzített végről visszafordulva 
éppen róla verődik vissza. Feltételezzük, hogy a tö
megviszonyok olyanok, hogy valóban ez történik, 
azaz a test még azelőtt elrepül, hogy az s3(x, t) frontja 
a rögzített végről visszaverődve újra elérné az M tö
meget (tehát valamikor 2x, és között). Az erő
mentesség feltétele

ds(x, t) 
dx x -  i

Y  ds{(x, 0
i“ , dx = 0. (49)

Ebből

t = 2t , +£ t2 (50)

adódik, ahol

% = (51)

t akkor értelmezhető, ha t < 4 t1( azaz c,t2 < 2Tj. Ez a 
feltétel azonos a

feltétellel. Ha ez nem teljesül, akkor az s3(x, t) frontja 
a rögzített végről visszaverődve még (50) előtt eléri 
az Af-et, ezért más s(x, í)-vel kell számolni. Ha tehát 
M elég kicsi, (50) használható, és az ellökődés sebes
ségére

u ' 9s,a t) 
h  dt

= 2ve ^
*5*2 (53)

adódik. Ez akkor a legnagyobb, ha M —> 0, ilyenkor q 
1, és

h m — = -  = 0,735758... (54)
m  ->o v e

A minimális érték akkor van, ha (52) éppen teljesül, 
ekkor ^ = 2m/M= 1,15718..., és

— = 0,628739... (55)v

(Itt meg kell jegyezni, hogy ezekből a számításokból 
nem derül ki, hogy ez abszolút minimum-e, vagy ki
sebb tömegaránynál, tehát ha a hullámfront egynél 
többször verődik vissza az M-ről, adódhat-e ennél 
kisebb u/v. Egy biztos, valahol minimumának kell 
lennie, hiszen m/M —> 0 esetén egyhez tart.)

Néhány eset adatait az 1. táblázatba foglaltuk. A 
második oszlop az ellökődés idejét adja egy jel oda-

2. ábra. A meglökött M tömeg gyorsulása.
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vissza futásának idejéhez viszonyítva, a harmadik osz
lop összehasonlítás céljából az alapmódus rezgéside
jének felét adja meg ugyanezen a skálán, míg a ne
gyedik a kimenő és bejövő sebességek hányadosa. A 
oo-hez tartozó adatok határértékként értendők.

Feladatunk érdekessége az, hogy nem az M tehe
tetlensége miatt mindenképpen sima sM = s(l, f) el
mozdulást, hanem az aM gyorsulást kellett vizsgálni. 
Láthattuk, hogy elég kis m/M  tömegarány mellett 
még közelítőleg kirajzolódik a harmonikus rezgésre 
jellemző szinuszhullám, de ennek nagyobb tömegará
nyok mellett már alig van nyoma. Ezt hivatott illuszt
rálni az 2. ábra, amely az aM gyorsulást mutatja önké
nyes egységekben a nulladik módus első periódusa 
alatt egy kisebb és egy nagyobb tömegarány mellett 
t/x1 függvényében. Az összehasonlítás végett szagga
tott vonallal bejelöltük a nulladik módushoz tartozó 
gyorsulást is. (Annak kiderítését, hogyan néz ki mind
ez a sokkal szebben viselkedő a) kezdeti feltétel mel
lett, az olvasóra bízzuk.)

Befejezés gyanánt

Munkánk alapkérdése az volt, hogy mennyire jól írja le 
egy tömeges rugón lévő test mozgását a szokásos (ideá
lis rugó által mozgatott effektiv tömeg) közelítés.

Vizsgálódásunkban abból indultunk ki, hogy a ru
gó maga egy egydimenziós rugalmas közeggel mo
dellezhető. E közeg mozgását egy egyszerű hullám
egyenlet írja le, amelyben a rugóhoz csatlakozó tö
meg egy speciális (az adott tömegre vonatkozó New
ton-egyenletből megkapható) peremfeltétellel veendő 
figyelembe.

Megkonstruáltuk a rendszer normál módusait. Ezek 
állóhullámok, amelyek közül a leghosszabb hullám
hossznak megfelelő alapharmonikus elég nagy (akár 
m/M  ~ 1) tömegarány mellett is jó közelítéssel úgy 
viselkedik, mintha egy ideális rugó a szokásos effektiv 
tömeget mozgatná. A rövidebb hullámhosszú módú

A FIZIKA TANÍTÁSA

ALADDINA CSODALAMPAJA

A 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségku
tató Versenyen egy elektrokémiai témájú munkával 
indultam; mentorom ösztönzésére esett erre a válasz
tásom. Olyan pályamunkát szerettem volna készíteni, 
amelynek gyakorlati felhasználása is lehet és egyszerű 
körülmények között is elkészíthető. Úgy gondoltam, 
bőrünk savasságát hasznosítani lehetne, azaz galván-

sok rezgési frekvenciája nem egész számú többszörö
se egyik hosszabb hullámhosszúnak sem, ezért a rugó 
mozgása általában nem periodikus (kivéve, ha csak 
egy módus van gerjesztve).

A fentiek alapján az, hogy a mozgás mennyire jól 
közelíthető az ideális rugó mozgásával, a kezdeti fel
tételektől függ, mert ezek határozzák meg, milyen 
súllyal jelennek meg a magasabb frekvenciájú módu- 
sok. Ezt két példán szemléltettük: a) az M tömegnél 
fogva kihúzott majd magára hagyott rugó mozgását, 
illetve b) az eredetileg nyújtatlan és nyugvó rendszer
ben az M meglökésével indított mozgást elemeztük. 
Konklúziónk szerint az a) esetben egész nagy tömeg
arányig az alapmódus a meghatározó, a b) esetben 
viszont már kisebb tömegarányok mellett sem elha
nyagolhatók a felharmonikusok.

Bár a normál módusokkal elvben minden lehetsé
ges helyzet leírható, a gyakorlatban problémát jelent
het ezek felösszegzése, azaz a mozgás követése. Ez 
nem merül fel a hullámegyenlet egy másfajta megol
dása esetén, amelynek lényege, hogy a rugót model
lező rugalmas közegen jobbra és balra haladó hullá
mokat a rugó két végét leíró peremfeltételeknek meg
felelően összeillesztjük. Igaz, hogy itt többet kell szá
molni, de a mozgás lényegében tetszőleges ideig nyo
mon követhető. A b) esetet ezzel a módszerrel is 
megvizsgálva bemutattuk, hogy a rugó tényleges 
mozgását az alakítja ki, hogy a két vége között egy 
hullámfront ide-oda verődik.

Vizsgálódásunkat egy, a b) helyzethez illeszthető 
feladat megoldásával zártuk: megnéztük, hogy mikor 
és mekkora sebességgel löki el a rugó a végén lévő 
testet, ha az nincs rögzítve hozzá. Nem igazán megle
pő eredményünk szerint a test a kezdősebességénél 
mindig kisebb sebességgel repül el, ezért valamennyi 
energia mindig ottmarad a rugóban. A konkrét ered
mény mellett ez a feladat jól illusztrálja, hogy mennyi
ben hasonlít az M mozgása a harmonikusra, ha m/M  
elég kicsi, és hogy mennyire nem hasonlít arra, ha a 
tömegarány nagyobb.

Schronk Edina
Bolyai János Gimnázium 

és Kereskedelmi Szakközépiskola, Ócsa

elektromos úton elektromos feszültség és áram ter
melhető; mégpedig úgy, hogy fogyasztóként egy lám
pát (LED-et) is világításra tudjunk bírni. Elképzelésem 
szerint a lámpa nem csupán fényforrásként lenne 
használható, hanem „játékos” diagnosztikai eszköz
ként is, hiszen bőrünk pillanatnyi elektrokémiai álla
pota szerint működik.
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1. ábra. A hat darab elkülönülő, sorba kötött cella.

A lámpához szükségem volt egy minél nagyobb fe
szültséget és áramerősséget adó elektródapárra, amely 
nem mérgező, és lehetőleg könnyen hozzáférhető (sőt, 
akár újrahasznosítható vagy már újrahasznosított) anya
gokból van. A működéshez tenyerünkkel egyszerre 
meg kell fognunk (vagy más csupasz testrészünkkel 
érintkeztetni kell) az elektródákat. így elektrolitként az 
emberi bőrt használtam. A legjobbnak tűnő közönséges 
fémeket mérések útján választottam ki. Környezetünk
ben előforduló és viszonylag olcsó anyagok közül első
ként a réz-vas pár bizonyult a legjobbnak.

Ráadásul ezzel az új módszerrel bővül a napjaink
ban egyre népszerűbb „energia guberálás” [1] köre is, 
hiszen a jelenlegi népszerű kategóriákba (mint pél
dául a termoenergia, vagy elektrosztatikus energia 
stb.) nem illik bele, viszont néhány mikrowatt bejövő 
elektromos teljesítmény hatására is működik, így egy 
igazi „energy harvester”.

Működési elv, a megvalósíthatóság 
bemutatására irányuló előkísérletek

Első lépésként hat darab cella felhasználásával stabi
lan elértem az ibolya színű LED 3 V feletti működési 
feszültségét (7. ábra). Az előkísérletek során nem
csak az elektródákat, hanem az elektrolitokat is vari
áltam -  elektrolitként az ecetsavas oldat mindig na
gyon jónak bizonyult, és valamennyire hasonlít is az 
emberi bőrre.

Majd a 2. ábrán látható módon egy háromrétegű 
vászondarabot itattam át ecetes oldattal. Itt az egyes 
cellák már nem különülnek el teljesen (mint a poha
ras kísérletnél), hiszen az elektrolit részben közös, így 
mindig fellép valamennyi veszteségi áram is. (Amikor 
majd ember fogja meg az elektródákat, ott is kell erre 
számítani.) A veszteségek miatt arra lehet számítani, 
hogy több darab sorba kötött cellára lesz szükség. A 
réz- és vaslapok szomszédos páronkénti mechanikus 
egymáshoz rögzítésével kötöttem sorba a cellákat, 
természetesen figyelve a közöttük lévő maximum 3 
mm-es távolság betartására, és a szélek lelógására a 
rövidzárlati áram mérséklése végett. A vászondarab

2. ábra. Fémlapokkal történő kialakítás.

bal való érintkezés tökéletesítésére pedig könnyen 
formázható gyurmaalappal láttam el a szerkezetet. 
Méréseim szerint elég sok (legalább 10) cellával és 
ecetes oldattal a veszteségek ellenére is sikerül elérni 
a LED világítását.

Mivel ez a fajta előkísérlet sikeresnek bizonyult, a 
következőkben már nagyobb számú, ám kisebb felüle
tű cellák kialakításával próbálkoztam. Először egy hen
ger alakú lámpatest kialakítására törekedtem, amelynek 
oldalán palástként helyezkednek el az elektródák. Te
nyerünkkel ezt megfogva bírhatnánk világításra a LED- 
et. Ehhez elsőként minél nagyobb számú, ám annál 
kisebb cella kialakítása volt a célom, amit vas- és rézhu
zalok feltekerésével oldottam meg. Egy 5 cm átmérőjű 
PVC-csőre tekercseltem fel egymás mellé a huzalokat 
olyan módon, hogy a galvanizálás helyén damillal vá
lasztottam el a két fémdrótot egymástól. Ezek a követ
kező sorban természetesen egymás mellé kerültek, így 
kapcsoltam sorba az egyes cellákat. Azonos vastagságú 
(0,5 mm), könnyen tekercselhető huzalokat választot
tam és ezekkel megegyező átmérőjű damilt. Az elérhe
tő legnagyobb precizitás érdekében mindenek előtt egy 
saját tervezésű tekercselő „gépet” készítettem, majd 
ennek segítségével a szálakat pontosan egymás mellé 
csévéltem fel. Az egymáson való átfordulási pontokat 
egy vonalba igazítottam, majd kémiailag semleges 
epoxi típusú, kétkomponensű ragasztóval a csőre rög
zítettem őket. Végül -  ügyelve a szálak épségére -  ket
téfűrészeltem a tekercset, és a számomra felhasználha
tó részen (ahol a szálak párhuzamosan futottak) méré
seket végeztem. Ekkor már az emberi bőrt használtam 
elektrolitként és 15 darab cella segítségével külön mé
réseket végeztem száraz, nedves, illetve ecetsavas 
kézen (3- ábra). A mérési eredmények az 1. táblázat
ban találhatók.

1. táblázat
T ekercses je llegű  kialakítás m ért értékei

a bőr állapota feszültség áramerősség

száraz 34 mV 0,1 |XA

nedves 130 mV 0,3 gA

ecetes oldatba mártott 300 mV* 3,0 pA

* erősen ingadozó érték
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3■ ábra. Párhuzamosan futó, vékony szálakkal történő kialakítás.

Mindeközben nem adtam fel egy jobb elektródapár 
iránti kutatást, még több anyagot szereztem, illetve ál
lítottam párba. A méréseket, ahogy az előzőekben, 
most is száraz, nedves, illetve ecetsavas kézzel végez
tem el (2. táblázat). A vas-réz elektródánál magasabb 
feszültséget és áramerősséget előállító cink-réz párosra 
bukkantam, ezért a továbbiakban ezzel dolgoztam.

A háromszálú, azaz trifilláris tekercsek elkészítésével 
párhuzamosan, jellegét tekintve azonos, ám kivitelezés
ben eltérő módszerrel is próbálkoztam. Kör alakú (3 és 
5 cm átmérőjű és körülbelül 0,5 mm vastag) cink- és 
rézlapokat, valamint ehhez illő szigetelőanyagot vág
tam ki, ezek közepét átfúrtam, majd egy csavar és né
hány eltérő átmérőjű alátét felhasználásával (természe
tesen ezeket elszigeteltem a celláktól) rögzítettem őket, 
meglehetősen szorosan (4. ábra, 3 • táblázat).

Az előkísérletekből kiderült, hogy a cellák méreté
nek csökkentése árán elért cellaszám-növeléssel lé
nyegesen csökken a kinyerhető áramerősség. Ráadá
sul — a bekötött cellák számához képest — a feszültség 
növekedése szinte elhanyagolható. Ennek legfőbb 
oka a közös elektrolit használatából adódó veszteségi 
áramok kialakulása, illetve, hogy a kinyerhető áram
erősség függ a felület nagyságától. Ráadásul, ha nem 
elég agresszív az oldat (hanem például közönséges 
víz), akkor már túl kicsi lesz a feszültség, és a LED

2. táblázat
Új, jobb elektródapáros iránti kutatás.

mérés módja áramerősség feszültség

mérések száraz tenyéren

alumínium, réz 0,30 V 1 pA

horgany (cink), réz 0,50 V 2 pA

ólom, réz 0,23 V OpA

KO, réz 0,07 V 0 pA

ezüst, horganyzott vas

száraz 0,89 V 2 pA

vizes 0,94 V 13 pA

sóoldatos 0,94 V 620 pA

arany, horganyzott vas

száraz 0,39 V 1 pA

sóoldatos 0,73 V 400 pA

20 Ft-os érme, horganyzott vas

száraz 0,43 V 1 pA

vizes 0,76 V 10 pA

sóoldatos 0,95 V 35 pA

rézcső, horganyzott vascső (2 cm széles)

száraz 0,69 V 16 pA

vizes 0,78 V 40 pA

sóoldatos 0,74 V 1000 pA

rézcső, horganyzott vascső (3 cm széles)

száraz 0,76 V 23 pA

vizes 0,76 V 40 pA

sóoldatos 0,73 V 600 pA

nem fog világítani. Az emberi tenyérben elférő méret
ben és pusztán nedves elektródákkal sehogyan sem 
sikerült elérnem a működést. Ezért a továbbiakban 
kisebb számú, de nagyobb felületű cellák kialakításá
ra törekedtem.

4. ábra. Kör alakú lapokkal való megoldás. Kísérletek kevesebb, nagyobb felületű, 
csodarabokból kialakított cellákkal

Elsőként azonos (2,7 cm) külső átmérőjű és 1 cm 
hosszú vas- és rézcsővel kísérleteztem. Ezeket is rög
zítenem kellett, azonban nem sikerült azonos falvas-

3. táblázat
Kör alakú lapokkal kialakított e lren d ezés m ért értékei

a bőr állapota feszültség áramerősség

száraz 335 mV 1,8 pA

nedves 250 mV 6,5 pA

ecetes oldatba mártott 730 mV 75,0 pA
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5. ábra. Két-két vas- és rézcsődarabból kialakított cella.

tagságú csövekhez jutnom, így nem használhattam 
PVC- vagy egyéb tömör csövet a henger alapjaként. A 
kísérleteket két darab (5. ábra, 4. táblázat), illetve 
három darab (6. ábra, 5. táblázat) sorba kötött cellá
val is elvégeztem.

A mért adatokból következik, hogy még ezzel a 
megoldással sem lehet a közös elektrolitból szárma
zó rövidzárási áram nagyságát kellően redukálni. Az 
áramerősség értékek viszont már kettő cellánál is 
jobbak, mint az előző, több cella alkalmazása esetén, 
így érdemesebb minél nagyobb felületű cellákat ki
alakítani. Ha azonban több cellát kötünk sorba, az 
egyes cellák felülete kisebb lesz (ami a kinyerhető 
áramerősség csökkenését is maga után vonja), az egy 
galváncellában kialakuló feszültség és az általam 
sorba kötött cellák feszültségének arányáról már nem 
is szólva!

A galváncella teljesítményének felerősítése 
áramkör segítségével

A fentiek miatt úgy találtam, hogy módosítani kell 
eredeti elképzelésemet, és nem sok cella sorba köté
sével próbáltam elérni a LED működtetéséhez szüksé
ges legalább 3 V-os feszültséget, hanem egy konver-

6. ábra. Három-három vas- és rézcsődarabból kialakított cella.

4. táblázat
Két darab vas- é s  rézcsőb ő l kialakított cella  m ért értékei

a bőr állapota feszültség áramerősség

száraz 180 mV 1,8 pA

nedves 300 mV* 6,5 pA

ecetes oldatba mártott 580 mV 75,0 pA

* erősen ingadozó

tér áramkör segítségével. A konverternek meg kell 
elégednie azzal a feszültséggel (és árammal), amit 1 
db cella képes nyújtani. Nem nyilvánvaló, hogy lehet 
ilyen átalakítót készíteni..., de lehet!

Sokféle DC-DC feszültségkonverter létezik és vásá
rolható is, de a működéshez többségük minimálisan 
1—1,5 V-os bemenő feszültséget és eközben jó pár 
mA-es áramerősséget igényel. Esetünkben ez egész 
egyszerűen nem áll rendelkezésre, ugyanis még Cu-Al 
elektródáknál is maximum 0,5-0,9 V körüli feszült
ségértékeket mérhetünk, miközben az áramerősség 
csak 10 mikroamper nagyságrendű. Ezért egy olyan 
konvertáló áramkört kellett készíteni, amelyik menet 
közben nem pazarolja az áramot (a szivárgási veszte
ségi árama elhanyagolható), és megelégszik körülbe
lül 0,8 V-os bemenő feszültséggel.

A konverter konkrét felépítésének és működésé
nek megtervezésekor első lépésként az elektródák 
felől érkező nagyon pici (10 |iA körüli) áram töltését 
összegyűjtjük egy 100 ji.F-os elektrolitkondenzátorban 
(C), amely 10-20 másodperc alatt feltöltődik a cella 
feszültségére. Kezdetben a transzformátoron semmi
lyen áram nem tud átfolyni, mert a T tranzisztor és a 
LED is zárt állapotban vannak.

Azonban amikor a C elektrolitkondenzátor feszült
sége meghaladja a nagyjából 0,5 V-os feszültséget, a 
T (bipoláris) tranzisztor bázis-emitter diódáján már 
anynyi áram folyik, hogy az nyitásba kezdi vezérelni 
a tranzisztort a kollektor-emitter között. A szilícium
tranzisztorok (mint a BC212 is) nyitásához elvileg 
0,6-0,7 V-os feszültség kellene, de ezt a feszültséget 
néhány mA-es kollektoráramnál szokás mérni, ese
tünkben pedig sokkal kisebb áramokkal dolgozunk, 
így a szükséges nyitófeszültség is kisebb. Ahogy a 
tranzisztor nyitni kezd, számottevő áram indul meg a 
transzformátor primer tekercsén, amelynek ellenállá
sa esetünkben 22 Q körül van. A meginduló áram 
feszültséget indukál a szekunder tekercsben is, még-

5. táblázat
H árom  darab vas- és rézcsőb ő l kialakított cella  

m ért értékei

a bőr állapota feszültség áramerősség

száraz 350 mV 3,9 pA

nedves 630 mV 16,3 pA

ecetes oldatba mártott 640 mV 52,5 pA
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7. ábra. Az áramkör kapcsolási rajza.

pedig kissé (háromszoros arányban) feltranszformál
va. A szekunder tekercset olyan polaritással kapcsol
juk rá a tranzisztor bázisára, hogy pozitív visszacsato
lás jöjjön létre. Ezért amikor a tranzisztor nyitni kezd, 
a szekunder tekercsen indukálódott (feltranszfor
mált) negatív feszültség még gyorsabb nyitásra kész
teti a tranzisztort.

Ez az önmagát erősítő folyamat csak addig tart, 
ameddig az áram növekedni képes a transzformátor 
primer tekercsén keresztül: a primer tekercs egyen
áramú ellenállása, a tranzisztor maradék ohmos el
lenállása, és a kimerülni kezdő C kondenzátor csök
kenő feszültsége előbb-utóbb csökkenést eredmé
nyeznek. Ezután a pozitív visszacsatolás a tranzisz
tor minél gyorsabb lezárását fogja eredményezni, 
ugyanis a csökkenő áram olyan (pozitív) feszültsé
get indukál a transzformátor szekunder tekercsében, 
amely a tranzisztort zárni igyekszik. Ez a folyamat 
igen hamar eljut a tranzisztor teljes lezárásáig (az R 
ellenállás szerepe csupán annyi, hogy a tranzisztor 
bázisába ne folyjék be feleslegesen nagy, vesztesé
get okozó áram).

Ekkor történik meg a számunkra fontos esemény: 
a transzformátor induktivitásán áthaladó áram nem 
hagyja magát egy pillanat alatt kikapcsolni. A T tran
zisztor le is zár, azért az elektronok még jó ideig to
vább haladnak a kollektor felé, és ott felhalmozódva 
egyre nagyobb negatív potenciált eredményeznek. 
Ez az impulzusszerű feszültségnövekedés akár 20- 
30 V-os negatív feszültséget is eredményezhetne, de 
nálunk mindenesetre nem növekszik magasabbra, 
mint a LED nyitófeszültsége, amelyet elérve az áram 
a LED-en keresztül halad tovább (azt egy pillanatra 
világításra bírva), így a kollektornál nem halmozód
nak tovább az elektronok. A villanási folyamat azért 
áll le, mert csakhamar elfogy a transzformátorban 
(mint induktivitásban) tárolt mágneses energia. Te
hát az áramkör a C kondenzátorban folyamatosan 
halmozódó energiát időnként „megcsapolja”, és a 
kondenzátor-transzformátor alkotta rendszer egy 
olyan áramimpulzust alakít ki belőle, amelynek fe
szültsége is elegendő a LED meghajtásához. Na
gyobb C kapacitással és kisebb transzformátor-ellen
állásokkal nagyobb, de ritkább villanásokat lehet 
produkálni. A 7. ábra szerinti értékekkel a villaná
sok száraz tenyérnél néhány másodpercenként jön

nek, nedves és szennyezett tenyérnél meg szinte 
folyamatosan. Nem túl világos környezetben a vil
lanások jól láthatók. (Ez a konverter áramkör na
gyon hasonlít a televíziós készülékekben korábban 
előszeretettel használt blocking-oszcillátorokhoz [2], 
csak most nagyon kis feszültségű és áramú táplálás
hoz van igazítva.)

A lámpa végső formájának elnyerése

Az első áramkör elkészült. Egy rézcsövet helyeztem 
az egyik kivezetésére, a másikra pedig egy hengerré 
hajlított, összeforrasztott cinklemezt, a lámpa így mű
ködik! Újabb áramköröket készítettem, majd a kiveze
téseket már az elképzelésemhez közelebb álló réz- és 
cinklapokkal kötöttem össze.

Először szerettem volna készíteni egy „hagyomá
nyos” (Aladdina), rúdlámpa jellegű zseblámpát, ami
hez szükségem volt egy kör alakú lámpatestre. Azt az 
önkéntelen feltételezést is ki szerettem volna zárni, 
hogy egy ilyen zseblámpa minden bizonnyal elemmel 
működik, ezért nem egy hagyományos zseblámpates
tet, hanem egy átlátszó üveghengert használtam. En
nek belsejében helyeztem el az áramkört oly módon, 
hogy a LED a henger egyik kivezetésénél legyen, 
majd a hengerre palástként helyeztem el a két fémla
pot. Kétféle megoldás létezik: az elektródákat kör 
formájúra hajlítjuk, és így helyezzük el egymás mel
lett, vagy félkör alakú formát készítünk belőle, és 
párhuzamosan helyezkednek el az egyenes oldalak. 
Természetesen itt is ügyelni kell a cellák közötti mini
mum 1, maximum 3 mm távolságra. Ezt tenyerünkkel 
megfogva világításra bírhatjuk a LED-et. Mindkét kivi
telezéssel működőképes lámpát kapok.

Ezután egy, a meséből ismert, formatervezett lám
pát is szerettem volna készíteni, alakra nézve hason
lót Aladdin lámpájához. Ilyen formájú edényt szinte 
sehol nem tudtam beszerezni, ezért kerámiából ké
szíttettem. Az enyém oldala kissé lapított lett, ide he
lyeztem a megfogandó elektródákat, amelyeket meg
lehetősen nehéz megfelelő alakúra hajlítani. A kanóc 
helyén világít a LED, és a lámpa testében kapott he
lyet a konvertáló elektronika. Ha a lámpát elég szoro
san fogjuk (dörzsölni azért nem kell), akkor idővel 
villogni kezd. Több, különböző méretű darabot is 
készítettem.

Több emberrel is kipróbáltam a lámpa működését, 
különféle körülmények között végeztem kísérleteket: 
kézmosás után, tiszta kézzel; étkezés után, illetve 
sportolás után; 10 másodperces periódusonként mér
tem a LED villanásainak számát. A kapott adatok iga
zolásul szolgáltak következtetéseimre: a tiszta kéz 
kevésbé savas, mint a mozgás következtében izzadttá 
vált, de az étkezés is aktívan befolyásolja a mérhető 
értékeket. Az egyénenkénti különbség persze a test- 
felépítéstől is függ, ezért a kísérleti alanyok magassá
gát és súlyát is dokumentáltam (6. táblázat).

Az Aladdin-lámpa kapcsán akár párhuzamot is 
vonhatnánk a bagdadi elemmel [31. Figyelemre méltó,
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6. táblázat
Az e lk észü lt A laddin-lám pa m űk ödése k ü lönböző  

em berek  kezében

kísérleti alany adatai 10 s alatt lezajlott villanások száma

magasság súly étkezés kézmosás sport
után után után

179 cm 70 kg 32 db 27 db 98 db

166 cm 58 kg 26 db 27 db 56 db

159 cm 49 kg 42 db 32 db 53 db

163 cm 48 kg 35 db 11 db 41 db

163 cm 56 kg 52 db 26 db 66 db

hogy olyan kétezer éves iraki agyagedényeket tártak 
fel, amelyek belsejében egy rézcső és egy -  feltehe
tően savas kémhatású folyadékkal való érintkezés fo
lyamán oxidálódott -  elszigetelt vasrúd található, 
amelyek galvánelemként funkcionálhattak. Ebben vi
szont a folyékony halmazállapotú elektrolit minden 
bizonnyal az edény belsejében helyezkedett el, míg 
az én lámpámon az edény külső felén kapnak helyet 
és nem akármilyen folyadék adja az elektródák közöt
ti közvetítő közeget...

A lámpa használata

A tenyerünket a lámpán elhelyezkedő fémlapokra 
kell tenni a 8. ábrán látható módon.

Ha elég szorosan fogjuk, a galvanizációs folyamat 
hatására elektromos áram termelődik.

Ezt az edény/henger belsejében elhelyezett áram
kör annyira felerősíti, hogy arról már egy LED-et is 
működtetni tudunk: a fénykibocsátó dióda 20-30 má
sodpercen belül villogni kezd. A villanások között 
eltelt időt több tényező is befolyásolja, ám érdemes 
feljegyezni az egységnyi idő alatt mérhető villanások 
számát, mert ebből a bőrét adó személy egészségi 
állapotára is következtethetünk.

A lámpa mindaddig működik, amíg a kezünkben 
tartjuk, ha letesszük, a folyamat önmagától leáll.

További elképzelések, fejleszthetőség

LED helyett egy kis teljesítményű hangszórót is műkö
désre bírhat az áramforrás. Ezáltal elég lesz csupán 
hallótávolságon belül lennünk, így nagyobb fényben 
is használható lesz a szerkezet.

Másik elektródapár, például cink-réz elektródapár 
alkalmazásával számunkra ideális a kinyerhető áram 
mennyisége, ám nemesfémek alkalmazásával ezt még 
fokozni lehet. Ezért tervezem egy vezető anyag arany
nyal vagy ezüsttel való galvanizálását, és ezt használ
nám pozitív elektródaként.

Orvosi, dietetikai felhasználása is elképzelhető, 
hiszen a lámpa működését nagyban befolyásolja bő
rünk ellenállása, de ennek kimutatására már sokféle

8. ábra. A zseblámpa és Aladdin lámpája formájú elkészítés.

eszköz készült (EEG, EKG stb.), a lámpát nem ennek 
mérésére szeretném használni.

A galváncellából kinyerhető áram mennyisége az 
elektrolit anyagi minőségétől is függ, esetünkben az 
emberi bőr savasságától, amit a savháztartásunk hatá
roz meg. Savháztartásunk egyensúlyának felborulása 
sokáig észrevétlen maradhat, ám súlyos következmé
nyekkel járhat, mint például a csontritkulás, szellemi 
és fizikai teljesítőképesség-csökkenés, anyagcsere
eltolódás vagy súlyproblémák. Mivel a lámpa műkö
déséből bőrünk savasságára is következtethetünk 
(minél savasabb az ember bőre, a LED annál sűrűb
ben villog), a lámpa orvosi mérőműszerré való fejlesz
tése sem kizárt.

Mindenesetre hasznos kis dietetikai tanácsadó le
het, mert a savháztartás elsősorban az elfogyasztott 
ételek pH-értékétől függ. Műszerünkkel esetleg ellen
őrizhetjük aktuális savháztartásunkat, és eszerint állít
hatjuk össze étrendünket.

Másik elképzelésem további „energiaguberálás”, 
hogy ezt az energy harvestert a mindennapokban is 
felhasználhassuk energia nyerésére. Gondoljunk bele, 
hogy mennyi időt töltünk a számítógép előtt, közben 
meglehetősen sokat nyugtatjuk tenyerünket az egé
ren! Milyen praktikus lenne, ha az egereknél is hasz
nosíthatnánk az elképzelést: magunk termelnénk meg 
a kattintgatáshoz szükséges elektromos áramot.

Számos elképzelésem van a szerkezet továbbfej
lesztésére. Már van standard lámpám -  ráadásul kettő, 
kíváncsisággal és lelkesedéssel fogadták az emberek 
ezeket a „találmányokat”. Úgy gondolom, hogy na
gyobb tömegek is érdeklődést mutatnának iránta az 
egyszerű használhatósága miatt (például nem kell 
elemért szaladgálniuk a boltba..., a kezük mindig 
„kéznél van” ©).
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XIII. 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 Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny. Azóta a Szilárd 
Leó Tehetséggondozó Alapítvány és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat minden évben megrendezi a versenyt. 
2006 óta határon túli magyar anyanyelvű iskolák tanu
lói részére is megnyitottuk a részvétel lehetőségét. Az 
idén éltek ezzel először szerbiai vajdasági iskolák: 
Zentárói a Gimnázium, valamint a Bolyai Tehetség- 
gondozó Gimnázium és Kollégium, továbbá Újvidék
ről a Gimnazija Svetozar Markovié. Örvendetesen 
folytatódtak az erdélyi iskolákból történő jelentkezé
sek is: Székely Mikó kollégium (Sepsiszentgyörgy), 
János Zsigmond Unitárius Kollégium (Kolozsvár), 
valamint a Nagykárolyi Elméleti Líceum (Nagykároly). 
A határon túli iskolákból összesen húsz első kategó
riás (11-12. osztályos) tanulót neveztek be a verseny
be. Sajnos, Felvidékről és Kárpátaljáról 2010-ben sem 
kaptunk nevezéseket. Összesen 251 első kategóriás (a 
már említett határon túliakon kívül 177 vidéki és 54 
budapesti) valamint 140 junior kategóriás (vidékről 
118, Budapestről 22) nevezés érkezett.

A 2010. március 1-jén megtartott első forduló (vá
logató verseny) tíz feladatát az iskolákban három óra 
alatt lehetett megoldani. Kijavítás után a tanárok 
azokat a megoldásokat küldték be a BME Nukleáris 
Technika Tanszékére, ahol a 9—10. osztályos (junior) 
versenyzők legalább 40%-os, a 11—12. osztályos (I. 
kategóriás) versenyzők legalább 60%-os eredményt 
értek el.

Az alábbiakban ismertetjük a válogató verseny -  a 
2. részben pedig a döntő -  feladatait, valamint rövid 
megoldásukat. Valamennyi feladatra 5 pontot lehetett 
kapni.

A válogató verseny (I. forduló) 
feladatai és megoldásuk 1 2 3 4 5

1. feladat
Szilárd Leó életrajzi totó
1. Hányadik lett 18 éves korában az Eötvös Loránd 

Matematikai Tanulmányi Versenyen? 1: első, 2: 
második, x: harmadik.

2. Mikor hagyta el Európát? 1: 1933, 2: 1938, x: 1939.
3. Mi volt Einsteinnel közös szabadalma? 1: mágneses 

hűtőszekrény, 2: kemosztát, x: ciklotron elv.
4. A hidegháború idején, 1947-ben, a megegyezés 

érdekében híressé vált levelet írt egy ország veze
tőjének. Kinek? 1: Truman, 2: Churchill, x: Sztálin.

5. Küzdött egy európai és egy közel-keleti atomfegy
vermentes övezet létrehozásáért. Ezért mondta rá 
Klein György: 1: „...maga volt a világ lelkiismere

te...”, 2: „...minden elismerést megérdemel...”, x:
„...nincs nála erre alkalmasabb ember...”

Megoldás: a helyes tipposzlop: 2, 2, 1, X, 1. Minden 
helyes válasz 1 pontot ért.

Megjegyzések: az első kérdéssel kapcsolatban: az 
1916-os Eötvös Matematikai Versenyt Koródi Albert 
nyerte, a 18 éves Szilárd Leó akkor a második volt (a 
fizika versenyt megnyerte). A megadott szakirodalom 
közül egyesekben azonban csak annyi szerepelt, 
hogy Szilárd Leó megnyerte mind a matematikai, 
mind a fizikai Eötvös Versenyt, ezért a Versenybizott
ság úgy döntött, hogy azokra a megoldásokra is ad 
egy pontot, akik az első kérdésre 1-gyel válaszoltak.

2. feladat
Miért helyes, illetve miért helytelen úgy elképzelni, 

hogy az elektronok az atommag körül ahhoz hason
lóan keringenek, mint a bolygók a Nap körül? Milyen 
jelenségeket lehet jól leírni a modellel, és melyeket 
nem?

Megoldás
A modell által jól leírt jelenségek:
-  az atom tömegének legnagyobb része egy igen 

kis térrészre összpontosul;
-  az atomban lévő pozitív töltések egy igen kis 

térrészre összpontosulnak (Rutherford-kísérlet);
-  a Coulomb-erő képes a különböző elektromos 

töltésű részeket ugyanúgy pályán tartani, ahogyan a 
gravitációs erő a bolygókat, mivel mindkettő a távol
ság négyzetével fordítottan arányos.

A modell hibái:
-  A keringő elektronok gyorsuló mozgást végez

nek, tehát sugározniuk kellene. Emiatt bele kellene 
zuhanniuk a magba.

-  A bolygók keringési távolsága széles határok 
között bármi lehet. Az elektronok energiája -  és ez
által a keringési távolságuk -  csak meghatározott érté
keket vehet fel. Ezt a modell nem magyarázza, pedig 
ez biztosítja az atomok stabilitását.

-  A keringés velejárója a perdület. A kvantumme
chanika és a kísérletek szerint azonban a H-atom 
alapállapotában az elektron pályamomentuma nulla.

3-feladat
A gadolinium ezüstös színű, lágy nehézfém. Egyes 

izotópjai nagyon jó neutronelnyelők, így ha atom
reaktorba kerül, akkor -  a xenonhoz hasonlóan -  
reaktorméreg. Mivel a 157Gd atommagok neutronfelvé
tel után olyan izotóppá alakulnak, amelyek már nem 
nagyon jó neutronelnyelők, ezért egy idő után elfogy
nak a neutronelnyelésre alkalmas atommagok. Emiatt 
a gadolíniumot kiégő méregnek nevezik. Abban vi
szont különbözik a xenontól, hogy a reaktor leállása 
után nem szaporodik. Az atomreaktorok teljesítmény-
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növelése és az üzemanyagciklus meghosszabbítása 
érdekében az eddigi 3,82%-os dúsítású kazetták közé 
4,2%-os dúsításúakat is helyeznek. Miért célszerű 
ilyenkor a reaktorba gadolíniumot is juttatni?

Megoldás
A reaktor teljesítményét — kissé leegyszerűsítve — 

az aktív zónában lévő hasadóanyag mennyisége és 
az átlagos neutronfluxus nagysága határozza meg. Az 
energiatermelési kampány elején még sok a hasadó
anyag, ezért kisebb neutronfluxus kell az előírt telje
sítmény eléréséhez, mint a kampány végén, amikor 
az üzemanyag már fogyóban van. A neutronfluxus 
növekedését a kiégő mérgek — például gadolinium — 
alkalmazásával is el lehet érni. Ha a gadolinium kez
detben megfelelő arányban van jelen, akkor elérhető, 
hogy a gadolinium kiégése miatt növekvő neutron
fluxus éppen kompenzálja a hasadóanyag fogyásából 
eredő hatást, és a reaktor teljesítménye akár további 
szabályozóelemek nélkül is -  szinte automatikusan -  
állandó szinten marad.

Különösen fontos a kiégő mérgek alkalmazása tel
jesítménynöveléskor, és/vagy kampányidő hosszabbí
táskor. Ezekben az esetekben több energiát akarunk 
termelni egy kampány alatt, ezért több hasadóanyagot 
kell bevinni a reaktorba. Ezt magasabb dúsítású ka
zettákkal érik el. Nem biztos azonban az, hogy az 
eredetileg tervezett szabályozóelemek elegendőek 
arra, hogy a kampány elején az így bevitt többletreak
tivitást az előírt biztonsági szinten le tudják kötni. 
Kiégő mérgek -  például gadolinium — alkalmazásával 
azonban kompenzálni lehet a bevitt többlet hasadó
anyag hatását.

4. feladat
Az újságokban a következő hír jelent meg: „Az 

ELTE és a KFKI RMKI három kutatóját érte az a meg
tiszteltetés, hogy először publikálhattak 2,36 tera- 
elektronvolton történt ütközéseket. A rekord energia
szintet a CERN gyorsítójában, az LHC-ben állították 
elő, ahol még magasabb energián fogják keresni a 
rejtélyes Higgs-bozont. A részecskevadászatban jól 
jönnek majd a magyarok mérései.” A három magyar 
kutató név szerint: Siklér Ferenc, Veres Gábor és Kraj- 
czár Krisztián.

A nyugalmi tömegük hányszorosára nőtt a 2,36 TeV 
energiát eredményező ütközésben részt vevő, felgyor
sított protonok tömege?

Megoldás
Miután a protonok egymással szembe ütköztek, a 

2,36 TeV-es ütközési energiát két, egyenként 1,18 TeV 
= 1,88-10"7 J mozgási energiájú proton hozta létre. A 
protonok nyugalmi tömege 1,672-10"27 kg. A mozgási 
energiát az

E = m c2 - m0c2

képlettel lehet megadni, ebből

E+ mQc2

behelyettesítve:

1,88 -10“7 + 1,672 -ÍCT27 -9 -1016m = —-------------- ------ ----------------- =
9 • 1016

2,09 ■ 10"24 kg.
Ez a proton nyugalmi tömegének 1250-szerese.

5. feladat
Becsüljük meg Magyarország összes lakásában lévő 

radongáz tömegét! Mekkora lenne e gázmennyiség 
térfogata normálállapotban?

Adatok: A 222Rn felezési ideje Tj- = 3,8 nap. A la
kások légterének átlagos (radonból származó) ak
tivitása 50 Bq/m3. A lakások számát vegyük 4 millió
nak, az átlagos térfogatot pedig V = 60 m2 x 3 m = 
180 m3-nek.

Megoldás 
Az összes aktivitás:

Aö = 4-104 * 6 • 1,8-102 m3 • 50 = 3,6-1010 Bq,
m3

másrészt

A = — N, Tf

amiből

N = Tf - 
In 2 f

3,6-1010 1/s
In 2

170,51 TO14 * 1.7-1016 

így a radongáz tömege

1,7-1016

3,8 -8,64-104 s

m
6 - 1023

222 g = 62,9’10"7 g -  6,3 flg.

E gázmennyiség térfogata normál állapotban:

V~ id 7 22410 cm3 = 6,35T0~4 cm3 = 0,6 mm3. 
6 -1023

Második (alternatív) megoldás

J .-
V-

6,3'10"6 g -8,314 —2— -273 K 
m R T  K mól
Mp 222 • 105

mól

64-10'11 m3 = 0,6 mm3.

N
n r

6. feladat
A Nap 3,92 T026 W teljesítménnyel sugároz.
a) Mekkora tömeget veszít másodpercenként a 

sugárzása következtében?
b) Egy átlagos emberi élet 75 év. Tömegének há

nyad részét veszíti el ez alatt az idő alatt a Nap?
c) Hova lesz a Nap tömegvesztesége?
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Megoldás
a) A másodpercenkénti energiaveszteség AE = 

3,92-IO26 J. AE = w c 2 a relativitáselmélet szerint, 
ahonnan a másodpercenkénti tömegveszteség

m = ~ 4,36-109 kg.
c2

b )  75 év alatt körülbelül l,0d019 kg a tömegveszte
ség, azonban ez a Nap tömegének mindössze

1,0'IQ19 kg = 5 .10-12
1,99-103° kg

azaz 5 pikonapnyi része.
c) A Nap sugárzás miatt bekövetkező tömegveszte

ségének legnagyobb része sugárzás formájában ma is 
az Univerzumban van. Igen kis része beleütközött 
csillagokba, bolygókba (például Föld). Ám a Föld 
(vagy egyéb bolygók) által elnyelt sugárzás nagy ré
sze ismét kisugárzódon, bár jóval alacsonyabb hőmér
sékletű hőmérsékleti sugárzás formájában.

7. feladat
A Balatonon idén a jég átlagosan 14 cm vastagságú

ra „hízott”.
a) Mennyi idő alatt tudja ezt a Nap megolvasztani, 

ha a Nap változó sugárzási intenzitását úgy közelítjük, 
mintha naponta 6 órán keresztül 30°-kal járna a hori
zont felett, és a sugárzás 90%-a visszaverődik a jégről?

b) Becsülje meg, hogy mekkora tömegű hidrogén 
fúziója szolgáltatna ennyi energiát a Napban végbe
menő fúziós folyamat során?

Adatok: a Balaton területe 595 km2, a jég hőmér
sékletét vegyük mindenütt 0 °C-nak. A Föld felszí
nére érkező napsugár teljesítménye derült időben, 
merőleges beesésnél: 600 W/m2. Az energiatermelő 
magfúziós folyamat (több közbeeső lépcsőn keresz
tül): 4 —> .jHe. A H és a He atommag tömege rend
re: = 1,673-10"2 kg, illetve mHe = 6,647d0~27 kg.

Megoldás
Először 1 m2 jégre végezzük el a számolást. A jég

tábla térfogata V= 1 m2 • 0,14 m = 0,14 m3. A jég sű
rűsége 920 kg/m3, ezért a jégtábla tömege: 128,8 kg. A 
jég olvadáshője 3,35 dO5 J/kg, azaz ekkora jégtábla 
megolvasztásához 4,3 dO7 J szükséges. Mivel a Nap 
átlagosan csak 30°-kal jár a horizont felett, ezért a 
merőleges beeséskor érvényes 600 W/m2 helyett csak 
600-sin30° = 300 W/m2 az intenzitás, és ennek is csak 
10%-a nyelődik el, a többi visszaverődik. Tehát a jég
ben elnyelődő teljesítmény: 30 W/m2. 1 m2-es jégtábla 
megolvasztásához tehát

t = 4,3'107 = l,43d06 s = 398 h 
30

szükséges. A feladat szerint naponta átlagosan csak 
6 órát süt a Nap, ezért a 398 órányi napsütéshez 66,4 
napra van szükség. Mivel minden egyes négyzetmé
terre ugyanakkora energia esik, ezért a teljes jég

mennyiség felolvasztásához is ugyanennyi időre van 
szükség.

b)A feladat második része a szükséges energia fú
ziós előállításában résztvevő hidrogén tömege. A teljes 
jégfelület megolvasztásához Q = 4,3dO7 • 595dO6 = 
2,56d016 J energia szükséges. A 4[H - )  3He fúzióban 
felszabaduló energia a tömeghiányból számolva q = 
( 4 =  4,05dO“12 j, ennyi energia előállításá
hoz N = Q/q = 0,63 dO28 magreakció szükséges. Minden 
magreakcióban 4 hidrogén vesz részt, így az „elhasznált” 
H-atommagok száma: 2,5dO28. Egyetlen H-atom tömege 
l,673d0-27 kg, ezért ennyi energiát -42 kg hidrogén 
fúziójával lehet előállítani. (A Napban 66 nap alatt termé
szetesen ennél sokkal több hidrogén fuzionál, hiszen a 
Nap által kibocsátott energiának csak igen kis része for
dítódik a balatoni jég megolvasztására.)

8. feladat
Egy 500 nm hullámhosszúságú monokromatikus fényt 

a tér minden irányába egyenletesen kibocsátó, pontsze
rűnek tekinthető fényforrás teljesítménye 20 mW.

a) Másodpercenként hány foton érkezhet be ebből 
a 2 km távolságban álló megfigyelő szemébe, ha pu
pillájának átmérője 2 mm?

b) Legfeljebb milyen messziről lehet ezt a fényfor
rást még éppen meglátni, ha tudjuk, hogy egy sötét
hez szoktatott szem retinája másodpercenként körül
belül 30 foton beesését már képes érzékelni?

Megoldás
Az 500 nm hullámhosszúságú foton energiája: E = h f  

= h-c/X = 4d0~19 J. A másodpercenként kibocsátott 
fotonok száma: N= 20 mW/4dO~19 J = 5d016 darab.

a) A szembe érkező fotonok számát úgy kapjuk 
meg, hogy az összesen kibocsátott foton számát el
osztjuk a 2 km sugarú gömb felszínével, és azt meg
szorozzuk a 2 mm átmérőjű pupilla területével:

n = 5d016 -I1- 10- , )- ”—  3,l-103 foton/s.
4it(2d03)2

b) A 30 foton ennek körülbelül századrésze. Mivel 
az intenzitás a távolság négyzetével fordítottan ará
nyos, ezért tízszer olyan messzire lehet még elmenni 
ahhoz, hogy észrevegyük a fényforrást, azaz körülbe
lül 20 km-re. Ez az eredmény természetesen csak ak
kor igaz, ha a levegő fényelnyelésétől és fényszórásá
tól eltekintünk. (A gyakorlatban 20 km távolságban 
ezeknek már jelentős szerepe van.)

9■ feladat
Egy y-forrás aktivitása 925 kBq. A Geiger-Müller- 

számlálóval másodpercenként 160 darab beütést tu
dunk regisztrálni, amikor a forrás és a számláló közé 
3,2 mm vastag ólomlemezt helyeznek. A lemez eltá
volításakor a beütésszám 280-ra nő másodpercenként.

a) Milyen messze van a 4 cm átmérőjű GM-cső a 
forrástól, ha a cső a ráeső fotonok 10%-át érzékeli?

b) Milyen vastag ólomlemezt kellene alkalmazni, 
ha azt szeretnénk, hogy 50%-kal csökkentse a sugár
zás intenzitását?
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Megoldás
a) A számláló a 925‘103 darab fotonból csak 280-at 

érzékel. Mivel a cső csak minden tizedik ráeső fotont 
érzékeli, ezért 2800 foton éri el a cső felszínét. A for
rás által kibocsátott fotonok egy AnR2 felületű göm
bön egyenletesen oszlanak el, ahol R a detektor for
rástól mért távolsága. A detektor felszíne:

71
( d ]

2
V /

= 4n  cm2.

Erre esik 2800 foton másodpercenként, a kibocsátott 
925 ezerből. Azaz:

2800 = 4 71 925 T03.
4 n R 2

Ebből kapjuk:

R2 925-103
2800 330,35,

azaz R= 18,18 cm.
b) Az ólomlemez a sugárzást az exponenciális gyen- 

gülési törvény szerint gyengíti.
X

/O ) = 70 2 ~L,

nását okozó anyag egyetlen atommagjának magreak
ciójából felszabaduló energia 32 pj.

Megoldás
a) A hirosimai atombomba robbanóanyaga igen ma

gas (>90%) dúsítású 235U volt.
b) Tudjuk, hogy egy hasadásban megközelítőleg 

32T0~12 J energia szabadul fel. A reakcióba lépett 
magok száma tehát

15 4,184-lQ12 
32 -10'12

1,96T024,

azaz 3,27 mól. A bomba hasadóanyaga zömében 235- 
ös tömegszámú urán. A láncreakcióban résztvevő 
urán tömege tehát 3,27-235 = 768 g, ami a bombában 
lévő hasadóanyag tömegének körülbelül 1,2%-a.

c) Az anyagnak azért csak ilyen kis hányada lépett 
reakcióba, mert a felszabaduló hatalmas energia elpá
rologtatta a bomba többi részét, mielőtt a láncreakció 
kiterjedhetett volna arra is.

d) A kritikus tömeg -  a legegyszerűbb magyarázat 
szerint — azért létezik, mert a láncreakcióban keletke
ző neutronok száma a térfogattal arányos, míg a bom
ba felületén kilépő, a láncreakció számára elvesző 
neutronok száma a felülettel. Az önfenntartás érdeké
ben el kell érni egy kritikus arányt a keletkező/elve- 
sző neutronok között. Ez az arány:

ahol L a felezési rétegvastagság. A feladat éppen erre 
kérdez rá, hiszen ez az a vastagság, amely az intenzi
tást a felére csökkenti.

A feladatból tudjuk, hogy

7(3,2 mm) _ 160
~~F0 280

0,571.

térfogat _ R} _ ^  
felület R2

Innen látható, hogy a bomba sugarának növelésével 
ez az arány javítható, és megfelelő hasadóanyag ese
tén van olyan méret, amikor ez az arány eléri az ön
fenntartó láncreakcióhoz szükséges értéket.

Azaz

M
0,571 = 2 L .

Mindkét oldal logaritmusát véve kapjuk: 

lg0,571 = - ^ l g 2 ,

amiből

L = -3,2 — = 3 96 mm.
Ig0,571

10. feladat
a) Mi volt a 64 kg töltetű hirosimai atombomba 

robbanóanyaga?
b) Megközelítőleg az anyag hány százaléka lépett 

reakcióba a 15 kt (kilotonna) erejű robbanásban?
c) Mit gondol, miért?
d) Adjon egyszerű magyarázatot arra, hogy miért 

van szükség egy bizonyos kritikus tömegre az ön
fenntartó láncreakció létrejöttéhez!

Adatok: 1 kilotonna hagyományos robbanóanyag
ból 4,184-1012 J energia szabadul fel. A bomba robba

Az elődöntő eredményei

Az elődöntő feladatait 72 fő I. kategóriás -  Budapest
ről 20-an, vidékről 51-en, valamint 1 határon túli -  és 
18 fő junior -  3 budapesti és 15 vidéki -  versenyző 
teljesítette olyan szinten, hogy dolgozataikat a javító 
tanárok tovább tudták küldeni a BME Nukleáris Tech
nika Tanszékére további rangsorolás végett.

A verseny krónikájához hozzátartozik, hogy az 
egyik iskolából három diák dolgozatát hibás kategó
riajelzéssel küldték tovább: érettségi előtt álló diáko
kat junior kategóriájúaknak tüntettek fel. A verseny 
meghirdetésében szerepelt, ha valaki nem a megfele
lő kategóriában versenyez, akkor a Versenybizottság 
kizárhatja. Az esetet kivizsgálva a Versenybizottság 
megállapította, hogy a kategória téves megadása a 
javító/felkészítő tanár hibája. Ezért olyan döntés szü
letett, hogy a vétlen diákokat nem büntetjük, nem 
zárjuk ki a versenyből (azaz I. kategóriás diákként 
versenyezhetnek tovább), de eredményüket nem szá
mítjuk be a tanári Delfin-díj pontversenyébe, s nem 
vesszük figyelembe a Marx György vándordíjért való 
versenyben sem. A három diák közül kettő eredmé
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nye elegendő volt az I. kategória döntőjébe jutásához, 
így ők továbbjutottak.

A beküldött dolgozatokat ellenőrizve egy egyetemi 
oktatókból álló bírálóbizottság a legjobb 10 junior 
versenyzőt és a legjobb 20 első kategóriás versenyzőt 
hívta be a paksi Energetikai Szakközépiskolában 
2010. április 24-én megrendezett döntőre. Külön örö
met jelentett, hogy az idén először egy határon túli 
tanuló -  Sipos E. Lehel Sepsiszentgyörgyről -  is olyan 
szép eredményt ért el, amivel bekerült a meghívottak 
közé. Sajnos a döntő előtt értesítést kaptunk: mégsem 
tud részt venni a döntőn. Néhány további diák is le

H Í R E K -E S E M É N Y E K

AZ AKADÉMIAI ELET HÍREI
Einstein Teleszkóp
Einstein 1916-ban közölt általános relativitáselmélete 
megjósolta a gravitációs hullámok létezését, és azóta 
asztrofizikai megfigyelések igazolták az elméleti kö
vetkeztetéseket. A jelenlegi, elektromágneses hullá
mokon alapuló asztrofizikai, csillagászati megfigyelé
seket a nagy áthatoló képességű gravitációs hullámok 
segítségével új, korábban elérhetetlen tartományokra 
terjeszthetjük ki, ami különösen az asztronómia és a 
kozmológia megújulásához vezethet. A fény számára 
az Ősrobbanás után 300 000 év elteltével vált átlátszó
vá a Világegyetem, míg a gravitációs hullámok segít
ségével a Világegyetem sokkal korábbi folyamatairól 
is alapvető ismereteket kaphatunk.

Az Einstein Teleszkóp (ET) célja az, hogy Európa 
vezető szerepet érjen el a gravitációs hullámok észle
lésére alapozott új tudományág, a gravitációshullám- 
csillagászat kialakításában. Ehhez új technológiák 
kifejlesztése szükséges, különösen a vákuumtechnika, 
a lézerfizika, valamint a számítástechnika és az infor
matika területén. Az EU FP7-es keretprogramja támo
gatja a tervelőkészítő szakaszt. Az EU pénzügyi hátte
rével, közel 4 milliárd euróból, 10 év alatt egy olyan 
új, nagy kutatási központ épül fel, amely mintegy 50 
évig üzemel majd.

Rácz István, az RMKI-VIRGO és az MTA-ET csoportok vezetőjének 
összeállítása alapján.

mondta a versenyt a Kémia OKTV-vel való ütközés 
miatt, így végül 18 fő I. kategóriás, és 9 fő junior kate
góriás diák versenyzett.

Az idén csak három lány jutott be a verseny döntő
jébe, ketten az I. kategóriában, egy pedig a juniorok 
között. A verseny fordulóin (mobiltelefon és Internet 
kivételével) bármilyen segédeszközt használhattak a 
diákok.

A Fizikai Szemle következő számában a döntő fel
adatairól és értékeléséről, a helyezésekről, valamint a 
tanári Delfin-díj és a Marx György vándordíj nyerte
seiről számolunk be.

A gravitációs hullámok megfigyelésére irányuló 
földfelszíni kísérleti berendezések Amerikában 2002 
óta LIGO néven, Európában 2004 óta VIRGO néven 
működnek. A European Gravitational Observatory 
(EGO) a működő első generációs VIRGO projekt mel
lett tervezi a második generációs, érzékenyebb Ad
vanced VIRGO és az évtized végére a harmadik gene
rációs, szuperérzékeny Einstein Teleszkóp projekt in
dítását is. A Magyar Tudományos Akadémia Részecs
ke és Magfizikai Kutatóintézetében létrejött VIRGO 
Csoport 2008-ban csatlakozott a VIRGO európai tudo
mányos együttműködés munkájához és a csoport 
szakmai hitelének köszönhetően 2009 óta az ugyan
csak az EGO által szervezett ET projekt munkájában 
is részt vesz. Az ET -  valamint a hozzá hasonló ameri
kai és japán berendezések -  a következő öt évtized
ben a precíziós csillagászati és kozmológiai megfigye
lések elsődleges eszközei lesznek.

Az ET tizenegy lehetséges helyszínének vizsgálata 
után a második fordulóba a következő négy pályázat 
jutott: Németország (Fekete-erdő), Magyarország 
(Mátra), Olaszország (Szardínia) és Spanyolország 
(Pireneusok). A továbbjutottak nevét az MTA-n meg
rendezett 3. ET Nemzetközi Műhelyen, 2010. novem
ber 23-24-én hirdették ki.

A beruházás fázisai: a döntést előkészítő munkála
tok, azaz a versenyben lévő helyszínek részletes geo-
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lógiai, szeizmológiai vizsgálata, ami várhatóan 2014— 
2015-ig tart. 20l6-2017-re várható a helyszín kiválasz
tása, előkészítése, a részletes konkrét helyre történő 
tervezés. A döntésben a geológiai adottságokon túl 
fontos szerepet kap majd a fogadó állam kormányá
nak, tudományt támogató szervezeteinek és kutatói
nak összehangolt erőfeszítése. A szükséges alagútépí- 
tési munkálatok 2017-2018-ban kezdődhetnek, 2022- 
re várhatóan befejeződnek. A vákuumrendszer építé
se 2021-ben indulhat, a detektorok kiépítése 2023-tól, 
míg az első adatok mintegy 2025-től várhatók.

Kutatási és fejlesztési (K+F) lehetőségek a VIRGO és 
az ET projektekben: Mivel a két projekthez kapcsolódó 
kutatási és fejlesztési lehetőségek egymásra épülnek, 
célszerű először ezeket a VIRGO detektor kapcsán átte
kintenünk. A VIRGO, a többi első generációs gravitá- 
cióshullám-detektorhoz hasonlóan, 2014-2015-re éri 
majd el a második generációs detektorokra jellemző 
tízszeres érzékenységnövekedést, ami a megfigyelhető 
csillagászati események számát ezerszeresére növeli. E 
fejlesztés keretében a vákuumrendszeren és az optikai 
rendszeren kívül a vezérlő és adatgyűjtő elektronikai 
rendszert is felújítják. Az EGO konzorcium úgy döntött, 
hogy a VIRGO vákuumrendszer elemeinek elméleti 
modellezését, mérnöki tervezését, valamint gyártását és 
a VIRGO detektorba történő beépítését az MTA RMKI 
mérnökeinek bevonásával kívánja megoldani. A vá
kuumrendszer létesítésében való magyar részvétel mér
téke megfelelő hazai pénzügyi források esetén, 20% 
önrész biztosításával lényegesen növelhető lehetne; 
minden egyes itthon befektetett magyar forint négy 
forint külföldi (EGO) megrendelést hozna. így a létre
hozott érték 20%-ánál jóval nagyobb része maradhatna 
a tervezésben és kivitelezésben érintett magyar mérnö
köknél és vállalkozásoknál.

A VIRGO detektor két lépcsőben elképzelt felújítá
sa akkor ér véget, amikor az ET detektor vákuum- 
rendszerének megépítése a kiválasztott európai hely
színen megkezdődik. Azok a hazai vállalatok, ame
lyek a VIRGO fejlesztésében részt vesznek, lényeges 
versenyelőnnyel rendelkeznek majd az ET detektor 
közel 50 000 m3 térfogatú vákuumrendszerének fel
építésére kiírandó tenderben.

Ha nálunk valósulna meg az ET detektor, szinte 
elképzelhetetlen tudományos, műszaki, ipari és gaz
dasági húzóágazat megjelenését jelentené a szűkebb 
és tágabb régióban.

Geológiailag nagyon stabil, kis szeizmikus zajjal 
terhelt környezetben, mélyen a föld alatt kell felépíte

ni a 10 km oldalhosszúságú, 5 m átmérőjű alagutak- 
ból álló szabályos háromszög alakú alagútrendszert 
(lásd a címlapot). Az építkezés a Mátrában évszáza
dok óta folytatott bányászattal összemérhető mennyi
ségű nyersanyagkincset hozhat a felszínre, amely csak 
mellékterméke az érintett bányavállalatok mérnökei
nek és bányászainak adott óriási megrendelésnek.

A kialakított járatokat betonozni kell, majd a vá
kuumrendszer elemeivel kell feltölteni. Ez magyar 
építőipari, valamint vákuum- és lézertechnikai meg
rendeléseket generál. Ezt követné Európa legponto
sabb szeizmológiai állomásának kialakítása, majd a 
detektort felépítő optikai interferométerek rendszeré
nek kialakítása. Mindez európai laboratóriumokban 
kifejlesztett, világszínvonalú technikai elemek Ma
gyarországra történő telepítését, részben hazai kifej
lesztését jelentené. A projekt ezen a ponton is kap
csolódik az MTA kutatóintézeteihez (RMKI, amely a 
hazai gravitációs kutatások központja, ATOMKI, Szi
lárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet) és egyeteme
inkhez (ELTE, BME, Szegedi Egyetem). A detektor -  a 
tervek szerint -  öt évtizeden keresztül mér majd, és az 
időközben elért újabb technikai fejlesztések is megje
lennének a detektornál.

A hasonló kaliberű nagyberuházások (mint például 
CERN LHC, grenoble-i nagyfluxusú neutronforrás stb.) 
tapasztalatai bizonyítják, hogy az ilyen volumenű csúcs
berendezések tervezése, építése és működtetése a kör
nyék gazdasági fejlődésének motorjává válik. A csúcs
technológiai fejlesztés helye világszínvonalú tudásköz
pontot hoz létre, építőipari és egyéb kiszolgáló munka
helyeket teremt a kis és közepes vállalkozásoknak is, a 
külföldi vendégkutatók ellátása a vendéglátóipar szín
vonalát és bevételeit növeli. Ezért is rendkívül figyelem
reméltó az a tény, hogy a Föld mélyébe ágyazott Ein
stein Teleszkóp létesítésének helyszíneként, a gyön- 
gyösoroszi elhagyott ércbányában végzett mérések 
alapján a Mátra is komolyan szóba került.

Ha nem a Mátrában valósulna meg az ET detektor, a 
korábban említett EGO-RMKI együttműködésben a vá
kuumtechnológiai elemek gyártásához szükséges fej
lesztések önmagukban is hosszú távú, kedvező megté
rüléssel járó K+F befektetésre adnak lehetőséget mind 
a VIRGO, mind pedig az ET detektorok kapcsán.

Az építkezések várható megkezdése Eötvös Loránd 
halálának centenáriumával esik majd egybe, így a 
precíziós gravitációs mérései alapján méltán híressé 
lett magyar tudós nevével is összekapcsolódik az ET 
teleszkóp projekt.
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HÉLIUMATOMMAGOK REAKCIÓJA AZ ŐSROBBANÁSBAN, 
A NAPBAN ÉS A LABORATÓRIUMBAN

Gyürky György
MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

A 3He + 4He 7Be reakció 
asztrofizikai jelentősége

A periódusos rendszer második elemének, a hélium
nak két stabil izotópja létezik, a hármas tömegszámú 
3He, valamint a négyes tömegszámú 4He, aminek 
atommagját a-részecske névvel is illetjük. A termé
szetben található hélium szinte kizárólag 4He-ből áll, 
hozzávetőleg 750 000 4He atomra csak egy 3He jut. A 
két héliumizotóp magjának fúziós reakciója, a 3He + 
4He —»7Be folyamat, vagy a magfizikában megszokott 
jelöléssel a ’HeíayÜBe reakció. Ez a reakció, amely
nek során gamma-sugárzás kibocsátása mellett a He 
magokból 7Be izotóp keletkezik, a mag-asztrofizika 
két különböző területén is nagy jelentőséggel bír. Ez a 
két terület az Ősrobbanás után lejátszódó elemszinté
zis, illetve a fősorozatbeli csillagok hidrogénégése.

Világegyetemünk mintegy 13,7 milliárd évvel ezelőtt 
az Ősrobbanásban keletkezett [1], A kezdeti, nagy sűrű-

1. ábra. Az Ősrobbanás során lejátszódó magreakciók hálózata. Az 
írás témáját képező 3He(a,y)7Be reakció külön jelölve. A stabil izo- 
topok szürke kitöltéssel láthatók.

ségű és hőmérsékletű állapotból körülbelül a harmadik 
perc végére az Univerzum annyira lehűlt, hogy a kvar
tokból protonok és neutronok álljanak össze. A hő
mérséklet azonban még elegendően magas volt ahhoz, 
hogy a protonokból és neutronokból magreakciók ré
vén összetett atommagok jöjjenek létre. A részletes szá
mítások azt mutatják, hogy az Ősrobbanás után az 1. 
ábrán látható reakcióhálózat reakciói játszódhattak le. 
Az a tény, hogy 5-ös és 8-as tömegszámú stabil atom
mag nem található, megakadályozta a nehezebb izotó
pok kialakulását. Újabb néhány perc elteltével a hő
mérséklet annyira csökkent, hogy további magreakciók 
már nem mehettek végbe. A folyamat eredményeképp 
a megmaradó protonokon (azaz egyes tömegszámú 
hidrogénmagokon) kívül mindössze négyféle összetett 
atommag jött létre jelentősebb mennyiségben: a deute- 
ron (kettes tömegszámú hidrogén), a hélium két stabil 
izotópja, valamint a lítium 7-es tömegszámú izotópja. A 
szintén keletkező 3H és 7Be radioaktív magok, valamint 
a megmaradó neutronok rövid időn belül ß-bomläs ré
vén rendre stabil 3He, 7Li magokká, illetve protonná 
alakultak.

Az 1. ábra hálózatában szereplő reakciók sebessé
gének ismeretében kiszámítható az Ősrobbanás során 
keletkezett izotópok előfordulási gyakorisága, ami 
összehasonlítható a természetben megfigyelt izotóp
gyakoriságokkal. Az összehasonlítás eredményét mu
tatja a 2. ábra. A számítások szabad paramétere az 
Univerzumunkra jellemző egyik kozmológiai paramé
ter, a barion-foton arány. A 2. ábra ennek függvényé
ben, sötétszürke sávok formájában mutatja a számított 
izotópgyakoriságokat. A vízszintes, négyzetrácsosan 
kitöltött sávok mutatják a csillagászati megfigyelések-
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2. ábra. Az Ősrobbanásban keletkezett könnyű elemek számított és
mért gyakoriságának összehasonlítása (a 4He esetén az Univerzum
teljes tömegének arányában, míg a másik három izotóp esetén a 
hidrogén gyakoriságához viszonyítva). A sötétszürke sávok mutat
ják a négy izotópra a számítások eredményét az Univerzumra jel
lemző barion-foton arány függvényében. A sávok szélessége a mag
fizikai eredetű bizonytalanságot tükrözi. A vízszintes, négyzetrácso- 
san kitöltött sávok mutatják a megfigyelt gyakoriságokat, míg a füg
gőleges, átlósan vonalkázott sáv a barion-foton arány WMAP mű
hold mérésein alapuló értéke.

bői származó gyakoriságokat. A 2001-ben felbocsátott 
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) űr
szonda igen nagy pontossággal megmérte a mikrohul
lámú háttérsugárzás térbeli hőmérséklet-ingadozásait 
(anizotrópiáját) [2], Ebből a barion-foton arány precí
zen meghatározható, a kapott értéket mutatja az áb
rán átlósan vonalkázott függőleges sáv. Ennek isme
retében az elemszintézis számításai ellenőrizhetők.

A 4 *He megfigyelt gyakorisága sajnos igen nagy hi
bával terhelt, így nem túl meglepő, hogy a számított 
gyakoriság jól egyezik a megfigyelttel (a 4He görbe a 
WMAP sávot a megfigyelt gyakoriság sávján belül 
metszi). Sokkal inkább figyelemre méltó az egyezés a 
deutérium és a 3He esetén, amelyek gyakorisága nagy 
pontossággal ismert és a számítások tökéletesen rep
rodukálják a megfigyelt értékeket az ismert barion- 
foton arány értéknél. Ez az ősrobbanásos elemszinté
zis modelljének nagy sikere és egyben az Ősrobbanás 
fontos bizonyítéka.

Egész más a helyzet a 7Li izotóp esetén, aminek a 
gyakoriságát -  mint az ábrából is látható -  mintegy 
hármas faktorral túlbecsüli az elmélet. A problémára 
jelenleg nincs általánosan elfogadott magyarázat, az 
egyik legvalószínűbb lehetőség valamilyen ismeretlen 
hiba a kezdeti 7Li gyakoriság mérésében. Jelen írás 
szempontjából azonban egy másik lehetőség az érde
kes. A 7Li gyakorisággörbe jellegzetes, határozott mi
nimumot mutató alakja annak köszönhető, hogy ala
csony barion-foton arány esetén főként a 3H(a,y)7Li, 
míg magas arány esetén a 3He(a,y)7Be reakció és a 
7Be ezt követő ß-bomläsa vezet 7Li termeléshez. A 
WMAP kísérlet eredménye szerint ez utóbbi eset áll 
fenn, tehát a 3He(a,y)7Be reakció a meghatározó a 7Li 
termelésben. Az Ősrobbanás utáni percek hőmérsék
leti viszonyai esetén a 3He(a,y)7Be reakció lejátszó
dási sebességének ismerete természetesen szükséges 
a 7Li izotóp gyakoriságának kiszámításához. Ez a 
reakciósebesség a reakció lejátszódási valószínűségé
ből, azaz hatáskeresztmetszetéből számítható ki. 
Amennyiben nem ismerjük jól a 3He(a,y)7Be reakció 
hatáskeresztmetszetét (ha az például csak harmad
annyi lenne, mint hisszük), akkor meg tudnánk ma
gyarázni a 7Li gyakoriságában talált ellentmondást. A 
kérdéses hatáskeresztmetszet kísérleti meghatározá
sáról a következő fejezetekben lesz szó, előbb azon
ban tekintsük át a csillagok hidrogénégési folyama
tait, ahol a 3He(a,y)7Be reakció szintén kulcsszerepet 
játszik.

Napunk -  a Világegyetemben található csillagok 
túlnyomó többségéhez hasonlóan -  fősorozatbeli 
csillag, amelyek közös jellemzője, hogy energiaterme
lésük hidrogénfúzió segítségével történik, amely so
rán négy protonból egy a-részecske keletkezik 131- Ez 
a folyamat nem egy lépésben, hanem több fúziós 
reakción keresztül, három különböző módon megy 
végbe, amint ezt a 3■ ábra is mutatja.

A három pp-lánc [4] közül leggyakrabban az 1. lánc 
játszódik le, az azt lezáró 3He + 3He —> a  + 2p folyamat
tal pedig verseng a 2 * 3He(a,y)7Be reakció, ami a Nap 
esetén mintegy 15%-os valószínűséggel a 2. és 3. lánc

3■ ábra. A hidrogénégés pp-láncainak reakciói. A 3He(a,y)7Be reak
cióval induló 2. és 3. lánc felelős a nagyenergiás 7Be és 8B neutrí
nók kibocsátásáért.

pp-1 pp-2 PP-3
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direkt befogás

4. ábra. A 3He(a,y)7Be reakció mechanizmusa. Etkp jelöli a reakció
ba lépő magok tömegközépponti rendszerben mért összenergiáját.

irányába tereli a folyamatot. Ez a két ág azért jelentős, 
mert belőlük származnak a 7Be, illetve 8B béta-bomlá
sa során kibocsátott nagyenergiás neutrínók (az ábrán 
bekarikázva). Neutrínók legnagyobb számban a legel
ső p + p —> d + e+ + ve reakcióban keletkeznek, ám ezek 
maximális energiája viszonylag alacsony, mintegy 400 
keV (1 eV = 1,6-10~19J). Ezzel szemben a 2. ágban 
keletkező 7Be neutrínók energiája 384 és 86l keV 
(monoenergiás neutrínók), míg a 3- ágból a 8B neutrí
nók folytonos energiaspektruma egészen 16 MeV-ig 
terjed. A legtöbb földi neutrínódetektor nem érzékeny 
az 1. lánc alacsonyenergiás neutrínóira, így csak a 2. 
és 3. (vagy esetenként csak a 3.) lánc neutrínóinak a 
detektálására van lehetőség [51.

A neutrínódetektálás óriási fejlődésen ment át az 
elmúlt években, és ez a fejlődés töretlenül halad to
vább. Mára már a neutrínók észlelése jelenti a Nap 
magjában lezajló folyamatok közvetlen vizsgálatának, 
és így a napmodellek ellenőrzésének egyik legponto
sabb módszerét, ugyanis a nagyenergiás neutrínók 
fluxusa néhány százalékos pontossággal mérhető 
(illetve hamarosan mérhető lesz). Ugyanakkor a nagy
energiás neutrínófluxus kiszámításához ismernünk 
kell a versengő 3He + 3He —» a  + 2p és 3He(a,y)7Be reak
ciók sebességének arányát, amihez a két reakció ha
táskeresztmetszetének ismerete szükséges alacsony 
energián. A két reakció közül a jelen cikk témáját adó 
3He(a,y)7Be reakció hatáskeresztmetszete a kevésbé 
ismert, ezért jelentős a járuléka a nagyenergiás neutrí
nók számított fluxusának bizonytalanságához. A to
vábbiakban e reakció kísérleti vizsgálatának módsze
reiről, a rendelkezésre álló eredményekről és a reak
ció vizsgálatának jelenlegi állásáról lesz szó.

A 3He(oc,y)7Be reakció kísérleti vizsgálata

A 3He(a,y)7Be reakció mechanizmusát a 4. ábra 
szemlélteti. A két héliummag fúziója alacsony (asztro- 
fizikailag jelentős) energián a magfizikában direkt 
befogás néven ismert folyamaton keresztül zajlik 
gamma-sugárzás kibocsátása kíséretében, miközben a 
keletkező 7Be atommag vagy alapállapotban, vagy a 
429 keV-es első gerjesztett állapotban jön létre. Utób
bi esetben a 7Be egy újabb gamma-foton kisugárzása

5. ábra. A 3He(a,y)7Be reakció mért asztrofizikai S-faktora a tömeg
középponti energia függvényében (kísérleti eredmények 1988-ig 
bezárólag). Az ábra bal alsó sarkában a két görbe azt mutatja, hogy 
a pp-lánc, illetve az Ősrobbanás esetén a reakció milyen energiatar
tományban játszódik le. A jelmagyarázatban felsorolt kísérletek 
pontos bibliográfiai adatait lásd például a [6] hivatkozásban.

révén jut alapállapotba. A 7Be mag radioaktív, 53 na
pos felezési idővel elektronbefogás révén bomlik 7Li 
izotóppá. A bomlás során leggyakrabban a 7Li alap
állapotban keletkezik, de az esetek mintegy 10%-ában 
az első gerjesztett állapot jön lére, ami 478 keV-es 
gamma-sugárzás kibocsátásával jut alapállapotba.

A reakciómechanizmus két lehetőséget kínál a ha
táskeresztmetszet mérésére. Az első, prompt gamma 
detektálásos módszerben a direkt befogás során ke
letkező gamma-sugárzást (az ábra y1( y0 és y429 átme
neteit) kell detektálni a reakció lezajlásával egy idő
ben, tehát amikor egy alkalmas gyorsítóval 3He mago
kat bombázunk 4He magokkal (vagy fordítva). A má
sik lehetőség az aktivációs technika, amikor valami
lyen módszerrel összegyűjtjük a reakcióban keletkező 
7Be magokat, majd a radioaktív 7Be aktivitásának mé
résével következtetünk a reakció hatáskeresztmetsze
tére. Ez legkönnyebben a 7Be bomlások mintegy 10%- 
át követő 478 keV-es gamma-sugárzás detektálásával 
lehetséges. A hatáskeresztmetszet meghatározásához 
ez esetben természetesen tudnunk kell a 7Be izotóp 
pontos felezési idejét és a 478 keV-es gamma-sugár
zás kibocsátási valószínűségét.

A fizikusok már évtizedekkel ezelőtt felismerték a 
3He(oc,y)7Be reakció jelentőségét, így mindkét fent 
vázolt módszerrel számos kísérletet végeztek a reak- 
ció-hatáskeresztmetszet meghatározására. Ezek ered
ményeit foglalja össze az 5. ábra. Az ábra a fúziós 
reakció tömegközépponti energiájának függvényében 
mutatja a reakció asztrofizikai S-faktorát, ami a hatás
keresztmetszetből származtatható mennyiség.1

Az ábra bal alsó sarkában a két görbe azt mutatja, 
hogy a pp-láncra, illetve az Ősrobbanásra jellemző 
hőmérsékleteken a 3He(a,y)7Be reakció milyen ener

1 Az S-faktor az asztrofizikában gyakorta használt mennyiség 
töltött részecskék között lejátszódó magreakciók jellemzésére. 
Előnye, hogy energiafüggése sokkal kisebb, mint magáé a hatáske
resztmetszeté, így ábrázolása is egyszerűbb. Ha az 5. ábra pontjait 
hatáskeresztmetszet formájában ábrázoltuk volna, akkor az értékek 
sok nagyságrendet fogtak volna át, így még logaritmikus skála 
alkalmazásával is nehéz lett volna különbséget tenni a különböző 
pontok között.
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giákon játszódik le, azaz mi a reakció lényeges ener
giatartománya, ahol a hatáskeresztmetszetet ismer
nünk kell. Mint látható, az Ősrobbanás energia tarto
mányában vannak kísérleti adatok, ám azok szórása 
igen nagy és a pontok jelentős hibával terheltek. A 
pp-lánc esetén azonban nincsenek kísérleti adatok, 
erre az alacsony energiatartományra elméleti model
lek segítségével a magasabb energiás mérésekből tu
dunk extrapolálni. (Az S-faktor alkalmazása miatt a 
hatáskeresztmetszetek különbsége nem érzékelhető 
az ábrán. A pp-lánc energiatartományában a hatás
keresztmetszet mintegy 8 nagyságrenddel kisebb, 
mint a legalacsonyabb energiás kísérleti pontra jel
lemző érték. Ezért nem lehetséges a kísérleteket a 
pp-lánc energiatartományában elvégezni.) Az extra
polációt természetesen itt is megnehezíti, hogy a 
magasabb energiájú pontok jelentősen szórnak és 
hibájuk is nagy. Ráadásul, ha külön kezeljük a 
prompt és az aktivációs méréseket, az tapasztaljuk, 
hogy az aktivációs mérések átlaga mintegy 15%-kal 
magasabb extrapolált S-faktor értéket eredményez, 
mint a prompt mérések átlaga. Ez utóbbi probléma 
felvetette annak a lehetőségét is, hogy a 3He(a,y)7Be 
reakció mechanizmusát nem értjük pontosan: lehet
séges esetleg 7Be keletkezés prompt gamma-kibo
csátás nélkül is.

Mindezen problémák eredményeképpen a Napból 
származó nagyenergiás neutrínók számított fluxusá
ban messze a legnagyobb magfizikai eredetű bizony
talanság a 3He(a,y)7Be reakció hatáskeresztmetszeté
ből adódik, valamint az ősrobbanásos elemszintézis 
7Li problémájának megoldásában sem lehet kizárni a 
3He(a,y)7Be reakció szerepét. Természetes tehát, 
hogy a kísérleti vizsgálatok sora nem állt meg a 80-as 
évek végén (az 5. ábra eredményeivel), hanem több 
új mérés eredményei is napvilágot láttak azóta. Az új 
mérések egyikében a debreceni Atommagkutató Inté
zet (ATOMKI) nukleáris asztrofizika csoportjának 
tagjai [7], köztük e cikk szerzője is részt vett, így most 
e mérés rövid ismertetése következik.

A 3He(a,y)7Be reakció vizsgálata 
a LUNA együttműködés keretében

Egy új kísérlet eredményeképp jelentősen javítani kell 
az 5. ábra által mutatott képen. Ez többféleképpen is 
elérhető. Célszerű csökkenteni a mért értékek hibáját, 
a könnyebb extrapoláció érdekében a méréseket a le
hető legalacsonyabb energián kell elvégezni, és meg 
kell vizsgálni a prompt és aktivációs mérések közötti 
látszólagos ellentmondást. Ez utóbbi úgy érhető el, ha 
a méréseket mindkét módszerrel, párhuzamosan vé
gezzük, és az eredményeket összehasonlítjuk. Az 
alábbiakban röviden bemutatott LUNA együttműkö
dés mindhárom cél elérését tervbe vette.

A Nap hidrogénégésében szerepet játszó reakciók 
általános jellemzője, hogy a magfizikában megszo
kotthoz képest jóval alacsonyabb energián játszódnak 
le, ami extrém alacsony hatáskeresztmetszeteket je

lent. Emiatt általában nem lehet a magreakciókat la
boratóriumi körülmények között a Napra jellemző 
energiákon tanulmányozni, a magasabb energiákról 
történő extrapoláció általában elkerülhetetlen. Ez vi
szont rendszerint annál pontosabb, minél alacso
nyabb energián sikerül a méréseket elvégezni. Ala
csony energia felé haladva a hatáskeresztmetszet 
csökkenése miatt egyre nehezebbé válik a reakciók 
vizsgálata. Kis hatáskeresztmetszetek esetén igen kis 
intenzitású sugárzás detektálása a feladat, amit a ter
mészetes háttérsugárzás jelentősen megnehezít, vagy 
lehetetlenné tesz. A háttérsugárzás visszaszorításával 
tehát esély lehet kisebb hatáskeresztmetszetek méré
sére, azaz alacsonyabb energiák elérésére is.

A természetes eredetű háttérsugárzás egyik fontos 
összetevője a kozmikus háttérsugárzás, amit a világűr
ből érkező nagyenergiájú töltött részecskék, illetve az 
általuk kiváltott másodlagos, részecske- és gamma- 
sugárzás alkotnak. A kozmikus háttérsugárzás csök
kentésének egyik módja az, ha a kísérleteket mélyen 
a föld felszíne alatt végezzük, ugyanis a földkérget 
alkotó kőzetekben a sugárzás elnyelődik. Az alacsony 
kozmikus háttér miatt a világ számos pontján működ
nek föld alatti laboratóriumok, ahol általában olyan 
ritka eseményeket vizsgálnak, amelyek esetén fontos 
a minél alacsonyabb háttérsugárzás. Tipikus példája 
ennek a neutrínó-detektálás, de számos egyéb „ritka 
esemény” kutatása is föld alatti laboratóriumokban 
zajlik (példaként említhetnénk a sötét anyag kutatását 
vagy a kettős béta-bomlás kimutatására tett kísérlete
ket). Alacsony hatáskeresztmetszetű magreakciók 
vizsgálata esetén is hasznos lehet egy föld alatti labo
ratórium, de ehhez részecskegyorsítót kell a föld alá 
telepíteni.

Jelenleg a világon egyedülállóként a LUNA (Labo
ratory for Underground Nuclear Astrophysics) olasz- 
német-magyar együttműködés üzemeltet föld alatti 
részecskegyorsítót [8]. A gyorsító Olaszországban, Ró
mától mintegy 100 km-re, az Appenninek hegylánca 
alatt kialakított LNGS (Laboratori Nazionali de Gran 
Sasso) föld alatti kutatóintézetben található. A labora
tórium fölötti, átlagosan mintegy 1400 méteres szikla
réteg a nehéz töltött részecskéket teljesen elnyeli, míg 
a neutron- és müonfluxus több nagyságrenddel csök
ken. Ez utóbbiak az anyaggal való kölcsönhatás során 
végső soron gamma-sugárzást váltanak ki, tehát a föld 
alatti laboratóriumban a gamma-háttér is alacsonyabb, 
ami egy gamma-detektáláson alapuló magfizikai kí
sérlet (amilyen a 3He(oc,y)7Be reakció vizsgálata) szá
mára előnyös.

A LUNA együttműködés által üzemeltetett berende
zés egy mindössze 400 kV maximális feszültségű 
elektrosztatikus gyorsító. A kis feszültség kis részecs
kenyaláb-energiát jelent, de az alacsony energián le
játszódó asztrofizikai reakciókhoz általában nincs is 
szükség nagyobb energiára. A kis hatáskeresztmetsze
tek miatt azonban nagy nyalábintenzitás szükséges. A 
LUNA gyorsító esetén az egyszeres töltésű 4He+ ion
nyaláb intenzitása 250 (tA körüli, ami másodpercen
ként több mint 1015 bombázó részecskét jelent.
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6. ábra. A 400 kV-os LUNA gyorsító fényképe.

A LUNA gyorsító fényképe a 6. ábrán, míg a 
3He(a,y)7Be reakció vizsgálatához használt kísérleti 
elrendezés sematikus ábrája a 7. ábrán látható. Mivel 
a tanulmányozni kívánt reakció két nemesgáz-izotóp 
között játszódik le, gázcéltárgy használata szükséges, 
ami technikai nehézségeket vet fel. A céltárgy gázt 
(esetünkben a 3He izotópot) nem lehet egy gázcellába 
zárni, mert technikailag nem lehet olyan vékony fóliá
val (belépő ablakkal) lezárni a cellát, amin a LUNA 
gyorsító alacsony energiás nyalábja elnyelődés nélkül 
képes áthaladni. így csak ablak nélküli, úgynevezett 
differenciálisán szívott gázcéltárgy jöhet szóba. Itt a 
céltárgygázt folyamatosan engedjük be a céltárgy
kamrába, ami csak egy szűk nyíláson át tud távozni a 
vákuumszivattyúk irányába. A három egymást követő 
vákuumszivattyú-fokozattal elérhető, hogy a kamrá
ban stabil legyen a nyomás (esetünkben tipikusan 0,7 
mbar), míg a szivattyúk előtt a gyorsító oldalán 10~7 
mbar nagyságrendű vákuum tartható fenn.

A hatáskeresztmetszet meghatározásához ismerni 
kell mind a céltárgyat bombázó 4He magok, mind a 
3He céltárgymagok számát. Az első mennyiség meg
határozása a nyalábintenzitás mérésével lehetséges, 
amit általában töltésméréssel oldanak meg, hiszen 
minden 4He+ ion egy elemi töltésnek megfelelő töl
tést juttat a céltárgyba. Gázcéltárgy esetén azonban 
ez nem lehetséges, mert a gázban haladó ionok töl- 
téscsere-reakciókban vesznek részt a gáz atomjaival, 
így a céltárgykamra végét (ahol a töltést mérni lehet
ne) már meghatározatlan töltésállapotban érik el, 
tehát a beeső részecskék számát nem lehet a teljes

7. ábra. A 3He(a,y)7Be reakció vizsgálatához a LUNA gyorsítónál 
használt kísérleti elrendezés sematikus (nem mérethelyes) ábrája.
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töltés mérésével meghatározni. Ilyenkor hívható se
gítségül a kaloriméteres technika, amit méréseinkben 
mi is alkalmaztunk. Ekkor a töltés mérése helyett a 
nyaláb által okozott hőteljesítményt mérjük. A kalori
méter működési elve -  kissé leegyszerűsítve -  a kö
vetkező: egy fűtőellenállást szabályozó tápegység 
állandó hőmérsékleten (esetünkben +70 °C-on) tartja 
a kaloriméter felszínét, ami egyben a gázcéltárgy 
vége, amibe a nyaláb becsapódik. A kísérlet során a 
hőmérséklet fenntartásához szükséges teljesítményt 
mérjük. Amikor a nyaláb bombázza a kalorimétert, a 
nyaláb okozta melegítés miatt kisebb teljesítménnyel 
is fenn lehet tartani az állandó hőmérsékletet. A két 
teljesítmény különbségéből kiszámítható a nyaláb 
hőteljesítménye, abból pedig a nyalábenergia ismere
tében az intenzitása.

A céltárgymagok száma a céltárgygáz nyomásának 
és hőmérsékletének pontos mérésével, valamint a 
kamra méreteinek ismeretében egyszerűen kiszámít
ható. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni egy, 
nagy nyalábintenzitásoknál fellépő problémát, a cél
tárgygáz nyaláb okozta melegedésének hatását. 
Ahogy a nagy intenzitású nyaláb áthalad a céltárgygá
zon, lokálisan, a nyalábtengely mentén felmelegíti 
azt, aminek hatására a gáz sűrűsége csökken, tehát 
csökken a nyaláb által „látott” céltárgymagok száma. 
Ezt az effektust a céltárgymagokon rugalmasan szóró
dó 4He magok detektálásával sikerült megmérnünk és 
az eredmények analízisénél figyelembe vennünk.

Ahogy a nyaláb áthalad a céltárgygázon, lezajlik a 
3He(a,y)7Be reakció, ami a 4. ábrán feltüntetett 
prompt gamma-sugárzások kibocsátásával jár. Ezeket 
a gamma-sugarakat a céltárgykamrán kívül, annak 
közvetlen közelében elhelyezett, nagy hatásfokú ger- 
mániumdetektorral mértük. A föld alatti laboratórium
ban ugyan szinte elhanyagolható a kozmikus eredetű 
háttérsugárzás, ám a minden anyagban (így például a 
laboratóriumot körülvevő kőzetekben) megtalálható 
radioaktív izotópok alacsony energiás gamma-sugár
zást bocsátanak ki, ez méréseinkhez zavaró hátteret 
ad. Ennek kiküszöbölésére a detektort a teljes 4jt tér
szöget bezáró vastag (több mint 3 tonna) ólomárnyé
kolással vettük körül.

A reakcióban keletkező 7Be magok a reakciókine
matika által meghatározott szűk nyílásszögű kúpon 
belül, a nyalábbal megegyező irányban repülnek to
vább. A ritka gázban elérik a kaloriméter felszínét, 
amibe meghatározott mélységig behatolnak. Egy 
adott energiájú besugárzás után a kaloriméter felszí
néről eltávolítottuk az azt fedő rézsapkát és a benne 
összegyűjtött 7Be magokkal együtt egy másik, szintén 
árnyékolt Ge detektor elé helyeztük, hogy a 7Be bom
lásból származó gamma-sugárzást detektálhassuk. így 
egy adott besugárzás során mindkét módszerrel meg 
tudtuk határozni a hatáskeresztmetszetet.

Azt, hogy milyen bombázó energiatartományban 
végeztük el a kísérleteket a gyorsító maximális ener
giája és a legkisebb mérhető hatáskeresztmetszet 
szabta meg. A legnagyobb elérhető 400 keV-es ener
giáról indulva fokozatosan csökkentettük az energiát,
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és végül 220 keV volt az a legalacsonyabb energia, 
ahol még kiértékelhető eredményt kaptunk. Érdemes 
megjegyezni, hogy a legalacsonyabb energián a besu
gárzás 40 napig tartott, ezalatt a céltárgyat mintegy
4-1021 darab 4He atom bombázta, mégis csak mind
össze 5'105 reakció játszódott le. Ez is jelzi, milyen 
alacsony hatáskeresztmetszetek mérése volt a feladat.

Eredmények és további fejlemények

Eredményeinket -  az 5. ábrán már használt formá
tumban - a  8. ábra mutatja (több más, újabb mérés 
eredményeivel együtt, amelyekre még kitérek). Az 
ábra bal felső részén látható LUNA eredmények azt 
mutatják, hogy sikerült elérnünk mindhárom kitű
zött célt [6, 91. Egyrészt a föld alatti laboratóriumban 
végzett mérésekkel alacsonyabb energiákat sikerült 
elérnünk, mint korábban bármikor. Másrészt méré
seink pontossága is jobb, mint az 5. ábrán bemuta
tott mérések esetén, az egyedi pontok hibája az igen 
alacsony hatáskeresztmetszet ellenére sem haladja 
meg az 5%-ot. Harmadrészt a prompt és aktivációs 
módszerrel végzett mérések eredményei hibahatá
ron belül megegyeznek, tehát méréseink nem erősí
tik meg a korábbi eredmények által mutatott kü
lönbséget.

Az ábrán folytonos vonallal egy elméleti számítás 
eredménye látható, amely a LUNA kísérleti adatokra 
lett normáivá. Ilyen elméleti számítások segítségével 
lehet az S-faktor értékeket a kísérletileg elérhetetlen, 
Napra jellemző energiákra extrapolálni. Az alacsony 
energiás és nagy pontosságú LUNA méréseknek kö
szönhetően ez az extrapoláció elvben sokkal megbíz
hatóbbá vált. A LUNA mérésekhez rögzített elméleti 
görbe ráadásul kiválóan illeszkedik a lényegesen ma
gasabb energián, Nara Singh és munkatársai által 
2004-ben publikált értékekhez (lásd az ábrán). Éppen 
ezért a LUNA adatok 2007-es publikációjában például 
azt írtuk, hogy „méréseink hatására a Napból érkező 
8B neutrínók számított fluxusának 3He(oc,y)7Be reak
cióból eredő bizonytalansága 7,5%-ról 2,4%-ra csök
kent” [91. Az azóta eltelt három év fejleményei azon
ban sajnos megkérdőjelezték ezen állítás igazát.

Az elméletileg számított S-faktor görbe alakja 
(energiafüggése) többé-kevésbé általánosan elfoga
dott volt a legutóbbi időkig, mindössze abszolút érté
két illesztették a kísérleti adatokhoz (mint a 8. ábrán 
a LUNA adatokhoz), bár e normálás jogossága elméle
tileg megkérdőjelezhető. Természetesen más görbe
alakot jósló elméleti modellek is napvilágot láttak, de 
a régi kísérleti adatok nagy pontatlansága és szórása 
miatt kísérleti alapon nem lehetett dönteni közöttük. 
A 2000-es évek új eredményei azonban átalakították 
ezt a képet. A LUNA eredmények publikálását köve
tően hamarosan napvilágot láttak a Brown és munka
társai által mindkét módszerrel végzett mérés eredmé
nyei (lásd a 8. ábrán). A mért pontok láthatóan fölé 
esnek a LUNA adatokra illesztett görbének, de a pon
tok hibáját tekintve az egyezés akár még elfogadható

Btkp (MeV)
8. ábra. A 3He(a,y)7Be reakció mért asztrofizikai S-faktora a tömeg
középponti energia függvényében. Az új kísérleti eredményeken 
kívül csak Parker és munkatársai által 1963-ban publikált mérés 
eredményei láthatók, mivel ez az adatsor terjed ki magas energiá
kig. Folytonos vonallal a LUNA adatokra illesztett elméleti görbe 
látható. Az új eredmények pontos bibliográfiai adatait lásd az ERNA 
eredményeket bemutató [10] hivatkozásban.

is lehetne. 2009-re azonban megszületett egy újabb 
kísérleti eredmény. A németországi bochumi egyete
men működő ERNA izotópszeparátorral egy új mód
szerrel vizsgálták a 3He(a,y)7Be reakciót. Az ATOMKI 
kutatói ebben a mérésben is részt vettek, de a részle
tek bemutatásától most eltekintek. A mérés lényege 
az volt, hogy a reakcióban keletkező 7Be magokat 
közvetlenül (tehát nem a bomlásukon keresztül) de
tektálják oly módon, hogy a reakciótermékeket egy 
izotópszeparátoron vezetik keresztül. Ezzel a mód
szerrel csak nagyobb energián volt vizsgálható a reak
ció, de itt az eredmények meglepőnek bizonyultak 
[10]. Magas (körülbelül 1,3 MeV fölötti) energiákon 
korábban csak Parker és munkatársai vizsgálták ezt a 
reakciót, így az elméleti görbék ezt az adatsort pró
bálták reprodukálni. Most az ERNA mérések eredmé
nyei jóval magasabb S-faktor értékeket mutatnak, va
lamint jelentősen eltérő energiafüggést. Mivel magas 
energián csak a két említett, egymásnak ellentmondó 
adatsor létezik, mindenképpen szükséges új, függet
len kísérleteket végezni ebben az energiatartomány
ban. Ilyen mérést tervezünk az ATOMKI-ban is aktivá
ciós technikával. Ezen kívül a reakció elméleti leírásá
ban is szükséges a fejlődés, hogy az új kísérleti ered
ményeket értelmezni tudjuk és segítsük az alacsony 
energiákra történő extrapolációt.

Összegzés

A 3He(a,y)7Be reakció a nukleáris asztrofizika egyik 
legfontosabb reakciója. Fontos szerepet játszik mind 
az Ősrobbanást követő elemszintézisben, mind a Nap 
és a hozzá hasonló csillagok hidrogénégési folyama
taiban, és ezen keresztül a nagyenergiás neutrínók 
kibocsátásában. A 20. század második felében számos 
kísérletben mérték a reakció hatáskeresztmetszetét, 
de a mérések pontossága elmaradt a kívánatostól. Az 
utóbbi évtizedben ezért számos új mérést végeztek az 
adatok pontosításának érdekében. Ezek közül egyik 
legfontosabb a LUNA együttműködés által föld alatti
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laboratóriumban elvégzett mérés, amiben minden ed
diginél alacsonyabb energiákat sikerült elérni. Az Ős
robbanásra jellemző energiatartományban új, pontos 
kísérleti értékek állnak rendelkezésre, így kijelenthet
jük, hogy a 7Li probléma a 3He(a,y)7Be reakció alap
ján nem oldható meg. A legújabb, nagyenergiás méré
sek azonban a reakcióval kapcsolatban új problémá
kat vetettek fel, ami kérdésessé teszi a Nap hidrogén
égésére jellemző energiákra való extrapoláció meg
bízhatóságát. Ezért a 3He(a,y)7Be reakció vizsgálata 
mind kísérleti, mind elméleti szempontból valószínű
leg még hosszú ideig nem tekinthető lezártnak.
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A NEUTRÍNÓ ÚJABB MEGLEPETÉSE Manno István
MTA KFKI RMKI

A neutrínó már számos esetben meglepte a kutatókat. 
A neutrínó-hipotézis születése sem volt kivétel ezek 
közül a meglepetések közül. Wolfgang Pauli a neutrí
nó-hipotézist akkor vezette be, amikor egy „kétségbe
esett kísérletet” tett arra, hogy a ß-bomläsban sémid
nek látszó energiamegmaradás törvényét megmentse 
(1930. december 4.).

A Gran Sasso-i föld alatti laboratóriumban (LNGS) V, 
tau-neutrínót észlelt az OPERA kísérlet a CERN-ből 
érkező vM müon-neutrínó nyalábban (2010. május 31.). 
A kísérlet első alkalommal figyelt meg direkt módon 
egy olyan eseményt, amelyet tau-neutrínó okozott. Ez 
pedig annyit jelent, hogy a vu müon-neutrínó a CERN- 
ből a LNGS-ig megtett útján átalakul vx tau-neutrínóvá. 
Ebből az is következik, hogy megvalósul a neutrínó
oszcilláció és legalább egy neutrínónak zérustól eltérő 
tömege van. Ez pedig túlmutat a részecskék és alapvető 
kölcsönhatások Standard modelljén (SM), mivel az SM- 
ben a neutrínóknak nincs tömegük.

A részecskék és kölcsönhatások 
Standard modellje1
Jelenlegi tudásunk szerint a Világmindenségről és a 
benne végbemenő jelenségekről a legjobb leírást a 
részecskék és alapvető kölcsönhatások Standard mo
dellje (Standard Model of Particles and Fundamental 
Interactions -  SM) adja (lásd az 1. és 2. táblázatót). 
Az SM az anyag néhány építőelemének (hat kvark és 
hat lepton, valamint ezek antirészecskéi) és a köztük 
létrejövő négy alapvető kölcsönhatás (erős, elektro
mágneses, gyenge és gravitációs) segítségével írja le a 
Világmindenséget, amelyben élünk. Az SM leírja azt, 
ahogy a részecskék egymással kölcsönhatnak és 
ahogy egymásba átalakulnak. Ezek a kölcsönhatások 
és építőelemek elegendőek valamennyi eddig felfede
zett jelenség leírására.

1 Lásd Horváth Dezső cikkét és a hozzá tartozó mellékletet a Fizi-
kai Szemle 2008. július—augusztusi számában.

A Világmindenség eddig feltérképezett valamennyi 
részén ezeket az építőelemeket és ezeket a kölcsön
hatásokat találjuk.

Az SM jó leírást ad a fiatal és nagyon forró Univer
zumtól kiindulva, amely az Ősrobbanásban keletke
zett, az Univerzum jelenlegi állapotáig. Az SM jó le
írást ad a parányi méretektől, a részecskék mikrovilá
gától, amelyet nagy részecskegyorsítókkal lehet tanul
mányozni a hatalmas méretekig a legjobb távcsövek
kel vizsgálható égitestek világáig.

A gravitáció tart bennünket a Földön és a bolygókat 
a pályáikon. A gravitációs vonzás bármely két részecs
ke között létezik. A gravitáció olyan kis távolságokon, 
mint az atom mérete a többi kölcsönhatáshoz képest

1. táblázat
A Standard modell építőelemei

részecskék

I. család II. család III. család

kvarkok

up u charm c top t
q=+ 2/3 q = +2/3 <7 =+2/3

m = 3 MeV/c2 m = 1500 MeV/c2 m = 175000 MeV/c2

down d strange s bottom b
9= -1 /3 4 =-1/3 q = - 1/3

m = 6 MeV/c2 m = 170 MeV/c2 m = 4500 MeV/c2

leptonok

elektron e müon g" tau t"
q = - \ q -~ 1 q= - i

m = 0,511 MeV/c2 m = 105 MeV/c2 m = 1782 MeV/c2

elektron-neutrínó vf müon-neutrínó v tau-neutrínó vT
q=0 <7=0 q - o

m < 15 eV/c2 m < 0,17 MeV/c2 m < 18,2 MeV/c2

antirészecskék

u c 7
d ~s b
e+ p* T+
ve VK V,
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2. táblázat
A Standard m o d ell a lapvető  kölcsönh atása i

erős elektro
mágneses gyenge

relatív erősség i 1(T2 KT7

potenciál ~r f '
~ f '  ■ é~r/R 

R ~ \KM wc)

élettartam (s) 10-23 
A - >  pn

KT20 -  1 0 '16 
7t° - >  yy

>  1 0 " 12 

K  —> |I " V

közvetítő bozon 8 gluon foton w 1

z°

tömeg (GeV/c2) 0 0 80
____ 91____

elhanyagolható. Nagy távolságokon azonban a gravitá
ció döntő szerepet játszik. Fontos szerepet játszik a csil
lagok és galaxisok kialakulásánál és fejlődésénél.

Az elektromágneses erő tartja össze az atomokat, 
köti az elektronokat az atommaghoz. A molekulákban 
elektromosan töltött részecskék (protonok és elektro
nok) vannak. A molekuláknak ez az elektromos szub- 
struktúrája az alapja annak, hogy kristályok jönnek 
létre. Az elektromágneses kölcsönhatás fontos szere
pet játszik a kémiai reakciókban. Nagyon sok hétköz
napi jelenség mögött az elektromágneses erők fedez
hetők fel. Az anyagban elektromágneses erők akadá
lyozzák, hogy az egyes molekulák elmozduljanak 
egyensúlyi helyzetükből. Ennek következménye, 
hogy a padló megtartja a ráhelyezett testeket, a szilárd 
anyagok ellenállnak a nyíró hatásoknak stb.

Az erős kölcsönhatás, amelyet „színerőnek” is ne
veznek, köti össze a kvarkokat a protonokban, a 
neutronokban és más erősen kölcsönható részecskék
ben, a hadronokban, valamint a protonokat és neutro
nokat az atommagokban.

A gyenge kölcsönhatás fontos szerepet játszik a bom
lási folyamatokban, neki köszönhetjük, hogy a Nap süt 
és hogy a Földön kialakult az élet. A csillagok energia- 
termelésében a fúzió játszik szerepet, amely során hid
rogénből hélium keletkezik. Ebben a folyamatban kelet
keznek az alacsony rendszámú elemek is. Ezekben a 
reakciókban fontos szerepet játszik a gyenge kölcsön
hatás, amelyben egy kvark átváltozhat egy más típusú 
kvarkká és egy lepton más típusú leptonná.

Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS)

Az INFN2 * * a világ legkorszerűbb föld alatti laboratóriu
mát hozta létre az Appenninek legmagasabb hegycsú
csai alatt.

Mint ismeretes Olaszország kitűnő autópályaháló
zattal rendelkezik. Autópálya halad végig mindenütt a

2 INFN -  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Az INFN irányítja és
finanszírozza a magfizikai és részecskefizikai kutatásokat Olaszor
szágban.

1. ábra. Laboratori Nazionali del Gran Sasso felszíni épületei és a 
föld alatti laboratóriumok az autópálya-alagúttal.

„csizma” szélein és a tengerpartokon haladó autópá
lyákat többször is autópályák kötik össze. Az 1980-as 
évek elején épült meg az az autópálya, amely Rómát 
köti össze Teramóval. Az A24-es Róma-l’Aquila-Tera- 
mo autópálya áthalad egy 10,4 km hosszú kettős ala- 
gútban az Appenninek legmagasabb csúcsai alatt, 
amelyet Gran Sasso d’Italiának neveznek. A föld alatti 
laboratórium bejárata ( 1. ábra) az alagút keleti bejá
ratától 5 kilométerre, körülbelül az alagút közepén 
található. Antonio Zichichi, aki az alagút tervezésekor 
az INFN elnöke volt, azt javasolta, hogy építsenek itt 
egy föld alatti laboratóriumot (1979). Nicola Cabbibo 
irányította a tervek elkészítését. Az olasz parlament 
1982-ben hagyta jóvá a tervet és a laboratórium építé
sének a finanszírozását. A laboratórium építése 1987- 
ben fejeződött be.

E laboratórium neve Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso (LNGS). Ebben a laboratóriumban a müonok 
fluxusa hat nagyságrenddel kisebb, mint a Föld felszí
nén. A laboratórium három hatalmas csarnokból áll, 
amelyeket A-, B- és C-termeknek neveznek. A termek 
magassága 20 m, hossza 100 m, szélessége pedig 18 
m. A termeket biztonsági és egyéb szempontok miatt 
alagútrendszer köti össze. Három kis teremben, ame
lyek egy háromszög alakban elhelyezkedő alagutak 
csúcspontjaiban találhatók, van egy lézeres interfero-
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méter-állomás, amely a sziklában végbemenő mozgá
sokat és deformációkat méri.3 A föld alatti laboratóriu
mokat 1400 m vastag, főleg mészkőből és dolomitból 
álló sziklaréteg védi a kozmikus sugárzástól. Ez körül
belül 4000 m vastag vízrétegnek felel meg. A labora
tórium 963 m magasan van a tenger szintje felett. Ha 
l’Aquila felől hajtunk be az alagútba, az alagút felett 
fokozatosan nő a sziklaréteg és 6,25 kilométernél eléri 
az 1494 m vastagságot. A laboratórium fölött található 
a Campo Imperatore fennsík.4 A laboratóriumhoz a 
föld alatti termeken kívül számos épület tartozik (lásd 
az 1. ábrát). Ezekben az épületekben, amelyek az 
alagút nyugati bejáratánál vannak, található a LNGS 
adminisztrációja, a dolgozószobák, előadótermek, 
műhelyek és laboratóriumok.

Neutrínó

A neutrínó a leptonok5 családjába tartozó elektromosan 
semleges részecske. Mint az írás elején említettem, a 
neutrínó már számos esetben meglepte a kutatókat. A 
neutrínó-hipotézis születése sem volt kivétel ezek 
közül a meglepetések közül, hiszen Wolfgang Pauli6 a 
ß-bomläsban látszólag sérülő energiamegmaradás-tör- 
vény megmentésére vezette be neutrínó-hipotézist. A 
neutrínó olyan gyengén hat kölcsön az anyaggal, hogy 
a neutrínó-hipotézis születésétől negyed évszázadnak 
kellett eltelnie addig, amíg Frederick Reines és Clyde L. 
Cowan Jr. kísérletileg kimutatták a neutrínó létezését 
(1956). Újabb majd negyven év elteltével, 1995-ben 
Reinest Nobel-díjjal jutalmazták eredményéért. „Biztos 
vagyok benne, hogy a neutrínófizika jövője legalább 
olyan izgalmas és eredményes lesz, mint a múltja” — 
mondta Reines Nobel-előadásában.

A neutrínók a leptonok családjába tartozó stabil, 
elektromosan semleges részecskék, spinjük 1/2. Há
rom elektromosan töltött leptont ismerünk: az elekt

3 2009. április 6-án hatalmas földrengés rázta meg l’Aquilát, az 
LNGS közeli gyönyörű kisvárost. A földrengést a laboratórium 
szeizmikus szekciója előre jelezte. L’Aquilának magyar vonatkozása 
is van, innen származott Kapisztrán János (Giovanni Capistrano) 
ferencesrendi szerzetes, aki Mátyás király tanítómestere volt. Meg
határozó szerepet játszott a nándorfehérvári diadalban (1456. július 
21-22.), amely meghátrálásra kényszerítette a törököket. Ehhez tar
tozik az a majdnem igaz hiedelem, hogy a nándorfehérvári győze
lem emlékére harangoznak délben a keresztény templomokban.
4 A Campo Imperatore nemzeti parkban, a laboratórium felett 
található az a szálloda, amelyben fogva tartották Benito Mussolinit 
és ahonnan 1943. szeptember 12-én Otto Skorzeny és ejtőernyősei 
kiszabadították őt.
5 A lepton azon részecskék gyűjtőneve, amelyek nem vesznek részt 
az erős kölcsönhatásban és fermionok. Fémionnak nevezünk min
den olyan részecskét, amelynek az eloszlását a Fermi—Dirac-statisz- 
tika írja le. E részecskék spinje félegész szám. A lepton görög szó, 
amely könnyűt jelent. Ez az elnevezés akkor született, amikor az 
erősen kölcsönható részecskéknél lényegesen könnyebb olyan ré
szecskéket ismertek, amelyek nem vesznek részt az erős kölcsönha
tásban te, |i).
6 Viktor Weisskopf mesélte: egy alkalommal rájött, hogy az egyik 
cikkében hibás számolást közölt. Elcsüggedve ment volt tanárához 
Paulihoz, hogy megkérdezze érdemes-e folytatnia a fizikusi pályát.

Pauli a következőképpen bátorította: „Ne add fel, mindenki 
elkövet hibákat -  kivéve engem. ”

ront (e~), valamint a hozzá hasonló, de nála nehezebb 
müont ((j~) és taut (x~), amelyek nem vesznek részt az 
erős kölcsönhatásban, de részt vesznek a többi, elekt
romágneses, gyenge és gravitációs kölcsönhatásban. 
Minden töltött leptonhoz tartozik egy elektromosan 
semleges lepton, egy neutrínó: az elektronhoz az 
elektron-neutrínó (ve), a müonhoz a müon-neutrínó 
(vu), a tauhoz pedig a tau-neutrínó (vt).

Az események topológiája

A részecskék reakcióiban az alapvető mennyiségek 
(elektromos töltés, energia, impulzus stb.) megma
radnak.

A neutron bomlása

Ebben a ß-bomläsban a neutron (n) elbomlik, ekkor 
egy proton (p+), egy elektron (e~) és egy anti-elektron- 
neutrínó (ve) keletkezik:

n + e ' + v t,

azaz

d ->m + e ' + v g,

ahol d a down, u pedig az up kvarkot jelöli. A detek
torban csak az elektromosan töltött részecskék hagy
nak nyomot. Mivel nem csak a két töltött részecske 
keletkezik a bomlásban, ezért a töltött részecskék 
nyomai általában nem ellentétes irányban indulnak ki 
a bomlás helyétől, hanem egymással szöget zárnak 
be. Pauli egy ilyen eseményt tanulmányozva alkotta 
meg a neutrínó-hipotézist.

Az inverz ß-bomläs, amelynek segítségével Fred 
Reinesék kimutatták a neutrínó létezését:

V e + p* —>n + e \

A müon bomlása

p -*e  + v e + v(1,

ahol |i a müont, vu pedig a müon-neutrínót jelöli.

A tau bomlása
Mivel a x-részecskéknek nagy a tömegük, ezért több
féleképpen is bomolhatnak. Az elektron tömege me = 
9,1 -lO"31 kg, a müon tömege = 206,76 me, a tau 
tömege pedig mx = 3477,18 me.

x + vT,

ahol X  olyan részecskét vagy részecskéket jelöl, ame
lyek együttes elektromos töltése megegyezik a x~
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3■ táblázat
A CNGS nyaláb adatai

szuperciklus (Tsc) hossza (s) 36

szuperciklusban levő gyors nyalábimpulzusok száma 6

gyors nyalábimpulzus hossza (gs) 10,5

gyors nyalábimpulzus protonjainak száma 1013

gyors nyalábimpulzusok közötti idő (ms) 50

elektromos töltésével. Néhány a lehetséges bomlások 
közül:

x- +vT,

T‘ ->éT + v e + vt ,

X“ —>7t + VT.

Neutrínó-oszcilláció

Mivel a kvark tömegállapotok a kvark gyengeállapo
tok keverékei, ezért a kvantummechanikai interferen
cia lehetővé teszi, hogy a semleges /C-mezonok perio
dikusan átalakuljanak egymásba:

K \s d )  -+K°GcD -»K°(sd) -* ....

E jelenség alapján Bruno Pontecorvo 1957-ben azt állítot
ta, ha a neutrínók egymástól eltérő tömegűek és ha a 
leptonszám nem tökéletesen megmaradó mennyiség, ak
kor megvalósul a neutrínó-oszcilláció jelensége.

A legutóbbi kísérletek azt sugallják, hogy a neutrí
nók közül legalább egynek zérustól eltérő tömege 
van. Ha a három különböző neutrínó tömeg-sajátálla- 
potnak nem egyforma a tömege, akkor fellép a neutrí
nó-oszcilláció jelensége:

v .-^ V V p  V ^A V .V , vagy vT -> \ e, v„.

Ha a neutrínóknak bármilyen kicsi, zérusnál na
gyobb tömegük van, akkor a természettudomány szá
mos területén módosítani kell elméleteinket:

• Módosítani kell a részecskék Standard modelljét 
úgy, hogy számot adjon a neutrínók tömegéről.

• A kozmológia területén a neutrínók képezhetik 
az Univerzum sötét anyagának (dark matter) egy ré
szét. Az elmélet szerint a mikrohullámú háttérsugár
hoz hasonlóan az Univerzum minden köbcentiméte
rében a három fajta neutrínóból körülbelül 300 van.

CERN Neutrinos to Gran Sasso (CNGS)

A CNGS egy Genfben található projekt, amelyben a 
CERN részecskegyorsítójával előállított müon-neutrí- 
nó nyalábot küld a CERN-től 730 km távolságra lévő 
LNGS föld alatti laboratóriumába. Ezt a távolságot 2 
ezred másodperc alatt teszik meg a részecskék.

2006. augusztus elején készült el a V ̂ -nyalábot elő
állító berendezés. Először 2006. augusztus 17-én küld
tek egy alacsony intenzitású nyalábot a LNGS föld 
alatti laboratóriuma C-termébe, ahol a Borexino és az 
OPERA kísérletek várták a nyalábot (OPERA -  Oscilla
tion Project with Emulsion tRacking Apparatus). Ok
tóberben már a mérések elvégzéséhez alkalmas nya
láb érkezett a laboratóriumba.

A CNGS nyaláb
A CNGS nyalábot (3- táblázat) a CERN SPS (Super Pro
ton Synchrotron) gyorsítójával állítják elő. A protonnya
lábot (400 GeV/c) egy grafit céltárgyra irányítják, itt a 
kölcsönhatásokban pionok és kaonok is keletkeznek. 
A pozitív elektromos töltésű pionokat és kaonokat 
mágneses lencsékkel páhuzamos nyalábbá alakítják. E 
nyaláb részecskéi egy 1 km hosszú bomlási zónában 
elbomlanak többek között |i+ és részecskékre. A 
többi hadron (protonok, pionok, kaonok stb.) abszor- 
beálódnak az útjukba helyezett vasfalban. A müonokat 
detektorokkal kontrollálják. A müonok abszorbeálód- 
nak a CERN és LNGS laboratóriumok között található 
730 km vastag földrétegben és így az LNGS laborató
riumba csak vu müon-neutrínók érkeznek meg:

p  + C
i

7t+, fT
i

repülés közben elbomlanak
i

h+> v„
i

a fi+ abszorbeálódik a 730 km vastag földrétegben
I

Egy részecskecsomag hossza 10,5 fis (FE -  Fast Ext
raction). Két FE között 50 ms idő telik el.

A nyalábot úgy optimalizálták, hogy az OPERA 
detektorban a -> v, oszcilláció megfigyelése a leg
nagyobb valószínűséggel következzék be.

Az OPERA kísérlet

Az OPERA kísérletet -  neutrínó-oszcillációs kísérlet 
emulziós nyomdetektorokkal — a CERN-ből érkező 
müon-neutrínó nyaláb tanulmányozására hozták létre.

Az OPERA detektor
Az OPERA detektor egy hibrid detektor, amely két 
azonos szupermodulból áll (lásd a 2. ábrái). A két 
szupermodul előtt egy müon-vétó van, amely kiszűri 
azokat a müonokat, amelyek a laboratórium előtti 
sziklában keletkeznek.
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2. ábra. Az OPERA detektor távlati képe fölül és a két azonos szu
perdetektor alul.

A szupermodul elején találjuk a céltárgyat, amely 
31, a falban elhelyezett alumínium- és fotoemulzió
lemezekből készített modulból („tégla”) áll.

4. ábra. Az érdeklődésre számot tartó eseményt tartalmazó „téglát” 
kiszedő -  és az üres helyet újból feltöltő -  automata manipulátor.

150000 „tégla”
1 „téglában"

56 db ólomlemez, 
köztük 1-1 fotolemez. 

mindegyik filmben 
1013 AgBr kristály 

„detektor”

ólomlemez g

'J 4 pm Í05 pm

3. ábra. Egy „tégla” felépítése.

A céltárgy után következnek a nyomdetektorok, 
majd szcintillátor-hodoszkópok, valamint müon-spekt- 
rométerek.

A hodoszkópok 32 000 szcintillátorból -  egyenként 
7 m x 25 mm x 15 mm -  állnak. A hodoszkópok felü
lete 7000 m2.

A mágneses müon-spektrométerek két vasmágnes
ből, RPC7-ből és driftcsövekből állnak. Minden egyes 
dipolmágnes mérete 8x8 m2 és benne a mágneses 
mező értéke 1,52 T. Az RCP-k között 5 cm vastag vas
lemezeket helyeztek el. Ezek a spektrométerek mérik 
a müonok impulzusát.

A detektorban összesen 150 000 „tégla” található. 
Az egyes téglák 12,2 cm hosszúak, 10,2 cm szélesek 
és 8 cm magasak. Minden egyes tégla 56 darab 1 mm 
vastag ólomlemezből és a köztük elhelyezett foto- 
lemezekből áll (3- ábra).

A céltárgy után egy müonspektrométert találunk, 
ezek feladata a müonok azonosítása. A targetből ki
repülő részecskéket nyomdetektorok észlelik. A foto
emulzió és a nyomdetektorok adatait analizálva lehet 
meghatározni, hogy milyen esemény következett be 
a detektorban. A céltárgy körül elhelyezett detekto
rok segítségével meg lehet határozni, hogy a kísérlet 
szempontjából érdekes esemény a céltárgy melyik 
„téglájában” következett be.

Ha a detektor valamely „téglájában” a kísérlet 
szempontjából érdekes eseményt figyel meg, akkor 
ezt, a külső detektorok adatai alapján meghatározott 
„téglát” egy robot (4. ábra) újra cseréli.

A kivett „téglát” egy automata berendezés anali
zálja.

Az OPERA által megfigyelt események 
topológiája

Csak olyan eseményeket vesznek figyelembe, ame
lyek a nyaláb részecskéinek megérkezése után, a ré
szecskecsomag ideje alatt (10,5 ps) következnek be.

7 Resistive Plate Chamber
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5. ábra. Két jellegzetes esemény -  fölül a müon-neutrínó, alul a 
tau-neutrínó által kiváltott reakció -  az OPERA detektorban.

6. ábra. A nevezetes, tau-bomlásra utaló esemény. Balra fenn a neut
rínó repülési irányából nézve, jobbra ugyanez, csak kinagyítva a köl
csönhatási pont körüli rész. Alul az esemény a neutrínó repülését 
merőlegesen mutatja. A világos nyomvonal jelzi a tau-bomlást.

X bomlásánál egy elektromosan töltött részecske (pél
dául müon) és két semleges részecske, két neutrínó, 
egy vT tau-neutrínó és ebben a példában egy anti- 
müonneutrínó keletkezik (lásd a 5. ábra alsó részét).

A müon-neutrínók egy lehetséges reakciója 

v n + w + P" + e ■

Ebben a bomlásban keletkezik egy müon tu“), amely
nek a bomlási ideje 2,197 •10“6 s, ezért általában bom
lás nélkül hagyja el a „téglát” és a nyomán nincs törés. 
Ebben az esetben a vertexből (abból a pontból, ahol 
az esemény bekövetkezik) három elektromosan töl
tött részecske (p”, p* és e ) távozik (5. ábra fölül).

A tau-neutrínók egy lehetséges reakciója 

vT + n —>x +p* + e .

A tau részecske (x“) bomlási ideje sokkal rövidebb 
(2,91-10"17 s), mint a müon bomlási ideje, ezért a 
x“-részecske nagy valószínűséggel a „téglában” el
bomlik (a reakciótól számított 1 cm belül), így általá
ban a x-részecske nyomán egy törést találunk, mivel a

A tau-neutrínó azonosítása
Az előző szakaszban ismertetett bomlások alapján azo
nosítani lehet a részecskéket. A v  ̂müon-neutrínó ese
tében a kölcsönhatás pontjából (vertex) három töltött 
részecske repül ki (egy |iT müon, egy p* proton és egy e 
elektron). A müon (2,187019± 0,000029) ■ 10“6 s alatt 
elbomlik, így átlagosan 656 m utat tesz meg mielőtt el
bomlik, tehát kirepül a „téglából”.

Ha a müon-neutrínó a CERN és LNGS között tau- 
neutrínóvá alakul át (neutrínó-oszcilláció), akkor az a 
detektorban található neutronnal kölcsönhatva három 
töltött részecskét (egy X“ tau részecske, egy p* proton 
és egy e elektron) kelt. A x“-részecske bomlási ideje 
olyan rövid, (290,6± 1,0) -10“15 s, hogy a x“-részecske 
nagy valószínűséggel a „téglában” elbomlik, és kelet
kezik például egy (X“ müon, egy anti-müonneutrínó 
és egy vx tau-neutrínó. A két neutrínó, mivel elektro
mosan semleges, nem hagy nyomot a „téglában”, így 
olyan nyomot látunk amelyen egy törés van a bomlás 
helyén (lásd az 6. ábrái). A 201(!) szerzős cikket a 
Physics Letters B 2010. július 26-i száma közölte.
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RÖNTGEN- ÉS ELEKTRONGERJESZTÉSES ELEKTRON- 
SPEKTROMETRIAI MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSAIK

Tóth József
MTA ATOMKI, Debrecen

Az elektron-spektrometria a különböző atomfizikai, 
szilárdtest-fizikai, felületfizikái és felületkémiai (kor
rózió, katalízis, elektrokémia, ...) alkalmazások szá
mára korszerű, informatív, sok esetben egyedülálló 
minőségi és mennyiségi kémiai elemzési módszer. Az 
utóbbi években előtérbe került nanotudományok stra
tégiaijelentőségű módszere lett a röntgenfoto-elektron- 
spektroszkópia (XPS: X-ray photoelectron spectrosco
py), így várható, bogy a nanoszerkezetek (beleértve a 
néhány nanométer vastagságú ultravékony-rétegeket) 
és a bio-nanoszerkezetek tanulmányozásában fényes 
jövő előtt áll az XPS technika. A jelen munka áttekinti 
az XPS (ESCA) [1] módszer legalapvetőbb kémiai ana
litikaijellemzőit egy -  a napelem technológiához kap
csolódó -  alkalmazási példán keresztül (Al-mal na
gyon erősen adalékolt -  doppolt- ZnO kémiai analízi
se). A nagy feloldású rugalmas csúcs elektronspekt
roszkópia (HR-EPES: high resolution elastic peak elect
ron spectroscopy) elemanalízisre történő alkalmazását 
a LiF tanulmányozásával mutatjuk be. A gyakorlati 
szempontból is fontos alkalmazási példákon kívül egy 
rövid áttekintést adunk a saját nagyműszer fejleszté
sekről, amelyek a szilárdtest felületanalitikai munkák 
megvalósításához nélkülözhetetlenek.

Az elektron-spektrometria elektromágneses sugár
zás (fény), elektron, pozitron, atom, ion és más ré
szecskenyaláb hatására a céltárgy atomjain szóródott, 
vagy azok atomhéjaiból keltett elektronok minőségi 
és mennyiségi elemzésével (körülbelül 0,1 atomszáza
lékos kimutathatósági határral) foglalkozó tudomány- 
terület. Az elektronspektrum a kirepülő elektronok 
darabszámának mozgási energiájuk szerinti eloszlás- 
függvénye. A mozgási energia mérése elektrosztatikus 
(vagy mágneses) analizátorok segítségével történik 
[2]. A cikk további részében az ilyen típusú spektru
mok (színképek) elemzéséről lesz szó. Mivel elemzés
ről van szó, ezért beszélünk spektrometriáról (szín- 
képelemzésről), és nem csupán spektroszkópiáról 
(színképnézésről, vagy színképfelvételről), bár sokan 
már ezen utóbbi kifejezés alatt is elemzést értenek.

Amikor röntgen- vagy elektrongerjesztést alkalma
zunk az atomhéj ionizációjára, akkor a véletlensze
rűen bekövetkező folyamatban (elméletileg a kvan
tummechanika írja le), például egy szilárdtestminta 
atomjainak különböző atomhéjairól, eltérő valószínű
séggel lépnek ki az elektronok és sokféle irányba 
repülnek. A szilárdtestminták esetében lesznek olyan 
elektronok, amelyek kis energiaveszteséggel (néhány

Jelen munka Varga Dezső 70. születésnapja alkalmából készült az 
Atomfizikai Főosztály 2010. június 30-i szemináriuma keretében el
hangzott előadás alapján, ATOMKI, Debrecen.

vagy néhányszor 10 meV-os fononveszteséggel (rács
rezgések) és magmeglökési veszteséggel (kvázi rugal
mas szórás: HR-EPES)) repülnek ki, de nagyon sok 
olyan is lesz, amelyek nagyobb energiaveszteséget 
(néhány vagy néhányszor 10 eV) szenvednek el. Az 
előbbiek nagy csúcsokként jelennek meg a spektrum
ban, az utóbbiak pedig kisebb csúcsokként (vesztesé
gi csúcsok: valenciaelektronok, plazmonok és belső 
héj elektronok okozta csúcsok) és folytonos „háttér
ként”. A szóban forgó fizikai jelenségeken alapuló 
módszer a rugalmatlanul visszaszórt elektronok ener- 
giaveszteségi spektroszkópiája (REELS: reflexion 
electron energy loss spectroscopy).

A röntgen fotoelektromos és az Auger-jelenség

Az XPS módszer fizikai alapja a fotoelektromos jelen
ség. Amennyiben az atomok belső héján levő elektro
nok kötési energiájánál nagyobb a gerjesztő röntgen- 
sugárzás energiája, a fotoeffektus (fényelektromos 
jelenség) bekövetkezhet, azaz egy fotoelektron repül 
ki a gerjesztett atomhéjról, az 1.a ábrán szereplő 
példában az ls(K) héjról. A röntgensugárzás hatására 
végbemenő fotoelektromos jelenség segítségével az 
atommag közeli (ez energetikai szempontból érten
dő) atomi belső héjak tanulmányozhatók. A fotoef- 
fektusban a gerjesztési energia egyrészt az atomi 
belső héjon kötött elektron kiszakítására fordítódik, 
másrészt az atomból kirepülő fotoelektron mozgási 
energiájára. Amennyiben ismert energiájú és keskeny

1. ábra. A fotoelektromos és az Auger-jelenség során az atomban 
lejátszódó gerjesztési és lyukelbomlási folyamatok egyszerűsített 
vázlata. Az atomhéjak jelölése az ábrán kétféle, az XPS-ben (a) és az 
XAES, AES-ben (b) leginkább elterjedt jelölést követi.

a) fotoelektromos jelenség b) Auger-jelenség
W= EÍ kö, + EZ% + Ea{Z) = EKtZ) -  E fZ ) -  E fZ+l)
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természetes vonalszélességű karakterisztikus röntgen- 
sugárzást alkalmazunk gerjesztő sugárzásként (pél
dául Al Ka), akkor az atomban a kötött elektronokra 
jellemző diszkrét energiaállapotok ( l.a  ábra), a ka
rakterisztikus atomi kötési energiák meghatározhatók, 
ha megmérjük a fotoelektronok mozgási energiáját. 
Az atomi belső héjak kötési energiája jó közelítéssel a 
fotoelektromos egyenlettel adható meg:

EFkötési h f - EJ tTi w .; CD

ahol /  a gerjesztő röntgensugárzás frekvenciája, b a 
Planck-állandó, azaz h f  a röntgensugárzás energiája; 
Emozgásia fotoelektronok mért mozgási energiája (azaz a 
spektrométerbeli mozgási energia); E /lésj az adott atom
héj kötési energiája a Fermi-szintre vonatkoztatva és W 
a spektrométer kilépési munkája. A fotoelektron kire
pülése után visszamaradt lyuk bomlásából származó 
elektronokat Auger-elektronoknak nevezzük ( l.b áb
ra). A fotoeffektust követő spontán bekövetkező má
sodlagos folyamatok egyike az Auger-jelenség, a másik 
a karakterisztikus röntgensugárzás kibocsátása (emisz- 
sziója), a két folyamat egymással versengő, a Z < 25 
rendszámtartományban az Auger-folyamat sokkal na
gyobb valószínűséggel megy végbe, mint a röntgen- 
sugárzás emissziója. Az l.b ábrán vázlatosan bemuta
tott K EE  Auger-folyamatban három különböző atom
héj vesz részt, a K (Is) héj, amelyikről a fotoelektron 
kirepült, az E  (2p1/2) héj, amelyikről a lyuk betöltődött 
és az Z3 (2p3/2) héj, amelyikről az Auger-elektron kire
pült. A Z  rendszámú atom KEL, Auger-elektron ener
giája jó közelítéssel az említett három atomhéj kötési 
energiáiból a (2) formulával megbecsülhető,

E /Z )  = Ek(Z) - El(Z) - ELiZ  + 1), (2)

ahol Ea az Auger-elektron energiája (az Auger-elekt
ron mért mozgási energiáját jól közelíti), az E/Z) és a EL (Z) 
a Kés az E  atomi héjak kötési energiái a Zrendszámú 
atomra vonatkozóan, az EL pedig az E atomi belső 
héj kötési energiája a Z+l rendszámú atomra vonat
kozóan (a Z+l rendszámú atomra vonatkozó kötési 
energia használatával jobb közelítést kapunk az EA kí
sérleti értékre mintha a Z rendszámú atomra vonatko
zó E  kötési energiát használnánk). A röntgengerjesz- 
téses Auger-elektronspektroszkópia az XAES (X-ray 
excited Auger electron spectroscopy), az elektron 
gerjesztéses Auger-elektronspekroszkópia pedig az 
AES (Auger electron spectroscopy).

Felület analitika

Az XPS felületérzékeny analitikai módszer [31. A fent 
említett 1486,67 eV energiájú Al Kal 2 gerjesztő rönt
gensugárzás körülbelül 0,1 mm (100 pm) mélységig is 
behatol a vizsgált szilárdtestminta belsejébe. A foto
elektronok és az Auger-elektronok a minta felületétől 
mérve csupán néhány nanométer (1 nm = KE9 m) 
mélységből lépnek ki. Ez arra utal, hogy a szilárd

2. ábra. Az ATOMK1 ESA-31 elektron-spektrométerének vázlata, 
paramétereit lásd a szövegben.

anyagban az elektronokra több nagyságrenddel na
gyobb a gyengítési tényező, mint a röntgensugárzás
ra, azaz az elektron- és az elektromágneses sugárzás 
kölcsönhatása az anyaggal nagyon különböző.

A HR-EPES a 0,5-5 keV primerelektron-energiatar- 
tományban szintén jó felületérzékenységűnek tekint
hető, azaz felületanalízist végezhetünk az elektron- 
gerjesztéses technikával is.

Az XPS-XAES-AES és REELS-EPES-(HR-EPES) mód
szer együttesek kombinálásával felületkémiai (például 
a klasszikus nanotudományok területéhez tartozó ka
talitikus, kolloidikai és elektrokémiai), valamint felü
letfizikái (például a rugalmas elektronszórási csúcsok 
magmeglökés okozta finom szerkezetének a felderíté
sével) jelenségeket tanulmányozhatunk.

Az ESA-31 elektronspektrométer

Az ATOMKI-ban fejlesztett spektrométerek [2, 4-7] 
segítségével többféle alkalmazási területen (korrózió, 
félvezetők, napelemek, polimerek, ötvözetek stb.) 
értünk el tudományos eredményeket [4, 7-12] az el
múlt 30 év során. Az egyik legbonyolultabb elektron
spektrométerünk (2. ábra) az ESA-31 (gerjesztő for
rásai: 2 röntgencső (4 röntgenanód, 2 elektronágyú); 
elektronoptikája: félgömb-analizátor és lencserend
szer; mérési tartománya: 0,01-10 keV; energiafeloldá
sa: 3 -10~5; a vákuum nagysága: 5 -10~10 mbar), ame
lyet elsősorban az XPS-re és az XAES-re használjuk, 
de jelentős eredmények születtek a HR-EPES-sel is. A 
maguk idejében a 0,5-5 keV primerenergia-tarto
mányban igen jónak számított az általunk mért rugal
mas elektroncsúcs részleteinek feloldása 19] (HR-
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EPES). A precíz és megbízható, üzembiztosán műkö
dő ESA-31 nagyműszerünk segítségével az ipar szá
mára is tudunk vizsgálatokat végezni (például az 
atomerőmű rozsdamentes acélból készült egyes alkat
részeinek tanulmányozása is fontos feladatunk [131).

ZnO(Al) kémiai analízise XPS-XAES-sel

A fotoelektronok és az Auger-elektronok nagy hánya
da (a rugalmasan szóródottak, pontosabban a kvázi 
rugalmasan szóródottak) egyaránt diszkrét csúcsok
ként jelennek meg az elektronspektrumokban. A csú
csok megfelelnek az atomi héjaknak, kötési energiá
juk az illető atomra jellemző, amely alapján minőségi 
kémiai elemzés végezhető. Az elemek és az atomhé
jak szerint a szelektivitás nagyon jó a röntgenfoto- 
elektronspektroszkópia esetében, azaz az atomi belső 
héjak kötési energiái jól elkülönülnek és a kémiai kör
nyezet (a „vegyérték”) függvényében is változnak (ké
miai eltolódás). A kémiai eltolódások a belső atom
héjak esetében körülbelül a 0,1-10 eV nagyságúak. 
Az XPS-ben gerjesztésre leggyakrabban az 1486,67 eV 
energiájú, 0,9 eV szélességű (a csúcsmagasság felé
nél) A1 Kal 2 karakterisztikus röntgensugárzás haszná
latos. Az ESA-31 elektronspektrométer relatív energia
feloldása -  definíció szerint a spektrométer által oko
zott vonalkiszélesedés (AE) osztva az elektron mozgá
si energiájával (20 -  a mérések során változtatható. 
Két tipikus értéket említek: AE/E = 4-10”* (XPS) és 
3'10~5 (HR-EPES). Ezek a feloldásértékek megfelelő
ek (1000 eV-os mozgási energiájú, teljesen monokro
matikus, Dirac-delta függvénnyel ábrázolható elekt
ronok esetén 0,4-0,03 eV kiszélesedést okoz a spekt
rométer) ahhoz, hogy az atomi belső elektronhéjak 
egymástól jól különváló természetes, vonalas spektru
mát ne mossák össze, hanem meghagyják vonalas
nak, és a HR-EPES-sel mérhető rugalmas elektronszó
rási csúcs finom részleteit is feloldhassuk. A matema
tika nyelvén megfogalmazva: a gerjesztő röntgensu
gárzás, a spektrométer és a valamilyen természetes 
szélességgel rendelkező fotoelektron vonalfüggvé
nyeinek konvolúciós szorzataként előálló függvény, 
azaz a mért spektrum „vonalas” marad, ilyen módon a 
finom kémiai részletek feloldhatók. A fotoelektron- 
vonalaknak megfelelő kötési energia -  a spektrumban 
a vonalak (csúcsok) helyzete -, amely a kémiai álla
potra jellemző, 0,1-0,2 eV pontossággal meghatároz
ható. Gyakran előfordul, hogy nemcsak a vonal hely
zete, hanem a vonal szélessége is hordoz kémiai in
formációt. Különösen akkor fontos ez, amikor a kü
lönböző kémiai állapotok olyan kis kémiai eltolódá
sokat eredményeznek, amelyeket a fent említett igen 
jó 0,4-0,5 eV energiafeloldás ellenére sem tudunk 
szétválasztani (mert a röntgengerjesztés által okozott 
kiszélesedéssel együtt értendő a teljes instrumentális 
kiszélesedés). Ilyen esetekben a fotoelektron-vonal
alak (csúcsalak) elemzésével is finom kémiai részle
tekre lehet következtetni. Amennyiben lehetőség van 
rá, érdemes monokromatikusabbá tenni a gerjesztő

röntgensugárzást kristály- vagy multiréteg-monokro- 
mátor alkalmazásával, azaz az A1 Kal2 0,9 eV termé
szetes szélességgel rendelkező vonalából érdemes ki
vágni 0,6 eV szélességűt, vagy még finomabb részle
tek feloldására akár 0,2-0,3 eV is elérhető, sőt a szink- 
rotronoknál körülbelül 10 meV-os szélességű gerjesz
téssel is lehet dolgozni. Ekkor már az is természetes, 
hogy az XPS-nél körülbelül 3'10-5 relatív energiafel
oldással érdemes dolgozni, hogy a teljes instrumentá
lis vonalszélesítő hatás elhanyagolható legyen a ter
mészetes vonalkiszélesedéshez képest.

Az elektronspektrumban lévő vonalak (csúcsok) 
területeinek meghatározásával az XPS mennyiségi 
analízisre is felhasználható (kvantitatív XPS). Az XPS 
kísérletek során nyert fotoelektron-vonalak területei
ből egy adott minta, például a napelemek ablakaként 
ismert ZnO(Al) atomi koncentráció arányai a (3) for
mulával adhatók meg (végtelen vastagnak tekintett és 
homogén minta, a felületi fedő és szennyező réteg 
elhanyagolásával, A1 és Zn arányra konkretizálva):

(  \1,75

A l -  h i .  °Z n 3 s ^ n t n ' g j  E m o ^ 5 s )

n Zn A n 3  s ° A I2 s  ^ E röntger) ^ m o z / X 1 2 s )

(3)

ahol n az atomi koncentráció; I a mért fotoelektron 
csúcs területe egy adott atomhéjra; g(EröntRen) a foto- 
ionizációs hatáskeresztmetszet, amely a gerjesztő 
röntgensugárzás energiájától, az elem fajtájától és az 
atomhéjtól függ; Emozg a fotoelektron mozgási energiá
ja; az elektronspektrométer hatásfoka (az általunk 
használt FRR, azaz állandó fékezési arányú üzemmód
ban) a fotoelektron mozgási energiájának lineáris 
függvénye, a rugalmatlan szórási közepes szabad 
úthossz (IMFP) pedig az Emozg 0,75-os hatványával 
közelíthető. A képletben az Emozg 1,75-os hatványa a 
spektrométer-hatásfok lineáris függvényéből (1-es 
kitevő) és az IMFP 0,75-os hatványfüggéséből tevődik 
össze. Jelen példában a detektor hatásfokának ener
gia szerinti változása elhanyagolható. A (3) formula 
tetszőleges elempárra alkalmazható.

Az MTA MFA-val együttműködésben, NKTH és 
OTKA projektek keretében, a CIGS (Cu-In-Ga-Se2) 
vékonyréteg napelemek fejlesztéséhez járult hozzá 
kutatócsoportunk a ZnO(Al) rétegek felületi kémia 
állapotának és atomi összetételének vizsgálatával. A 
CIGS napelem ablakrétegének jó vezetőnek kell len
nie, a széles tiltott sávú (3,34 eV) ZnO félvezetőt Al
mai igen nagymértékben adalékolva (sokkal nagyobb 
mértékű az adalékolás, mint amit a félvezetőiparban 
az erősen adalékolt kifejezés alatt értenek) ez elérhe
tő, közben az ablak nagyon jó átlátszósága, fényát
eresztő képessége (85-90%) is megmarad. Az Al-mal 
erősen adalékolt ZnO minta készítésénél Zn95 3Al47 
ötvözetből indultak ki. DC magnetronnal Ar+ plazmá
ban 0 2 gáz adagolással, reaktív porlasztással végezték 
a minta készítését Na-üveg szubsztrátra [10]. A foto- 
elektron-spektrum (3■ ábra) az Al-oxid állapotára 
jellemző, amit XAES-sel, az Al KI^L, Auger-vonal mé
résével is igazoltunk. A kísérletileg meghatározott Zn 
3s és Al 2s fotoelektroncsúcsok területeinek arányá-
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3. ábra. ZnO(Al) vékonyréteg Zn 3sés Al 2s XPS spektruma.

ból, a szóban forgó atomhéjak fotoionizációs hatáske
resztmetszeteinek, a fotoelektronok rugalmatlan 
elektronszórási szabad úthosszainak (a mintában) és 
a spektrométer detektálási hatásfokának ismeretében 
az atomi koncentráció arányok meghatározhatók 
(lásd (3) formula). A z eredeti ötvözet összetételét (4,7 
atom%) jól követi az oxid keverék összetétele. Az XPS 
méréssel az oxid formában jelenlevő Al koncentráció
ját 3-5 atom% közöttinek találtuk.

A LiF tanulmányozása HR-EPES-sel

Abban az esetben, ha a gerjesztés elektronokkal törté
nik, a teljes energiaspektrum-tartományban mérjük 
azokat az elektronokat, amelyek rugalmas szórást 
követően lépnek ki a mintából (HR-EPES), és mérjük 
azokat is, amelyek rugalmatlan szórást követően ka
rakterisztikus energiaveszteséggel lépnek ki (REELS). 
A veszteségi spektrum tartományban például grafit 
esetében a kettős kötésre jellemző re —> Jt* átmenet 
energiaveszteségi csúcsa, vagy Al, Si, GaAs stb. eseté
ben a plazmon energiaveszteségi csúcsok -  és termé
szetesen a szekunder folyamatokból eredő Auger- 
csúcsok is — karakterisztikus jellemzői egy adott ké
miai anyagnak. A HR-EPES mérésekben a rugalmas 
csúcsok energiahelyzetei függnek a gerjesztő primer 
elektron energiájától és a minta atomjainak tömegé
től. A vonaleltolódás elemenként más és más lesz. A 
rugalmas csúcs energia eltolódása (E*,) a szórt elekt
ron és a szóró atommag tömegarányán és a primer 
elektron energiáján (Ej) kívül függ a mérési geomet
riától is, pontosabban az úgynevezett szórási szög 
függvénye (a 0 O szórási szög az elektron detektálási 
iránya a primer elektronnyaláb irányához képest), 
lásd a (4) formulát:

E _ 4 mE0 sin2(0o/2) (4)
M

ahol Er0 a primer elektron energiaeltolódása, m az 
elektron tömege, M  az elektron által meglökött atom
mag tömege, E0 a primer elektronenergia, 0 O pedig a 
szórási szög.

Az elektronszórási kísérletben a nagyon jó energia 
feloldású (AE/E = 3'ICT5) ESA-31 spektrométerünk 
segítségével [7] mért rugalmas csúcs (például 5 keV 
primer energiánál és 130° szórási szögnél) mennyiségi 
elemzést tesz lehetővé többkomponensű anyagokon. A 
magmeglökési folyamat miatt az elektron energiája egy 
adott primer energiánál és egy adott szórási szögnél 
annak függvényében változik, hogy mekkora tömegű 
atomon szóródott. Az elektron rugalmas szórási hatás
keresztmetszete az atom rendszámával változik, ez 
teszi lehetővé a mennyiségi elemzést. Ilyen anyag töb
bek között a LiF, ennek segítségével vizsgáltuk a rugal
mas szórás jelenségét és bizonyítottuk a HR-EPES anali
tikai eszközként való alkalmazhatóságát.

A LiF rugalmas (pontosabban kvázi rugalmas) csú
csában (4. ábra) a különálló csúcsok a Li és a F. A mag- 
meglökés miatt a F-nál kisebb tömegű Li atomon történt 
szóródás során az elektron nagyobb energiát veszít, 
mint a F-ról visszaszórt elektron. A (4) formula az ener
gia és az impulzus megmaradás törvényének alkalmazá
sával elemi számolással levezethető, klasszikus ütközést 
feltételezve. A (4) formula 5 keV energiájú primer elekt
ronra, 130° szórási szögnél 1,3 eV energiaeltolódást ad 
a Li rugalmas csúcsára, 0,5 eV-ot a F-éra, a különbség 
0,8 eV. Ezeket az értékeket kísérleti eredményként is 
megkaphatjuk az összetett rugalmas elektroncsúcs kom
ponenseinek illesztésével. A csúcsterületek arányából 
(egyszeres szórást feltételezve), figyelembe véve a Li-ra, 
és a F-ra egy adott primer energiánál (például 5 keV- 
nél) a rugalmas elektronszórási hatáskeresztmetszete
ket, a Li és a F atomok számának egy az egyhez ará
nya jó közelítéssel visszakapható [9L

Az EPES módszert főleg a rugalmatlan elektronszó
rás közepes szabad úthosszák (IMFP: inelastic mean 
free path) meghatározására használtuk [11]. A (3) for
mulában implicite jelen van az IMFP, azaz a kvantita
tív XPS számára nélkülözhetetlen paraméter, ami 
nemcsak a primer elektron energiájától, hanem a szi
lárd minta anyagi minőségétől is függ. Fentebb már

4. ábra. A LiF egykristály minta 5 keV primer energiánál HR-EPES- 
sel mért kvázi-rugalmas csúcsa [51.
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5. ábra. Az ESA-31 körüli elektronspektroszkóposok baráti köre: 
(balról-jobbra) Kövér László, Ricz Sándor, Cserny István, Varga 
Dezső, Berényi Zoltán, Tóth József, Kövér Ákos.

említettem, hogy a HR-EPES-sel jelentős eredménye
ket értünk el az ESA-31 spektrométer segítségével 
végzett kísérleti munkáinkban. A felülettudomány
ban, egyes speciális esetekben, különleges információ 
nyerhető a HR-EPES-sel. A közepes primer elektron
energia tartományban, például 2-5 keV-ig, a H direkt 
kimutatását elsők között valósítottuk meg [12].

A HR-EPES általánosságban nem alkalmazható 
kvantitatív analízis céljára (például a szóban forgó kis 
és közepes primer elektronenergiáknál, 0,5-5 keV, a 
közepes rendszámtartományban a szomszédos vagy 
egymáshoz közeli rendszámok nem szeparálhatók), 
de speciális esetekben igen, például egy kis rendszá
mú elem mellett egy nagy rendszámú elem igen kis 
koncentrációban (az elektronspektroszkópiában nem 
szokványos 0,01%-os koncentrációkat kell ez alatt 
érteni) is meghatározható (néhány perces mérési idő
vel), ami nemcsak tudományos szempontból érdekes, 
hanem az alkalmazások (orvos-biológiai, ipari stb.) 
számára is nagyon fontos lehet.

Összefoglalás helyett

Vallomás: az ATOMKI-ban az elektronspektroszkó
piának több évtizedes hagyománya vannak [2, 4]. Szá
momra nagy örömet jelentett, hogy a színes, nagy 
fantáziát és sok intuíciót igénylő fejlesztési és tudo
mányos kutatási munkákba bekapcsolódhattam az 
1980-as évek elejétől. Varga Dezsőtől, mint az általam

használt elektron-spektrométerek fejlesztőjétől, a közös 
munkák során sokféle műhelytitkot sikerült tanulnom. 
Ő volt többek között az első hazai XPS röntgenforrás 
(1970-es évek első fele) fejlesztője. Számomra ez törté
nelem, pontosabban továbbélő hagyomány -  ez derült 
ki az XPS röntgencsövek fejlesztése során. Nemcsak a 
műszerek alkotásában volt nagy hatással rám ez az is
kola, hanem a spektroszkópiai alapok és általában a tu
dományos kutatási módszerek megismerésében is.

Irodalom
1. Szepes L: A kémiai kötés tanulmányozása gázfázisú fotoelekt- 

ron-spektroszkópiával. Fizikai Szemle 60 (2010) 365.
2. Kövér Á.: Elektrosztatikus elektron-spektrométerek fejlesztése 

az ATOMKI-ban. Fizikai Szemle 60 (2010) 339.
3. Kövér L.: Elektronspektroszkópia és felületkutatás. Fizikai 

Szemle 54 (2004) 120.
4. Varga D.: ß-spektroszkopiätol az atomfizikáig. Fizikai Szemle 

54 (2004) 117.
5. Varga D., Kádár I., Kövér Á., Kövér L., Mórik Gy.: An electron 

spectrometer of double-pass cylindrical mirror type for nuclear 
spectroscopy and atomic physics. Nuclear Instruments and 
Methods 754(1978) 477.

6. Varga D., Kádár I., Kövér Á., Cserny I., Mórik Gy., Brabec V., 
Dragoun O., Kovalik A., Adam J.: Electrostatic spectrometer for 
measurement of internal conversion electrons in the 0.1-20 keV 
region. Nuclear Instruments and Methods 192 {1982) 277.

7. Kövér L, Varga D., Cserny I., Tóth J., Tőkési K.: Some applica
tions of high-energy, high-resolution Auger electron spectrosco
py using bremsstrahlung radiation. Surface and Interface Ana
lysis 79(1992) 9.

8. Spalek A., Dragoun O., Kovalik A., Yakushev E. A., Rysavy M., 
Frána J., Brabec V., Novgorodov A. F., Cserny I., Tóth J., Varga 
D., Kövér L.: Study of the conversion electron and XPS spectra 
of radioactive 57Co sources. Nuclear Instruments and Methods 
in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials 
and Atoms 790(2002) 35.

9. Gergely G., Menyhárd M., Benedek Zs., Sulyok A., Kövér L., Tóth 
J., Varga D., Berényi Z., Tőkési K.: Recoil broadening of the elas
tic peak in electron spectroscopy. Vacuum 61 (2001) 107-111.

10. Németh A., Tóth A. L., Horváth E., Kövér L., Tóth J., Volk J., 
Mizsei J., Lábadi Z.: Study of the effect of different plasma den
sity areas on the properties of ZnO thin films deposited by DC 
reactive sputtering. Proceedings of the 20th European Photovol
taic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain, 6-10 June, 
2005. Eds: W. Palz, H. Ossenbrink, P. Helm. München, WIP- 
Renewable Energies (2005) 1847-1850.

11. Gergely G., Konkol A., Menyhárd M., Lesiak B., Jablonski A., 
Varga D., Tóth J.: Determination of the inelastic mean free path 
(IMFP) of electrons in germanium and silicon by elastic peak 
electron spectroscopy (EPES) using an analyser of high resolu
tion. Vacuum 48(1997) 621-624.

12. Orosz G. T., Gergely G., Menyhárd M., Tóth J., Varga D., Lesiak 
B., Jablonski A.: Hydrogen and surface excitation in electron 
spectra of polyethylene. Surface Science 566(2004) 544-548.

13- Baja B., Németh Z., Kádár P., Varga K., Nagyné Szabó A., Oravetz 
D., Homonnay Z., Kuzmann E., Kövér L., Varga D., Cserny I., 
Tóth J., Schunk J., Patek G.: Korróziós-eróziós tendenciák a Paksi 
Atomerőmű gőzfejlesztőiben. Korróziós Figyelő47 (2007) 62-71.

HIVATKOZÁS
Az 2010/12 és 2011/1 számban megjelent Hogyan is 
mozog egy tömeges rugó? cikkem második részének 
véglegesítése után tudtam meg, hogy korábban Wie
demann László az azóta a Fizikai Szemlébe olvadt 
Magyar Fizikai Folyóiratban hasonló tárgyú cikket 
jelentetett meg A mergterhelt rugalmas szál rezgése 
(XXXV. kötet, (1987-88.) 6. füzet 499- old.) címmel.

Ebben egy véges tömegű, függőleges, rugalmas szál
ból és egy rá akasztott súlyból álló rendszer esetét vizs
gálja, részletesen elemzi a mozgásegyenleteket, a nor
mál módusokat és egy speciális kezdeti feltétel mellett 
megvalósuló mozgást is. A munkát tisztelettel ajánlom 
az érdeklődők figyelmébe.

Woynarovich Ferenc
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A FIZIKA TANÍTÁSA

ÜTKÖZÉSEK ELEMZÉSE ENERGIA-IMPULZUS 
DIAGRAMOKKAL Bokor Nándor

BME, Fizika Tanszék

Hasznosak lehetnek a relativisztikus ütközések tanítá
sánál az energia-impulzus diagramok [1], amelyekben 
a szokásos Minkowski-diagramokon szereplő idő- és 
a helykoordináták szerepét az energia és az impulzus 
veszi át. Mint az alábbiakban látható lesz, az ilyen 
diagramok fő vonzereje abban rejlik, hogy az ütközés 
előtti és utáni állapotokat egyszerre jeleníti meg, és 
hogy az összes lényeges fizikai paraméter (a tömeg
pontok tömege, sebessége, impulzusa, energiája) 
azonnal leolvasható az ábráról.

Az egyszerűség kedvéért a képleteket végig c = 1 
egységekben fogom felírni [2]. Ez azt jelenti, hogy a t 
időt hosszúságegységben mérjük (például méterben), 
a v sebesség nagysága pedig 0 és 1 közé eső dimen
zió nélküli szám. Ugyanebből a konvencióból az is 
következik, hogy az m tömeg, az E energia és a p  
impulzus mind ugyanabban az egységben mérendők. 
Ez az egység lehet például kilogramm, joule, erg, 
elektrontömeg stb. Hogy konkrétan melyiket választ
juk, annak a jelen cikkben nincs jelentősége, ezért 
hacsak külön nem jelölöm, mindenütt az a.u. („arbit
rary unit”, azaz „tetszőleges egység”) megjelölés ér
tendő a számérték után.

A téridő-beli Minkowski-diagramokat széles kör
ben alkalmazzák a relativitáselmélet tanításában. 
Ezeken egy-egy pont egy-egy eseményt jelöl, amely
nek koordinátáit (t, x) alakban, vagy (t, x, y) alak
ban szokás megadni, attól függően hogy két- vagy 
háromdimenziós diagramról, azaz egy vagy kettő tér
beli dimenziójú tárgyalásmódról van szó. Megállapo
dás szerint a függőleges tengelyen szokás a t idő
koordinátát, a vízszintes tengely(ek)en pedig a térbeli 
koordinátá(ka)t ábrázolni. Három térbeli dimenziójú 
Minkowski-diagramot nem tudunk készíteni, hiszen 
négydimenziós ábrázolásra lenne hozzá szükség. Sze
rencsére a relativisztikus jelenségek nagy részének 
tárgyalásához nyugodtan elhagyható a harmadik tér
beli dimenzió.

Minkowski-diagramokat az energia-impulzus tér
ben is konstruálhatunk [1]; ekkor a függőleges tenge
lyen az E energia, a vízszintes tengely(ek)en pedig a p  
impulzus szerepel. Az ilyen diagramokon egy-egy (E, 
p) — vagy (E, px, py) -  pont valamilyen tömegpont 
adott állapotát jelöli: megadja energiáját és azt az 
impulzust, amellyel a tömegpont éppen mozog. Az 
energia és az impulzus alább felírt relativisztikus kép-

Köszönetemet fejezem ki Hraskó Péternek támogató bírálatáért és 
hasznos javaslataiért.

létéiből megérthetjük a diagramok néhány általános 
jellemzőjét:

E = (1)

és 1 dimenzióban

P =
m

v/l - v2
(2)

illetve 2 dimenzióban

Px VX é S  Py
m-------- v ,

y
(3)

amelyek a tömeg, energia és impulzus közötti jól is
mert összefüggéshez vezetnek:

E2 - p 2 = m2. (4)

A (4) egyenlet a tömeg invarianciáját fejezi ki. Egy 
adott tömegpont energiájára különböző inerciarend- 
szer-beli megfigyelők különböző számértékeket fog
nak kapni, mint ahogyan az impulzusára is; az eltérő 
számoknak az a különleges algebrai kombinációja 
azonban, amely a (4) egyenlet bal oldalán szerepel, 
minden megfigyelő számára ugyanazt a számértéket 
szolgáltatja: a tömeg invariáns.

A (4) egyenletből leolvasható, hogy az energia-im
pulzus diagramokon egy adott m tömegű tömegpont 
összes lehetséges állapota ugyanazon a hiperbolán — 
illetve 2D mozgásnál ugyanazon a forgási hiperbolái
don -  fekszik. (Ez a tény természetesen szoros kap
csolatban van a téridő-intervallum invarianciájával; a 
téridőbeli Minkowski-diagramokon analóg módon 
hiperbolákat használunk például arra, hogy a külön
böző vonatkoztatási rendszerekhez tartozó koordiná
tatengelyeket egymáshoz kalibráljuk.) Az a vektor, 
amelyet az origóból e hiperbola -  vagy hiperboloid -  
megfelelő pontjához húzunk, az adott tömegpont 
energia-impulzus vektora.

Az energia-impulzus vektor közvetlen vizuális in
formációt ad a tömegpontnak az ütközés szempontjá
ból lényeges összes tulajdonságáról: a vektor által 
meghatározott hiperbola — vagy hiperboloid — és az 
A'-tengely metszéspontja megadja a részecske töme
gét; a vektor ^-tengelyhez képesti meredeksége pe
dig a részecske sebességét. Különösen vonzó tulaj-
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donsága az ilyen diagramoknak az, hogy például egy 
tömegpontrendszer teljes energiáját és teljes impulzu
sát egyetlen lépésben láthatóvá lehet tenni: csupán 
meg kell szerkeszteni az egyes energia-impulzus vek
torok vektori összegét, és leolvasni az összegvektor 
függőleges, illetve vízszintes komponenseit.

Az alábbiakban azt tekintem át, hogyan olvasható 
le egyetlen pillantással mind a rugalmatlan, mind a 
rugalmas ütközések szinte valamennyi fontos adata az 
energia-impulzus diagramokról.

Ütközések

Az ütközésekkel kapcsolatos számpéldákban általá
ban adottak az ütközésben résztvevő tömegek és kez
deti sebességeik; a diákoknak ezután az a feladatuk, 
hogy kiszámítsák

a) az ütközéskor keletkezett egyetlen test tömegét 
és sebességét (tökéletesen rugalmatlan ütközés ese
tén, amit az egyszerűség kedvéért röviden rugalmat
lan ütközésnek fogok nevezni)

b )  az ütköző tömegpontok végsebességét (rugal
mas ütközés esetén)

Rugalmatlan ütközés két tömegpont között
Az 1. ábra egy olyan rugalmatlan ütközés energia
impulzus diagramját mutatja, amelyben egy mA és egy 
mB tömegű részecske vesz részt. A tömegek és a se
bességek a következők: mÁ = 1 [a.u.], mB = 2 [a.u.], vA 
= -0,5, vB = 0,6.

Az ütközés során a két tömegpont „összetapad” 
egyetlen, mc tömegű (továbbra is pontszerűnek tekin
tett) testté, amely vc sebességgel indul tovább. Az 
összetapadt test energia-impulzus vektora a két ütkö
ző tömegpont energia-impulzus vektorának összege.

Ha felírjuk és megoldjuk az energiamegmaradás és 
az impulzusmegmaradás egyenletét, az mc = 3,536 
[a.u.] és vc = 0,252 számértékeket kapjuk.

Bár az 1. ábráról nem látszanak ilyen sok tizedes
jegyre a fenti számértékek, de azért az ütközés „teljes 
sztorija” leolvasható belőle, ráadásul kvantitatívvá la
szokat kapunk minden lényeges kérdésre: mindhá
rom test tömegét látjuk, ha leolvassuk, hol metszi az 
A-tengely a megfelelő hiperbolákat; a három tömeg
pont sebességét a megfelelő energia-impulzus vektor 
(A-tengelyhez képesti) meredeksége mutatja; energiá
jukat és impulzusukat pedig ugyanezen a vektorok 
függőleges, illetve vízszintes komponense.

Az ütközés kimenetele, így mc és vc értéke is egy
értelműen meghatározott. A rugalmatlan ütközések 
szokásos, algebrai tárgyalásakor ezt a tényt általában 
úgy magyarázzuk, hogy két ismeretlen meghatározá
sához éppen két független egyenlet (az energiameg
maradás és az impulzusmegmaradás) áll rendelkezé
sünkre. Ha azonban az 1. ábrához hasonló energia
impulzus diagramot használunk, a megoldás egyértel
műségének oka triviálisan látszik: az összetapadt tes
tet az ábrán egy olyan vektor képviseli, amelyet két

vektor összegeként kaptunk, és természetesen ennek 
az összegvektornak mind „hossza” (azaz mc), mind 
iránya (azaz vc) egyértelműen meghatározott.

A rugalmatlan ütközések során a végállapot, azaz a 
keletkezett test mc tömege és v c sebességvektora a 
térbeli dimenziók számától függetlenül mindig egyér
telmű. Algebrai tárgyalásmód esetén ezt úgy magya
rázzuk, hogy a dimenziószám növelésekor amilyen 
mértékben növekszik az ismeretlenek száma (azaz v c 
komponenseinek száma), ugyanolyan mértékben 
növekszik a független egyenletek száma is (mindig 
egy-egy újabb komponensegyenlethez jutunk az im
pulzusvektor megmaradásából). így az ismeretlenek 
száma mindig megegyezik a független egyenletek 
számával. Az energia-impulzus diagramos tárgyalás- 
módban ismét egyszerűbb az érvelés: a keletkezett 
test energia-impulzus vektorát két energia-impulzus 
vektor összegeként kapjuk, tehát „hossza” (azaz mc) 
és iránya (ami v c komponenseit adja) egyértelműen 
meghatározott.

Az 1. ábra tömegpontok összetapadására, fúziójá
ra nyújt példát. Az ilyen kölcsönhatások egyik legfon
tosabb jellemzője a tömegnövekedés: mc > mA + mB, 
hiszen a kezdeti mozgási energia egy része az új test 
nyugalmi energiájának -  tömegének -  növelésére 
fordítódott. Az ábra ezt a jelenséget is közvetlenül 
mutatja, sőt az mc-(m A+ mf) tömegnövekedés mérté
ke is számszerűen leolvasható.

A tömegnövekedés mértéke annál kisebb, minél 
inkább közelítenek a függőlegeshez az 1. ábra ener
gia-impulzus vektorai, azaz minél kisebbek az ütkö
zésben előforduló sebességek. (Teljesen függőleges 
vektorok -  álló tömegpontok -  összekombinálása az 
A-tengely mentén zajlik, ilyenkor -  a tengely lineáris 
kalibrálása miatt -  triviálisan teljesül a tömegmegma
radás: az összetapadt test tömege egyenlő a két kiin-

1. ábra. Egydimenziós rugalmatlan ütközés.
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dulási tömeg összegével.) Az 1. ábra alapján így ért
hető például az is, hogy bár a középiskolában rugal
matlan ütközési típuspéldaként tárgyalt ballisztikus 
inga esetében is van tömegnövekedés -  a lövedék 
kezdeti mozgási energiájának hővé (a zsák-lövedék 
rendszer belső energiájává) alakuló része valóban 
megnöveli a rendszer tömegét azt a tömegnöveke
dést teljes joggal hanyagoltuk el.

Az 1. ábrán bemutatott rugalmatlan ütközést „idő
ben visszafelé is lejátszhatjuk”, ez olyan jelenségek 
tárgyalásához vezet minket, mint a maghasadás, vagy 
egy bomba felrobbanása darabokra stb. Természete
sen ilyen esetekben is az 1. ábrához hasonló diagra
mot kapunk; ekkor azonban a tömegdefektus lesz 
leolvasható az ábráról.

Egy dimenziós rugalmas ütközés két tömegpont között
Tekintsünk most egy rugalmas ütközést ugyanolyan 
kezdőfeltételekkel, mint az 1. ábrán. Feladat: megha
tározni a két tömegpont v'A és vB végsebességét, mi
után visszapattantak egymásról. Az energia-impulzus 
diagram „nyelvére fordítva” ez azt jelenti, hogy két 
olyan energia-impulzus vektort keresünk, amelyek 
kielégítik az alábbi feltételeket:

1. összegük ugyanazt az energia-impulzus vektort 
kell adja, mint az kiindulási két energia-impulzus vek
tor összege (azaz összegük a C pontba kell hogy mu
tasson);

2. a két keresett vektor végpontja az mA, illetve mB 
jelzésű hiperbolára kell mutasson, hiszen az ütközés 
után az eredeti két tömegpont halad tovább.

A probléma egyszerűen megoldható a következő 
geometriai módszerrel (2. ábra): a C pontból, mint 
origóból, rajzoljuk fel az mA hiperbolát fejtetőn. Ez az 
invertált hiperbola (amelyet a 2. ábrán „ mA” felirattal 
jelöltem) az mB hiperbolát két pontban metszi. Mind
két metszéspont teljesíti a fenti feltételeket; ráadásul 
csak ez a két metszéspont ilyen. A két metszéspont 
fizikai jelentése: ezek képviselik azokat az állapoto
kat, amelyeket ebben a kölcsönhatásban az mB töme
gű tömegpont felvehet. Egyikük (a 2. ábrán ő-vel 
jelölt pont) az mB ütközés előtti állapotát jelzi; a mási
kuk (az ábrán B'-ve 1 jelölt pont) ugyanezen tömeg
pont ütközés utáni energia-impulzus vektorát adja. 
Mint az ábrán látszik, a vektorösszeadás paralelog
ramma-szabályát alkalmazva egyszerűen megrajzolha
tó ezek után az mA tömegű tömegpont ütközés utáni 
energia-impulzus vektora is (ezt A' jelzi az ábrán). 
Ismét az ütközés teljes történetét megtudjuk egyetlen 
ábrából: az összes sebesség-, energia- és impulzus
adat, mind ütközés előtt, mind ütközés után, kvantita- 
tíven látszik az ábrán. (A keresett két végsebesség, v'A 
és v'B például a végső energia-impulzus vektorok 
meredeksége.)

Egy dimenziós rugalmas ütközés esetén y,'-ra és 
fé-re egyértelmű megoldást kapunk. Csakúgy, mint a 
rugalmatlan ütközéseknél, algebrai okoskodással ezt 
úgy magyarázzuk, hogy az ismeretlenek és a független 
egyenletek száma megegyezik: két egyenlet (energia

megmaradás és impulzusmegmaradás) két ismeretlen
re. A 2. ábra energia-impulzus diagramja azonban „a 
sztorinak” ezt a részét is első pillantásra „elmeséli”: ha 
két hiperbola metszi egymást, pontosan két metszés
pontjuk van. Az egyik metszéspont a tömegpontok 
kiindulási állapotának felel meg. A másik egyértelműen 
meghatározza a tömegpontok ütközés utáni állapotát.

Két dimenziós rugalmas ütközés két tömegpont között
Az előző gondolatmenet egyszerűen általánosítható 
olyan ütközésekre, amelyek két térbeli dimenzióban 
zajlanak. Az energia-impulzus diagram három dimen
ziós ábrává alakul, amelyben az ütköző tömegponto
kat nem egy-egy hiperbola, hanem egy-egy forgási 
hiperboloid jelképez, mint az a (3) és (4) egyenletek
ből leolvasható. A 3 a ábrán egy ilyen diagram látha
tó, ugyanazokra a kezdőfeltételekre, mint az 1. és 2. 
ábrák. (A tömegpontok ütközés előtt az x-tengely 
mentén mozogtak.) A 2. ábra magától értetődő általá
nosításaként most az mA hiperboloidot rajzoljuk fel 
fejtetőn (ismét a C pontot origónak tekintve). Ennek 
az invertált hiperboloidnak (amelyet az ábrán „ mA” 
felirat jelöl) és az mB hiperboloidnak metszésgörbéje 
adja azon energia-impulzus vektorok végpontjait, 
amelyekkel az mB tömegpont ebben a kölcsönhatás
ban rendelkezhet.

Két dimenziós rugalmas ütközéseknél végtelen sok 
végállapot lehetséges. Ezt algebrai úton úgy szoktuk 
magyarázni, hogy négy ismeretlenünk van (a v'A és 
v'B végsebességek x- és y-komponensei), viszont 
meghatározásukhoz csak három független egyenlet 
áll rendelkezésünkre (az energiamegmaradás, illetve 
az impulzusmegmaradás mindkét komponensre). Az 
energia-impulzus diagramra azonban ismét elég 
egyetlen pillantást vetnünk, hogy szemléletes magya-
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rázatot kapjunk a lehetséges végállapotok végtelen 
számára: a két hiperboloid folytonos görbe mentén met
szi egymást (nem csupán két pontban, mint az egy 
dimenziós esetben, lásd 2. ábra), és a metszetgörbe 
minden pontja egy-egy lehetséges megoldást ad.

A 3 b ábrán a két hiperboloid metszetgörbéje, egy 
megdöntött ellipszis látható. Az ábrán szereplő A' és 
B' energia-impulzus vektorok a két tömegpontnak 
csupán egy ütközés utáni konfigurációját jelenítik 
meg a végtelen sok lehetséges esetből. (Éppen azt az 
esetet, amikor az mB tömegpont a negatív y  irányban 
mozog az ütközés után.) Az ábrán láthatók az A-val 
és ő-vel jelölt, ütközés előtti energia-impulzus vekto
rok is.

A metszetgörbét levetítve a (px, py) síkba egy újabb 
ellipszist kapunk, ez a 3-b ábra szaggatott görbéje. A 
3 c ábra részletesebben mutatja ezt a (px, py) síkba 
levetített ellipszist. A „p” alsó indexszel jelölt pontok 
mind a 3-b ábra megfelelő pontjainak levetítései a 
(px, py) síkba. (A B" pont egy újabb lehetséges végál
lapotot mutat, amely nem szerepelt a 3-b ábrán.) Ez a 
fajta részleges „impulzus-diagram” is hasznos lehet 
pedagógiai szempontból. Ha az O origót összekötjük 
az ellipszis bármely pontjával, az mB tömegpont egy 
lehetséges impulzusvektorát kapjuk, az abból az ellip
szispontból Cp-be húzott vektor pedig az az impul
zusvektor, amellyel ugyanekkor az mA tömegpont 
rendelkezik. A rendszer teljes impulzusvektora min
dem kombinációra az OCp vektor. (Az illusztráció 
kedvéért az ábrán — kis körökkel — feltüntettem az 
ellipszis két fókuszpontját is.)

Speciális esetek

Kétdimenziós ütközés két azonos tömegpont között, 
amelyek közül az egyik nyugalomban van
A kétdimenziós ütközések gyakran tárgyalt speciális 
esete, amikor két azonos tömegű részecske ütközik 
össze (azaz mA = mB), és egyikük az ütközés előtt 
nyugalomban van. A newtoni mechanikából könnyen 
levezethető ezen ütközéstípusnak az az érdekes tulaj
donsága, hogy ütközés után a két tömegpont mozgá
sa egymásra merőleges. Impulzus-diagramok segítsé
gével szépen illusztrálható, hogy ez az eredmény csak 
kis kezdősebességeknél érvényes.

A 4. ábra ilyen ütközésekre mutatja az impulzus
diagramokat, a következő paraméterek mellett: mA = 
mB= 1 [a.u.l, és vA = 0,9, 0,5 és 0,1 (ilyen sorrendben 
az a), b) és c) ábrákon). A 3 c ábrához hasonlóan -  
és a relativisztikus tárgyalásnál mindig -  itt is minde
nütt egy-egy ellipszis írja le az ütközés utáni lehetsé
ges állapotokat. (Az ellipszisek fókuszpontjait ismét 
kis körök jelzik az ábrán.) Ebben a speciális esetben 
azonban O és Cp (a teljes impulzusvektor kezdőpontja 
és végpontja) nem más, mint az adott ellipszis nagy
tengelyének két végpontja. A 4. ábrán a teljes impul
zust vastag vonallal húzott vízszintes vektor ábrázolja; 
a két tömegpont ütközés utáni impulzusainak néhány
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4. ábra. Kétdimenziós rugalmas ütközés két azonos tömegű ré
szecske között, amelyek közül az egyik nyugalomban volt.

lehetséges konfigurációját pedig pontozott vonalú vek
torok jelzik. A 4.a ábrából látható, hogy nagy kezdőse
bességnél az ütközés utáni impulzusvektorok egymás
sal bezárt szöge jelentősen eltérhet a 90°-tól.

Ahogy közelítünk a klasszikus esethez (azaz ahogy 
vA csökken), az ütközés utáni impulzusok relatív hely
zete egyre inkább közelít a merőlegeshez: csökkenő 
vA mellett ugyanis az ellipszis excentricitása csökken, 
a diagram pedig egyre inkább körhöz kezd hasonlíta
ni. Newtoni közelítésben a diagram pontosan kör, 
amelynek OCp az átmérője; így bármely lehetséges 
impulzus-konfiguráció egy kör átmérője fölé húzott 
két szomszédos húrnak felel meg, amelyekről Thalész 
tételéből tudjuk, hogy merőlegesek.

A 4. ábráról az is leolvasható, hogy a teljes impul
zus mA ■ vA newtoni képlete mennyiben tér el a helyes 
relativisztikus eredménytől, és hogyan közelíti meg 
azt kis sebességeknél. A teljes impulzus, azaz az O és 
Cp pontok közötti távolság, a 4.a, 4.b és 4.c ábrán 
2,06, 0,58 és 0,10 értékűnek adódik. A megfelelő new
toni számértékek: 0,90, 0,50 és 0,10.

Compton-szórás

A két dimenziósként tárgyalható ütközések egy másik 
speciális esete a Compton-szórás: itt egy foton ütkö
zik egy nyugalomban levő elektronnal. A foton ener
giájának egy része átadódik az elektronnak, így az 
mozgásba lendül valamilyen irányban, míg maga a 
foton egy másik irányba szóródik. Energiavesztesége 
abban nyilvánul meg, hogy hullámhossza eltolódik 
(nagyobb hullámhosszak felé).

Fotonra E2- j f  = 0, tehát a fotonokat az energia
impulzus diagramon egy kúpfelület reprezentálja 
(lásd a phA-val jelölt kúpot az 5 a ábrán)- Fontos 
megjegyezni, hogy a téridőbeli Minkowski-diagra- 
mok jól ismert „fénykúpjaival” ellentétben az 5 a 
ábrán szereplő kúp az összes fotont jelképezi, ame
lyek az (x, y) síkban bármikor, bárból mozognak. A 
fotonok nulla tömegű részecskék, ez a tulajdonságuk 
azonnal látszik az 5.a ábrán, hiszen a kúp olyan el
fajult hiperboloidnak tekinthető, amely az A-tengelyt 
E = 0-ban metszi.

Az elektront az mB jelű hiperboloid jelképezi. Az 
egyszerűség kedvéért az ebben a példában előforduló 
összes tömeg-, energia- és impulzusértéket az elekt
rontömeg egységeiben (u.e.m., „units of electron 
mass”) fejezem ki, azaz például mB = 1 [u.e.m.]. A 
bejövő fotonról feltesszük, hogy a pozitív x-tengely 
mentén mozog, EA= pA = 0,5 [u.e.m.] energiával.

A lehetséges végállapotok megtalálásának geomet
riai módszere hasonló a 3-ci ábrán szereplő eljárás
hoz. Először meghatározzuk a rendszer teljes energia
impulzus vektorát (jelen paramétereinkkel ennek 
E-komponensére 1,5, /»^-komponensére pedig 0,5 
adódik). A vektor csúcsát a C pont jelzi az 5 a ábrán. 
C-ből ezután megrajzoljuk a foton-kúpot fejjel lefelé 
(ezt „phf jelöli az ábrán). Az mB hiperboloid és a 
„phf invertált kúp metszetgörbéje mutatja az elektron 
lehetséges végállapotait a kölcsönhatás után.

Az 5.b ábrán a metszetgörbe látható (amely ismét 
egy megdőlt ellipszis). Ugyanezen az ábrán az A és B 
pontok a foton és az elektron kezdeti energia-impul
zus vektorát jelölik, az A' és B' pontok pedig a fo
ton és az elektron egy lehetséges végállapot-konfi
gurációját.

A 3-b ábrához hasonlóan a metszet-ellipszist ez
után levetíthetjük a (px, py) síkra. A levetített ellipszist 
az 5.c ábra mutatja. Ezen az ellipszisen két feltűnő 
sajátosság figyelhető meg a 3-c ábrához képest 
(amely egy általánosabb ütközést írt le két tömegpont 
között):

1. a nagytengely bal oldali végpontja az origóban van;
2. a Cp pont, vagyis a C pont levetítése az ellipszis 

jobb oldali fókuszpontjába esik.
Az 5.C ábrán a B'p és a B" pontok két lehetséges 

végállapotot jelölnek. Ha az origót összekötjük az el
lipszis bármely pontjával, az elektron egy lehetséges 
impulzusvektorát kapjuk, az abból az ellipszispontból 
Cp-be húzott vektor pedig a szóródott foton megfelelő 
impulzusvektorát. Az elektron és foton egymáshoz vi
szonyított lehetséges mozgásirányai tehát azonnal lát-
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szanak az ábrából. A foton különleges részecske: im
pulzusvektorának hossza egyben megadja energiájá
nak számértékét is. (Mint arról az alábbiakban még 
szó lesz, az ellipszis pontos alakja függ a bejövő fo
ton energiájától. Ugyanakkor a fotonenergiától füg
getlenül minden „Compton-ellipszis” rendelkezik a 
fent felsorolt két geometriai sajátossággal.)

A Compton-szórás néhány kvalitatív jellemzője 
közvetlenül leolvasható az 5.c ábráról:

1. a szóródott fotonoknak feltétlenül kisebb az 
energiája (azaz nagyobb a hullámhossza), mint a be
jövő fotonnak;

2. a szórási szög növekedésével csökken a szóródott 
foton energiája, minimális energiája (azaz maximális 
hullámhossza) a hátrafelé szóródott fotonnak van.

Folytassuk az 5.c ábrán szereplő Compton-ellip
szis elemzését. Ehhez egy kis számolásra is szüksé
günk van. Először határozzuk meg az ellipszis egyen
letét. Az mB hiperboloid egyenlete

E = \jml +P l +P2y . (5)
a „ph/  invertált kúpé pedig

E = pA + mB - J{px - p Af + p 2y ■ (6)

Az (5) és (6) egyenletek jobb oldalát egyenlővé téve, 
és a kapott összefüggést átrendezve megkapjuk a 
metszetellipszis (px, pyj síkba levetített képe, azaz a 
„Compton-ellipszis” egyenletét:

a2 = 1,
(7)

ahol a fél nagytengelyre

_  p A { P A + m B) 

2 PÁ + m B

a fél kistengelyre pedig

(8)

b = Pa
\  2 Pa + m n

adódik. A fókusztávolság:

(9)

/ =  U 2 - b2 Pa

2 p A + m B '
(10)

A (8)-(10) összefüggéseket felhasználva az ellipszis e 
excentricitására és n  paraméterére a következő egy
szerű képleteket kapjuk:

Pa

PA + m B ’
(11)

n = bl = p * mB
a PA + mB

( 12)
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Az e excentricitás azt fejezi ki, hogy ellipszis alakja 
„mennyire tér el” a körtől (ha e —> 0, az ellipszisből kör 
lesz, a két fókuszpont pedig egybeesik a kör közép
pontjával). A (11) egyenletből ezek után látható, hogy 
a Compton-ellipszis excentricitásának fizikai tartalma 
is van: ha a bejövő foton energiája sokkal kisebb, 
mint az elektron tömege (azaz pA/  mB «  1), az ellip
szisből kör lesz, a szóródó foton lehetséges impulzus
vektorai pedig ezen kör rádiuszai mentén helyezked
nek el (lásd 5.c ábra). Ilyen esetekben tehát a foton 
csak mozgási irányát változtatja meg, miközben ener
giája gyakorlatilag változatlan marad.

Az ellipszis egyenlete egy olyan polárkoordináta- 
rendszerben veszi fel legegyszerűbb és legelegánsabb 
algebrai alakját, amelynek origója az egyik fókusz
pontban van. Az egyenlet ekkor az origóból húzott 
rádiuszvektor r hosszát adja meg a 0 polárszög függ
vényében:

r = n
1 - ecos0 (13)

Amint az 5.c ábrából látszik, a Compton-ellipszis 
esetében a 0  fotonszórási szöghöz tartozó „rádiusz
vektor” hossza éppen az ehhez a szórási szöghöz 
tartozó p'A fotonimpulzus. így a (13) egyenletet a 
Compton-ellipszisre felírva, és e és TI értékét a (11) és 
(12) kifejezésekből behelyettesítve a

Pa -
mD

1 + cos©
(14)

összefüggés adódik. Helyettesítsük be a kölcsönhatás 
előtti és utáni fotonimpulzusra a

Pa
h
y

de Broglie-összefüggéseket (ahol h a Planck-állandó), 
és szorozzuk be (14) mindkét oldalát a jobb oldal 
nevezőjével. Ezzel

^7(1 - cos©) = mB ^ T ^  (15)

adódik, azaz

AX = -^ - ( l - cos©). (16)
mB

A Compton-szórás jól ismert hullámhossz-eltolódási 
képletét tehát mintegy a Compton-ellipszis geometriai 
tulajdonságaiból kaptuk meg, nem pedig a szokásos 
tisztán algebrai módszerrel (amelyben felírjuk az 
energiamegmaradás és az impulzusmegmaradás 
egyenletrendszerét, majd kiküszöböljük belőlük az 
elektron végsebességét és haladási irányszögét). Az itt 
felvázolt levezetés ugyan nem feltétlenül egyszerűbb, 
mint a tisztán algebrai módszer, de valószínű, hogy 
sok diák számára vonzóbb és elegánsabb ez a fajta 
geometriai okoskodás, annál is inkább, mert az elekt
ron végsebessége és szóródási szöge fel sem bukkan 
benne.

Összefoglalva: az energia-impulzus diagramok -  az 
algebrai tárgyalás kiegészítőjeként -  hasznos pedagó
giai segédeszközt nyújthatnak különféle kölcsönhatá
sok elemzéséhez. A diákok egyetlen ábrára rápillant
va ellenőrizhetik a kölcsönhatás minden fontos fizikai 
sajátosságát, sőt a lényeges fizikai mennyiségek köze
lítő számértékét is leolvashatják róla.
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XIII. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY
II. rész: a döntő feladatai, a verseny értékelése Sükösd Csaba

BME Nukleáris Technika Tanszék

I. Kategóriájú feladatok1

1. feladati kitűzte: Sükösd Csaba)
Egy speciális füstérzékelő berendezés a mellékelt 

ábrán látható felépítésű. Az egymástól d távolságra 
helyezett radioaktív forrás és az alfa-detektor közé 
áramlik be a külső levegő.

1 Ezen a versenyen is, mint az első Szilárd Versenyen (valamint 
2004 óta ismét), a Junior kategória versenyfeladatai részben eltértek 
az I. kategória (11- 12. osztályosok) feladataitól.

alfa-forrás

a) Vajon ez a berendezés alfa-detektor
ugyanúgy viselkedik Ná
polyban (Olaszország, ten
gerszint) és La Pazban (Bo
lívia, 3631 m tengerszint fe
lett)?

b) Ha igen, miért? Ha nem, akkor hogyan korrigál
hatjuk a berendezés eltérő viselkedését?

Megoldás: Az ábrán látható füstérzékelő berende
zés működése az alfa-részecskék levegőben mért ha
tótávolságának mérésén alapul. A levegőréteg d vas-
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tagságát úgy kell megválasztani, hogy az alfa-részecs
kék még éppen elérjék a detektort. Ha füst is kevere
dik a levegőbe, akkor a füstrészecskék miatt a levegő
füst keverékben lecsökken az alfa-részecskék átlagos 
hatótávolsága, kevesebb alfa-részecske éri el a detek
tort, lecsökken a beütésszám, és a készülék riaszt.

a) La Pazban a nagy tengerszint feletti magasság 
miatt a levegő sokkal ritkább, mint Nápolyban, ezért 
az alfa-részecskék hatótávolsága is nagyobb. Emiatt 
nagyobb füstkoncentráció kell La Pazban ahhoz, hogy 
a készülék riasszon, mint Nápolyban.

b )  Ezt természetesen ki lehet küszöbölni azzal, 
hogy a berendezést a helyi viszonyokhoz kalibrálják, 
azaz megváltoztatják a detektor-forrás távolságot.

2. feladat (kitűzte: Papp Gergely)
A paksi reaktorok primerköri vízében oldott bórsav 

található.
a) Mi ennek az oka?
b) Miért tilos a reaktort egy adott értéknél nagyobb 

bórsav-koncentráció mellett üzemeltetni?
Megoldás: A bórsavat a reaktivitás szabályozására 

használják, mivel a bór igen jó neutronelnyelő. A 
paksi reaktorok nyomottvizesek, itt a moderálást a 
hűtővíz végzi. Normális esetben, ha a reaktor teljesít
ménye nő, a víz hőmérséklete is nő, a víz kitágul. 
Ezáltal csökken az egységnyi térfogatban lévő hidro
génmagok száma, ami miatt a moderálás csökken. így 
a reaktivitás -  s ezzel a teljesítmény -  csökken, a víz 
hőmérséklete csökken, újra besűrűsödik stb. Ezt ne
gatív visszacsatolásnak hívják, és biztonsági-szabályo
zási szempontból nagy jelentősége van. A víz tágulá
sával azonban a bór mennyisége is csökken térfogat- 
egységenként, ezáltal az egységnyi térfogat neutron- 
elnyelő-képessége is. Ez viszont a reaktivitást növeli, 
és így pozitív visszacsatolást okoz. Ha a bórsav kon
centrációja túl magas, akkor ez ellensúlyozhatja, vagy 
át is lépheti a moderátor tágulása által okozott szabá
lyozó hatást, és a reaktorban pozitív visszacsatolás 
jelentkezik. Ez önmagában még nem végzetes, mert 
sok, független visszacsatolás létezik még ezen kívül 
is. A reaktorokat viszont csak úgy szabad üzemeltetni, 
ha minden visszacsatolás negatív.

3-feladati kitűzte: Czifrus Szabolcs)
Egy átlagos ház tömege 100 tonna körül van, az 

építőanyagokban 10~4 tömegszázalék urán található.
a) Becsüljük meg, hogy egy átlagos családi ház falai

ban, alapjában, szerkezeteiben összesen mekkora tö
megű urán található és ennek mekkora az aktivitása!

b) Van-e ennek valamilyen hatása a bent élő embe
rekre?

Útmutatás: Elegendő a 238U izotóp aktivitásával 
számolni, amelynek felezési ideje 4,5 milliárd év.

Megoldás: 100 tonna = 105 kg, ebben átlagosan 
105 -HT6 = 0,1 kg urán található.

M tömegű anyagban lévő urán atommagok száma:

N - Mc 6 • 1023
0,238 ’

ahol c az urán koncentrációja. A tömeget kg-ban kell 
behelyettesíteni. Ennyi atommag aktivitása:

A = N In 2

Itt T az urán felezési ideje másodpercekben. A fel
adatban csak a 238U-nal számolunk, a 235U-tól származó 
aktivitást elhanyagoljuk. A számadatok behelyettesítése 
után kapjuk: A = 1,23 -106 Bq. Ez több, mint 1 MBq!

Vizsgáljuk meg ennek a házban lakó emberekre 
gyakorolt hatását! Az urán bomlási sorában lévő ele
mek alfa- és béta-bomlásokkal bomlanak. Ezek a ré
szecskék azonban -  elektromosan töltöttek lévén -  
nagyon hamar elnyelődnek, ezért nem lépnek ki az 
építőanyagokból (vagy ha ki is lépnek a vakolat felső, 
vékony rétegéből, a levegőben nagyon kis út megté
tele után elnyelődnek). A bent élő emberekre tehát 
ezek nem jelentenek veszélyt. Az emberekre tehát két 
forrásból származhat sugárterhelés:

-  Az alfa- és béta-bomlásokat kísérő gamma-su
gárzás egy része kiléphet a falból, és ez külső sugár- 
terhelést okozhat.

— Másrészt az urán bomlási sorában lévő radon 
egy része kidiffundálhat a falból, mielőtt tovább bom
lana, mivel nemesgáz. Ez a radon (és bomlástermé
kei) a levegővel együtt bekerülhetnek a tüdőbe, és ott 
belső sugárterhelést okozhatnak.

4. feladatikitűzte: Sükösd Csaba)
A rádium-izotópok felezési időit és domináns bomlás

módjaikat az alábbi ábra mutatja. (A függőleges tengely 
a ms-ban kifejezett felezési idők logaritmusát mutatja!) 
Az ábrán látható függőleges vonaltól iA = 226) jobbra a 
bomlások leggyakrabban béta-bomlással történnek, a 
függőleges vonaltól balra pedig alfa-bomlással.

-10

| 1602 év

•

alfa-bomlás * •
•  •

•  •  _ •
• •

•  • béta-bomlás
• •

•
•

-------------1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1 ---------1----------- r
200 205 210 215 220

tömegszám
225 230 235

Adjunk magyarázatot a megfigyelhető bomlási mó
dokra, valamint minél több, a felezési időkben megfi
gyelhető viselkedésre!

Megoldás: Mivel mindegyik izotóp rádium, ezért Z 
= 88, azaz állandó. A megfigyelt változások tehát csak 
a neutronszám változására vezethetők vissza.

a) Az első megfigyelés az, hogy a legstabilabb rá
dium-izotóp a 226Ra. Ennek felezési ideje 1602 év. Itt 
van az energiavölgy mélypontja. Az ennél neutrondú- 
sabb izotópok rendszámnövelő negatív béta-bomlásra
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hajlamosak, a neutronszegényebb izotópok pedig 
rendszámcsökkentő bomlásokat (például alfa-bomlás) 
mutatnak. És valóban, valamennyi A > 226 izotóp do
mináns bomlási módja béta-bomlás.

b )  A következő megfigyelés az, hogy a rendszám
csökkentő (függőleges vonaltól balra eső) oldalon alfa
bomlásokat találunk, és nem pozitív béta-bomlásokat. 
Ennek oka az, hogy az alfa-bomlás -  ha energetikailag 
lehetséges -  akkor általában nagyobb valószínűséggel 
zajlik le, mint a pozitív béta-bomlás, hiszen a pozitív 
béta-bomlásban a gyenge kölcsönhatás játszik szere
pet, míg az alfa-bomlásban az erős kölcsönhatás.

c) Egy további megfigyelés, hogy -  egy érdekes 
kivételtől eltekintve, amelyre lentebb még visszaté
rünk -  minél távolabb megyünk az energiavölgy 
mélypontjától, annál rövidebbek a mért felezési idők. 
Ez azzal magyarázható, hogy minél távolabb vagyunk 
a mélyponttól, annál meredekebb a „Pauli-lejtő”, és ez 
egyre instabilabb atommagokat jelent.

d) A negyedik megfigyelés a völgy mélypontja kö
zelében a felezési idők „váltakozása”. Egy hosszú fe
lezési időt egy rövid követ, majd megint egy hosszab- 
bat találunk. Például a 226, 228, 230 tömegszámú izo
tópok felezési idői hosszabbak, mint a 227, 229 tö
megszámú izotópoké, de hasonló váltakozást figyel
hetünk meg a másik irányban is. Ennek oka a pár
energiában keresendő. Mivel Z = 88, a protonszám 
páros. Emiatt páros tömegszám (A ) esetén a neutron
szám is páros, és ez stabilabb magot jelent. E nagyobb 
stabilitás megnyilvánulását látjuk a páros tömegszámú 
izotópok hosszabb felezési idejében.

e) Végül meg kell magyarázzuk azt, hogy A = 214 
környékén miért találunk megint stabilabb magokat. 
Az A = 214 tömegszámú rádium atommagjában éppen 
At = 126 mágikus számú neutron található. Ez stabili
zálja az ebben a tartományban lévő atommagokat, 
ezért emelkedik meg ismét a felezési idő az energia
völgy mélypontjától eléggé távol. 5

5. feladat (kitűzte: Radnóti Katalin)
a) Mekkora annak a fotonnak a hullámhossza, 

amelyiknek energiája egyenlő az elektron nyugalmi 
energiájával?

Egy ilyen foton nyugvónak tekinthető elektronnal 
ütközik úgy, hogy az ütközés után eredeti terjedési 
irányával éppen ellenkező irányban fog mozogni.

b) Mekkora lesz a meglökött elektron sebessége?
c) Hányszorosára nő az elektron tömege?
Megoldás: A feladat feltétele szerint a foton kezdeti

hullámhosszára:

amiből

sára érvényes a következő összefüggés (lásd Függ
vénytáblázat):

A A. = —— (l - cosö). 
m0c

Esetünkben i) = 180°, így cost) = -1, azaz

AA = J A  = 2 \ .
m0c

Tehát a visszaverődő foton hullámhossza háromszo
rosára nő, ezért frekvenciája -  így energiája is -  har
madára csökken. Tehát a foton energiájának 2/3-ad 
részét kapja meg az elektron, vagyis a teljes relativisz- 
tikus energiája,

2 J 2z = — mn c . 
3 0

Az elektron tömege tehát 5/3-szorosára nő. Sebessége 
pedig:

— mn c2, 
3 0

és innen
v
c

4
5 ’ azaz a sebesség 0,8 c.

Az eredményre más gondolatmenettel is el lehetett 
jutni. A zsűri természetesen minden helyes levezetést 
maximális ponttal ismert el.

6. feladat (kitűzte: Kis Dániel)
A neutroncsillagok a legsűrűbb makroszkopikus 

anyagi objektumok az Univerzumban, felépítésük 
hasonlatos az atommagéhoz, azonban ebben az eset
ben -  a magerők helyett a nagy tömeg miatt -  a gravi
táció tartja egyben az objektumot.

a) Számítsuk ki, mekkora az a minimális tömeg
szám, amelyre éppen kialakulhat kötött állapot, ha 
feltételezzük, hogy a neutroncsillag csak neutronból 
áll (Z = 0), és nagy tömegszám esetén a felületi tag 
elhanyagolható!

b) Mekkora az objektum minimális tömege?
Útmutatás: bővítsük a Weizsácker-féle energiafor

mulát egy, az objektum gravitációs energiáját figye
lembe vevő taggal:

- 1  A ! 
5  1  R  ’

adódik. Itt Ac az elektron Compton-hullámhossza. A 
Compton-szórt fotonok hullámhosszának megváltozá-

ahol M az objektum tömege, R a sugara, és g a gravi
tációs állandó.

Adatok: a neutron tömegét, a gravitációs állandó 
értékét, valamint a Weizsäcker-formula együtthatóit 
vegyük a Függvénytáblázatból!
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Megoldás: A gravitációs energiatag:

_ 3 M*_
5 1 R

= - baAM

Az ismert konstansokat beírva kapjuk: ba ~ 9,3 ’10 51J. 
írjuk fel a bővített Weiszacker-formulát!

E(Z, A) = - bvA + b,.A2/i + b A — +’ V F c a i/3

(n - z y bc Aw}.

Ha kihasználjuk az említett közelítéseket (Z = 0 és a 
felületi tag elhagyható), a képlet leegyszerűsödik:

M i) = Nae~x‘

ahol N0 a 10 000 m magasan mért időegységenkénti 
(óránkénti) müonszám, és Ta müon felezési ideje.

A repülési idő Földhöz rögzített koordinátarend
szerben

t = — = 33,6 ■ 10'6 s. 
v

Az (i) feladatban relativisztikusan kell számolnunk, azaz 
a repülési idő helyére a müon sajátidejét kell írnunk:

Ebből

t => X
_t_
y

£(0, A) ~ - bvA + bA A - bc A5/}. x = -r~— — 3,99 • 10-6 s. 8,4
A kötött állapot kialakulásának feltétele nyilvánvalóan 
E < 0, ebből a tömegszámra kapunk egy összefüggést:

- bvA + b. A - br.Aifi < 0V Á G => A >
(

\

\ 3 / 2

A függvénytáblázat szerint bA = 3,80 -lO”12 J, bv = 
2,52-lO"12 J. Ezeket, valamint bG fenti értékét beírva 
kapjuk: A > 5,1 -1055. A neutroncsillag minimális tö
mege ennek alapján: MN> A mn = 8,53'1028 kg. Ez kö
rülbelül egytizede a Nap tömegének.

7. feladat (kitűzte: Kis Dániel)
A speciális relativitáselmélet igazolása kapcsán 

gyakran hivatkoznak arra a kísérletre, hogy a Föld 
felszínén is mérhetőek a müonok. Az érvelés úgy szól, 
hogy az idődilatáció hatása nélkül a T = 2,2-10“6 s 
felezési idejű részecskék elbomlanának mielőtt a lég
körön áthaladnak, tehát nem mérhetnénk őket a fel
színen. Vizsgáljuk meg az állítás helyességét! Mérések 
alapján (1963, Frisch és Smith') tudjuk, hogy a müo
nok átlagos sebessége v = 0,993 c (c = 299793 km/s). 
Egy másik kísérletnél egy ballonban elhelyezett de
tektorral 10000 m magasságban átlagosan 1448 mü- 
ont mértek egy óra alatt.

a) Mennyi müont mérhetnénk ugyanezzel a detek
torral óránként a tengerszinten, ha (i) relativisztikusan, 
vagy (ii) nem-relativisztikusan kezeljük a problémát?

b) Milyen következtetést vonhatunk le a számítási 
eredményekből? Hogyan kellene pontosítani a relati
vitáselmélet igazolására vonatkozó állítást?

Megoldás: A relativisztikus számolások során szük
ségünk lesz a következőre:

A keresett beütésszám az adatok behelyettesítésével:

fl/rei = 4 i 2 beütés 
h

Klasszikus számításhoz, a második esetben nem kell 
relativisztikus korrekció, így nem x, hanem t behe
lyettesítésével kapjuk.

Nkl = 1448-e_,n2 ^  = 3,66-10-2 beütés.
h

Az eredményekből látható, abból a tényből, hogy 
müont detektálhatunk a tengerszinten, nem követke
zik a relativitáselmélet igazolása. Hiszen a bomlás 
statisztikus jellege miatt idődilatáció nélkül is észlel
hetünk müont, igaz átlagosan 27,3 óránként csak 
egyet! A pontos megfogalmazás az lenne, hogy a 
müon különböző magassági pontokban mért beütés
számai és az elméleti bomlásgörbe nem relativisztiku
san számolva eltérnek egymástól, míg az idődilatációt 
figyelembe véve jól illeszkednek egymáshoz. Ez iga
zolja a relativitáselmélet helyességét.

8. feladat (kitűzte: Radnóti Katalin)
a) Határozzuk meg azt a küszöbenergiát, amely 

ahhoz szükséges, hogy egy proton-antiproton pár 
keletkezzen (az ütköző protonokon kívül), amikor 
egy felgyorsított proton álló protonba ütközik!

b) Vajon, ha mindkét protont felgyorsítjuk azonos 
sebességre, és egymással szemben ütköznek úgy, hogy 
párt tudjanak kelteni, akkor a felgyorsított protonok 
összes energiája nagyobb, vagy kisebb kell legyen, 
mint az előző esetben? Indokoljuk meg állításunkat!

Megoldás: A reakcióegyenlet a következő:

Y  "
1 1

\/l - 0,9932
8,4.

A bomlás statisztikai folyamat, tehát a bomlási tör
vényből kell kiindulni:

P i  + P 2 - > P i  + P i  + P i  + P ,

ahol p  az antiprotont jelöli.
b) Válasszunk először olyan vonatkoztatási rend

szert, amelyben a tömegközéppont áll. Négy részecs
ke van ekkor jelen. A küszöbenergiát akkor kapjuk
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meg, ha ezek a részecskék éppen csak létrejöttek, 
mozgási energiájuk nincs. Azaz a rendszer teljes ener
giája végállapotban E = 4 m0 c2. Az energia megmara
dása miatt az energiának a kezdeti állapotban is ekko
rának kell lennie, csakhogy a kezdeti állapotban csu
pán két részecskénk van. Ebből következik, hogy 
mindkét részecskének maf  mozgási energiával kell 
rendelkeznie. Egy ilyen — ütközőnyalábos — rendszer
ben összesen 2 WqC2 energiát kell befektetnünk.

Kezdeti állapotban mindegyik proton teljes ener
giája tehát 2 m0 c2, relativisztikus tömege pedig 2 m0. A 
protonok sebessége a

- mo
2 m 0 =  -

1 - ^  
M c2

összefüggésből:

c \] 4

szór annyi, mint az ütköző nyalábok esetében befek
tetett teljes energia. Ekkor a proton a fénysebesség 
körülbelül 99%-ával mozog.

9■ feladat (kitűzte: Kis Dániel)
Egy ütközőnyalábos gyorsítóban a következő reak

ció játszódik le: 2H + H —» 3He + y. Az ütköző részecs
kék teljes lendülete nulla (laboratóriumi rendszer
ben), összes mozgási energiájuk 0,1 MeV, a reakció
energia pedig 5,5 MeV. Mekkora a reakcióban kelet
kezett hélium atommag mozgási energiája, ha a töme
ge m(3He) = 3,016029 mu?

Az mu atomi tömegegység értékét vegyük a Függ
vénytáblázatból!

Megoldás: Mivel a reakcióban a lendület megmaradó 
mennyiség, ezért a keletkezett részecskék teljes len
dülete szintén nulla, azazp He+py = 0 => pHe = py = p. 
A végállapotban a termékek mozgási energiájának 
összege megegyezik az ütköző részecskék mozgási 
energiájának és a reakcióenergiának összegével, azaz 
Eösszes = 5,6 MeV. A foton energiája Ey = pc, a hélium 
atommag mozgási energiája

a) Most helyezkedjünk át a laboratóriumhoz rögzí
tett vonatkoztatási rendszerbe! Határozzuk meg a p1 
proton sebességét abban a koordinátarendszerben, 
amelyben p2 nyugalomban van!

Ez a koordinátarendszer nyilvánvalóan a p2 proton 
sebességével mozog az előzőhöz képest. Ezért ebben 
a koordinátarendszerben -  ha a Galilei-féle sebesség
összeadás lenne érvényes -  a p1 proton kétszeres se
bességgel kellene közeledjen az álló p2-höz. Most 
azonban relativisztikus sebesség-összeadási szabályt 
kell használjunk, ezért:

mivel a koordinátarendszer is v sebességgel mozog, 
és az előző koordinátarendszerben a p x proton is v 
sebességgel mozgott. Ebből a fenti

v jj
c \| 4

behelyettesítéssel kapjuk:

Ĥe = P2
2 m ’

így az energiamegmaradás:

p c  + P 2 
2 m

p c <P c?  = e
~ 2 összes'2 m c

A kapott összefüggés a pc  szorzatra egy másodfokú 
egyenlet:

(p c)2 + 2 m c2 (p c) -  2 m c2 Eűsaes = 0.

-2  m c2 + ^4 (w c2)2 +4-2 m c2 Eósszes

( >

2  F
=  m c 2 +

I t

, 
I

 
8 1 t—
»

4 m  c
/

A 3He nyugalmi energiája: m& =2813,3141 MeV. így 
már megoldható a p c -re vonatkozó egyenlet, mivel

5  =
c \J 49 '

2

m c2
2-5,6
2813

4 • 10'3.

A p, proton teljes energiája tehát:

E = m c2 = 7 ra0 c2

1 -

Vagyis a proton teljes energiája 7 m0 c2 lesz, azaz 
6 WgC2 mozgási energiára kell felgyorsítani. Ez három-

így kapjuk:

p  c = ra c2 (/1,004 - l) = 5,596 MeV.

A p c  szorzat ismeretében egyszerű behelyettesítéssel 
megkapható a keresett mozgási energia:

= ^ 4  = 5,564 keV,
2 m r
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azaz a végállapotban rendelkezésre álló energiának 
valamivel kevesebb, mint egy ezredrésze. Az energia 
legnagyobb részét a gamma-foton viszi el, mint azt 
vártuk is.

Ebből a visszalökődő 14N mag sebessége:

—  = 3,57 -103 —. mn s

10. feladati kitűzte: Szűcs József)
A 14C szénizotóp béta-bomlásánál (14C —> 14N + ß“ + 9 ) 

a kirepülő ß-rüszecske (elektron) energiája 0 < E^< 
0,155 MeV intervallumba eső értékeket vehet fel, mi
vel a bomlásnál felszabaduló energián a végállapot
ban lévő három részecske (a visszalökődő 14N mag, a 
kirepülő elektron és az antineutrínó) véletlenszerűen 
osztozik.

a) Mekkora a visszalökődő 14N mag sebessége és 
mozgási energiája, ha a ß-reszecske mozgási energiá
ja maximális?

b) Mekkora sebességgel lökődik vissza a mag ak
kor, ha a ß-reszecske energiája nulla?

Adatok: Az antineutrínó nyugalmi tömegét az elekt
ronéhoz képest vehetjük zérusnak. Az 14N atommag 
tömegét vegyük kereken 14 mu atomi tömegegy
ségnek, a többi adatot vegyük a Függvénytáblázat
ból.

Megoldás: a) Ha az elektron energiája maximális, 
akkor az antineutrínó sem energiát, sem lendületet 
nem visz el. így a visszalökődő 14N mag lendülete, a 
lendület-megmaradás miatt megegyezik a nyugvónak 
tekintett 14C magból kirepülő elektron pe = lendüle
tével.

Az elektron lendületét a relativisztikus összefüggés
ből kaphatjuk meg:

Eo+E? =

Ebből az elektron lendülete:

A "  -J {E 0 + %)2-EZ ~ 2 ,3 '10-22 kg II1.

így a 14N mag visszalökődési sebessége:

t, = -P- = 9,89 krn. 
wN s

A mag mozgási energiája pedig

Eh = \  m*v2 = 1,14 • 10-18 J ~ 7 eV.

A mag mozgási energiája körülbelül 4,5 -10'5-szerese 
az elektronénak, ezért úgy vehető, hogy a teljes bom
lási energiát az elektron viszi el.

b) Ha a ß-rdsz mozgási energiája zérus, akkor len
dülete is az, így jó közelítéssel a teljes felszabaduló 
energiát a keletkező antineutrínó viszi el = Eö), és
P s  =  P r

Mivel a részecske nyugalmi tömegét zérusnak ve
hetjük, ezért az antineutrínó lendülete

Látható, hogy ekkor a mag sebessége körülbelül har
mada az elektronon való visszalökődési sebességnek, 
így a mozgási energia még kisebb lesz (körülbelül 
1/9-e) a korábbinak, tehát jogos volt a közelítés, hogy 
a teljes energia az antineutrínóra jut.

Junior (II. Kategóriájú feladatok)

8. feladati kitűzte: Vastagh György)
Tegyük fel, hogy van 5 db atomunk olyan anyag

ból, amelynek felezési ideje 3 perc. Mi a valószínűsé
ge annak, hogy a következő 3 percben az 5 atom 
egyike sem bomlik el?

Megoldás: A felezési idő alatt éppen Vz a valószínű
sége annak, hogy egy atom elbomlik, és ugyancsak V2 
a valószínűsége annak, hogy nem bomlik el. Az ato
mok egymástól függetlenül bomlanak (illetve nem 
bomlanak). Ezért annak a valószínűsége, hogy 5 
atomból egy se bomoljon el:

9. feladati kitűzte: Mester András)
Radioaktív izotóppal gyilkolták meg 2006-ban A. 

Litvinyenko orosz ügynököt. Halálát (vélhetően az 
italával elfogyasztott) radioaktív polónium-210 okoz
ta. Az izotóp igen aktív alfa-bomló, felezési ideje 139 
nap. A földkéregben csak radioaktív bomlásból szár
mazó 210Po van, amely az 238U bomlási sor tagja.

a) Kinek a nevéhez fűződik az elem felfedezése?
b) Milyen körülmények között veszélyes a 2̂ Po, és 

miért mondják, hogy ellenőrzés esetén szinte lehetet
len kimutatni?

c) Mennyi 238U aktivitása egyezik meg 1 milligramm 
210Po aktivitásával? (Az urán felezési ideje 4,5 • 109 év.)

d )  Hány eV egy alfa-részecske energiája, ha 1 
gramm tömegű 210Po 140 watt teljesítményt szolgáltat?

Megoldás: a) A polóniumot Maria Sklodowska és 
férje, Pierre Curie fedezték fel 1898-ban.

b) Alfa-sugárzó lévén az elem csak a szervezetbe 
bejutva jelent veszélyt. A 210Po a bomlási sor utolsó 
előtti eleme, nincsenek további radioaktív bomlás- 
termékek. A 210Po csak alfa-sugarakat bocsát ki, 
amelyek a szervezetből nem jönnek ki. Ezért sem a 
bomlástermékei révén, sem pedig a saját sugárzása 
révén nem árulja el magát, és így nagyon nehéz ki
mutatni.

c) A 210Po felezési ideje: T = 139 nap = 12 009600 s. 
M tömegű 210Po-ban lévő atommagok száma:

Pn P\
Ev
c 0,83 ■ 10~22 kg N = M- 6 • 1023

0,210  ’
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a k t iv i t á s a  p e d ig :

A = N ln2

A számadatokat behelyettesítve: A = 1,64 -1011 Bq. 
Az aktivitások egyezéséből kapjuk:

^ro
TPo T.

Ebből

N„= S -  NPo = 3,42 • 1028.
'Po

Ennyi urán tömege:

238 g -3,42 -1028 _m
6 • 1023

= 13,56 tonna.

d) 1 gramm polonium aktivitása 1,64 -1014 Bq, telje
sítménye 140 W. Ebből egyetlen bomlásra jutó ener
gia

140 I
E = ---------- 8----  = 8,53 • 10 13 J = 5,33 MeV.

1,64 -1014 — s

Egy a-részecske energiája tehát körülbelül 5,33 MeV.

10. feladat (kitűzte: Kis Dániel)
Tekintsük a következő fúziós reakciókat: 2H + 2H —> 

n+iHe és 2H + 2H —> p + 3H, ezek röviden jelölése 
did, n)3He, illetve did,p )3H.

a) Melyik reakció termel több energiát?
b) A második reakcióban nem keletkezik radioakti

vitást okozó neutron, ezért ha ezt használnánk, a ter
monukleáris erőmű alkatrészei nem aktiválódnának 
fel. Vajon mégis miért a 2H + 3H —> ‘He + n, reakciót 
ÍD -T reakciót) kívánják az ITER-ben használni?

Adatok: mQH) = 1,007825 mu, mi2H) = 2,014102 mu, 
m(3II) = 3,016049 mu, m(3He) = 3,016029 mu, min) = 
1,008665 mu, mf4He) = 4,0026 mu, az mu atomi tömeg
egység értékét vegyük a Függvénytáblázatból!

Megoldás: a) A reakcióenergia a kezdeti és vég
állapotbeli magok nyugalmi energiakülönbségeként 
határozható meg: Qtíe = 3,2744 MeV, illetve Qu = 
4,0394 MeV. Az eredményekből következik, hogy 
mindkét reakció exoterm, így a nagyobb reakció
energiájú folyamat, azaz a d id .p fl l  reakció termel 
több energiát.

b) Két oka is van a D -T  reakció használatának. 
Egyrészt a D-T  reakció több energiát termel: Q,̂ -r = 
17,6 MeV, másrészt pedig a did,p )3H reakció nem 
választható külön a did, rc)3He reakciótól, mindkettő 
végbemenne bizonyos valószínűséggel. Tehát hiába 
alkalmaznánk tiszta deutériumból álló plazmát, a 
neutronoktól -  és így az általuk létrehozott felaktivá
lódástól -  így sem szabadulnánk meg.

A részecskegyorsítók egyik fontos típusa a lineáris 
részecskegyorsító. Ebben egy ionforrásból származó 
ionokat elektromos mezővel gyorsítjuk. A fémből 
készült, üreges gyorsító-elektródok (gyorsítóüregek) 
belsejében az elektromos térerősség nulla, a gyorsítás 
az elektródok közötti térben zajlik. Természetesen az 
egész gyorsítócsőben vákuum van, hogy a részecskék 
ne szóródjanak szét a levegő molekuláin. A gyorsító
üregekre periodikusan váltakozó feszültséget kapcso
lunk. A gyorsítóüregek méretét, a közöttük lévő távol
ságot, a gyorsítófeszültség amplitúdóját és frekvenciá
ját úgy kell összehangolnunk, hogy az egyre gyorsuló 
részecskék az egymást követő gyorsítóüregek közé 
mindig megfelelő időpontban érkezzenek ahhoz, 
hogy ott tovább tudjanak gyorsulni.

Fontos az is, hogy az ionforrásból csak a gyorsító- 
feszültség meghatározott időtartományában enged
jünk be részecskéket a gyorsítóba. A „rossz” időpilla
natokban beengedett részecskék össze-vissza bolyon- 
ganak a gyorsítóban, egyesek még visszafelé is tud
nak gyorsulni.

A lineáris gyorsítóból gyakran egy másik gyorsító
ba „lövik be” a részecskéket (ez történik például a 
CERN-ben is). Ezért nagyon fontos, hogy az előállított 
részecskenyaláb energiája minél pontosabban a meg
adott értékű és minél kisebb szórású legyen, valamint 
az is, hogy a nyaláb időbeli szórása is kicsi legyen, 
azaz a nyalábban lévő részecskék a gyorsítási perió
dus jól meghatározott időpillanatában lépjenek ki a 
gyorsítóból.

A szimulációs feladatban egy lineáris gyorsítót kel
lett vizsgálni. A szimulált gyorsítón a fent említett va
lamennyi paramétert változtatni lehetett, és azok hatá
sát meg lehetett figyelni. A versenyzők részletes le
írást kaptak a program működéséről és használatáról.

A feladat a következő volt: Állítsunk elő körülbelül 
200 egységnyi energiájú részecskenyalábot 1 percen 
keresztül!

A grafikonok alatt lévő „teszt üzemmód” kikap
csolása után indított szimuláció során már nem avat
kozhatunk be a gyorsító paramétereibe. Az „Újrain
dítás” gomb megnyomása után a szimuláció elindul, 
és az 1 perc leteltével a szimuláció eredménye el
mentésre kerül.

Annál több pontot kap egy versenyző, minél
• pontosabban megközelíti a 200 egységnyi energiát 
a nyaláb átlagértékével;
• kisebb lesz a nyaláb energiájának a szórása;
• kisebb lesz a nyaláb időbeli szórása;
• nagyobb hányada jut a kibocsátott részecskéknek a 
céltárgyra;
• több részecske érkezik a céltárgyra addig, amíg le 
nem jár a rendelkezésre álló idő.

Az egyik versenyző által elért eredmény ábrája a 
következő oldalon látható.

A képernyő jobb oldalán látható két grafikon mu
tatja a céltárgyra beérkező részecskék energia, illetve 
idő szerinti eloszlását. Látható, hogy a gyorsító megfe-

Számítógépes feladat
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lelő beállításával el lehet érni, hogy a részecskecso
magok energiájának elég kicsi legyen a szórása a kí
vánt érték körül, és hogy a részecskék a gyorsítófe
szültség periódusidején belül egy eléggé jól meghatá
rozott időpontban érjék el a céltárgyat (időben is lo
kalizálva legyenek).

Kísérleti feladat

A z elektron fajlagos töltésének meghatározása „ va
rázsszem ” (EM4 elektroncső) segítségével.

A mérési elrendezés leírása: A méréshez használt 
elektroncsövet a régi, csöves rádiókban arra használ
ták, hogy jelezze, hogy a rádió mennyire pontosan 
hangolódott rá egy adott állomásra.

A varázsszem zölden világító kijelzője azt használja 
ki, hogy vannak olyan festékek, amelyek elektronok 
becsapódásakor fényt bocsátanak ki (lumineszkál- 
nak). A gyorsan becsapódó elektronok folyamatos 
világítás érzetét keltik.

A cső közepén hosszában húzódó fűtött katód 
szolgáltatja az elektronokat, ezeket az anódfeszültség 
(maximális értéke 250 V) gyorsítja. Az anód kiképzése 
olyan, hogy a felgyorsult elektronok egy része tovább 
tud haladni -  immár állandó sebességgel -  míg végül 
becsapódik az ernyőbe, ami a már említett festékkel 
van bevonva. Ahhoz, hogy az anód és az ernyő között 
ne változzon az elektronok sebessége, az ernyőnek az 
anóddal azonos potenciálon kell lenni.

A csőben van még két eltérítő elektróda (ezeket kés
nek hívják), amelyek a keletkezett világító kép („legye
zők”) szélességét határozzák meg. Ha az eltérítő elekt
ródákra negatív feszültség jut, akkor taszítják a mellet
tük elhaladó elektronokat, megnő az árnyék területe. 
Ha kis feszültség kerül az + _
eltérítő elektródákra, ak-
kor nagy lesz a világító anód ernyő
terület, kicsi az árnyék (a 
késfeszültség értéke 0 és 
-16 V között lehet).

1

Az elektroncső „kitéri- kés
tett”, lineárissá transzfor
máit rajzát a mellékelt 
ábra mutatja. - +

Az elektroncső adatai: fűtő feszültség: 6,3 V, anód 
feszültség: maximum 250 V, ernyő feszültség: maxi
mum 250 V.

Mérésünknél az elektronsugarat rá merőleges, ho
mogén mágneses mezővel térítjük el. A mágneses 
mezőt 200 menetes, 3 cm hosszú, 3 cm belső átmérő
jű tekerccsel állítjuk elő. Ezt a tekercset az elektron
csőre húzzuk úgy, hogy lehetőleg közös tengelyű 
legyen a tekercs és a cső.

A tekercsben szabályozni és mérni tudjuk az átfo
lyó áramot, így a létrejött mágneses mező indukcióját 
meg tudjuk határozni. A mágneses mezőben az elekt
ronsugár körpályára kényszerül. A körpálya sugarát 
megmérve határozhatjuk meg az elektron fajlagos 
töltését.

Feladat: Mérje meg a tekercs több áramerősségénél 
(az áramerősség értéke ne legyen nagyobb 2 amper
nél!), és többféle anódfeszültség (maximum 250 V) 
esetén az elektronsugár görbületét, és ebből adjon 
becslést az elektron fajlagos töltésére!

Foglalja táblázatba a mért eredményeket, elemezze 
azokat! Térjen ki a mérési hibákra, becsülje meg azok 
értékét!

Útmutatás: A méréshez használja a Program2010- 
et! Ezzel a webkamerát felhasználva képeket készít
het, és értékelheti a kapott képeket. Célszerű egy 
képet készíteni világosban az elrendezésről, ezt fel 
lehet használni a méretek kalibrálásához. A kalibrálás 
után magát a mérést feketével letakart csőről készített 
képeken célszerű elvégezni. így a zavaró tükröződé
sek kiküszöbölhetők.

A kísérleti összeállításról készített fénykép alábbi 
kinagyított részletén jól látható a varázsszem elektron
nyalábjának görbülete. A görbületi sugár megmérését 
a versenyzők számára rendelkezésre bocsátott prog
ram segítette. A program egy kört rajzolt az egérrel 
megadott három pontra, és a kör sugarát kijelezte 
pixelben. Kalibráció után a tényleges sugár ebből 
meghatározható volt, s ez lehetővé tette az e/m  kiszá
mítását. A programmal azt is meg lehetett vizsgálni,
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hogy a webkamera mennyire merőlegesen nézett az 
elrendezésre, mert ellipszist is lehetett rajzoltatni négy 
megadott pontra. Megfelelő volt a beállítás, ha az el
lipszis nagy- és kistengelyeinek hossza legfeljebb 1%- 
kal tért el egymástól.

A kísérleti összeállítással az e/m  arányra az irodal
mi értéket 20-30%-ra megközelítő eredményt lehetett 
kapni.

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 80 pon
tot ért el (tavaly 83 pont volt a legjobb eredmény). A 
legjobb junior versenyző fantasztikus 93 pontot ért el 
(tavaly 76 pont volt a legjobb). Az elméleti feladatok 
közül legnehezebbnek az I. kategóriás versenyzők 8. és 
10. feladata bizonyult, ezekre a feladatokra 3 pont volt 
a legjobb eredmény. Az elméleti feladatok megoldásá
ban Harstein Máté (Leőwey Klára Gimnázium, Pécs) I. 
kategóriás, valamint Szabó Attila (Leőwey Klára Gim
názium, Pécs) érték el a legjobb eredményt 38, illetve 
49(0 pontot a maximális 50-ből. A Junior kategóriás 
Szabó Attila egyedül a II. kategóriás 9- feladaton veszí
tett egyetlen pontot, azaz tökéletesen oldotta meg a 
„nagyokkal” közös feladatokat is!

A mérési feladatra két versenyző érte el a maximá
lis 25 pontot: Varga Ádám (SzTE Ságvári Endre Gya
korló Gimnázium, Szeged), valamint Harstein Máté. A 
számítógépes feladatra ebben az évben ketten kaptak 
maximális, 25 pontot: Havlik Tamás (Zrínyi Miklós 
Gimnázium, Zalaegerszeg) I. kategóriás és Farkas 
Martin (Vajda János Gimnázium, Keszthely) Junior 
kategóriás versenyző. Az összesített pontszámokban 
több helyen is holtverseny alakult ki. 2010-ben a kö
vetkező diákok érték el a legjobb helyezéseket:

I. kategória (11-12. osztályosok)
I. helyezettek (80-80 ponttal): Harstein Máté, taná

ra Simon Péter, és Varga Ádám (80 pont), tanára Tóth 
Károly

III. helyezett (70 pont): Kaposvári István, Hermann 
Ottó Gimnázium, Zalaegerszeg, tanárai Dezsőfi 
György és Dudás Imre

Junior” kategória:
I. helyezett (93 pont): Szabó Attila, tanára Simon 

Péter
II. helyezett (49 pont): Pölöskei Péter Zsolt, Bat

thyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós, tanára 
Bülgözdy László

III. helyezett (48 pont): Bolgár Dániel, Leőwey 
Klára Gimnázium, Pécs, tanára Simon Péter

A záróülést és a díjátadást megtisztelte jelenlétével 
Süli János úr, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató
ja, Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal 
főigazgatója, Kádár György, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat főtitkára, Cserháti András, a Magyar Nukleá
ris Társaság elnökségi tagja, Horváth Miklós, az Or
szágos Villamos Távvezeték Zrt. vezérigazgatója, Kiss 
István, a Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási főosztályve
zetője, valamint Radnóti Katalin főiskolai docens, a 
Women in Nuclear Magyarország (Magyar Nukleáris 
Társaság Nőtagozata) képviselője.

Ebben az évben több különdíjátadására is sor került. 
A Magyar Nukleáris Társaság Nőtagozata és az Országos 
Atomenergia Hivatal az Országos Szilárd Leó Fizikaver
seny döntője valamennyi résztvevőjének és a kísérőta
nároknak ajándékul adta a Szemelvények a nukleáris 
tudomány történetéből című könyvet (Szerk. Vértes At
tila). Az ajándékot -  szimbolikusan -  Rónaky József, az 
OAH főigazgatója adta át a résztvevőknek. Az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat egy-egy éves Fizikai Szemle 
előfizetést adott a két kategória első öt helyezettjének, 
amelyet Kádár György, az ELFT főtitkára adott át. A Ma
gyar Nukleáris Társaság (MNT) képviseletében Cserháti 
András nyújtott át könyvjutalmakat a két kategória első 
öt helyezettjének. Az MNT egy további különdíját Kiss 
István a Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási főosztályvezető
je adta át Szabó Attilának az elméleti feladatok legjobb 
megoldásáért. Az MNT Nőtagozata (WIN) a két lányver
senyzőt -  különdíjként -  meghívta egynapos látogatásra 
a Paksi Atomerőműbe. A látogatás célja az atomerőmű
ben dolgozó, mérnöki beosztásban lévő nők munkájá
nak megismerése volt. A különdíját Radnóti Katalin, az 
MNT WIN budapesti alelnöke adta át.

A záróülésen a tanulói díjak, különdíjak és okleve
lek átadása után került sor az idei Delfin-díj átadásá
ra, amelyet minden évben a tanárok pontversenyében 
legjobb eredményt elért tanárnak ítél oda a verseny- 
bizottság. Ebben az évben a Delfin-díjat Pécsi István, 
a Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok) tanára ve
hette át. Gratulálunk!

A Marx György Vándordíját, amelyet minden év
ben a pontversenyben legkiválóbb eredményt elért 
iskolának ítél oda a Versenybizottság -  idén a Leőwey 
Klára Gimnázium (Pécs) nyerte el. A Leőwey már 
2008-ban is hazavihette egy évre a Marx György Ván
dordíját. Gratulálunk!

Az ünnepélyes eredményhirdetés végén Sükösd 
Csaba köszönetét fejezte ki a versenyt támogató Paksi 
Atomerőműnek -  külön megemlítve a döntőt megelő
ző napon tett érdekes üzemlátogatást -  és a paksi 
Energetikai Szakközépiskolának, valamint minden 
támogatónak és különdíját felajánló szervezetnek a 
verseny megrendezésében nyújtott segítségükért.

A versenyt 2011-ben is megrendezzük változatlan 
tematikával (lásd Fizikai Szemle 2010. decemberi 
szám). Ismételten bátorítjuk a határon túli magyar 
tannyelvű iskolák tanulóit is arra, hogy nevezzenek 
be az Országos Szilárd Leó Tanulmányi Versenyre. A 
nevezéseket a verseny http://www.szilardverseny.hu 
honlapjáról kiindulva lehet megtenni.
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HOLICS LÁSZLÓ 80 EVES

Születésnapja alkalmából köszöntik tanítványai, kollé
gái, ismerősei és idézik fel életének, munkásságának 
néhány állomását.1

Holies László 1931- február 10-én, Salgótarjánban 
születetett. 1941-től Budapesten a Ciszterci Rend 
Szent Imre gimnáziumában folytatta tanulmányait, 
majd 1949-ben érettségizett, és ugyanebben az évben 
megnyerte a fizika Eötvös-verseny 2. díját (első díjat 
nem osztottak ki).

-  Azt sem tudom, hogy keveredtem oda. Matemati
ka-fizikából éppen egy gyenge tanárt fogtam ki. .. .Az 
érettségi évében jött egy fizikatanár. Cornides István
nak hívták és tőle tanultam a fizikát egy, vagy másfél 
évig. Nála írtam az első ötös dolgozatokat. ...Akkor 
kezdtem érdeklődni a fizika iránt. Elmentem jelent
kezni a versenyre alig egy éves komolyabb fizikata
nulás után, és valahogy megnyertem. Úgy nyertem 
meg, hogy második helyezett lettem többekkel együtt, 
míg az első díjat nem adták ki.

...Ez nagyon jól jött később, mert lehetőségem nyílt 
arra, bogy mat-fiz ésfiz-mat közül a fizikát választ
hassam, és így több fizikát tanulhattam, de külön 
felvettem a matematikusokkal együtt az ábrázoló 
geometriát is.

Az 1949-50-es tanévtől a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Természettudományi Karának matema
tika-fizika szakán tanult, majd az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem TTK fizika -  matematika -  ábrázoló 
geometria szakán kapott diplomát 1953-ban.

-  Tehát 3 szakos vagyok, aminek nagyon sokat 
köszönhetek, mert amikor a Fővárosi Tanácsnál a 
végzés után az iskolákba elosztották az embereket, 
sok lány sírva jött ki a hivatali szobából, s a fiúk  is 
elszontyolodva. Számukra lehetetlen iskolákba osztot
ták be őket, messze az otthonuktól vidékre, vagy pe
remkerületekbe. Kötelező volt a felajánlott állást elfo
gadni. Amikor rám került a sor, az ügyintéző meg
kérdezte, milyen szakom van. Mondtam: matematika 
-  fizika -  ábrázoló geometria.

Felcsillant a szeme és szinte könyörgőn feltette a 
kérdést: és hajlandó lenne tanítani a Rákóczi gimná
ziumban ábrázoló geometriát is? Ugyanis abban az 
évben ment el Zana István tanár úr a műszaki egye
tem ábrázoló tanszékére tanárnak, és a gimnázium
ban senki sem akarta elvállalni e tárgy tanítását.

Igen... Azt láttam, hogy valamit kihúzott az A/3-as 
papírjáról és beírta a Rákóczi gimnáziumot. Most 
már soha nem tudom meg, hova küldtek volna.

1 A közelgő évfordulóra Radnóti Katalin már hónapokkal előbb 
figyelmeztetett és elküldte írását, amelynek rövidített változata 
olvasható a továbbiakban. Az általam ez év január 7-én készített in
terjú részletei az ünnepelt emlékeit, véleményét állítják előtérbe és 
illeszkednek a megemlékezés szövegébe.

Tusnádi Péter tanítványi-baráti sorai zárják ünnepélyes köszön
tésünket.

A szerkesztő

Ez év szeptemberétől a Budapesti II. Rákóczi Fe
renc Általános Gimnázium tanára lett.

-  ...A háború után a gimnáziumom reál és hu
mán tagozatos lett. Én választottam a reált, de felvet
tem a külön latint, mert nem tudtam igazán válasz
tani. Az egyetemen megint nem tudtam igazán vá
lasztani. ...Ennek köszönhetem, ennek a bizonyta
lanságnak, hogy ilyen biztos helyre kerültem. ’53-tól 
59-ig, hat évet ott tanítottam az akkor az egyik leg

jobb budapesti gimnáziumban.
A Rákóczi nagyon jó hely volt. Ott tanultam meg 

igazán tanítani.
1959-től az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnáziuma, illetve 2010-ig az 
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma fizi
ka szakos vezetőtanáraként, az utolsó években óra
adó tanáraként működött. Könnyű kiszámolni: 51 
évet egy iskolában!

Fél évszázaddal ezelőtt:
-  A z én rákóczis igazgatómat, Temesi Alfrédot 

áthelyezték az Apáczaiba. Ő néhány tanárt magával 
vitt a Rákócziból, így engem is, Kárteszi Ferenc akko
ri oktatási rektorhelyettes hosszas győzködése után. 
Egy igen kiváló osztályomat kellett otthagynom. Át
mentem, és meglepetten vettem észre, hogy egy sereg 
gyerek átjött a Rákócziból ugyanebben a tanévben, 
így például Komlós János is, a későbbi matematika 
professzor. Egy fantasztikus élményem volt vele még a 
Rákócziban: Gimnázium első osztályában tanítom a 
számokat, számrendszereket; egész számok, törtek -  
ezeket racionális számoknak nevezzük. Éppen arról 
beszélgettünk, hogy a racionális számok sűrűn töltik 
be a számegyenest, de nem folytonosan. Mondtam 
nekik, hogy vannak olyan számok, amik nem tartoz
nak ide, a racionális számok közé, irraconális szá
moknak hívják őket, de hát erről majd később tanu
lunk. Jelentkezik egy gyerek, majd kiesik az első pád
ból — Komlós: „Tanár úr, ha van egy irracionális 
szám, akkor ebből következik, hogy van végtelen sok. ” 
Hitetlenkedve néztem rá. Kimegy a táblához, húz egy 
vonalat. „Tegyük fel, hogy ehhez a ponthoz egy irra
cionális számot lehet rendelni. Vegyünk fe l tőle balra 
és jobbra ugyanolyan távolságra egy-egy pontot! A 
kettő közül legalább egyik irracionális kell, hogy le
gyen, mert ha mind a kettő racionális lenne, akkor 
számtani közepük is az, ami pedig a felvett ponthoz 
tartozik, és ez ellentmondás. ” Pedig még azt sem tud
hatták, hogy mi az irracionális szám! Ebből lett a 
Komlós János... most New Jersey-ben egyetemen tanít.

-  M ilyen vo lt fizikatanárnak lenni?
-  A fizikatanári létnek -  mindenképpen volt elő

nye, legalább is a z én számomra. És ez az volt, hogy 
a 4. emeleten külön volt egy fizikaszertár, fizika ta
nári, két fizika előadó. És ott el lehetett vonulni, ott 
nyugodt körülmények között az ember azt csinálhat
ta, amit jónak látott, amit szeretett.

A FIZIKA TANITASA 69



A z Apáczait is kijelölték kísérleti iskolának (benne 
voltam abban az akadémiai bizottságban, amelyik a 
kísérleti tantervet kidolgozta). Én a fizika rész tanter
vét dolgoztam ki, és ezért voltak is ilyen kísérleti osz
tályaim. Volt külön egy mat-fiz osztály, és volt külön 
egy úgynevezett integrált természettudományos osz
tály. Itt igazán lehetett haladni a gyerekekkel. Tehát 
énnekem akkor ott könnyű volt fizikát tanítani. Mivel 
nagyon kevés iskolában volt ilyen, így azt mondha
tom, hogy végig szerencsés voltam ilyen szempontból, 
az ország azonban nem.

Most is megvan ez a tagozat. Most júliusban érett
ségiztettem, az utolsó tagozatos osztályomat.

-  H ogyan em lék szik  v issza  a tanárjelö ltekkel végzett 
munkára?

-  Tanárjelöltekkel foglalkozni nagyon érdekes 
munka. ... Azt keményen kellett venni, a szakmát 
komolyan kellett venni, és természetesen a didaktikát. 
Föl kellett készülni az órákra, óravázlatot kellett ké
szíteni, azt előre bemutatni. Eleinte részletesen meg
beszéltük, később azonban egyre önállóbbá vált a 
jelölt. Ez egy jó munka volt -  igaz, hogy az ember 
arra az időre, 10-12 órára ki volt zárva a tanításból, 
hátul ült és nézte, hogyan megy a munka, de azért 
lehetett irányítani, nyilván nem az óra közben, ott 
az ember nem beszél bele -  hanem az óra után meg
beszéltük a dolgokat.

A tankönyvekről:
-  Én Jánossy Lajossal kezdtem először közösen 

tankönyvet írni, úgyhogy én írtam a tankönyvet, ő 
időnként megnézte a kéziratot, s rábólintott. Néha 
mondott egy-két dolgot: Ezt nem így kéne, hanem úgy 
kellene, utána én megírtam úgy, ahogy én láttam, és 
mondtam: Hát professzor úr is ezt mondta. Ja igen, 
tényleg. És hagyta úgy.

A z elektromosságtant vele kezdtem. Azután Marx 
György is fölkért, hogy írjak tankönyvet a III. gimna
zistáknak. Először kísérleti könyvet írtam, abból lett 
valódi tankönyv, sőt, pályázaton nyert. Hosszú ideig 
tanították a könyvet. Utána jött egy új generáció, és 
iszonyatosan sokféle könyv jelent meg. Gyönyörű 
papíron, gyönyörű színekkel. Hát az én könyveim 
újságpapíron jelentek meg fekete-fehérben. Ma ember 
legyen a talpán, aki tud választani megfelelő könyvet 
annak az osztálynak, amelyet éppen tanít. Tagozato
sat, nem tagozatosat.

A tanulmányi, tehetségkutató versenyek szervezé
se, lebonyolítása, a feladatok megalkotása munkássá
gának maradandóan jelentős része:

-  Sok munkám volt a versenyfeladatokkal, nagyon
sok. Már Vermes Miklós idejében is, amikor ő volt az 
elnöke a bizottságnak (ő után lettem én). „Muki bá
csi” adott hibátlan megoldásokat, de olyan ötsoroso
kat, amelyekben csak azt közölte, hogy ebből az 
egyenletből ez és ez következik. Ezután kénytelen 
voltam részletesen levezetni, hogy értse is a gyerek, 
amit olvas. Ebből született a z a vastag Versenyfelada
tok, aminek az ábráit is magam készítettem.

Jellemző oktatásunk mai elvárásaira, amit jól il
lusztrál az, hogy a kiadott érettségi példatárban

(nem általános iskola alsó tagozatában retardált 
gyerekek kisegítő osztályában) olyan feleletválasztós 
feladat is szerepel, amely az iránt érdeklődik, hogy 
ha egyre gyorsabban biciklizünk, gyorsabban vagy 
lassabban forognak-e a kerekek. Igaz, a következő 
„gondolkodtató” megfogalmazásba bújtatva (szó 
szerint):

Melyik a helyes az alábbi állítások közül? Ha egyre 
növekvő sebességgel kerékpározunk, akkor:

A) a kerekek fordulatszáma csökken.
B) a kerekek periódusideje nő.
C) a kerekek szögsebessége csökken.
D) a kerekek fordulatszáma nő.
Hogy egy gyerek ne tudná azon nyomban, hogy 

A-t vagy B-t vagy C-t vagy a D-t kell Mixelni? Képzel
jük  el a szituációt: a gyerek megjelenik a Bizottság 
előtt sötét ruhában, nyakkendőben, tiszta ingben, 
tiszta lélekkel és kihúz egy ilyen kérdést! Lehangoló. 
Hát ilyen az érettségi?

A KöMaL-t meg az OKTV-t és a Mikola-versenyt 
most is csinálom. Néhány perccel ezelőtt beszéltük 
meg a második forduló feladatainak legvégső megfo
galmazását. A feladatlapokat és a megoldási útmuta
tót én készítem. Én csinálom az ábrákat, tipográfiát, 
mindent. Számítógépen CorelDRAW-val.

— Mi változott az 51 év  alatt?
— Erről elég nehéz beszélni. Csak azt tudom mon

dani, ami egy kicsit lesújtó, hogy eleinte sokkal na
gyobb volt az érdeklődés a természettudományok és 
így e tantárgyak iránt, és ennek a tanterv kedvezett 
is. Annakidején még ’65-ben heti 10 óra volt 3 évre 
elosztva a fizika, tehát összesen 10; úgy, hogy 2-4-4. 
És most majdnem a felére csökkentették a fizika óra
számát. És az egyik évfolyamon másfél órás tárgya
kat kreáltak fizikából. Ilyen körülmények között nem 
lehet a gyerek érdeklődését felkelteni. Ha elmarad egy 
óra, két hétig nem találkozik az ember a gyerekekkel, 
így nem lehet értelmesen tanítani, különös tekintettel 
a sok időt kívánó tanulókísérleti órák elmaradására, 
és ez nagyon rányomta bélyegét az utóbbi 8-10 év
ben a fizikatanításra, általában a természettudomá
nyok tanítására.

...Igen sok gyerek készül kommunikáció szakra, 
meg emberi erőforrások szakra, meg marketing szak
ra és ilyen helyekre, ahol fölveszi majd a fizetést, de 
igazán nem termel... Ezt látom, ezt a trendet, ezt az 
elfordulást a természettudományoktól, amiért egyre 
nehezebb fizikatanárként dolgozni. Most talán pe
dzegetik, hogy kicsit változtatnak ezen -  nem tudom, 
hogy fog-e sikerülni.

A fizikatanári utánpótlásról:
— Kérdés, hogy jelen körülmények között lehet-e 

radikális lépést tenni... A z orvosok sem tudják. Ott is 
probléma van, azoknak is nagyon meg kellene emel
ni a fizetését, hogy a nyugat-európai szintet némileg 
megközelítsék. Kimennek a csudába hatszoros fizeté
sért a rezidensek. A tanárok is borzasztó rosszul van
nak honorálva. Őrült nagy a tanárlétszám, tehát 
nem lehet mindenki fizetését felemelni. A javasolt 
differenciált bérezés bevezetésével is gond van. Egy
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külön bizottságnak kellene kimennie az egyes taná
rokhoz megvizsgálni, hogy milyen minőségű a tanári 
munkája, és a szerint fizetnék. Félek, hogy ez nem 
fog menni.

Én is csak abban reménykedem, hogy azért látják 
a problémát. És biztató, hogy egyáltalán látják.

Holies László mindent megtett, ami megtehető volt. 
Az oktatással-neveléssel kapcsolatos tevékenységé
nek adatszintű felsorolása száz oldalt tesz ki -  nem 
csak úgy hozzávetőleg, ez a pontos szám. Huszonkét 
szakmai díját, kitüntetését sem tisztünk felsorolni, 
ünnepiünk és nem elszámolunk. Legyen kivétel a 
Rátz Tanár Úr Életműdíj, amelyet 2001-ben, a díj ala
pítása utáni első alkalommal kapott meg. A tanítvá
nyai által elért versenyeredmények közül is csak a 
legismertebb versenyeket említsük: A Nemzetközi 
Diákolimpián 4 tanítványa ért el legalább 3. díjat; Fizi
ka OKTV-n 22 tanítványa jutott döntőbe, közülük 6 
ért el dobogós helyezést, az Eötvös versenyen 8 tanít
ványa ért el helyezést vagy kapott dicséretet.

Holies László a fizika tanításával kapcsolatban elem
ző cikkeket is írt, elsősorban a Fizikai Szemlébe..

1966-ban készült cikkében egy nagyon érdekes 
létesítményről számolt be, mégpedig az ELTE Apá
czai Csere János gyakorló iskolájában felépült Televí
zió Stúdió elkészültéről, amely kifejezetten a tanár
képzés igényeit volt hivatva kielégíteni.2 A Stúdió 
létrehozására többek között azért volt szükség, mert 
a gyakorlóiskoláknak olyan sok tanárjelölt hospitálá
si igényét kellett kielégítenie, hogy az már zavarta az 
oktatást. Közvetítették az órákat, amelyeket így nem
csak az osztályból lehetett nézni, hanem több külön
böző helyről is, egyszerre több képernyőn, több né
zetből.

1964-ig a fizika kötelező érettségi tantárgy volt. 
Eltörlésének hatásaival foglalkozik Holies László 
1971-ben megjelent írása.3 Rávilágít arra az azóta is 
meglévő hiányra, hogy nincs egyetlen kötelező termé
szettudományos érettségi tantárgy sem. írásában 
elemzi az akkori gimnáziumi óratervet: ha a termé
szettudományok részaránya viszonylag magas, akkor 
miért nem kérünk abból semmit sem számon az érett
ségi vizsgán.

A kísérletezés feltételeivel foglalkozik Holies László 
egy ugyancsak 1972-ben megjelent cikkében,4 amely 
mai szemmel olvasva is szintén nagyon érdekes. A 
kísérleti eszközök hiányáról ír; ezeket sokszor szabad 
idejében kénytelen előállítani a tanár. Holies idéz a 
„Tanterv és Utasítás”-ból: „Erősítenünk kell a tantárgy 
kísérleti fizikai jellegét, mind a tanári kísérletezés, 
mind a kötelező fizikai gyakorlatok révén.”

— M iv o lt a Fizikai Szemlében  m egjelen tetett szám os é les  
hangú prob lém afelvetésén ek  hatása?

2 Holies László: Új oktatási módszer a televíziótechnika felhaszná
lásával az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképzési munkájá
ban. Fizikai Szemle 16/3 (1966) 98.
3 Holies László: Korszerűség és érettségi természettudományok 
nélkül. Fizikai Szemle 21/3 (1971) 87.
4 Holies László: Tenni kell valamit -  meditációk. Fizikai Szemle 
22/1 (1972) 25.

-  A z volt az eredményük, hogy mindenki egyetér
tett velük. Kész. Minden hivatalos helyen azt mond
ták, hogy tényleg, de milyen igazad van. A szertárak
ra azonban pénzt nem adtak!

Néhány fizikai fogalom jelentése. A feladatmegoldás 
szerepét mutatja be Holies László egy 1970-ben megje
lent írása,5 6 amely semmit nem vesztett érvényéből nap
jainkban sem. A szerző 19 pontban foglalta össze a fi
zika feladatok megoldásának didaktikai szerepét. Ezek 
között felfedezhetünk olyanokat is, amelyek megtalál
hatók a napjainkban egyik legkorszerűbbnek mondha
tó konstruktivista felfogás alapvetései között, mint az 
előzetes tudás felszínre hozása, illetve a tévképzetek 
korrigálása: „5. A szemléletbeli hibák, fizikai tartalom 
felfogása hiányainak felszínre hozása.”

-  Azt külön nagyon szeretem, hogy amikor vala
milyen téves elképzelést tapasztalok valamiről, egy 
rossz értelmezést, hibás definíciót, mint amilyen pél
dául a centrifugális és a centripetális erő hibás értel
mezése. Akkor direkt arra készítek egy feladatot, 
azért, hogy kiugorjon a lényeg, hogy át tudja értel
mezni a fogalmat. Csak egy apró példát mondok egy 
más helytelen értelmezésre: hogy a negatív gyorsulás 
a lassulás, mert ugye amikor a sebességgel ellentétes 
irányú a gyorsulás, akkor a test lassul. Ez egy ökör- 
ség, mert olyan nincs, bogy negatív vektor vagy pozi
tív vektor, csak ha fölveszek egy adott mérő irányt, 
akkor ahhoz viszonyítva lehet a koordinátája negatív 
vagy pozitív. Ellentmondásra jutunk például abban a 
pillanatban is, amikor a feldobott kő mozgását akar
juk leírni ilymódon: földobok függőlegesen egy követ, 
akkor eleinte negatív gyorsulása van, hiszen lassul, 
azután pozitív, amikor esik vissza. De azt tanítjuk 
(és be is magolják a gyerekek) hogy a nehézségi gyor
sulás (kis magasságon belül) állandó. Hát hogyan le
het állandó valami, ami egyszer negatív, egyszer po
zitív?

Az 1972-ben megjelent írásban0 (amelynek kibőví
tett változata könyv alakjában is megjelent7) találkoz
hatunk az előzetes tudás szerepének fontosságára 
való utalásokkal: „A fizikai fogalmak kialakulása nem 
a fizikaórákon kezdődik.”

Bemutatja, hogy minden embernek egyedi a foga
lomalkotása, hogy a tanár előtt ülő gyereksereg foga
lomkészlete nem tekinthető közösnek, továbbá a fo
galmak folyamatos változásokon, átsúlyozódásokon 
mennek keresztül, hogy „... a hibák sokszor az okta
tás számlájára írhatók a fogalmak és törvények nem 
eléggé körültekintően kimunkált bevezetése miatt, 
ami vagy túlzottan (helytelenül) általános megfogal
mazáson, vagy bizonyos közelítő szinten való megre
kedésen múlik.”

Azt javasolja a tanárok számára, hogy tegyék fel az 
órán a következő kérdést: „Mi a mozgás oka?” Majd

5 Holies László: Feladatmegoldások és fizikai tartalom. Fizikai 
Szemle 20/9 (1970) 275.
6 Holies László: A fizikai fogalmak kialakításának egyes problémái 
a középiskolában. Fizikai Szemle 22/4 (1972) 111.
7 Holies László: A középiskolai fizikatanítás néhány problemati
kus kérdése. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1973.
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hagyják a diákokat vitatkozni rajta. Akár két órát is 
javasol arra, hogy történeti bevezetőként foglakozza
nak az arisztotelészi fizikával, majd Giordano Brúnón, 
Galilein, Kopernikuszon, Kepleren keresztül eljussa
nak Newtonig, és kimondják tehetetlenség törvényét.

Külön említendő a következő félreértés: „A fékező 
gépkocsi kerekeinél fellépő tapadási súrlódási erő 
munkája egyenlő a gépkocsi mozgási energiájának 
megváltozásával.” Egy helytelen állítás, aminek segít
ségével helyes eredményt lehet kapni. 1973-ban ez 
adott alkalmat a szerzőnek arra, hogy a kérdéskör 
feldolgozásával „...a mechanika alapvető összefüggé
seit ne csak formálisan és verbálisán, hanem kapcso
lataikban, lényeglátóan, jelenségleírásra alkalmasan 
ismerjük meg...”.8

Közel negyven éves írásai közül Holies tanár úr 
ezt a súrlódásról szóló cikket tekinti legeredménye
sebbnek.

-  A z igaz, hogy egy-két helyen volt egy-két dolog, 
amit a súrlódásról írtam itt is, meg talán az egyetemi 
közlönyben is, akkor többen kezdték jobban tanítani 
azt a speciális részt, na de hát ez egy kis helyi ered
mény.

Holies László büszke arra amit tett és nem szokott 
azon tűnődni, hogy ez másképp is lehetne.

-  Két fiam  van, 28 és 30 évesek. A kisebbik infor
matikus mérnök, másik fiam  a pécsi egyetemen tanít, 
zongora főtanszakon.

2009-ben együtt voltunk a Fizikai Társulat szerve
zésében a CERN-ben. Ott angolul-magyarul voltak 
párbeszédek, előadások -  tolmáccsal, tolmács nélkül. 
A fiam  mindig ott nyüzsgött: a legjobb válaszokat és 
a legjobb kérdéseket feltevők között szerepelt. (Egyszer 
rá is szóltak, hogy többet ne válaszoljon, hagyja a 
többieket is szóhoz jutni.) Eleinte azt hitték, hogy ő is 
egy fizikatanár a sok közül (voltunk vagy harmincán 
fizikatanárok). Megtudták, hogy zongorázik is, és 
szerveztek neki egy koncertet augusztus 20-ra. És ott 
derült ki, hogy ő nem egy fizikatanár, aki tud zongo
rázni, hanem egy zongorista, aki tudja a fizikát is.

Előfordul, hogy a fizikus vitába száll az elégedett 
apával:

-  Egy kicsit bánom, (de ezt nem mondom el sen
kinek), hogy nem fizikusnak ment a fiam, mert 
akkor kicsit más lenne a helyzet. Talán épp a CERN- 
ben dolgozna most éppen. Az nyugtat meg, hogy 
zenei pályáján sok sikert ért el, és hivatásnak érzi 
munkáját.

A másik fiam  informatikus mérnök, önállóan dol
gozik igen szép eredménnyel. A feleségem volt közép
iskolai tanítványom, ma fizika-matematika tanár, 
aki angol nyelven (is) tanítja a tárgyat.

Holies tanár úr a múltjába is viszonylag messzire lát:
-  1630-ban volt egy ősöm, Holies János és vala

honnan megvannak a leszármazottak. Holies Janka, 
Móricz Zsigmondfelesége ugyanannyiadik leszárma
zottja, mint én.

8 Holies László: A súrlódási munkáról. Fizikai Szemle 23/6 (1973) 
186.

Van egy eredeti Juhász Gyula kéziratom, amit 
bevittem az Irodalmi Múzeumba. Azonnal meg akar
ták venni. Lefényképezték és helyesbítették annak a 
versnek a korábbi kötetekben megjelent szövegét. (A 
legújabb Juhász Gyula kötetben hivatkoznak is rám.) 
A kézirat úgy került hozzám, bogy amikor Endre 
Bélát festőt Hódmezővásárhelyen temették, az én 
anyám is ott volt. A temetés után a búcsúztatók közül 
többen összegyűltek a Fekete Sas -  vagy minek hívták 
azt a szállodát- teraszán, és ott volt Juhász Gyula is. 
Vártak az esti vonatindulására, és kávé mellett be
szélgettek. Ott rögtönzött Juhász Gyula egy verset kis 
kockás füzetkébe, majd kitépte a lapot és dedikálással 
az akkor fiatal lánynak, anyámnak adta. Egy szem
füles újságíró nézte és írta le -  hibásan. A z jelent 
meg évtizedeken keresztül a Juhász Gyula kötetek
ben. A legújabb Juhász kötetben már az van, ami az 
én kezemben volt.

Köszöntő

Kedves Laci!
Isten éltessen sokáig, egészségben, munkakedv

ben, tanári elkötelezettségben! Éveid száma sehogyan 
sem illik a Rólad alkotott képhez, s hogy magad sem 
akarod hinni, azt mutatja, hogy legutóbbi találkozá
sunkkor azt mondtad: „Hát én már sajnos közelebb 
vagyok a hetvenhez, mint a hatvanhoz.” Tréfa volt, de 
életérzést fejezett ki.

Talán a Fizikai Szemle olvasói és „Holies Tanár 
Úr” is megbocsátja, hogy köszöntésül -  részletes élet
rajz helyett -  néhány szubjektiven választott pillana
tot, általam fontosnak ítélt munkát villantok fel. Min
denki helyett mindent úgysem mondhatnék el arról, 
hogy mit jelentett „Holies Tanár Úr” a fizika tanítá
sában, és hogy mennyien és milyen sokat tanultunk 
Tőle.

Szerencsés voltam, egyetemista koromtól diákként, 
munkatársként és barátként is sokat dolgoztunk 
együtt és sokat beszélgettünk iskoláról, fizikáról, lá
nyokról, szóval az életről.

Világosan él bennem első találkozásunk emléke. 
1964 októberében fiatal szemüveges tanár fogadott 
bennünket elegáns világoskék öltönyben, s elmondta 
a követelményeket. Hospitálási naplót kell vezet
nünk, óravázlatot kell írnunk, a hospitálások után 
szakmai és pedagógiai szempontok szerint elemez
nünk kell az órákat, figyelnünk kell a diákok munká
ját, az óra felépítését, egyszóval a teljes tanítási folya
matot. Néhány óra elemzése után felismertük, hogy 
Laci figyelme mindenre kiterjed, kritikája szelíd, de 
kegyetlenül pontos és világos. Emiatt azután saját 
óráinkra hihetetlenül sokat készültünk, s mégsem 
éreztük magunkat soha teljesen felkészültnek.

Ott a gyakorlóiskolában folytatott beszélgetések 
során döbbentem rá igazán, hogy a fizika törvényeit a 
diákok életkorához, felkészültségéhez igazítva megta
nítani nagyon nehéz, és a tanulócsoporttól függően 
mindig újragondolandó feladat.
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Akkoriban születtek meg a „tagozatos tankönyvek”, 
amelyeket sokan azóta is a legjobb hazai fizika tan
könyveknek tartunk. Szomorú, hogy az a szakmai 
szint a ma középiskolájában szinte elképzelhetetlen, s 
gyakran egyetemi záróvizsgán is örömmel elfogad
nánk, ha a hallgatók a „régi tagozatos” szinten érte
nék a fizikát. Laci az elektrodinamika kötet(ek) meg
írására vállalkozott. Óriási feladat volt, hiszen a Max- 
well-egyenletek középiskolai tanításának szakmai
didaktikai kidolgozását kellett megalkotni.

Az eredeti „Holics-könyv”, s következő változatai, 
amelyek már az általános tantervű osztályok számára 
készültek, sikeresek voltak! Bravúrosak az erővonal
képeket, potenciálgödröket szemléltető térhatású 
ábrák. A tükörrel nézhető ábra-párok aprólékos mun
kával, számítógépes technika nélkül készültek. Az 
Apáczai gimnázium szertárában talán még mindig 
megvannak a rajzok mintájául szolgáló drótból hajlí
tott térbeli modellek, (Laci hogyan volt türelmed eh
hez és hogyan tudtál erre időt szakítani?).

Jól tudtad, a tankönyv feladatok nélkül élettelen. 
Hát, feladat-alkotást és -megoldást is tanulhattunk 
Tőled. Az OKTV-versenyek és a KöMaL-feladatok 
sokasága igazi alkotó munka.

Sajnos a tagozatos könyvekhez készített példatá
raid már csak antikváriumban lelhetők fel. Éppen 
ezért egy számomra nagyon tanulságosat szeretnék 
felidézni, hátha így nem merül feledésbe:9

9 Holies László: Fizika Példatár Középiskolásoknak, Elektrodina
mika II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975, 62. old.

„f?! és R2 sugarú, / hosszúságú hengerkondenzátor 
van függőleges tengellyel felfüggesztve B indukciójú 
mágneses térben. A kondenzátort U = 30000 V feszült
ségre töltjük fel. Mi történik, ha a) kisütjük a kondenzá
tort, b) hirtelen megszüntetjük a mágneses teret? A le
mezek tömege 1, illetve 2 g, sugara 0,5, illetve 2 cm, 
hosszuk 20 cm. A mágneses tér indukciója 20 Vs/m2.” 

Érdemes elgondolkozni a feladaton! Rengeteget ta
nulhatunk belőle az elektromos és mágneses erőkről, 
a Poynting-vektorról és az impulzusmomentum meg
maradásáról.

Az évek során sokszor dolgoztunk együtt, ebből a 
munkából kettőt emelnék ki. Az egyik az Akadémiai 
Kiadónál tavaly megjelenő Fizika kézikönyv, amely
nek főszerkesztője voltál. Azt hiszem a teljes szerző
gárda nevében is megköszönhetem áldozatos munká
dat, a hibák javítását, az ábrák nagy részének megraj
zolását, az egységes mű létrehozását. Tudom, apró 
részlet, de soha nem felejtem el, hogy a periódusos 
rendszer jó nevű forrásból vett táblázataiban több 
hibát is megtaláltál. Vajon hányán vannak még, akik 
ilyen gondossággal nézik át műveiket?

Másik közös munkánk az ELTE munkaközössége 
által tavaly kidolgozott integrált szellemű természettu
dományos kerettanterv volt. Kissé nehezen álltái rá, 
hogy a munkában részt vállalj, s mondtad, hogy már 
annyi tantervet készítettél hiába, de aztán mégis lelke
sen dolgoztál. Köszönjük, de persze lehet, hogy iga
zad volt, hiába dolgoztunk.

Sokszor idézzük „Quem dii odere paedagogum fa
céré”, akit az Istenek gyűlölnek, tanárrá teszik. Mégis 
hisszük szép ez a pálya, s hiszem Te sem bántad meg, 
hogy életedet tetted rá. De ezt talán szebben mondja 
el Arany János verse:10

„Quem di odere” -  hangzott a panasz 
Évszázadok hosszú során keresztül 
„Quem di odere” s az évszázados átok 
Mindegyre zúg, nem szűnt meg a panasz 
Kedv, ifjúság, erő szellem-vágyon 
Ma is gyakorta mindhiába vesz 
Homályos a cél, tömkeleg az út,
S kit e pályára Isten átka sodrott,
Szívvérit ontsa bár mint pellikán, 
Hálátalanságot növel magának.

Te, ritka férfi! áldjad Istened.
Ki oly önérzettel dúsgazdagon 
Állhatsz meg pihenni pályád végén.
Körödbe gyűlnek a felnőtt fiák 
(Egy emberöltő) s érett férfi ésszel 
Köszönve amit ifjakért tevéi 
Legszebb jutalmad így tőlük nyered.
S mi felkiáltunk, mily nagy érdem az 
Minő erény, mely e hálátalan 
Pályán a késő hála újra sarjadt,
Nem hervatag babérait szedi.

10 Arany János: Tanári Jubileumra in Arany János összes költemé
nyei. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1973,1. kötet, 32. old.







Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
havonta m egjelen ő  folyóirata. 

Támogatók: A Magyar T udom ányos 
Akadém ia Fizikai Tudom ányok Osztálya, 

a N em zeti Erőforrás M inisztérium , 
a Magyar B iofizikai Társaság, 
a Magyar N ukleáris Társaság 

és a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Főszerkesztő: 

Szatmáry Zoltán

Szerkesztőbizottság:
B encze Gyula, C zitrovszky Aladár, 

Faigei Gyula, Gyulai József, 
Horváth Gábor, Horváth D ezső, 

Iglói Ferenc, Kiss Ádám, Lendvai János, 
N ém eth Judit, O rm os Pál, Papp Katalin, 

Sim on Péter, Sükösd Csaba, 
Szabados László, Szabó Gábor, 

T rócsányi Zoltán, Turiné Frank Zsuzsa, 
Újvári Sándor

Szerkesztő:

Füstöss László

M ű s z a k i  szerkesztő :  

K á rm á n  Tam ás

A folyóirat e-mail címe:

szerkesztok@ fizikaiszem le.hu
A lapba szánt írásokat erre a címre kérjük.

A folyóirat honlapja: 
h ttp ://w w w .flzik a iszem le .h u

A címlapon:

Az ANTARES n eu tr ín ó távcső  te lep íté se  
2006 áp rilisában . Foto: L. Fabre/CEA

TARTALOM

Jo h n  Carr: Az. ég  feltérképezése a tenger mélyéről: neutrínócsillagászat
az ANTARES kísérlettel 73

Kiss Miklós: Vasnál nehezebb elemek keletkezése csillagokban 78
Futó Péter: A Kepler-forradalom 87
A FIZIKA TANÍTÁSA
B okor N ándor: A Lorentz-féle sebességtranszformáció szemléltetése

energia-impulzus diagramokkal 89
Vantsó Erzsébet: A 2010. évi Eötvös-verseny ünnepélyes eredményhirdetése 93 
B o zsá n y i K risztina , M ajor Balázs: A Veres Pálné Gimnázium Galilei

Tehetséggondozó Műhelye 98
Kis Tamás: A fa- és a vasgolyó Hevesen versenyzett 101
VÉLEMÉNYEK
S zabó  Á rpád, S zabó  Tímea: Az oktatási rendszer tervezett reformjáról 104
KÖNYVESPOLC 106
HÍREK -  ESEMÉNYEK
Kroó Norbert: Kollár Jánosra emlékezem 108

J. Carr: The ANTARES experiment of neutrino astronomy: mapping the sky
by measurements beneath the sea

M. Kiss: How elements heavier than iron come about in stars 
P. Futó: Our days’ Kepler revolution
TEACHING PHYSICS
N. Bokor: Visualizing the Lorentz velocity transformation with energy-momentum diagrams 
E. Vantsó: The solemn proclamation of the 2010 Eötvös-competition results
K. Bozsányi, В. Major: The “Fostering gifted pupils” Workshop of the Veres Pálné Gymnasium 
T. Kis: The classical free fall comparison: wood sphere vs. iron sphere
OPINION
A. Szabó, T. Szabó: The planned reform of the country’s education system
BOOKS
EVENTS
N. Kroó: János Kollár, remembrance

J. Carr: Das Experiment ANTARES der Neutrino-Astronomie: Vermessung der Intensität
am Himmel durch Beobachtungen auf dem Meeresboden

M. Kiss: Die Entstehung von Elementen schwerer als Eisen in Sternen 
P. Futó: Die Kepler-Revolution unserer Tage 
PHYSIKUNTERRICHT
N. Bokor: Veranschaulichung der Lorentz-Transformation mit Energie-Impuls-Diagrammen 
E. Vantsó: Festliche Verkündigung der Ergebnisse des Eötvös-Wettbewerbs 2010
K. Bozsányi, В. Major: Der Workshop „Zur Begabten-förderung“ des Veres Pálné Gymnasiums 
T. Kis: Vergleich des freien Falls von Holz- und Eisenkugeln 
MEINUNGSÄUSSERUNGEN
Á. Szabó, T. Szabó: Über die geplante Reform des ungarischen Unterrichtswesens
BÜCHER

EREIGNISSE
N. Kroó: Zur Erinnerung an János Kollár

Дж. Керр: Эксперимент ANTARES нейтронной астрономии: измерение распределения 
интенсивности на небе -  результат измерений на дне океанов 

М. Киш: Об образовании элементов более тяжелых железа внутри звезд 
II. Футо: Революция Кеплера наших дней 
ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ
Н. Бокор: Диаграммы энергия-импульс для иллюстрации Лоренцевой трансформации 

скоростей
Э. Ваичо: Торжественная публикация итогов конкурса им. Этвеша 2010 г.
К. Божани, Б. Майор: Отдел »Помощь одаренным ученикам* гимназии им. Вереш Пальнэ 
Т. Киш: Эксперимент по сравнению свободного падения деревянного и железного 

шариков 
ЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ
А. Сабо, Т. Сабо: О запланированной реформе государственной системы обучения 
КНИГИ

ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Н. Кроо: Памяти Яноша Коллара

Fizikai  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

m eg je lenését anyag ilag  tám ogatják :
nka

Nemzeti Kulturális Alap

m ym

p aksi a tom erőm ű
ПСА
N em zeti Civil A la p p ro g ra m

mailto:szerkesztok@fizikaiszemle.hu
http://www.flzikaiszemle.hu


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 Matematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

LXI. évfolyam 3. szám 2011. március

AZ ÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A TENGER MÉLYÉRŐL: 
NEUTRÍNÓCSILLAGÁSZAT AZ ANTARES KÍSÉRLETTEL

A klasszikus csillagászati megfigyelések köre a Naphoz 
hasonló, látható fényt kibocsátó objektumokra korláto
zódik. A z elmúlt században a teljes elektromágneses 
spektrumra, a rádióhullámoktól a gamma-sugárzásig 
kiterjesztették a megfigyeléseket. Ez az új típusú, széles 
hullámhossztartományon működő csillagászat sok, 
korábban ismeretlen csillagászati jelenséget fedezett 
fel, például aktív galaxismagokat és gamma-kitörése
ket. A neutrínócsillagászat gondolata -  a neutrínóra a 
fotont helyettesítő hírnökként tekintve -  még tovább 
kiterjeszti a Világegyetem objektumainak megfigyelé
sét. Ezen új kutatási terület 20 éve indult a BAJKAL 
(Szibéria) és az AMANDA (Antarktisz) kísérletekkel. 
Nemrég a Földközi-tengeren megépítették és elkezdték 
működtetni az ANTARES neutrínótávcsövet. Jelen 
munkában az ANTARES első neutrínómegfigyelési 
eredményeit, továbbá a kísérlet mélytengeri környeze
téből adódó egyedi kutatásokat mutatjuk be.

Az ANTARES detektorrendszert egy multidiszcipliná
ris mélytengeri obszervatórium és a hozzá kapcsoló
dó neutrínótávcső alkotja. A berendezés célja asztro- 
részecskefizikai kutatás, azon belül neutrínócsillagá
szat. A 2008 májusában elkészült távcső tizenkét hor
gonykábelből áll, amelyek fénydetektorokat tartanak. 
A tizenkét optikai detektorkábelen tengeri és földtu
dományi kutatóberendezéseket is elhelyeztek. Van 
egy tizenharmadik kábel is, ennek feladata a tengeri 
környezet folyamatos megfigyelése. Az ANTARES 
fontos jellemzője a fentieken kívül, hogy állandó nagy 
sávszélességű adatkapcsolata van a tengerparttal.

A 2010. május 20-án tartott 8. Marx György Emlékelőadás szerkesz
tett változata. Fordította Csanád Máté.

John Carr
Centre de Physique des Particules de Marseille, Franciaország

A mélytengeri megfigyelő állomás fejlesztése és 
megépítése sok évig tartott. Az első vizsgálatokat 1996- 
ban végezték el, ekkor különálló horgonykábeleket 
használtak. A parttal létesített állandó vezetékes adat- 
kapcsolat 2002 novemberétől működött, és 2003-ban a 
horgonykábelek első prototípusait sikerült hosszabb 
időtartamra összekapcsolni a parttal. Később a detektor 
egyre több eleme elkészült, a berendezések 2003-tól 
oceanográfiai adatokat is szolgáltattak.

Tudományos célok

A kombinált neutrínó- és mélytengeri obszervató
riumnak a tudomány széles spektrumában lesz lehe
tősége, hogy nagy felfedezéseket tegyen. A neutrínó, 
mint a kozmosz távoli helyeinek hírnöke, egyedülálló 
tulajdonságai révén sokféle szempontból áttöréshez 
vezethet a Világegyetem megértésében. A látható fény 
tartományában működő hagyományos csillagászat 
leginkább a Naphoz hasonló csillagokat látja. A kiter
jesztett, széles hullámhossztartományú csillagászat, 
amely rádióhullámoktól a gamma-sugarakig képes 
elektromágneses sugárzás észlelésére, sok új jelensé
get fedezett fel: aktív galaxismagokat, gamma-kitöré
seket és mikrokvazárokat. A neutrínótávcsövek to
vábbfejlesztik ezen újfajta csillagászat felfedezőképes
ségét, és alapvető információval szolgálnak majd az 
ismert források természetét illetően. Ezen túl lehetővé 
teszik eddig ismeretlen források felfedezését, ame
lyekből a nagy anyagsűrűségű környezet hatására 
csak neutrínók tudnak kilépni.

A mélytengeri elhelyezés és a parttal létesített ál
landó kapcsolat segítségével folyamatosan, hosszú
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1. ábra. Az ANTARES helyszíne Toulontól délkeletre, Franciaország
ban. A parti állomás és az összekötő kábel is látható a térképen.

időn át lehet mérni a tenger paramétereit. Ilyen ada
tok jelenleg még nem állnak rendelkezésre, így az új 
mérések várhatóan felfedezéseket és innovációt 
eredményeznek a tengertudományok széles terüle
tein is.

A detektor építésének állomásai

Az ANTARES együttműködés 1996-ban kezdte a neut
rínótávcső létrehozására irányuló kutatási és fejleszté
si munkát. Az első feladat az automata horgonykábe
lek telepítése és működtetése volt, ezekkel már lehe
tett vizsgálni a víz és a környezet tulajdonságait az 
ANTARES helyszínén, amely a francia partoknál, Tou
lontól délkeletre található az északi szélesség 42° 48’, 
keleti hosszúság 6° 10’ ponton, ahogy az 1. ábra mu
tatja. A terület felmérése [2-4] során hatvannál is több 
kábelt telepítettek. Mindenhol alapos méréseket vé
geztek a környezetből jövő fénysugárzás (biolumi
neszcencia, biolerakódások, üledék és fényszóródás) 
erősségét illetően.

Az ANTARES első, a szárazföldi adatgyűjtő rend
szerrel összekötött tesztkábelét 1999 novemberében 
telepítették, és „demonstrációs kábelnek” nevezték. 
Ez a kábel egy régi, a tengerfenéken futó France Tele
com vezetéket használt, ami összekötötte a kábelt a 
marseille-i adatfelvevő állomással. A tesztkábelt Mar
seille közelében, egy speciális helyszínen, 1200 méter 
mélyen helyezték el. Néhány hónapig tartó működte
tése során a rendszer koncepciójának helyességét 
vizsgálták, elsősorban az akusztikus pozicionáló rend
szert, de hét optikai érzékelővel a kozmikus müonok 
észlelhetőségét is ellenőrizték.

A végleges detektor felépítése 2001-ben kezdődött, 
ennek első lépéseként egy új vezetéket telepítettek a 
végleges helyszín és a La Seyne-sur-Merben lévő parti 
állomás között. Ezt a vezetéket, amely jelenleg a fő 
elektro-optikai vezeték (Main Electro-Optical Cable, 
MEOC), 2001 novemberében helyezték el a tengerfe

néken. Itt a vezeték végén kezdetben csak egy vissza
csatoló volt. 2002 novemberében a vezeték végét fel
színre hozták, csatlakoztatták a kapcsolódobozhoz 
(Junction Box, JB), majd újra telepítették a tengerben. 
Azóta az akkumulátorral üzemeltetett kapcsolódoboz 
a rendszer paramétereit folyamatosan méri és elküldi 
a parti mérőállomásra, a rendszer működése pedig 
immár évek óta tökéletes.

2003-ban a végleges technológiához nagyon ha
sonló prototípusokat teszteltek. 2002. november és 
2003. március között két kábelt telepítettek, a tesztbe
rendezéseket tartalmazó MIL kábelt és a PSL kábelt. 
Az utóbbi egy tizenöt optikai szenzort tartalmazó de
tektorkábel volt. Ezeket 2003. május és július között 
üzemeltették, és a kialakítás helyességét részben iga
zolták, másrészt néhány problémára is fény derült: az 
optikai átvitelben adatveszteséget észleltek és szivár
gást találtak több helyen. Mindemellett a PSL négy 
hónapig mérte a beütések gyakoriságát az optikai 
detektorokban, és meghatározta a biolumineszcencia 
okozta háttérsugárzást. A MIL és PSL kábelekkel szer
zett tapasztalat alapján néhány ponton megváltoztat
ták a detektorok felépítését. Ennek nyomán készült el 
a MILOM nevű kábel, amelyet 2005. március 18-án 
telepítettek a tengerbe, a parttal pedig április 12-én 
létesítettek kapcsolatot. E kábel több havi sikeres mű
ködtetéséről az [5] hivatkozásban olvashatunk. A vég
leges detektorkábeleket 2006. február és 2008. május 
között telepítették és csatlakoztatták. A telepítés a 
Castor hajó segítségével történt, a tengerfenéken el
végzett munkálatokban a Nautile tengeralattjáró és a 
francia nemzeti tengerészeti kutatóintézet (IFREMER) 
Victor nevű távirányítású járműve állt rendelkezésre. 
Az első detektorkábelt 2006. február 14-én telepítet
ték, majd két hét múlva csatlakoztatták. A második 
kábel telepítésére 2006 októberében került sor. 2007 
januárjában további három kábelt csatlakoztattak, 
majd még ötöt decemberben. A végleges konfiguráció 
az utolsó két kábel telepítésével lett teljes 2008 elején, 
a csatlakoztatás pedig 2009. május 29-én történt meg. 
A kábelek végleges tengeri elrendezését a 2. ábra 
mutatja.

2. ábra. Az ANTARES detektor tengeri elrendezése. A rendszert 
tizenkét neutrínódetektálásra használt kábel (körök) és egy műszer
kábel (négyzet) alkotja. A detektorkábeleket 2006. március és 2008. 
május között telepítették, a műszerkábel két verzióját 2005. már
ciusban és 2007. decemberben.

■ műszerkábel

1©

5© 3

9e

2

4

8
180 m

10

11 12© o

74 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 /3



3. ábra. A neutrínók mélytengeri észlelésének elve. Az ábra alján 
látható, ahogy neutrínó (v) egy müont (jl) kelt. A tengervízben lát
ható szürke terület a müon Cserenkov-sugárzása által egy adott 
pillanatban lefedett tartományt jelzi, amelynek hatására több detek
tor ad jelet. A jelből rekonstruálják a Föld túloldaláról érkező neutrí
nó irányát és energiájának nagyságát az általa kiváltott müon tulaj
donságai alapján.

Az ANTARES felépítése

A mélytengeri neutrínódetektorok a rendszeren átha
ladó müonok Cserenkov-sugárzását észlelik. Ezek a 
müonok a neutrínó és a tengervíz vagy a tengerfenék 
szikláinak kölcsönhatásából keletkeznek. Ezért gömb 
alakú fotoelektron-sokszorozók, azaz optikai modu
lok mátrixát [6] helyezik el a tengerfenék közelében. 
A müon pályája a Cserenkov-fotonok beérkezésének 
idejéből és az optikai modulok helyéből rekonstruál
ható. Ezzel indirekt módon kereshetők a neutrínók a 
felfelé menő müonok kiválasztásával, ezeket a müo- 
nokat ugyanis az egész bolygót átszelő neutrínók 
hozták létre. A bejövő neutrínó iránya majdnem pár
huzamos a keletkező müonéval, így 10 TeV feletti 
energiájú neutrínók esetén az irány meghatározásá
nak pontossága eléri a 0,2° szöget. A méretéből és a

fotoelektron-sokszorozók közötti távolságból adó
dóan az ANTARES által rekonstruálható neutrínók 
minimális energiája 20 GeV. Az effektiv terület a neut
rínó energiájának növelése esetén gyorsan emelkedik, 
PeV energiájú neutrínók esetén eléri az egy négyzet- 
métert. A neutrínók mélytengeri detektorokkal törté
nő észlelésének elvét a 3■ ábra mutatja.

A neutrínótávcső 12 kábelből áll, amelyek egyenként 
480 m hosszúak. A tizenkét kábel hasonló felépítésű: a 
tengerfenékhez vannak rögzítve, a tetejükön lévő, szin
tetikus habból készült, a vízben lebegő bója pedig kö
zel függőleges helyzetet biztosít számukra. Az elrende
zésről készített fantáziarajzot a 4. ábra, egy kábel tipi
kus elemeit pedig az 5. ábra mutatja. Minden kábelen 
összesen 75 darab, emeletenként hármas kötegekbe 
rendezett optikai modul található. A tengerfenék a de
tektorrendszer helyszínén 2474 m mély, az optikai mo
dulok 2000 m és 2400 m között helyezkednek el.

A kábel felett a bóják szabadon úsznak, így a ká
belek a tengerárammal együtt mozognak. Ezen moz
gások -  a tengeráramok esetén tipikusnak mondható 
5 cm/s sebesség mellett -  néhány méteresek. Az opti
kai modulok helyzetét a kábeleken és a tengerfené
ken elhelyezett akusztikus jeltovábbítók és jelfeldol
gozók ellenőrzik, továbbá iránytűk és dőlésszögmé
rők is vannak minden emeleten. Ez a pozicionáló rend
szer valós idejű helyzetmérést tesz lehetővé. Többnyire 
két percenként történik egy ilyen mérés, amelynek 
során minden optikai modul helyzete 10 cm pontos
sággal meghatározható.

Az ANTARES alapértelmezett működési módja 
során minden optikai modul esetén az egyharmad 
fotoelektronnak megfelelő szintet meghaladó jeleket 
és a hozzájuk tartozó időt továbbítja. Az időmérés 
referenciapontja egy központi órajel, amelyet minden 
elem felé továbbítanak. A jeleket a parton lévő számí
tógépfarmra küldi a rendszer, ami majd a müonok- 
nak, vagy más, fényt létrehozó fizikai folyamatnak 
megfelelő beütési mintázatot keres. Az optikai modu-

4. ábra. A neutrínótávcső fantáziarajza mutatja a kábeleket, a ten
gerfenéken lévő összekötő vezetékeket, a kapcsolódobozt (JB) és a 
partra kimenő vezetéket (MEOC). Az érthetőség kedvéért a kábe- 
lenkénti emeletek számát csökkentve ábrázoltuk, és a méretarány is 
torzított.

5. ábra. Az ANTARES neutrínótávcső egyik kábele, mellette az 
egyik szint műszeregyüttese. Az érthetőség kedvéért a 25-ből csak 
négy emeletet mutat az ábra, nem méretarányosan.
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6. ábra. Egy neutrínó esemény. Fent: a beütések háromdimenziós szemléltetése és a rekonstruált 
pálya. A szürke szaggatott vonalak a pályáról az optikai modulokba beérkező fotonokat mutatják. 
Lent: A kétdimenziós ábrák mindegyike egy-egy detektorkábelre vonatkozik. A függőleges tenge
lyeken a beütést észlelő optikai modul vertikális pozíciója, míg a vízszintes tengelyeken a foton 
beérkezésének ideje látható. A pontok az észlelt fotonoknak felelnek meg, a vonalak a rekonst
ruált pályának.

lók hármas csoportosítása lo
kális koincidenciafeltétel fel
állítását teszi lehetővé, meg
könnyítve ezzel a mintázatke
resést. A front-end elektroni
ka (amely a beérkező jeleket 
feldolgozza) lehetővé teszi a 
teljes jelalak vizsgálatát, 128 
mintára bontva, amelyek 
egyenként 2 ns eltéréssel ér
keznek be. Ez az elektronika 
kalibrációja során nyújt segít
séget.

Az ANTARES tizenharma
dik kábele egy műszerkábel, 
amelynek fő feladata a neutrí
nótávcső kalibrálása, de több 
tenger- és földtudományi mé
rőeszközt is tartalmaz. Ezt az 
IL07 jelű kábelt a fent említett,
2005. március és 2007. június 
között üzemelő MILOM ká
belből alakították ki, és 2007 
decembere óta működik.

A MILOM-on négy optikai 
modul volt, egy hármas mo
dul a második emeleten és 
egy egyedüli modul a legfelső 
szinten. A kábelen három 
erős fényforrás is található, 
főként a modulok időzítésé
nek kalibrációja céljából: egy 
lézer irányfény a kábel alján 
lévő csatlakozón (Bottom 
String Socket, BSS) és két op
tikai LED irányfény a legalsó 
és a legfelső emeleten. A ká
bel alakjának meghatározásá
hoz a MILOM minden emele
tét ellátták két duplatengelyes 
dőlésszögmérővel és irány
tűkkel. Ezen felül elhelyeztek 
két akusztikus pozicionáló 
modult is minden emeleten: egy adó-vevő modult 
(RxTx) jelátalakítóval a BSS-en, és egy hidrofonnal 
ellátott vevő modult (Rx) a legalsó emeleten.

A fent említett kalibrációs műszereken kívül (ame
lyek a neutrínótávcső céljait szolgálják) a MILOM több 
környezeti megfigyelésekre szolgáló berendezést is 
tartalmazott. Elhelyeztek rajta egy akusztikus Dopp
ler-elvű áramlásprofil mérőt (Acoustic Doppler Cur
rent Profiler, ADCP) a mélytengeri áramlások irányá
nak és intenzitásának mérésére; egy hangsebesség
mérőt (a lokális hangsebesség mérésére); egy műszert 
a tengervíz vezetőképességének és hőmérsékletének 
mérésére (Conductivity and Temperature Probe). A 
MILOM része volt továbbá egy átvitelmérő a víz fény
elnyelésének vizsgálatára; egy hidrofon (Spy Hydro
phone), amellyel a pozicionáló berendezések, a felü
let vagy biológiai források akusztikus aktivitását mé

rik; végül egy szélessávú szeizmométer, amelyet a 
tengerfenék üledékében helyeztek el, 50 méterre a 
MILOM-tól, és a területen mérhető szeizmikus aktivi
tást vizsgálja.

A neutrínótávcső által felvett adatok

A neutrínótávcső fő célja a távoli kozmoszból érkező 
neutrínók észlelése. A 6. ábra egy felvett neutrínó 
eseményt mutat. A kísérletek távlati célja neutrínókat 
kibocsátó távoli csillagászati objektumok, például 
aktív galaxismagok vagy mikrokvazárok azonosítása. 
Ezek az objektumok az égbolt egy adott pontjáról 
jövő eseményként jelennek meg a kísérletben. A de
tektorok fotoelektron-sokszorozója a Föld felé fordul, 
mert a kísérlet a bolygót átszelő neutrínók azonosítá-
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7. ábra. Rekonstruált események eloszlása a vízszintessel bezárt 0 
szög szinuszának függvényében. Negatív érték felfelé menő pályá
nak felel meg, és többnyire neutrínóból származik. Az adatokat 
feketével, a Monte Carlo (MC -  atmoszférikus müonokra és neutrí
nókra) szimulációkat szürkével ábrázoltuk, ahogy a jelmagyarázat 
mutatja.

sára koncentrál. A 7. ábra a 2007 és 2008 során felvett 
és rekonstruált neutrínóesemények szögeloszlását 
mutatja. A felfelé menő (a Földet átszelő) események 
többnyire neutrínókból származnak, míg a lefelé 
menő pályák leginkább a tengerbe a detektor mélysé
géig behatoló kozmikus müonokból adódnak. A felfe
lé menő események galaktikus koordinátarendszer
ben vett beérkezési irányát mutatja a 8. ábra. Jelen 
állás szerint az ANTARES által felvett események el
oszlása konzisztensen magyarázható kizárólag a Föld 
légkörébe érkező kozmikus sugárzásból keletkező 
neutrínókkal és müonokkal.

9. ábra. Az ábrán MILOM kábelre szerelt ADCP-vel egy egyhóna
pos mérési periódus során mért áramlási sebesség (fekete) és irány 
(szürke) látható.

dátum (2007. február)

10. ábra. Az előző ábrával megegyező időtartam során mért sebessé
gek eloszlása. A vastag szürke vonal a hisztogram integrálját jelenti; en
nek segítségével megállapítható, hogy az időszak 75%-ában az áram
lási sebesség 8 cm/s alatt volt.

90°

-90°
8. ábra. Az észlelt neutrínóesemények eloszlása a 2007-ben és 
2008-ban felvett adatok alapján. A koordinátarendszert a Tejútrend
szer jelöli ki: a galaxisunk középpontja az origó, míg a síkja az x  
tengely mentén van. (A tudományos következtetések levonását el
kerülendő a mérési pontok valamelyest elkenve vannak ábrázolva.)

A környezetfigyelő műszerek adatmintái

A parttal vezetékes kapcsolatban álló mélytengeri 
megfigyelőállomás kivételes lehetőséget kínál a kü
lönféle tengertudományi területek számára. Az állan
dó összeköttetés eredményeként lehetséges az adatok 
valós idejű feldolgozása. A mélytengeri környezet 
megfigyelése mellett a valós idejű adatfelvétel lehető
vé teszi az adatminőség és különféle átviteli paramé
terek folyamatos ellenőrzését. Az ANTARES műszerei
nek többségét a fizikus és a tengertudós közösség is 
használja, de vannak külön oceanográfiai vagy bioló
giai kutatásokra kifejlesztett eszközök is. Kulcsfontos
ságú a tengertudományok számára az is, hogy a mul
tidiszciplináris megfigyelőállomáson hosszú távú mé
rések is elvégezhetők. Az adatfelvételi paramétereket 
is folyamatosan állítani lehet, a tipikus mintavételi idő 
egy perc és fél óra között változik a használt eszköz
től függően.

Az óceánok áramlása -  és globális változásokra 
való hatása -  szempontjából kiemelkedő fontosságú a 
tengeráramlatok vizsgálata. Az állomás helyszínén 
2005. március óta közel folyamatosan mérik az áram
lási sebességet, különböző műszereket használva: az 
ADCP a MILOM kábelen, a két ADCP (Acoustic Dopp
ler Current Profiler, lásd fent) az IL07-en, ezen felül az 
ötös számú kábelen elhelyeztek egy Aquadopp áram
lásmérőt is. Az ADCP típusú áramlásmérők a sebesség 
nagyságát és irányát nagyfrekvenciás hanghullámok 
Doppler-eltolódásával mérik. Az ANTARES ADCP 
berendezései 300 kHz frekvenciával végzik mérései
ket, és 150 méter magas oszlopban megadják a ten
geráramlatok paramétereit. A 9. ábra egy egyhónapos 
mérési időszak adatait, az áramlás sebességét és irá
nyát ábrázolja. Tisztán kivehető az áramlás 17 órás 
periódusidővel történő oszcillációja. A különböző 
sebességértékek eloszlását a 10. ábra mutatja.

A 11. ábra a négyéves adatfelvételi periódus során 
mért áramlási sebességek egy sorozatát mutatja. Az 
áramlási irányok polárkoordináta-rendszerben vett 
eloszlását a 12. ábra mutatja. Az eloszlást a földrajzi 
helynél ábrázoltuk, így látható, hogy esetenként el
lentétesre forduló, többnyire kelet-nyugati áramlást 
tapasztaltunk.
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dátum
11. ábra. A 2005 júliusa óta mért áramlási sebességek. Az adatok 
többnyire az ADCP-től származnak, de 2007. június és december 
között az ANTARES ötös számú kábelén található Aquadopp mérési 
adatait ábrázoltuk.

Összegzés

Többévnyi kutatás és fejlesztés után 2008. márciusban 
az ANTARES neutrínótávcső tervezése és megépítése 
befejeződött. A detektor különféle elemei több mint 
négy éven át megbízhatóan működtek, és mind a 
neutrínócsillagászat, mind a környezetkutatás szá
mára rengeteg adat gyűlt össze. Az eredmények a 
hosszú időtartamra tervezett, akár állandó mélyten
geri tudományos megfigyelőállomások jogosultságát 
bizonyítják.
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A VASNÁL NEHEZEBB ELEMEK KELETKEZÉSE
CSILLAGOKBAN

Izgalmas kérdéscsoport, hogy honnan származik a 
környezetünket és bennünket felépítő anyag, hol, 
mikor és hogyan keletkezett. Melyik elemből mennyi 
van, és miért pont annyi? Mai tudásunk szerint ezekre 
a kérdésekre meggyőző választ lehet adni: a csilla
gokban az energiatermelés forrása az atommagok 
fúziója, amelynek során könnyebb magok egyesülése 
révén nehezebb magok jöhetnek létre. A nehezebb 
magokban az egy nukleonra eső kötési energia a tö
megszámmal együtt nő egészen a vasig, ezért a vasnál 
együttesen könnyebb két atommag összeolvadása 
erősebben kötött atommagot hozhat létre sugárzási 
energia kibocsátása mellett. Ez alapján még mindig 
nyitott kérdés, hogy hol és hogyan keletkeznek a vas
nál nagyobb tömegszámú elemek.

Köszönöm Trócsányi Zoltánnak a cikk gondos áttanulmányozását, 
tartalmának és formájának kialakításához adott hasznos ötleteit, 
tanácsait, segítségét.

Kiss Miklós
Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös és 

Debreceni Egyetem, Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Manapság már nemcsak a csillagbeli fúziós folya
matokról vannak részletes ismereteink, hanem a va
son túlvezető neutronbefogásos folyamatokról is. Az 
ezekre alapuló elemkeletkezési modell alapjait Bur- 
bidge, Burbidge, Fowler és Hoyle (szokásos rövidítés
sel B2FH) fektették le 1957-ben [1]. (Tudománytörté
neti érdekesség, hogy munkájuk fő célkitűzése az 
állandó állapotú Világegyetemre vonatkozó elméleti 
modell „védelme” volt az akkoriban egyre inkább tért 
nyerő Ősrobbanással szemben, amiről azóta már tud
juk, hogy nem járt sikerrel.) A B2FH elképzelés lénye
ge, hogy a vasnál nagyobb tömegszámú (vagy a szo
kásos, a címbeli kicsit pongyola szóhasználattal: a 
vasnál nehezebb) stabil elemek az úgynevezett aszt
rofizikai s-folyamategyes lépéseiben keletkeznek. Az 
s-folyamat lényege, hogy a csillagban repkedő szabad 
neutronok befogásával egy stabil atommagból eggyel 
nagyobb tömegszámú instabil mag keletkezik, amely 
béta-bomlás során csakhamar eggyel nagyobb rend-
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1. ábra. Az egy nukleonra jutó kötési energia nagysága a tömeg
szám függvényében.

számú stabil atommagba alakul át. A folyamat tehát a 
stabilitási völgy mentén húzódó s-úton lépked az egy
re növekvő rendszámok felé. Az s betű az angol slow, 
azaz lassú szóra utal, ami azt jelzi, hogy a folyamat 
viszonylag lassan zajlik, mert a neutronok sűrűsége 
egy csillagban sok nagyságrenddel kisebb, mint a 
csillag életének végét jelző szupernóva- robbanásban, 
amelyet a nagy neutronsűrűség miatt a gyors neutron
befogással jellemzett r-folyamat kísér (r = rapid, azaz 
gyors). Az s-folyamatot elég jól értjük, segítségével a 
környezetünk elemgyakoriságát néhány százalékos 
pontossággal meg lehet jósolni. A részletekről azon
ban a közelmúltban is születtek meglepően új ered
mények. Ilyenek például az úgynevezett aszimptoti
kus óriásági (Asymptotic Giant Branch, röviden AGB) 
csillagokban lezajló folyamatokról való új ismerete
ink, amelyek nemcsak a csillagok fejlődése szempont
jából érdekesek, hanem az elemkeletkezés jelentős 
helyszínei lehetnek.

írásunkban áttekintjük a nehéz elemek keletkezé
sének fizikai alapjait. A szokásos s-folyamat és r-folya
mat mellett bemutatjuk saját modellünket [2] is, amely 
simán átvezet a két szélsőség között, bármilyen neut
ronsűrűség esetén alkalmazható.

Az elemek és atommagok rendszerezése

Manapság 118 elemet ismerünk, amelyek közül a Föl
dön természetes módon 90 fordul elő. Az elem fajtáját 
az atommagjában található protonok száma határozza 
meg. Az izotóp fogalma közismert, az elemfogalom
hoz kötődik. Az elemek relatív atomtömege nem 
egész szám, és ennek az az oka, hogy az adott elem 
atommagjában a Z  darab proton mellett különböző 
mennyiségű neutron állhat. A természetben fellelhető 
anyag ezen izotópok keveréke. így a relatív atomtö
meg többnyire nem egész szám, mert egy elem izo
tópjainak keveréke, amelyek kémiai szempontból 
egyenértékűek. Az izotópok egy része stabil, vagy 
nagyon lassan bomlik. Az hidrogénnek két stabil izo
tópja (a prócium és a deutérium), valamint egy bomló

izotópja (a trícium) közismert. Az ónnak (Z = 50) 
ugyanakkor tíz stabil izotópja van, míg a technécium- 
nak (Z = 43) és a prométiumnak (Z = 61) egy sincs. 
Ezért ismerünk csak kilencven természetes elemet és 
nem kilencvenkettőt. Az elemeket kémiai tulajdonsá
gaik alapján Mengyelejev rendszerezte a jól ismert 
periódusos rendszerbe.

Kevésbe közismert az atommagok táblázata [3]. Egy 
atommag Z db protonból és V db neutronból áll. Az 
izotóp azt jelenti, hogy Z = állandó (vízszintesen van
nak egymás mellett az izotópok) például ®̂Sn és '“ Sn, 
vagy közismertebb példa és l\C. Ha N = állandó, 
akkor a megfelelő magokra az izotón szót használjuk 
(függőlegesen egymás fölött) például X\C7 és ’ÍN7. Itt a 
jelölést teljessé tettük a neutronok számának megadá
sával. Nincs stabil izotón N= 19, 35, 39, 45, 61, 71 89, 
és 123 esetén. Szokás még beszélni izobár magokról, 
ekkor a tömegszám, A = Z+ N  az állandó (a magok 
átlósan helyezkednek el) például X\Q7 és ^Ng. A ne
gyedik lehetőség, amikor az N— Z  mennyiség állandó 
(ez a másik 45°-os átló) nem kapott külön nevet, 
nincs különösebb jelentősége.

A magok tömegéből következtethetünk a mag kö
tési energiájára. A magok tömege ugyanis kisebb, 
mint az alkotórészek tömegének összege:

m(Z, AQ = Z m  +Nm - Am.

A különbségből számolható a kötési energia az E = 
wc2 összefüggést figyelembe véve, ha m helyére a 
tömeghiányt írjuk: Ev = Amc2.

Az egyes magokat jellemezhetjük azzal, hogy 
mennyi bennük az egy nukleonra (nukleon: proton, 
neutron) jutó kötési energia. Ehhez a kötési energiát 
kell osztanunk A-val, a tömegszámmal, ami éppen a 
nukleonok száma. Stabil magok esetére ennek nagy
ságát az 1. ábrán láthatjuk [4], amely mutatja, hogy 
mennyire kötöttek az egyes nukleonok. A maximum
ból látható, hogy átlagosan a vas 56-os izotópjának 
(jj-Fejo) nukleonjai vannak a legmélyebb energiájú 
állapotban. Az ábráról azt olvashatjuk, hogy köny- 
nyebb magok egyesítése energianyereséges egészen 
addig, amíg nem lépünk túl a vason (fúzió), illetve, 
hogy a nagyon nehéz magok kettébontása (maghasa
dás) is energianyereséges. Egy nehéz mag alkotóré
szeinek összes energiája csökkenhet, ha elbomlik, és 
így két mélyebben kötött mag jöhet létre.

Az elemek keletkezése szempontjából lényeges, 
hogy amíg a kötési energia negatív, addig az adott 
mag létezhet. Ha tehát az említett vas izotóphoz hoz
záveszünk még egy neutront, akkor ott már az egy 
nukleonra eső kötési energia ugyan nem lesz minimá
lis, de attól még az a mag létrejöhet. (Az ábrán a köté
si energia nagysága látható, ez maximális, ha a kötési 
energia minimális.)

Az egyes izotópok naprendszerbeli gyakoriságát 
(hidrogén és hélium nélkül) a 2. ábra mutatja [4], Az 
Ősrobbanáskor keletkező hidrogénből és héliumból a 
többi elemnél sokkal több van. A fő irány, hogy a gya
koriság a rendszámmal csökken, de az egyes elemek
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2. ábra. Az elemek Si atomra vonatkoztatott viszonylagos gyakori
sága a Naprendszerben a rendszám függvényében; a H és He gya
koriságát nem tüntettük fel.

gyakorisága fűrészfogszerűén ingadozik, és van né
hány elem, amely kilóg a sorból. Némelyikből kevés 
van (lítium, berillium, bór), másokból sok (vas, platina, 
ólom), legalábbis az ábra fő irányát alapul véve.

Csillagfejlődés

A csillagok rendszerezhetők, ha fényességük és felszí
ni hőmérsékletük alapján ábrázoljuk őket. így kapjuk 
a Hertzsprung-Russell-diagramot (HRD, 3■ ábra), 
amelyben a csillagok elsődlegesen három területen 
helyezkednek el: a fősorozaton, felette jobbra a vörös 
óriások, alatta balra a fehér törpék. Egyes csillagok 
fényesebbek és vörösebbek, ugyanakkor hidegebbek, 
mások halványabbak, kékebbek és forróbbak, mint a 
fősorozatbeliek. A HRD egy pillanatfelvétel a csilla
gok állapotáról. Ha egy területen sok csillag látható, 
az azt jelenti, hogy adott pillanatban, ebben a fejlődé
si állapotban sok csillag van, vagyis ez az állapot 
hosszú ideig tart. Láthatóan a fősorozaton, valamint a 
vörös óriás állapotban van a legtöbb csillag.

Az elemek keletkezése az Ősrobbanás után kezdő
dik, az úgynevezett elsődleges atommag-keletkezés
sel, amikor kialakul a hidrogén és a hélium, ponto-

hőmérséklet (1000 K)

3. ábra. A Hertzsprung-Russell-diagram [4],

sabban a hélium egy része. A történet a csillagokban 
folytatódik. A bennük zajló energiatermelő folyama
tok során felépülnek az elemek a hidrogéntől lénye
gében a vasig.

A csillagok fejlődése a gravitációs összehúzódással 
keletkező anyagmennyiség tömegén múlik. Az össze
húzódó anyag főleg hidrogénből és héliumból áll, de 
a keletkezés időpontjában már korábbi csillagfejlő
désben keletkezett anyag is bekerülhet a gázfelhőbe. 
A héliumnál nehezebb elemeket asztrofizikai szóhasz
nálattal egyszerűen fémnek (métáinak) nevezzük. 
Hogy ezekből mennyit tartalmaz a csillag, a fémesség 
(metallicitás) fogalmával jellemezzük.

Az elemkeletkezéssel kapcsolatos legfontosabb 
csillagfejlődési lehetőségeket az 1. táblázatban fog-

1. táblázat
Az egyes töm egtartom ányokba e ső  csillagok  fejlődése

kezdeti
tömeg

elsődleges
energiatermelő folyamat

fúziós folyamatokban 
keletkező nehezebb elemek

másodlagos
elemkeletkezés

végállapot

< 0,08Mb barna törpe

0,08Afo H égetés p-p, vagy 
CNO

He He fehér törpe

0,5 Ma He égető 3a C, N, O s-folyamat CNO fehér törpe

0,8-8 Mq AGB He, C, N, O s-, illetve m-folyamat He, vagy CNO fehér törpe + 
planetáris köd

>8 Mq C égetés Ne, Na, Mg s-folyamat

> 10 Mq Ne égetés, O égetés Mg s-folyamat

> 11 Mo Si égetés Mg, S, Ar, Ca, Ti, Cr, Fe, Ni s-, majd r-folyamat szupernóva, majd neutroncsillag 
vagy fekete lyuk
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4. ábra. Egy 5Mq tömegű csillag fejlődése a HRD-n.

laljuk össze. A nehéz elemek keletkezése jellemzően 
a napnál nagyobb tömegű csillagokban lehetséges, 
ezért részletesebben csak ezekkel foglalkozunk. A 
csillagok fejlődési üteme tömegfüggő: minél na
gyobb a tömegük, annál gyorsabbak a folyamatok. A 
Napnál sokkal nehezebb csillagok életideje néhány 
tízmillió év.

A HRD fősorozatán levő csillagok p-p ciklusának 
első lépésében két protonból egy deuteron keletke
zik. Eközben az egyik protonnak pozitív béta-bom
lással neutronná kell alakulnia, aminek valószínűsé
ge kicsi, ezért ez a folyamat lassú. A csillagok emiatt 
a fősorozaton teljes élettartamukhoz képest sokáig 
tartózkodnak. A hidrogénégető csillagok a fősoroza
ton tartózkodnak egészen addig, amíg a hidrogén
átalakulás a csillag magjában zajlik. Ezután a hidro
gén a mag körüli héj mentén alakul át, a csillag vö
rös óriássá válik. A 80-as évek kutatási eredményei 
alapján a csillag fejlődése, ha a tömege 0,8-8Mq 
tartományba esik, a vörös óriás állapot után az 
aszimptotikus óriáságon (AGB) folytatódik. Az elne
vezést a HRD-n való elhelyezkedésük indokolja. A
4. ábrán egy 5M tömegű csillag vándorlása látható 
a HRD-n [51. (A 7^  effektiv hőmérsékletet a csillag
felszín hőmérsékletének jellemzésére használják. A 
csillaggal megegyező sugarú és luminozitású fekete 
test hőmérsékletét értjük rajta.)

Az AGB csillagok magjuk héliumkészletének ki
merülése után érdekes fejlődést mutatnak. A mag 
ekkor szénből és oxigénből áll. A csillag a mag kö
rüli vékony héjban héliumot éget, egy külső héjon 
hidrogént. A rövid héliumégési szakasz (thermal 
pulse, TP) után a héjak közötti tartomány felkevere
dik a külső hidrogénburokba (TDU = third dredge 
up). Ezt egy hosszabb, nyugodt hidrogénégető sza-

5. ábra. A klasszikus folyamat két alaplépése.

Z, A Z, A+l

kasz követi a külső héjon (IP = interpulse). A TP- 
AGB állapot a 4. ábrán a 15. pontnál kezdődik. A 
hélium-, illetve hidrogénhéj-égések, a TP, TDU, IP 
felváltva követik egymást, a csillag tömegétől füg
gően tízszer-százszor [4, 51.

Nyolc naptömegtől kezdve várható további fejlő
dés. A felmelegedő magban további fúziós folyama
tok következnek be. Tizenegy naptömegtől kezdve, 
ha a visszamaradó mag tömege meghaladja a Chand- 
rasekhar-határt (= 1,4 naptömeg), a magegyesülési 
folyamatok tovább folytatódnak: két szénből neon, 
nátrium, magnézium keletkezhet. E folyamatok egé
szen a nikkelig (2gNi28) vezetnek, ami vassá bomlik le 
(^Fejo). Miután a csillag fejlődése eljut eddig a pontig, 
megszűnik a fúziós energiatermelés további lehetősé
ge, a csillag összeomlik, és szupernóvává válik (SN 
II). A robbanás következtében vasnál nehezebb ele
mek is létrejönnek.

A szupernóváknak másik fajtája (SN la) olyan fehér 
törpe és vörös óriás komponensekből álló kettőscsil
lagoknál alakul ki, ahol elegendő a fehér törpe töme
ge (nagyobb, mint a Chandrasekhar-határ). Ezeknél 
anyag áramlik át a vörös óriásról a fehér törpére, és 
ez vezet a robbanásszerű átalakuláshoz. Itt az elemek 
a vasig elmaradt fejlődést folytatják, vasnál nehezebb 
elemek nem jönnek létre.

Túl a vason

A vason túl fúzióval már nem keletkeznek magok 
(legfeljebb protonbefogással), az építkezés fő lehető
sége a neutronbefogás. Fontos kiemelni, ami B2FH 
eredeti cikkében is szerepel, hogy a neutronbefogás 
könnyebb magok esetén is lehetséges folyamat, tehát 
már a vas előtt is. Ehhez csak az kell, hogy valamelyik 
neutrontermelő folyamat működésben legyen. Az 
egyes csillagok színképében megfigyelt technécium, 
amelynek nincs stabil izotópja, tehát ott keletkezik 
neutronbefogással.

A klasszikus megközelítés

Két mennyiség egyértelműen jellemzi a magokat: a 
protonok száma (Z), és a neutronok száma (N). Az 
s-folyamatban csak a kettő összegével, a tömegszám
mal (A) jellemezzük a stabil atommagokat. A folyamat 
két fő lépése a neutronbefogás és a béta-bomlás.

Neutronbefogásnál eggyel nő a neutronok száma. 
Ha a keletkező mag stabil, újabb neutront foghat be, 
ha nem stabil és béta-bomlással elbomlik, akkor a 
rendszám eggyel növekszik. Csak neutronbefogással 
egyet jobbra, a két folyamattal együtt egyet felfelé 
léphetünk az elemek létráján (5. ábra).

Ez a két folyamatból álló lépés megismétlődhet, a 
folyamat folytatódhat, amíg a keletkező új elem sta
bil. Az s-folyamat során tehát egy adott A tömegszá
mú mag mennyisége (NA) két ok miatt változik: (1) 
az A - l  tömegszámú atommag egy neutront befog,
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2. táblázat

A fo lyam atok  ö sszeh ason lítása

s-folyam at r-folyam at

időviszonyok T„ »  T„ t„ «

n eu tronbefogási idő x„ ~  10 év Tn "  10"3 S
neu tro n sű rű ség N„ = 108 c m '3 N„ = 1020 cm"3

A távolodás csak a kis befogási hatáskeresztmetsze
tű magokon akad el a telített neutronhéjú magoknál, 
az úgynevezett mágikus számoknál: 50, 82, 126. A 
lassú folyamat a bizmutnál (^B i) véget ér. Az urán 
pedig csak gyors folyamatban keletkezik.

A vasnál nehezebb elemek gyakoriságának mint
egy felét az s-folyamatnak köszönhetjük a Tejútrend
szerben [4, 71.

(2) az A tömegszámú atommag egy neutront befog 
(akár stabil, akár nem a neutronbefogással keletkező 
új mag):

dN
dt

-  = Nft )  Na . jCO {a v)A_x -  N ft )  N f t )  (a v)A (1)

ahol Nn a neutronok sűrűsége, (a v) a sebességre 
átlagolt befogási hatáskeresztmetszet. Bevezetve a Xn 
= Nn(c v) jelölést, az (1) egyenlet a

dN.A
dt - K a-x^ - W - K M O  ö )

alakban írható (xn = lA n a mag keletkezésétől a neut
ronbefogásig eltelt átlagos idő). Az összes magot fi
gyelembe véve (2) egy csatolt differenciálegyenlet
rendszert jelent, amelyet minden magra egyszerre kell 
megoldani [6],

Az s-folyamat akkor lehetséges, ha a neutronok 
sűrűsége nem túl nagy, és így a neutronbefogással 
keletkező új, béta-bomló mag újabb neutronbefogás 
előtt bomlik, azaz a béta-bomlás ideje sokkal kisebb a 
befogási időnél (2. táblázat). Ha a nagy neutronsűrű
ség következtében a béta-bomlást újabb többszörös 
neutronbefogás előzi meg, akkor a folyamat gyors, 
azaz r-folyamat.

Érdemes a Z-N  síkon áttekinteni a folyamatokat 
(ú. ábra). A lassú folyamat a stabil magok közelé
ben halad -  a béta stabilitás völgyében, a gyors pe
dig a völgytől jobbra, a neutrondús magok mentén.

6. ábra. Az s- és r-ú tvonal [6].

Elemek keletkezésének modellezése közelítő 
feltevések nélkül
Az előbbi részben ismertetett B2FH-féle osztályozás 
érthető és célszerű, mert analitikus megoldást lehet 
találni. Ami meglepő, hogy ez az értelmezés nem fi
nomult az irodalomban napjainkig (2010) [8, 9], annak 
ellenére, hogy a mai számítógépekkel az egyszerűsítő 
feltevések nélkül kapható differenciálegyenlet-rend
szer is megoldható. Az s-folyamat, r-folyamat felosz
tás 1957-ben nagyon célszerű volt, és ma is hasznos, 
ha mint határesetekre tekintünk az egyes magok ke
letkezésével kapcsolatban.

Ha a konkrét neutronbefogási lehetőségeket tekint
jük, akkor a magok nagy számából adódó egyensúlyi 
koncentrációt kell tekintenünk, vagyis a statisztikus 
megközelítést [2], Hogy ez célszerű, arra jó példa a 3oc 
folyamat első lépése: a szinte azonnal kettéváló beril- 
lium (T = 10~15 s) egyensúlyi koncentrációjának kö
szönhetően jöhet létre a szén (^Befo^yEgC). Ehhez 
hasonlóan a csillagokban bekövetkező neutronbefo
gást nem csak a stabil, vagy hosszú életű magokban 
követheti újabb. A magok egy része akkor is befog 
újabb neutront, ha a béta-bomlás gyors. A magok 
nagy része elbomlik, ahogy a B2FH cikkben, és azóta 
még sokszor leírták. Ugyanakkor valamennyi mag 
bármilyen rövid felezés mellett befoghat újabb neut
ront, és ilyen befogások meg is történnek. Ennek je
lentősége mennyiségileg természetesen a csillagbeli 
körülményektől és az egyes magok átlagos élettarta
mától függően változik. A csillagbeli körülmények 

jellemzése szempontjából fon
tos tényezők a fémesség és a 
neutrontermelés.

A Nap összetételéről tudjuk, 
hogy tömegarányban 70% 
hidrogén, 28% hélium, és 2% 
fém (nehezebb elem) [91. Az 
utóbbiak csak úgy kerülhet
tek bele, hogy életciklusukon 
végigjutott csillagokban kelet
keztek. Erre az Ősrobbanás 
óta elegendő idő állt rendel
kezésre. Ebből az következik, 
hogy a csillagok jelentős ré
szében jelen van a vas is, és 
más nehezebb elemek. így, 
ha a neutronforrások kinyíl
nak, lehetségessé válik a neut
ronbefogás.
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neutronszám
7. ábra. Neutronbefogási hatáskeresztmetszetek N  függvényében.

A neutrontermelés a csillagok héliumégetési szaka
szától kezdve folyamatos. A két fő neutrontermelő 
folyamat: 2oNe(a,n)2|Mg és lj'C(a,n)1gO. Az első folya
mat nagy tömegű, héliumégető csillagoknál, illetve 
AGB csillagok TP-állapotánál van jelen, míg a máso
dik AGB csillagoknál a TP-t követő felkeveredés -  
TDU -  után áll rendelkezésre.

A különböző csillagokban található neutronsűrűsé
gek [7]: vörös óriásban N„ ~ 107-108 cm'3, AGB csillag 
termális pulzusában Nn -  1010-1014 cm'3, szupernóvá
ban Nn ~ 102°-1025 cm'3. A neutronbefogási időtarta
mot befolyásolják még a befogási hatáskeresztmetsze
tek, amelyeknek a magok neutronszámától való füg
gésének fő jellegzetességei a 7. ábrán láthatók [6].

Tekintsünk tehát minden olyan átalakulást, amely egy 
adott mag mennyiségét megváltoztatja: béta-bomlással 
érkezni is lehet egy magba, de az alfa-bomlás is növelhe
ti és csökkentheti a magok számát. Ez a kiindulási lehe
tőség már Clayton alapművében benne van [10], azon
ban klasszikus s-folyamatokra nem használható ki. To
vábbi lehetséges folyamatok: elektronbefogás, pozitív 
béta-bomlás, alfa-bomlás, protonkibocsátás, kettős béta
bomlás (negatív vagy pozitív), spontán hasadás (8. áb
ra). Ezek az átalakulások többnyire jelentéktelenek, 
noha bizonyos magoknál jelentősek is lehetnek.

Az összes folyamatot tartalmazó teljes átalakulási 
egyenlet kezdete:

-  N a( - 0  N Z, N -  ( ° V ) z ,  N -  1 +

+ + ^ Z  + 2 , N + 2 ^  ~  (3)
- W > N zJl t)(ov)ZN-

- \ N z ß )  + XaNzJJ),

ahol a paraméterek értékei az adott (Z, AD-magra vo
natkoznak. Az egyenletet még folytatni lehet a többi

folyamattal. Ha pontos számítást szeretnénk, akkor 
minden lehetőséget figyelembe kell vennünk. Meg
hagyjuk a rendszernek adott körülmények között a 
saját fejlődés lehetőségét, azaz egy magról tetszőle
ges irányba lehetnek elágazások. A csatolt differen
ciálegyenlet-rendszer megoldása számítógéppel le
hetséges. Válasszunk egy időalapot (x). Nézzük, 
hogy ezalatt hány és milyen átalakulás következik 
be. Induljunk ki csak vasból, de kövessük az összes 
mag hozamának változását, és használjuk a két lé
pést váltakozva.

1. lépés: neutronbefogás. Egy közbülső helyen 
tároljuk a x időtartam alatt átalakuló magokat, a ma
radékot természetesen meghagyva a helyén, majd az 
átalakult magokat hozzáadjuk a megfelelő új helyhez 
(készletezés).

^ b e fo g  “  ' U . X ,

Nmegmaradó -  t f o ( l - M) -
(4)

A használt elsőrendű közelítés érvényes, ha Án «  1, 
ami x = 1 s időalapot és a csillagokban jellemző para
métereket, kT= 30 keV, o = 100 mb feltételezve mint
egy Nn = 1015 cm"3 neutronsűrűségig jól teljesül, Xn = 
2,5-10"17A(, cmVs.

2. lépés: bomlás. Most a magokat a rájuk jellemző, 
X időtartam alatt bekövetkező bomlásnak megfele
lően készletezzük, megint minden magnál a rá jellem
ző adatokat használjuk. Először áttöltjük az átalakult 
magokat, megőrizve azokat, amelyek megmaradtak, 
azután a célhelyre mindegyiket hozzáadjuk. Ezeket a 
lépéseket a mag felezési ideje (7= In2/X) és a bomlási 
arányok alapján megtehetjük. Mivel véges időalappal 
dolgozunk, át kell gondolnunk, hogy a felezési idők 
hosszának megfelelően hogyan járjunk el. A használt 
három eset a következő. Ha a felezési idő közepes, 
akkor a pontos bomlási törvényt használjuk:

N  ,. = ,/V, e Xt,megmaradó 0 ’

/ V  =  n  ( i  -  e ' Kl)
1 ’ átalakuló " o ' 1 K  r

(5)

(Az alkalmazás pontos feltétele, hogy 0,01 < exp(-Ax) 
< 0,99, ami x = 1 s lépésközt alkalmazva: a felezési

8. ábra. Lehetséges magátalakulási folyamatok (X„ = Nn(av)).
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9. ábra. Pillanatfelvételek: keletkezés és utána bomlás, a sötétebb 
árnyalat nagyobb gyakoriságot jelent.

neutronszám
11. ábra. Izotópok hozamai különböző időalapok (10‘ s, i = -3  -  +4) 
használata esetén.

időre a 0,15 s < T < 69 s tartományt jelenti. Egy má
sodperces lépésköz esetén, ha T> 69 s, akkor az első
rendű közelítést használjuk,

Ha pedig T< 0,15 s: feltesszük, hogy minden részecs
ke elbomlik.

Ahhoz, hogy a számolást ténylegesen elvégezhes
sük, szükség van az egyes magokat jellemző neutron

befogási és bomlási adatokra. Ez elég sok adat, fő
ként, ha figyelembe vesszük, hogy magonként leg
alább kettő (stabil magok esetén a stabilság jelölése 
és a befogási hatáskeresztmetszet, o), de esetleg öt 
adat (felezési idő, egyik és másik bomlási mód, elága
zási arány, a) is szükséges lehet. A figyelembe vett 
2096 magra mintegy 10 500 adatot használunk [2], Az 
elemek keletkezésének követése grafikus felülettel 
nagyon látványos. Láthatjuk az épülést és az azt köve
tő bomlást is (9 . ábra).

Ha a bomlásnál hosszabb időt várunk, néhány 
elem -  azok, amelyeknek nincs stabil izotópja, pél

dául a technécium -  el is tű
nik. (A 43. elem az s-folyamat 
észlelési bizonyítéka.) Ugyan
akkor a folyamatokat célzot
tan is vizsgálhatjuk, elemez
hetjük. Ezeket itt nem sorol
juk fel, csak néhány tapaszta
latról írunk.

1. 1090 mag keletkezik nor
mál s-folyamatra jellemző ne
utronsűrűséget (Nn = 108 cm“3) 
alkalmazva.

2. A program időalapja je
lentős hatással van a futásra. 
A fejlődés mindig sávos. A sáv 
szélességét a számítás idő
alapja befolyásolja. Azonban 
X-nak fizikai tartalma nincs, 
csupán számolási paraméter. 
Az időalaptól függő sávok a

10. ábra. A fejlődés völgye az időalap függvényében.

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
neutronszám
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10. ábrán láthatók. A futások összesen ugyanannyi 
fizikai ideig tartottak. Látható, hogy ha nagy időalap
pal számolunk, keskeny sávban, szinte a béta-stabili
tás völgyében halad a folyamat. Ha rövid időalapot 
választunk, a sáv kiszélesedik. A kép árnyalásához a
11. ábrán a vas és az ón izotópjainak gyakorisági 
profilját láthatjuk. A logaritmikus skála lehetővé teszi, 
hogy az eltérő nagyságrendek ellenére minden izotóp 
mennyisége láthatóan megjelenjen.

Adott pillanatban bomlékony izotópokból nagyon 
kevés van, de hosszú idő alatt ezeken keresztül sok 
mag alakul át. Az ábrák pillanatfelvételek, és az 
egyensúlyi koncentrációkat mutatják. Például a vas
nál, ha N= 38, akkor minden másodpercben mintegy 
1020 db 26Fe38 izotóp van, ami nagyon kevés (10 ug). 
Ha a tekintett idő ezer év, tehát nagyjából 3,1' 1010 s, 
akkor 1,1-1030 db magátalakulás történik ezen az 
átalakulási csatornán, ami azért is érdekes, mert elvi
leg azt gondolnánk, hogy a ^Fe38 nem is létezik. Na
gyobb neutronsűrűség (Nn > 108 cm-3) esetén a hozzá
járulás még jelentősebb.

3- A neutronsűrűség és így a neutronfluxus már 
fizikai körülmény. A nagy fluxus nagyon kiszélesíti a 
fejlődési sávot (képszerűen „erős neutronszél messze 
elfújja a magokat a völgyből”) a nagy neutronszámú

13- ábra. Az r- és s-magpárok aránya a Naprendszerben tapasztalt 
arányhoz viszonyítva.

magok felé. A 12. ábrán más 
is látható. Bejelöltük a stabil 
magokat, kiemelve a hagyo
mányos megközelítés szerinti 
keletkezési módjukat: s-mag, 
r-mag, p-mag. Például az 
s-mag onnan kapta nevét, 
hogy csak s-folyamatban ke
letkezik, mert egy stabil mag 
leárnyékolja az r-folyamatban 
való keletkezés elől. Az s- és 
az r-magok többnyire párba 
állíthatók, például 132Te-132Xe, 
152Sm-152Gd, 192Os-192Pt.

4. A programmal a neutron
sűrűséget változtatva vizsgál
hatjuk, mennyi lesz az r-ma
gok és az s-magok mennyi

ségének aránya: R. A 13- ábrán a modellben jósolt Rés 
a Naprendszerben észlelt arány hányadosát ábrázoljuk 
a neutronsűrűséggel arányos neutronfluxus függvé
nyében. A legtöbb pár gyakoriságaránya a megfigyelt 
értékhez viszonylag közelinek adódik Nn = 1010 cm-3 
neutronsűrűség esetén.

5. A klasszikus s-folyamat a polonium gyors alfa
bomlása miatt a bizmutnál véget ér (14. ábra). Ahogy 
a polonium keletkezik, rögtön el is bomlik, így gátat 
szab a további elemkeletkezésnek. Amennyiben a 
neutronsűrűséget egy küszöbnél nagyobbnak választ
juk, Nn > 1010 cm-3, akkor a széles sáv miatt elkerülhe
tő a polonium csapdája, ha van elég idő a fejlődésre. 
A fejlődésnek ebben az esetben csak a fermium spon
tán hasadása vet véget. Az AGB csillagokban a termá- 
lis pulzusok alatt van ilyen körülmény [5, 71.

6. A fejlődés és a sávszélesség szempontjából to
vábbi fontos paraméter, hogy mennyi vas áll rendel
kezésre a neutronbefogási folyamat kezdetén. E pa
raméterre a csillagtömeg és a fémesség alapján kö
vetkeztethetünk.

7. A számítások nagyon függenek a befogási hatás
keresztmetszetektől, amelyek Z  = 83-ig (bizmut) áll
nak rendelkezésre. A bizmutnál nehezebb elemek 
esetén csak kevés adat van. Korszerű kutatások ered
ményeként egyre több és pontosabb neutronbefogási 
hatáskeresztmetszet és atommagbomlási adat áll ren
delkezésre, ezért a modellszámítás eredménye folya
matosan javítható.

Összegzés

Az itt leírtak alapján a csillagokbeli elemkeletkezés a 
stabilitási völgy mentén húzódó széles sávban törté
nik, amelynek leírására egyszerű fizikai alapokon 
nyugvó modellt -  nevezhetnénk sáv-modellnek 
(band-process, b-process = b-folyamat) -  javasoltunk. 
Modellünk alapján azt is meg tudjuk mondani, hogy a 
klasszikus s-folyamat akkor látható a sávmodell alap
ján, ha nagyon nagy az időalap (t > 104 s). Ha azon
ban rövid (1 s, vagy rövidebb) időalapot használunk,
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14. ábra. A bizmut körüli klasszikus kép és a modell egy lehetősége.

határozottan széles a sáv még 
kisebb neutronsűrűség esetén 
is. (A nagyon rövid időalap 
ára a nagyon hosszú számítási 
idő.) Mondhatjuk, hogy való
jában az s-folyamat a b-folya- 
mat idealizált széle.

A hagyományos megköze
lítés hiányossága, hogy bizo
nyos feltevésekkel (a felezési 
idő sokkal kisebb, mint a be
fogási idő) a magok jelentős 
részét kizárja a fejlődésből.
Ha azonban az s-folyamaton a 
kis neutronsűrűség mellett 
bekövetkező neutronbefogási 
folyamatot értjük (Nn -  10 -  
108 cm"3), és r-folyamaton a 
nagy (Nn -  102°-1025 cm"3) 
neutronsűrűség mellett bekö
vetkező neutronbefogási fo
lyamatot, akkor értelmezni 
kell a köztes sűrűségen, Nn ~
1010-1014 cm"3-en lehetséges 
folyamatot is. Az utóbbiak jel
lemző helyszínei az AGB csil
lagok TP állapota [51.

Modellünkben, a differen
ciálegyenletekben az egyes 
magokat mind a rendszám, mind a neutronszám sze
rint megkülönböztetjük, nem korlátozzuk a neutron
sűrűség lehetséges értékét. Az elemkeletkezést a fele
zési idő, a hatáskeresztmetszet, a neutronsűrűség és 
az adott magot szülő mag mennyisége (átlépési kü
szöb) határozza meg.

A modell ellenőrzésére több lehetőség van. A már 
említett r- és s-magpárok aránya mellett főként a gya
koriságok reprodukálása jelentheti a modell jóságát. 
Utóbbi azonban sok más paramétertől is függ, hiszen 
az elemek különböző állapotú csillagokban, eltérő 
körülmények között keletkeznek.
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A KEPLER-FORRADALOM Futó Péter
MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Napjainkban már elmondhatjuk, hogy nagy vonalak
ban feltérképeztük a Világegyetem általunk belátható 
tartományát, és egyre inkább a részletek tanulmányo
zására helyeződik át a hangsúly. A mai legmodernebb 
megfigyelési technikákkal meglepő részletességgel ta
nulmányozhatjuk a csillagok keletkezési környezetét, 
és bepillantást nyerhetünk a távoli bolygórendszerek 
fejlődésébe is. E naprendszerek vizsgálata során szá
mos kérdésre választ remélhetünk, és egyre inkább fel
tárul előttünk a természet roppant változatossága.

A más csillagok körül keringő ismert exobolygók 
száma a földi távcsövek és a modern űreszközök egy
re pontosabb mérései révén rohamosan növekszik. A 
felfedezett bolygók nagy része a Neptunusznál (17,1 
földtömeg) is nagyobb, a Jupiter tömegével összemér
hető tömegű óriás gázbolygó. Ezek tömege Földünké
nek több százszorosa, de akár négyezerszeresét is 
meghaladhatja. Az óriásbolygókhoz viszonyítva jelen
leg még csekély a Neptunusznál kisebb tömegű is
mert planéták száma, azonban arányuk a javuló érzé
kenységű méréstechnikák egyre szélesebb körű alkal
mazásával fokozatosan nő. Főként az exobolygó-ke- 
resés szolgálatában álló űrcsillagászati műszerek érzé
kenysége terén tapasztalható nagyarányú javulás.

A bolygókereső Kepler-űrtávcső

A NASA 2009 tavaszán pályára állította bolygókereső 
műszerét, a Kepler-űrtávcsövet (1. ábra). A program 
fő célja a Földhöz hasonló méretű bolygók kimutatása 
a csillagok lakhatósági zónájában, és e kis tömegű 
planéták gyakoriságának meghatározása a Tejútrend
szerben. A Kepler 1,4 méter átmérőjű főtükre és rend
kívül érzékeny fotométere a csillagok előtti bolygóát
vonulások (tranzitok) okozta kis mértékű fényesség

1. ábra. A Kepler-űrtávcső fellövése.

csökkenések nagy pontosságú mérését teszi lehetővé. 
A távcső nagyon fontos egysége a 42 elemből álló, 
összesen 95 megapixel kapacitású CCD-érzékelő, 
amely a látható fény hullámhossztartományában a 
9-15 magnitúdó közötti fényességű csillagok fotomet
riai vizsgálatát teszi lehetővé. Példának okáért a Kep
ler fotometriai érzékenysége olyan mértékű, hogy a 
12 magnitúdós Nap-szerű csillagok fényessége 2 -ÍCT5 
nagyságrendű csökkenésének mérésére is képes. Eb
ben az esetben egy, a Földhöz hasonló méretű bolygó 
tranzitja 84 ppm (part per million) fényességváltozást 
idézne elő [1], Ez a nagyfokú mérési precizitás alkal
mas arra, hogy egy adott csillag — asztroszeizmológiai 
vizsgálatokat követően modellezett -  átmérőjének és 
a fényességcsökkenés mértékének ismeretében akár 
1%-os pontossággal meg lehessen határozni az adott 
bolygó átmérőjét. Az ily módon felfedezett planéták 
tömegét pedig érzékeny spektrográffal felszerelt táv
csövek alkalmazásával határozzák meg. A viszonylag 
pontos átmérő- és tömegadatok felhasználásával ki
számítható a bolygók átlagsűrűsége, amelyből követ
keztetni lehet összetételükre, és modellek állíthatók 
fel belső szerkezetükre.

A Kepler által felfedezett, eddig bejelentett exoboly
gók nagy tömegük révén a Jupiterre és a Szaturnuszra 
hasonlítanak leginkább. 2010 nyarán az első 43 nap 
adatsorait publikussá téve a NASA bolygójelöltek szá
zainak kimutatását jelentette be, amikor 706 csillag 
fényességváltozásában találtak bolygófedésre utaló 
jelet. Ezek tényleges létezésének bizonyítása további 
alapos vizsgálatokat tesz szükségessé. A 706 csillagból 
306 adatait tették közzé, azonban ezen jelöltek többsé
ge már a Neptunuszhoz mérhető, illetve kisebb méretű 
exobolygó, ami nem zárja ki, hogy később a hosszabb 
keringési periódusú planéták között a Földünkéhez 
hasonló átmérőjű bolygókat találjunk.

A tranzitok tudományos jelentősége

A csillaguk előtt átvonuló bolygók által okozott fizikai 
hatás megfigyelésén alapuló bolygókereső módszer 
utolérhetetlen előnye a bolygóméretek viszonylag 
pontos meghatározásának lehetősége. Ez azért is fon
tos, mert így egy adott bolygó esetében meglehetősen 
kis hibával terhelt átlagsűrűség számítható, ami által 
jobb közelítés adható az összetételre és a belső szer
kezetre. Ezen kívül a mérési adatok felhasználásával 
egyéb fizikai paraméterek is modellezhetők, így pél
dául az idealizált bolygófelszínre vonatkoztatott ne
hézségi gyorsulás átlagos értéke is.

A világűrben alkalmazott nagy pontosságú foto
metria lehetővé teszi a Neptunusznál kisebb, sőt Föld 
méretű bolygók detektálását is. Egy Nap-szerű csillag 
esetén egy Jupiter méretű objektum ÍCT2, egy Földhöz 
hasonló méretű planéta pedig ÍO^-IO"5 nagyságrendű
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2. ábra. A Kepler-9 csillag és ismert bolygóinak mérete a Nap és a 
Jupiter méretéhez viszonyítva.

fényességcsökkenést idéz elő a fedés alkalmával. A 
Kepler fotometriai érzékenysége megfelelő az ilyen 
kis méretű bolygók felfedezéséhez, sőt adott esetben 
akár Földünk sugarának 80%-át kitevő átmérőjű boly
gókísérők is kimutathatók. Természetesen minél ki
sebb a megfigyelt csillag átmérője, annál nagyobb 
például egy előtte átvonuló Föld méretű bolygó által 
okozott fényességcsökkenés. Egy ilyen méretű objek
tum átvonulásakor a vörös törpék esetében a megfi
gyelhető változás a Nap típusú csillagokkal ellentét
ben 1()“4-10“5 helyett 2 -10"3-10“4 közötti nagyságren
dű. Ennélfogva a vörös törpecsillagok ígéretesebb 
vizsgálati célpontnak mutatkoznak nagyobb tömegű 
társaiknál, ráadásul ezek a leggyakoribb csillagtípu
sok, és a körülöttük keringő bolygók periódusideje is 
rövidebb. Azonban halványságuk miatt csillagászati 
értelemben csupán viszonylag kis távolságokban le
hetséges a tranzitok megfigyelése.

A tranzitok másik nagy jelentősége abban rejlik, 
hogy a fedések alkalmával a csillag fénye az előtte át
vonuló bolygó légkörén is áthalad, így annak lenyo
mata a csillag spektrumán marad, és lehetségessé vá
lik a bolygólégkör kémiai összetételének meghatáro
zása. Ennek pedig elsősorban az esetleges életjelek 
kutatása terén van nagy szerepe. A közeljövő infravö
rös tartományban működő űrteleszkópjai képesek 
lesznek kimutatni egy csillaga előtt átvonuló exoboly- 
gó légkörében az élet esetleges jelenlétére utaló gázo
kat (biomarkereket). A kutatóknak a szuper-Földek 
közül elsőként a 42,4 fényévre lévő vörös törpecsillag 
körül 1,58 nap periódusidővel keringő GJ 1214b jelű 
exobolygó légkörét sikerült elemezniük. Eredményeik 
szerint ennek az 5,69 földtömegű és 2,75 földátmérőjű 
planétának vízgőzben gazdag légköre van.

2010 augusztusában a NASA egy többszörös fedé
seket mutató bolygórendszer felfedezését jelentette 
be (2. ábra). Az 1 naptömegű és 1,1 napátmérőjű 
Kepler-9 csillag fényességét két Szaturnuszhoz hason
ló méretű óriásbolygó csökkenti a fedéseik alkalmá
val. A 19,2 napos periódussal keringő Kepler-9b jelű 
exobolygó átmérője közel 5%-kal nagyobb mint a 
Szaturnuszé, tömege azonban 84%-a annak. A 38,9 
nap keringési idejű Kepler-9c sugara 2%-kal haladja 
meg a naprendszerbeli óriásbolygó sugarát, tömege 
pedig csupán a Szaturnusz 57%-a. A c jelű planéta 
tehát kétszer annyi idő alatt kerüli meg szülőcsillagát, 
így e két bolygó 2:1 rezonanciában áll egymással.

A rendszerre vonatkozó Kepler-adatsorok még egy 
harmadik objektum létezésére is utaltak, amely a 
fénygörbe jellegzetességei alapján egy szuper-Föld 
méretű bolygó. Ez a Kepler-9d jelű planéta nagyon 
közel kering a központi csillaghoz, mintegy 1,59 nap 
alatt kerüli meg azt. Emiatt felszíni rétege nagyon 
forró lehet, amely egyaránt lehet lávatenger és forró 
vízpára-légkör is. A bolygó átmérője 1,64-szerese Föl
dünkének, és a tömegét egyes források 7 földtömegre 
becsülik (bár e sorok írásakor még nincs megbízható 
adatunk a tömegre). Összehasonlításul: egy, a Föld
höz hasonló összetételű, de nála 5-ször nagyobb tö
megű bolygó átmérője 1,537-szerese lenne bolygón
kénak [31. A Kepler-9d-hez fizikai vonatkozásokban 
hasonló exobolygó a CoRoT-7b, amelynek átmérője 
1,68-szorosa a Földének, tömege pedig a földtömeg 
4,8-szeresének bizonyult. A megfigyelt fizikai paramé
terek alapján valószínű, hogy a Kepler-9d egy Föld 
típusú bolygó.

Az Amerikai Csillagászati Társaság Washington- 
állambeli Seattle-ben tartott 2011. januári találkozóján 
egy újabb kisméretű exobolygó, a Kepler-10b (3- áb
ra) felfedezését jelentették be. A szuper-Föld család
ba sorolható planéta átmérője a mérések alapján 
1,416 földátmérőnek (4. ábra), tömege pedig 4,56 
földtömegnek adódott, ami alapján kőzetbolygó-jel- 
legre következtethetünk. A Kepler-10b majdnem hat- 
vanszor közelebb kering a Naphoz hasonló csillagá
hoz, mint a Föld-Nap távolság. Emiatt felszíni hőmér
séklete mintegy 1550 °C, így nagy valószínűség sze
rint a felszínt láva borítja. A bolygó átlagsűrűsége 
több mint 8,8 g/cm3, ezért a megfigyelési adatokból

3. ábra. A Kepler-10b jelű kis tömegű exobolygó által előidézett 
fényességcsökkenés görbéje [41.

A Kepler-program első szuper-Földjei

A bolygók tömegspektrumának 1 és 10 földtömeg 
(Mq) közötti kategóriájába tartozó égitesteket szuper- 
Földek néven említi a szakirodalom. A szuper-Földek 
lehetnek Föld típusú, főként szilikátos összetételű 
bolygók. Ezeken kívül minden bizonnyal léteznek je
lentős víztartalmú képviselőik is, amelyeknek fémes 
magja és szilikát köpenye felett vízjégből álló gömb
héj helyezkedik el [2].
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4. ábra. A Kepler-lOb bolygónkéhoz viszonyított mérete.

számított tömeg-sugár reláció alapján úgy tűnik, hogy 
e planéta vasmagja a teljes bolygótömeghez viszonyít
va valamivel nagyobb, mint a Földé (bolygónk vas
nikkel magja a teljes tömeg 32,6%-a).

Összegzés

Az igazán nagy jelentőségű felfedezés az olyan Föld
höz hasonló méretű bolygók megtalálása volna, ame
lyek csillaguk lakhatósági zónájában keringenek. 
Azonban nemcsak a Földünk méretével megegyező 
planéták lehetnek érdekesek, hanem a nála nagyobb 
kőzetbolygók is, hiszen ezek megfelelő környezeti 
feltételek teljesülése esetén szintén életet hordozhat
nak felszínükön. Az összetételre vonatkozó számítási 
eredmények felhasználásával nagyszerű összehasonlí
tásokat végezhetünk a nagy tömegű kőzetbolygók és 
a mi Földünk tulajdonságai között. A Földhöz hasonló 
felépítésű, de annál nagyobb tömegű szuper-Földek 
geológiai értelemben aktívabb égitestek, hiszen ma
gasabb belső hőmérsékletük intenzívebb geodinami- 
kát tarthat fenn, elősegítve ezzel a hatékonyabb le

meztektonikát. Számos kutatás pedig alátámasztani 
látszik azt a feltételezést, amely szerint a lemeztekto
nika léte elősegítette a földi élet fejlődését. így a szu
per-Földek -  megfelelő kritériumok teljesülése esetén 
-  akár kedvezőbb feltételeket is nyújthatnak az olyan 
típusú élet számára, mint amit mi itt a Földön megis
mertünk. Az élet jellegét meghatározó vagy befolyá
soló fizikai paraméterek közül pedig az egyik legfon
tosabb a felszíni nehézségi gyorsulás értéke, mivel ez 
szab felső határt az élőlények tömegének és méreté
nek egy adott planéta bioszférájában.

A Kepler-űrtávcső mérései által a Földünkhöz ha
sonló és a nála nagyobb méretű bolygók esetén a vár
ható felfedezések száma akár a több százat is elérheti, 
amely adattömeg már segíti a szakembereket a Tejút
rendszerbeli potenciálisan lakható bolygók lehetséges 
számának becslésében. A 2010-es év összes bejelentett 
exobolygó-felfedezése száz körül volt, és ebből 8 az 
elsőként a Kepler-űrtávcsővel detektált planéta, amely 
arány növekedésére lehet számítani a következő évek
ben. Mivel a kis tömegű exobolygókat illetően is töme
ges felfedezések várhatók, a Kepler valóságos forradal
mat indíthat el az exobolygó-kutatás területén.

Linkgyűjtemény:
Kepler: http://www.kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/ 
Kepler-9d: http://arxiv.org/abs/1008.4393v3 
Exobolygó enciklopédia: http://exoplanet.eu/
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A FIZIKA TANÍTÁSA

A LORENTZ-FÉLE SEBESSÉGTRANSZFORMÁCIÓ 
SZEMLÉLTETÉSE ENERGIA-IMPULZUS DIAGRAMOKKAL

Bokor Nándor
BME, Fizika Tanszék

Furcsa és kicsit egzotikus példa a relativisztikus jelen
ségek energia-impulzus diagramokkal [1] való szem
léltetésére a Lorentz-féle sebességtranszformációs képlet 
levezetése. Egy tisztán kinematikai kérdést ugyanis 
dinamikai fogalmak segítségével (energiamegmaradás, 
impulzusmegmaradás) szemléltet és vezet le.

Az [1] cikkhez hasonlóan itt is c = 1 egységeket 
használok. A sebességek tehát dimenzió nélküli szá

mok, amelyek csak (-1) és 1 közötti értékeket vehet
nek fel; a tömeg, impulzus és energia pedig mind 
ugyanabban az egységben mérendő.

Egy S vonatkoztatási rendszerben egy meteor v 
sebességgel mozog balra, egy űrhajó pedig u sebes
séggel jobbra. A kérdés: mekkora v '  sebességgel mo
zog balra a meteor az űrhajóhoz képest, azaz az 
űrhajóhoz rögzített S ' vonatkoztatási rendszerben?
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(A balra irányuló v és v '  sebességeket negatívnak, a 
jobbra irányuló u -t  pozitívnak tekintem.)

A levezetéshez o d a ké p ze lü n k  eg y  harmadik objektu
mot: egy űrkabint, amely a meteorral együtt v  sebesség
gel mozog balra, és amelynek m* tömegét az alábbi 
szempont szerint választjuk meg: 5 legyen éppen az a 
vonatkoztatási rendszer, amelyben az m* tömegű űrka
binból és az m  tömegű űrhajóból álló rendszer tömeg- 
középpontja nyugszik! Nyilván tetszőleges u, v  és m  
mellett található ilyen m* tömeg (még ha esetleg nem 
realisztikus is egy ilyen tömegű űrkabin), és ha a képze
letbeli űrkabinra levezetjük a v \ v ,  u ) sebességtransz
formációs összefüggést, ugyanaz a képlet automatiku
san érvényes lesz a vele együtt mozgó meteorra is.

Az 1. á b r á n  látható az űrhajó-űrkabin rendszer 
energia-impulzus diagramja az 5 vonatkoztatási rend
szerből nézve. Az ábráról leolvasható, hogy

1) A rendszer eredő energia-impulzus vektora -  az 
ábrán a szaggatott vonallal jelölt vektor -  függőleges 
(hiszen 5 a tö m e g k ö zép p o n ti  rendszer);

2) Az űrhajó energia-impulzus vektora az m-hez 
tartozó hiperbolára mutat;

3) Az űrkabin energia-impulzus vektora a vektor
kivonás szabályainak megfelelően automatikusan 
kiadódik (ez a ß dőlésszögű vektor az ábrán).

Az űrhajó és az űrkabin energia-impulzus vektorá
nak dőlésszöge adja meg az 5-ben mért sebességüket:

u  = tana (1)

v  = -tanß (2)

A (2)-ben szereplő mínusz előjel oka, hogy v negatív 
szám, az ábrákon szereplő hegyesszögeket viszont az 
átláthatóság kedvéért mind pozitívnak veszem.

Az 5 tömegközépponti rendszerben az impulzus- 
és energiamegmaradás egyenletei:

m u  m* v n ----------+ -----------  = 0,
V l  - U2 yj\ ~ V2

(3)

, .  m  m*  M = +
\ / l  -  U2 \]\ -  v 2

(4)

ahol M  az ábra szerinti felső hiperbolához tartozó 
tömegérték, a „rendszer össztömege”.

(3) és (4) kombinálásával m*  könnyen kiküszöböl
hető:

M -  m í l -  (5)
\/l -  u 2 l  v ,

Mi az 1. á b ra  energia-impulzus diagramjának megfe
lelője a z  ű r h a jó h o z  rö gzíte tt S '  v o n a tk o z ta tá s i r e n d 
szerben?  Az 5'-beli új ábra megszerkesztéséhez az 
alábbi gondolatmenettel jutunk el. Az 5' rendszerben

1) az m  tömegű ű rh a jó  áll, tehát az ő energia-im
pulzus vektora lesz függőleges;

2) az űrhajó-űrkabin rendszer tömegközéppontja 
éppen (-U)  sebességgel mozog balra (hiszen 5-ben

5-ből nézve.

állt), tehát a tömegközéppont energia-impulzus vek
tora a szöggel dől ba lra  az ^-tengelyhez képest.

A helyzetet a 2. ábra  mutatja. A tömegközéppont 
energia-impulzus vektorát természetesen olyan hosszúra 
kell rajzolni, hogy az M-hez tartozó hiperbolára illesz
kedjen. Az ábrán ilyen módon -  két vektor különbsége
ként -  ismét automatikusan kiadódik az űrkabin energia
impulzus vektora is, amely most ß' szöggel dől az 
^-tengelyhez képest. A ß' dőlésszög kü lö n b ö z ik  az 1. 
ábra  ß-jätol: éppen ezt fejezi ki a sebességtranszformá
ció. A sebességtranszformációs képlet levezetése ezek 
után nem más, mint az 1 .  és 2. á b rá k o n  szereplő a, ß és 
ß' szögek tangensei közötti összefüggés megtalálása.

2. ábra. Az ű rhajó -ű rkab in  ren d sze r energ ia-im pulzus d iagram ja az 
ű rhajó  vonatkozta tási rendszerébő l, 5 '-b ő l nézve.
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1. ábra. Az ű rhajó-űrkab in  ren d sze r energ ia-im pulzus diagram ja 
5-ből nézve.



A keresett v' sebesség ugyanis a 

v' = -tanß ' (6)

alakba írható (a mínusz előjel oka ismét az, hogy az 
ábrákon szereplő hegyesszögeket következetesen 
pozitívnak, a balra mutató sebességeket viszont nega
tívnak tekintem).

A 2. ábrából -  ügyelve az előjelekre — egyszerűen 
felírhatok a tangensek (és ezzel a sebességek):

u  = tana =

v' = -tan ß ' =
E\

P  M (7)
E 'J

P  M
7/ _’

00

m

ahol p'M és E'm a tömegközéppont impulzusa, illetve 
energiája az S' vonatkoztatási rendszerben.

E'm-re, (5) felhasználásával

E' M m
1 -  u2

( \

v
V /

(9)

adódik. (8)-at és (7)-et elosztva, (9) felhasználásával a 
következőt kapjuk:

E'm .  1
u E'M- m l-JÜ L

E'm
1 v -  u (10)

1 -  u 2 u -  U 2 V

V

A helyes elmélethez visszakanyarodva: ott is a 3- 
ábrához hasonló helyzet alakul ki kis sebességeknél. 
Olyankor ugyanis az energia-impulzus vektorok na
gyon kis szöggel dőlnek az A-tengelyhez képest, te
hát a hiperboláknak csak a középső, gyakorlatilag 
vízszintes egyenessel helyettesíthető része kap szere
pet. (Ilyenkor természetesen (12) helyett nem csak a 
tangensek, hanem közelítőleg maguk a szögek is ad
ditívak.)

A fényről

amelyből adódik a Lorentz-féle sebességtranszformá
ciós képlet:

Kitérő
Ha a speciális relativitáselmélet helyett egy olyan furcsa 
elmélet lenne érvényes, amely szerint az 1. és 2. ábrá
kon a hiperbolák helyett vízszintes egyenesek szerepel
nének, akkor a 3 • ábrán látható diagramot kapnánk 
(az ábra helytakarékossági okokból egymásra vetítve 
mutatja az S és S' rendszerbeli szituációkat).

Ez esetben -  amint az ábráról leolvasható -  a tan
gensek közötti összefüggés egyszerűen

tanß' = tana + tanß 02)

lenne, amiből a

v' = v -  u 03)

Galilei-féle sebességtranszformáció adódna.

A (11) sebességtranszformációs képlet nem csak tö
megpontok sebességére működik, hanem helyesen 
adja vissza a relativitáselmélet egyik alap-posztulátu- 
mát, a fénysebesség mért értékének inerciarendszertől 
független voltát is: például v = -1 érték mellett v'-re 
is (-l)-et ad.

Kifogásolható, hogy a (ll)-et eredményező leveze
tés csak anyagi pontok esetére érvényes, hiszen a (3) 
és (4) egyenletekben szereplő impulzus- és energia
kifejezés fénysugárra nem írható fel (a fényre vonat
kozó m* = 0 és If i =1 miatt). Ha azonban az

m* v , m*—̂ === es
vő -  V2 \ / l  -  V2

kifejezéseket egyaránt pj-fel helyettesítjük — /ya fény- 
részecske impulzusát jelöli, ami egyenlő az ^energiá
jával -, a levezetés expliciten fénysugárra is könnyen 
végigvihető (a kezdő lépéseket lásd később).

Tanulságos megnéznünk, hogyan viselkedik az 1. 
és 2. ábra, ha az eredeti meteor helyett fényrészecs
ke a balra haladó objektum. Az S-beli helyzetet a 4. 
ábra mutatja. Az általánosság ismét semmit sem sé
rül, ha az űrhajó tömegét akkorának feltételezzük,

A FIZIKA TANÍTÁSA 91

3■ ábra. „Furcsa elmélet.”



hogy az űrhajó-fényrészecske rendszer eredő ener
gia-impulzus vektora függőleges legyen, ahogy az 
ábra mutatja.

Az 5'-beli energia-impulzus diagram szerkesztése 
-  ezt az 5. ábra mutatja -  teljesen a 2. ábra mintájára 
történik. Csakhogy most, mivel az 5-beli ábra ß-jät 
45°-osra választottuk, automatikusan -  a hiperbolák 
geometriai tulajdonságaként -  adódik az az ered
mény, hogy az 5'-beli ábrán is ß' = 45°-os szögben 
fog dőlni a fényrészecske energia-impulzus vektora 
az A-tengelyhez képest. Az energia-impulzus diagra
mok világában a fénysebesség invarianciája tehát geo
metriai szerkesztésként adódik.

A 4. és 5. ábrákon ugyanakkor az is látszik, hogy 
a fényrészecske 5-beli és A'-bel i energia-impulzus 
vektora nem ugyanolyan „hosszú” (precízebben: 
nem ugyanakkora energiát képvisel). Mekkora a két 
energia aránya? Az 5-beli impulzus- és energia-meg
maradás egyenletei a következők (vesd össze (3) és 
(4) egyenleteket):

m u
\j\ - u2

- p f = 0, (14) 4. ábra. Az ű rhajó-fényrészecske ren d sze r energ ia-im pulzus d iag
ram ja 5-ből nézve.

M m
\/T

Pf’

amelyekből p,  kiküszöbölésével

(15)

M = m ■ (1 + u) m 1 + u
"\| 1 - u

(16)

adódik (ezt kapnánk (5)-ből is, v = -1 helyettesítés
sel). A fényrészecske 5'-beli és 5-beli energiájának 
aránya:

5 - M .
Ef  I p á '

(17)

ábra energia-impulzus diagramjáról, mint a két hiper
bolához tartozó M és m tömegek aránya. (Természe
tesen a Doppler-effektus, mint alapvetően kinemati
kai effektus — amely legszorosabban az idődilatáció
hoz kötődik — a téridőbeli (t, x) Minkowski-diagramon 
is szemléltethető és levezethető [2].)

Irodalom
1. B okor N.: Ü tközések  elem zése  energ ia-im pulzus diagram okkal. 

Fizikai Szem le 61 (2011) 54-60.
2. B okor N.: Az e lek trom ágneses és az akusztikai D oppler-effek tus 

elem zése  geom etriai d iagram okkal. Fizikai Szemle 5 8  (2008) 
142-146.

5. ábra. Az ű rhajó-fényrészecske ren d sze r energ ia-im pulzus d iag
ram ja az ű rhajó  vonatkozta tási rendszerébő l, 5 '-bő l nézve.

A számlálóban szereplő p'f  (ahogy az 5. ábrából leol
vasható) nem más, mint az M tömegű űrhajó-fényré
szecske rendszer impulzusa 5'-ben, míg a nevezőben 
szereplő p , (ahogy a 4. ábrán látszik) egyenlő az m 
tömegű űrhajó 5-beli impulzusával. Ebből:

M u
E'f _ \j\ -  u 2 
Ef  m u

\J 1 - u2

M = 1 + u
m \] 1 — u (18)

ahol az utolsó lépésben felhasználtam a (l6)-ot. A 
(18) képlet {E'f = h f ,  Ef = h f  helyettesítéssel) éppen 
a fényhullámra vonatkozó Doppler-effektus képlete. 
Ha az 5 rendszerben a fény frekvenciáját / - nek mér
jük, akkor a fénysugárral szemben haladó S' űrhajó
beli megfigyelő a (18) képlet szerinti mértékben na
gyobb / frekvenciájúnak észleli a fénysugarat. Mint a 
(18) egyenlet utolsó lépéséből látszik, a két frekven
cia aránya közvetlenül is leolvasható a 4. (vagy az 5.)
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A 2010. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES 
EREDMÉNYHIRDETÉSE Vantsó Erzsébet 

Budapest

A 2010. november 25-én az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Kar Bolyai termé
ben lezajlott rendezvény -  szokásosan -  nem pusztán 
megoldás-ismertetés és eredményhirdetés, jutalom
osztás volt, hanem ünnepi alkalom is. Nemcsak a 
megjutalmazottak és tanáraik, hanem a fizika és a 
fizikatanulás ünnepe is. A felsoroltak mellett ezzé 
tette az érdekes fizikai tartalom. Radnai Gyula, a ver
senybizottság elnöke, a délután előadója ezt az alkal
mat is felhasználta a fizika és a fizikusi életpálya nép
szerűsítésére, gondot fordított arra, hogy motiváló 
érdekességek hangozzanak el, és látványosságban 
sem volt hiány.

A 2010-es versenyen többségükben középiskolai 
tanulók indultak, nagyobb számban Budapesten, Pé
csett, Szegeden és Debrecenben. Az ünneplőben 
megjelent díjazottakon, tanáraikon, az emlékező és a 
segítő közreműködőkön kívül érdeklődő diáktársak, 
versenyekre felkészítő tanárok vettek részt a délutá
non.

A már több éves gyakorlatnak megfelelően -  a 
részletes eredmények izgatottan várt ismertetését 
megelőzve -  az 50, illetve a 25 év előtti Eötvös-ver- 
senyről való megemlékezésre került sor.

Az I960, évi Eötvös-verseny feladatai

1. M = 40 kg tömegű, igen hosszú kocsi vízszintesen 
elhelyezett sínen súrlódás nélkül gurulhat. Az álló 
kocsi vízszintes tetejére, ezzel egy magasságban, a 
sínnel párhuzamosan repülve v0 = 25 m/s sebességgel 
m = 10 kg tömegű lövedék érkezik, amely csúszva 
halad tovább a kocsin, miközben azt súrlódása foly
tán mozgásba hozza. A súrlódási együttható a löve
dék és a kocsi között g = 0,255. Mi történik? Mi törté
nik, ha a kocsi csak 80 m hosszú? Mi történik, ha a

1. kép. D álnoki (E lsner) G ábor és Radnai Gyula.

kocsi is súrlódik a sínen p2 = 0,0425 súrlódási együtt
hatóval? (A súrlódási együtthatók függetlenek a se
bességtől.)

2. A rajz szerinti kapcso
lásban a föld és a B pont 
közé hosszabb idő óta 200 V 
egyenfeszültség van kap
csolva. Az A ellenállások érté
ke 1 MS2, a C kondenzátor 
kapacitása 1 pF. A vezetéket 
a K kapcsolóval hirtelen meg
szakítjuk. Kérdés: mennyivel 
ugrik az A pont feszültsége 
közvetlenül a megszakítás 
után (például egy ezredmásodpercen belül)?

3. A sima Csendes-óceán fölött 20 km magasság
ban repülőgép repül. A Hold éppen függőlegesen 
felette van. Mekkorának látja a pilóta a tengerben 
tükröződő Holdat a tényleges Hold látszólagos nagy
ságához viszonyítva? (A Föld rádiusza 6370 km, a 
Hold távolsága a Föld középpontjától 380 000 km.)

50 évvel ezelőtt a versenybizottság elnöke Vermes 
Miklós volt, a feladatok kitűzői nem ismertek. A Fizi
kai Szemlében közzétett beszámolóból megtudhat
tuk, hogy 1960-ban még csak érettségizettek verse
nyezhettek, középiskolai tanulók nem. Az Eötvös Tár
sulat, amint ez több évben is előfordult, 1960-ban sem 
adta ki az első díjat, mert nem volt olyan versenyző, 
aki mindhárom feladatot hibátlanul oldotta volna 
meg. A második díjat Elsner Gábor budapesti fizikus 
hallgató kapta, aki Budapesten a Petőfi Gimnázium
ban érettségizett, Szondy Lajos tanítványa volt. A har
madik díjat Mezei Ferenc nyerte el, szintén az ELTE 
TTK fizikus hallgatója, aki a budapesti II. Rákóczi 
Ferenc Gimnáziumban érettségizett, Kozma Péter 
tanítványa volt. Dicséretet kaptak (jutalommal) Grad 
János, a BME Villamosmérnöki Karának hallgatója, 
aki a budapesti Kölcsey Gimnáziumban Urbán János 
tanítványa volt, és Hild Erzsébet, a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem fizikus hallgatója, aki a bé
késcsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban Molnár Lász
ló tanítványa volt.

A már kialakult szokásokhoz híven Radnai tanár úr 
felkutatta az akkori díjazottakat, és sikerült megtalál
nia néhányukat.

A második helyezett Dálnoki (Elsner) Gábor Cl. 
kép) visszaemlékezésében elmondta, hogy számára 
akkor az elektromosságtani példa volt könnyű, mert 
már akkor is, mint mondta, „drótos” ember volt. Gya
korlati érdeklődése később is megmaradt, a Műszaki 
Fizikai Intézetben volt kutató, majd elektromérnök
ként dolgozott, és a digitális mérnöki kiegészítő képe
sítés megszerzése után a mikroelektronikába csöp
pent, jelenleg is hardveresként dolgozik.

A FIZIKA TANITASA 93



A harmadik díjas Mezei Ferenc nemzetközi hírű 
fizikus, akadémikus, jelenleg Berlinben lakik és dol
gozik, és noha gyakran jár haza, ezúttal nem tudott 
jelen lenni.

A dicséretet kapottak közül Hild Erzsébet nyugal
mazott fizikus nem tudott részt venni a megemlékezé
sen, Grad János viszont szívesen beszélt emlékeiről 
(2. kép). A feladatok közül neki éppen a középső, 
elektromosságtani feladat okozta a legnagyobb gon
dot, pedig későbbi villamosmérnöki szakmájának 
megfelelő volt. Ő a Budapesti Műszaki Egyetem el
végzése után egy ideig a Tungsramban, majd a Táv
közlési Kutatóintézetben dolgozott. Az 1990-es évek
től az államigazgatásba került, jelenleg a Nemzeti Hír
közlési és Médiahatóság szakértője.

A 25 évvel ezelőtt, 1985-ben rendezett versenyen 
már indulhattak középiskolások, a díjazottak közé 
még harmadik osztályos gimnazista is bekerült.

Az 1985. évi Eötvös-verseny feladatai

1. Adva van egy vízszintes 
síkban folytatódó körlejtő, 
sugara AC= R = 0,9 méter, a  
= 30°. Egy abroncs sugara 
AO = r  = 0,1 méter. Az ab
roncs kerületére vele egyen
lő tömegű nehezéket erősí
tettünk (M). Az abroncsot 
úgy helyezzük a lejtőre, hogy az M nehezék az AC 
egyenesen legyen (az ábra szerint). Az abroncsot 
elengedjük és az mindvégig csúszás nélkül gördül. 
Milyen magasra jut az abroncs középpontja a körlej
tőn való végigfutás után?

2. Egy d -  2 |im rácsállandójú rácsra X = 0,5 |_im 
hullámhosszú fény esik úgy, hogy a beeső fénysuga
rak tp = 30°-os szöget zárnak be a rács síkjára merőle
ges egyenessel. A fénysugarak merőlegesek a rács 
réseire. Mekkora szöget zárnak be az eredeti iránnyal 
az első erősítések felé haladó fénysugarak?

3- Egy U alakú csőben fo
lyadék van egyensúlyban.
Ezután a bal oldali szár alá 
igen nagy tömegű golyót he
lyezünk. Hogyan változnak 
meg a folyadékszintek?

A feladatok kitűzői sor- {
rendben: Vermes Miklós, \ __ /
Radnai Gyula, Károlybázy
Frigyes. A versenybizottság elnöke ez évben is Ver
mes tanár úr volt, ő számolt be a Fizikai Szemlében 
az eredményekről.

Az első feladatra 11, a másodikra 8, a harmadikra 
25 helyes megoldás érkezett.

Első díjat hárman kaptak, egyenlő helyezésben: Kai
ser András, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gim
názium IV. osztályos tanulója, Horváth Gábor tanítvá
nya, Kós Géza, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimná
zium IV. osztályos tanulója, Pappné Kovács Katalin

2. kép. Grad János és Tasnádi Tamás.

tanítványa, és Pfeil Tamás, az ELTE TTK hallgatója, aki 
Dunaújvárosban, a Münnich Ferenc Gimnáziumban 
érettségizett, Székelyi Sándorné tanítványaként.

Második díjat kapott Tasnádi Tamás, a budapesti I. 
István Gimnázium III. osztályos tanulója, Moór Ágnes 
tanítványa.

Harmadik díjat hárman kaptak, egyenlő helyezés
ben: Mátyási Gábor, a kazincbarcikai Ságvári Endre 
Gimnázium IV. osztályos tanulója, Pászty Györgyné 
tanítványa, Német-Bubin Ákos honvéd, aki a buda
pesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban érett
ségizett, Tóth László tanítványa volt, és Papp Zoltán, 
a budapesti József Attila Gimnázium IV. osztályos 
tanulója, Sarkadi Ildikó tanítványa.

A 25 évvel ezelőtti verseny legtöbb nyertese egy
ben a KöMaL sikeres megoldója volt. A KöMaL-ban 
róluk közölt egykori fényképeket most kivetítve lát
hatták a megjelentek.

Az 1985-ös feladatoknak -  megoldás nélkül való -  
ismertetése után az egykori díjazottak visszaemléke
zéseire került sor.

Kós Géza (J. kép) csak a harmadik feladatra emlé
kezett, mert sok versenyen vett rész akkoriban. Kicsit 
könnyűnek érezte az egykori feladatokat, a puszta fel
adatmegoldói rutin segített a megoldásukban. Matema
tikus lett, jelenleg valós analízist, komplex függvény-

3. kép. A figyelmes közönség, elöl: Pfeil Tamás és Kós Géza.
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tant tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ép
pen az eredményhirdetés épületében. Jelenleg ő a Kö
MaL pontversenyében kitűzött nehéz matematika fel
adatok gondozója. Felesége is matematikus, a KöMaL 
titkárnője. Mint vérbeli tanár, tanácsokkal is szolgált a 
jelenlévőknek további eredményes versenyzésükhöz. 
Tapasztalata szerint esélytelen, aki nem tud többet, 
mint a középiskolás tananyag, valamint „a fizikához is 
kell a matek”. A többet tudóknak sem szabad leállniuk 
az egyetemi évek kezdetén: kérdésekkel kell bombáz
niuk a tanárt, könyveket kell kérni, részt kell venni a 
tudományos diákköri munkában.

Radnai tanár úr a beszámolóhoz hozzáfűzte, hogy 
Kós Géza egymás után két évben nyerte meg a ver
senyt -  harmadszor talán csak azért nem, mert elnézte 
az időpontot.

Pfeil Tamás (3- kép) szintén az ELTE oktatója. Ma
tematikusként végzett, az Alkalmazott Analízis és Szá
mítástechnika Tanszéken dolgozik. Személyes, ver
senyzői és később szakmai életét is befolyásoló em
lékként említette meg, hogy igen jó közösség alakult 
ki a középiskolás országos (központi) felkészítő szak
körökön. így dunaújvárosi diákként találkozhatott és 
barátságot köthetett az országban máshol élő, mate- 
matikát-fizikát szerető és magas szinten művelő diá
kokkal. Tanácsa: ha lehet, a mai versenyzők is hasz
nálják ki a hasonló alkalmakat.

Tasnádi Tamás (2. kép) szintén sok versenyen vett 
részt középiskolás korában, így a feladatok emlékeze
tében összekeverednek más versenyekéivel, de a 3- 
feladatra jól emlékszik. Ez harmadik gimnazistaként 
szokatlan volt számára: nem számolást, hanem disz
kussziót igényelt. Ő szintén az ELTE-n, fizikusként 
végzett, ott doktorált, és egy ideig ott is dolgozott. 
Jelenleg a BME Analízis tanszékén oktat, és oktató
ként máig is igyekszik olyan feladatokat találni, ame
lyekben fizikai tartalom is van. Tanácsként felhívta a 
figyelmet arra, hogy a boldoguláshoz nem elég a te
hetség, sok munka és szorgalom is szükséges.

A jó hangulatú visszaemlékezésekben a humor is 
helyet kapott: Tasnádi Tamás megkérdezte Kós Gé
zát, igaz-e az egykori versenyzők között elterjedt hie
delem, hogy Géza annyi üveg kólát visz a versenyre,

4. kép. Radnai Gyula magyaráz.

ahány példa van, minden megoldott feladat után meg
iszik egyet, így az időzavarral küzdő versenytársak 
mindig tájékozva lehetnek arról, hol tart a megoldás
ban a legfőbb vetélytárs. Géza szerint azonban ez 
csak legenda, egyszer történt így, a Kürschák-verse- 
nyen. Megnyerte.

Kaiser András, aki 1985-ben első helyezett volt, 
matematikusként sokat jár külföldre. Őt nem lehetett 
elérni, és más helyezettek sem vettek részt a megem
lékezésen.

Következett a 2010-es Eötvös-verseny feladatainak 
bemutatása és megoldása. A részletes megoldásokat a 
KöMaL 2011. márciusi száma közli, így ezek ismerte
tésére itt nem kerül sor.

A 2010. évi Eötvös-verseny feladatai

1. feladat
Egy fogaskerék tengelyét 

vízszintesen rögzítjük és ráhe
lyezünk egy kerékpárláncot 
az a) ábrán látható módon, 
majd a fogaskereket a ten
gelye körül óvatosan forgatni 
kezdjük. Milyen alakot vesz 
fel a lánc, amikor a fogaske
rék már állandó szögsebességgel egyenletesen forog?

Marci szerint a lánc alakja és helyzete ugyanolyan 
marad, mint volt, csupán annyi a változás, hogy a 
láncszemek körbeszáguldanak az eredeti alak men
tén. Karcsi ezt nem hiszi, szerinte a lánc a forgás kö
vetkeztében kikerekedik, és közelítőleg kör alakú 
lesz a b) ábra szerint.

Marcinak vagy Karcsinak van igaza? (Bizonyítsuk 
be az egyik állítást, vagy legalább mutassuk meg, 
hogy a másik állítás nem lehet igaz!)

A feladat dinamikai megoldásába könnyen bele 
lehet bonyolódni. Egy megoldást Radnai Gyula ismer
tetett (4. kép), majd a feladat kitűzője, Vigh Máté ka
pott szót. Kitért néhány olyan versenyzői megoldásra, 
amelyek a középiskolai tananyagon túlmutató ismere
teket használtak fel, majd egy másfajta, szintén a meg
oldáshoz vezető meggondolást mutatott be. (Vigh 
Máté 2010-ben végezte az egyetemet az ELTE TTK 
fizikus szakán, és jelenleg a Komplex rendszerek fizi
kája Tanszéken dolgozik. A KöMaL-ban a „nehéz” 
feladatokat az ő neve szokta fémjelezni.)

2. feladat
Egy dugattyúval ellátott 

tartályban T = 77,4 K hőmér
sékletű nitrogén- és oxigén
gáz keveréke található. A 
hőmérsékletet állandó érté
ken tartva a gázelegyet las
san összenyomjuk. A keve
rék nyomása az ábrán lát
ható módon változik a térfogat függvényében, ahol Vj 
= 15 dm3 és /?, = 56,3 kPa.
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a) Milyen fizikai jelenségek rejlenek az izotermán 
látható furcsa töréspontok mögött?

b) Mennyi nitrogén és mennyi oxigén van a tartály
ban?

A feladat megoldásának a lényege, hogy figyelni 
kellett: gázkeverékről van szó, alkotói az összenyo
máskor más-más állapotban kezdenek lecsapódni, és 
hogy melyik előbb, azt a jelenlevő gázmennyiségek 
mólszámának aránya határozza meg. E témában Ho- 
nyek Gyula, a feladat kitűzője fűzött kiegészítéseket a 
feladathoz, majd ehhez kapcsolódó demonstráció 
következett (5. kép), amelyben jelentős szerepet ka
pott a 2010-es Fizikai Diákolimpián ajándékba kapott, 
folyékony nitrogén felfogására szolgáló pohár, vala
mint a családi teáskanna. A folyékony nitrogénnel 
apránként megtöltött fém teáskanna lehűlt, felületén a 
környező levegő csapódott le. A 2. feladat kiegészíté
sében elhangzott feltételeknek megfelelően ebben az 
esetben a lecsapódó levegő-összetevő az oxigén, ez 
csepegett egy kis főzőpohárba. Az ott ismét gázzá 
párolgó anyag valóban oxigén voltát a pohárba du
gott, parázsló próbapálca végének látványos fellángo
lása jelezte.

3■ feladat
Két egyforma, mondjuk 5 cm átmé

rőjű, vékony lemezből készült fémko
rong (A és B) szigetelő fonálon függ 
pontosan egymással szemben, párhu
zamosan, egymáshoz közel, például 2 
mm távolságban, az a) ábrán látható 
módon. Mindkét korongnak ugyan
akkora, kellőképpen kicsiny g elektro
mos töltést adunk. (Mivel q kicsi, sem 
a korongok parányi elmozdulása, sem 
a levegőn át történő kisülések veszélye 
nem okoz bonyodalmat.) Kezdetben 
természetesen mindkét korongra hat a 
másik korong taszító ereje.

Fizika szakkörön az elektromos 
árnyékolás a téma. A két korongot 
nézve Beának az az ötlete támad, hogy 
ha az A és B korong közé óvatosan 
(ügyelve, hogy egyikhez se érjen hozzá) egy ugyan
olyan, de elektromosan semleges C fémkorongot 
eresztünk be szigetelő fonálon a b) ábrának megfele
lően, akkor az „leárnyékolja” mindkét eredeti korong
nak a másikra gyakorolt hatását, ezért mind az A-ra, 
mind a B-re ható erő gyakorlatilag nullára csökken.

Gabi figyelmezteti rá, hogy az elektromos mező 
nagyobb tartományra terjedhet ki, mint a töltött testek 
mérete, ezért Bea ötletét úgy módosítja, hogy a C ko
rong átmérője legyen például 25 cm, ahogy a c) 
ábrán látható. (Az ábra nem méretarányos.) Gabi 
szerint csak ekkor csökken elhanyagolható értékre az 
A-ra, illetve B-re ható elektromos erő.

a) Mit tapasztalunk, ha Bea ötletét követve A és B 
közé velük egyenlő méretű, semleges C fémkorongot 
engednénk, majd megmérnénk az A-ra, illetve B-re 
ható erőt?

5. kép. Vigh Máté segít Honyek Gyulának.

b) Mi lenne az eredmény, ha Gabi javaslatát ellen
őriznénk méréssel?

c) Elképzelhető-e olyan méretű C semleges ko
rong, amelynek alkalmazásával az A-ra, illetve a B-re 
ható erő pontosan zérussá válik?

A feladat kitűzője Károlyházy Frigyes. A megoldás 
segítésére érdemes méretarányos ábrákat készíteni. E 
feladathoz is kapcsolódott demonstráció -  erre az 
eredmények ismertetése után került sor. A feladatbeli 
elrendezés eredeti méretben történő kísérleti megva
lósításában lézersugaras fénymutató segítségével le
hetett kimutatni a kis, kerek lemezek elmozdulását 
(az erőhatás felléptét), a megfelelő esetben.

A díjátadás

Az ez évi verseny támogatói a MÓL Nyrt., Ramasoft 
Zrt., Vince Kiadó, Typotex Kiadó és a Matfund Alapít
vány voltak. A felkészítő tanárok díját a MÓL Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyrt. ajánlotta fel, a vállalat képvise
letében megjelent Fekete László, a MÓL magyarorszá
gi HR (humánerőforrás-fejlesztési) igazgatója, és Holló 
Krisztina HR munkatárs.

Az okleveleket és a díjakat a versenyzőknek és 
megjelent tanáraiknak a Társulat nevében Kádár 
György, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, a 
támogató MÓL nevében Fekete László HR igazgató 
adta át (6. kép).

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évben sem 
adta ki az első díjat, mivel mindhárom feladatra hibát
lan megoldást adó dolgozat nem érkezett.

Egyenlően második díjban részesült öt versenyző. 
Harmadik díjra szintén nem javasolt senkit a verseny- 
bizottság. Dicséretet és egyenlő jutalmat kapott 11 
versenyző.

Második díjat kaptak (névsorban):
Backbausz Tibor, a Fazekas Mihály Fővárosi Gya

korló Gimnázium 12. osztályos tanulója, tanára Hor
váth Gábor;

Börcsök Bence, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, tanára Mező 
Tamás;

a)

oldal
nézet

A A

b)

A CB AC
c)

01
uc c

96 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 / 3



6. kép. Kádár György és Fekete László.

Budai Ádám, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium
12. évfolyamos tanulója, tanárai Bíró István és Zá- 
borszky Ferenc;

Kalina Kende, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló 
Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, tanárai Horváth 
Gábor és Csefkó Zoltán;

Varga Ádám, a szegedi Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, tanárai Tóth Ká
roly és Hilbert Margit.

Dicséretet kaptak (névsorban):
Almásy Gergő ELTE fizika BSc hallgató, aki a buda

pesti Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban 
érettségizett, tanárai voltak Szabóki Dezső és Markovits 
Tibor; Ágoston Tamás 11. évfolyamos tanuló, Fazekas 
Mihály Fővárosi gyakorló Gimnázium, tanára Dvorák 
Cecília; Benedek Ádám 11. évfolyamos tanuló, Nagyka
nizsa, Batthyány Lajos Gimnázium, tanára Dénes Sán- 
dorné; Béres Bertold 12. évfolyamos tanuló, Budapest, 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum, tanárai Bereg
szászi Zoltán és Alapiné Ecseri Éva; Kéri Zsófia Nóra 
ELTE fizika BSc hallgató, aki a budapesti Trefort Ágos
ton Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, tanára Ko
vács Géza volt; Kószó Simon 12. évfolyamos tanuló,

Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, tanára 
Mező Tamás; Major Attila 11. évfolyamos tanuló, Sze
ged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, tanára Mező 
Tamás; Pácsonyi Imre 13. évfolyamos tanuló, Zalaeger
szeg, Zrínyi Miklós Gimnázium, tanára Pálovics Róbert; 
Szikszai Lőrinc 12. évfolyamos tanuló, Miskolc, Fráter 
György Katolikus Gimnázium, tanára Edöcsény Leven
te; Várnai Péter 12. évfolyamos tanuló, Budapest, Apá
czai Csere János Gyakorló Gimnázium, tanárai Pákó 
Gyula és Flórik György; Vona István 11. évfolyamos 
tanuló, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium, 
tanára Dvorák Cecília.

A helyezettek pénzjutalmat, a dicsértek szakkönyv 
jutalmat kaptak. A MÓL jóvoltából a díjazott és dicsért 
tanulók tanárai egyenként 25 ezer forint értékű ked
vezményt kaptak a 2011-es Országos Középiskolai 
Fizikatanári Ankéton való részvételükhöz.

A felkészítő tanárok számára a Vince Kiadó (Buda
pest) értékes művészeti könyveket ajánlott fel, ame
lyekből a résztvevők választhattak. Köszönet a támo
gatóknak!

Kádár György főtitkár gratulált a díjazottaknak és 
megköszönte a MÓL támogatását.

Fekete László kifejtette, a MOL, mint a legnagyobb 
nemzeti vállalat, erkölcsi kötelességének érzi, és stra
tégiai céljának tekinti a természettudományos oktatás 
támogatását, hogy jól képzett szakemberek biztosít
sák majd 10-20 év múlva az ipari termelőképességet.

A díjak átadása után Radnai Gyula, a versenybizott
ság elnöke felolvasta azt a levelet, amit felkérésére 
Veres Gábor egykori Eötvös-versenyző küldött Géni
ből, ahol a CERN-ben (Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet) egy izgalmas kutatási feladaton dolgozik a 
nehézfém-ionok ütköztetésével kapcsolatban. Veres 
Gábor üzenetet küldött a versenyzőknek, ebből idé
zünk: „...ne ellenfélként, hanem barátként tekintse
nek egymásra, és örüljenek egymás sikerének. A fizi
kai kutatásba való bekapcsolódáshoz a kísérleti ré
szecskefizika területén most jön el a legjobb alkalom, 
hiszen a Nagy Hadronütköztető várható felfedezéseit 

jórészt a fiatal diákok munká
ja teszi lehetővé, akik nyitott 
gondolkodására, lelkesedésé
re, versenyszellemére óriási 
szükség van. Az Eötvös-ver- 
seny ... bizonyára a mai diá
kokat is az izgalmas kutatói 
pálya felé irányíthatja....”

A díjazott versenyzőkről 
közös fénykép készült (7. 
kép). A fényképezést követő 
kis állófogadás oldott beszél
getéssel, ismerősök emlékidé
zésével telt. Főszereplője -  a 
szendvicsek mellett -  a mara
dék folyékony nitrogén volt, 
amely jelenlétének, a Honyek 
tanár úr vezette egyéni kísér
letezés lehetőségének minden 
jelenlévő igencsak örült.

7. kép. A díjazottak (balról jobbra): első sor: Backhaus Tibor, Kalina Kende, Varga Ádám, Budai 
Ádám, Börcsök Bence; második sor: Ágoston Tamás, Vona István, Várnai Péter, Benedek Ádám, 
Major Attila, Kószó Simon; harmadik sor: Pácsonyi Imre, Szikszai Lőrinc, Kéri Zsófia Nóra, Béres 
Bertold, Almásy Gergő.
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A VERES PALNE GIMNÁZIUM GALILEI 
TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYE Bozsányi Krisztina, Major Balázs

Veres Pálné Gimnázium, Budapest

Galileo Galilei a kísérletezéssel és megfigyeléssel, az 
ezekre való támaszkodással új gondolkodásmódot ve
zetett be a természettudományba. Ez a szemléletmód 
a mai napig környezetünk megismerésének alapja.

A Fizikai Szemle 2009/1-es számában [1] foglalkozott 
a természettudományos oktatás javításával és közölte 
az OKNT javaslatait. A Veres Pálné Gimnázium termé
szettudományos tantestületét már régóta foglalkoztat
ják a javaslatban felmerült problémák és azok lehetsé
ges megoldásai, így törekszik a javaslatok gyakorlati 
megvalósítására. Ezért 2010 áprilisában elindítottuk a 
Galilei Tehetséggondozó Műhelyt az Oktatásért Köz- 
alapítvány Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt 
NTP-OKA-III. számú pályázatának segítségével [2]. A 
Műhely munkájának alapgondolata az, hogy a diákok 
csoportos munkában, közvetlenül tapasztalják meg a 
természet tudatos megismerésének folyamatát. Olyan 
témaköröket, feladatokat, méréseket és megfigyelése
ket válogattunk össze, ahol a diákok számára ez a 
folyamat elérhető, az általuk ismert vagy könnyen 
megismerhető eszközökkel mérhető, így a természet- 
tudományos szemlélet gyakorlatban alkalmazható}

Természettudományos oktatás 
a Veres Pálné Gimnáziumban

A természettudományos oktatás során arra törek
szünk, hogy minél több, tanulók által elvégzett kísérlet
re kerüljön sor. Ezt egyrészt tanórai keretek között va
lósítjuk meg: ebben az esetben a tanulók az órán elvég
zik a kísérletet, majd otthon jegyzőkönyvet készítenek. 
Másrészt diákjaink rendszeresen kapnak olyan feladato
kat, amelyek során otthon kell kísérletezni, méréseket 
végezni és ezeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

Tanórákon kívül gyakran visszük tanítványainkat 
érdekes helyekre, így támogatjuk a nem iskolai ter
mészettudományos kultúraközvetítést? Minden évben 
látogatást szervezünk a BME tanreaktorába, laborató
riumaiba, a Paksi Atomerőműbe, a Csodák Palotájába, 
a Planetáriumba, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
ba, a Kelenföldi Erőműbe. 2007-ben a CERN-be is 
eljutottunk. A legérdekesebb programokról a gyere
kek beszámolókat írnak gimnáziumunk honlapjára.

Nyaranta iskolánk évek óta tanulmányi táborokat 
szervez Balatonfenyvesen. A korábbi években -  töb
bek között -  csillagászat, fizika, fizika-média foglalko
zásokat tartottunk a gyerekeknek. Ezekről iskolánk 
honlapján beszámolók találhatók. A 2009/2010-es 
tanév nyarán az Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-
III. számú pályázata segítségével folytattuk a táborban 
a tehetséggondozást, ahol most komplex természettu
dományos programokat hirdettünk a Galilei Tehet
séggondozó Műhely formájában.

A Veres Pálné Gimnáziumban 22 osztály van. A négy 
párhuzamos osztályból egyikbe a humán, másikba a 
reál tárgyak iránt érdeklődő tanulókat veszünk fel, ket
tőben pedig hat évfolyamos képzés folyt a 2006/2007- 
es tanévig. A 2007/2008-as tanévtől az egyik hat évfo
lyamos osztályt öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztály 
váltotta fel. A reál, valamint az öt és a hat évfolyamos 
osztályokban csoportbontások teszik lehetővé a termé
szettudományos tárgyak magasabb szintű oktatását és a 
változatos tanulókísérleteket. Iskolánk igazgatója és a 
fenntartó Fővárosi Önkormányzat támogatja ezt. A 11. 
és 12. évfolyamon két-két fakultációs csoport működik 
fizikából és biológiából, és egy-egy kémiából. A 2009/ 
2010-es tanévben három fizika, két kémia és egy termé
szetjáró szakkört hirdettünk meg.

Szertárunk magas színvonalú felszerelését részben 
az iskola költségvetéséből, részben pályázati pénzek
ből oldjuk meg. Segíti a munkánkat, hogy fenntartónk 
egy félállású fizika oktatástechnikust és egy félállású 
kémia laboránst alkalmaz, ők gondoskodnak az eszkö
zök beszerzéséről, karbantartásáról, előkészítéséről.1 2 3

1 OKNT javaslatai a természettudományos közoktatás helyzetének 
javítására: 1. pont
2 Ugyanott, 7. pont
3 Ugyanott, 8. pont

A Galilei Tehetséggondozó Műhely

A Műhely két korcsoportban folytatta a tehetséggon
dozó munkát fizika és biológia témakörben. A junior 
csoport tagjai a 7. és 8. évfolyamból, a senior csoport

John Milton angol költő meglátogatja az idős Galileit a Firenze mel
letti d’Arcetri villában. Tito Lessi (1858-1917) festménye.

98 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 / 3



35

30-

25-

20-
15-

~  10 -

5-
0 -trio

—I—
11 12 13

hőmérséklet
ábra. A víz hőtágulásának mérése: a mérőeszköz és

tagjai a 9. és 10. évfolyamból kerülnek ki. A program 
2010. áprilistól októberig tartott. Első közös megmoz
dulásként a műhelytagokkal a Csodák Palotájában 
voltunk, amit az érdekességen túl a csoportmunka 
fontosságának bemutatására szántunk.

A tanév végéig a diákok több foglakozáson vettek 
részt az iskolában. Egyik foglalkozáson a fényképe
zéssel ismerkedtek, egy másikon a számítógéppel 
készített bemutató lehetőségeivel. Programunk köz
ponti elemét a foglalkozások képezték a balatonfeny- 
vesi táborban: a szenioroknak 2010. június 30-tól jú
lius 6-ig, a junioroknak július 6-12. között.

A junior csoport tábori munkája
A junior csoport tagjainak központi témáját a vízhez 
kapcsolható feladatok adták. A „fizikusok” kétfős 
csapatokban dolgoztak. Elsőként vízsűrűségmérést 
végeztek digitális mérleg és mérőpohár segítségével. 
A tömegmérés hibája (a mérleg pontossága) és a tér
fogatmérés hibája (mérőedény pontossága) alapján 
egyszerű becslést adtak a kapott sűrűségérték hibájá
ra. A következő mérésnél megvizsgálták a víz sűrűsé
gének változását a hőmérséklet függvényében, azaz 
a víz hőtágulását mérték ( 1. ábra). Ehhez egy két- 
lyukú gumidugóval lezárt, vízzel teli lombikot hasz
náltak. Az egyik lyukban egy vékony üvegcső he
lyezkedett el, amin a vízoszlop magasságának vál
tozását lehetett megfigyelni, a másik lyukon keresz
tülbújtatott digitális hőmérő a víz hőmérsékletének 
leolvasására szolgált.

Ezután a hőáramlást tanulmányozták. Szobahő
mérsékletű víz tetejére hipermangánnal színezett jég-
2. ábra. Telített sóoldat a mikroszkóp tárgylemezén, és a sókristá
lyok a mikroszkópban.

—i—
15 16 17

(°C)
az eredmény

kockákat tettek, a víz aljára 
pedig néhány hipermangán 
kristályt. Az áramlásról moz
góképeket készítettek. A kö
vetkező foglalkozáson megfi
gyelték a víz rossz hővezeté
sét. Lufiba vizet és nehezék
ként egy nagyobb csavart 
tettek, majd ezt lefagyasztot
ták. A fagyott lufikat ezután 
főzőpohárba kellett tenni, és 
tetejét merülőforralóval forrá
sig melegíteni. A lufiban lévő 
jég alig olvadt meg.

Utolsóként mikroszkóp segítségével megfigyelték a 
só kikristályosodását vízhői(2. ábra). Telített sóoldat
ból egy cseppet kellett egy tárgylemezre tenni és 
megvárni, amíg a víz párolgása miatt megindul a kris
tályosodás.

Az előzőeken kívül volt egy, az egész tábor idejére 
kiterjedő mérési feladat is: a Balaton vizének és a 
környező levegőnek a hőmérsékletét kellett naponta 
10-12 alkalommal rögzíteniük. Az adatok alapján ta
nulmányozni tudták a tó és a levegő kölcsönhatását, a 
napi hőmérsékletingadozást (J. ábra).

A „biológusok” csoportja először a Kis-Balatonnál 
vett részt egy vezetett túrán. Itt megismerkedtek a Kis- 
Balaton élővilágával, meglátogatták a Fekete István 
Emlékházat. A túra során fényképeket készítettek a ké
sőbbi bemutatóhoz, illetve tablóhoz. A Kis-Balaton és a 
Balaton vizének kémiai összehasonlítása érdekében 
mintákat vettek a Kis-Balaton vizéből. Nagy siker volt a 
tóparthoz közel lévő nádasban végzett mintagyűjtés. 
Ide a gyerekek vizibiciklivel mentek, és különböző esz
közökkel meghatározták a területen található növény
fajokat, rajzokat és fényképeket készítettek a látottak
ról. Az elkészített anyagok segítségével összehasonlít
hatók a különböző élőhelyek társulásai.

A szenior csoport tábori munkája

Ebben a korcsoportban is kétfős csapatokban dol
goztak a diákok, és a fizika különböző tudományte
rületein végeztek párhuzamosan méréseket, azaz 
ugyanabban az időben minden csapat más mérési

3 ábra. A Balaton vizének és környező levegő hőmérsékletének 
változása a 2010 júliusában, a tábor idején.
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4. ábra. A fonálinga mért lengésidejének négyzete különböző inga
hosszak esetén. Az illesztett egyenes egyenlete: y  = 24,77x+ 0,56.

feladattal foglalkozott, a tábor végére minden csapat 
minden mérést elvégzett. Az egyik feladat a hang ter
jedési sebességének meghatározása volt. Egy átlátszó 
fóliahengert vízzel teli üvegedénybe helyeztek. A 
megszólaltatott hangvillát a henger fölé helyezve ad
dig mozgatták, amíg maximális erősítést nem tapasz
taltak. Mérőszalaggal lemérték a levegőoszlop ma
gasságát, ebből pedig ki tudták számolni a keresett 
sebességet. A következő mérés a nehézségi gyorsulás 
meghatározása volt. A gyerekek különböző hosszú
ságú matematikai ingáknál megmérték a lengésidőt. 
Az ingahosszakat és a hozzájuk tarozó lengésidők 
négyzetét ábrázolták (4. ábra). A kapott függvény 
elemzéséből kiszámolták g értékét. A mérést külön
böző tömegű testekkel is elvégezték annak igazolá
sára, hogy a lengésidő független a tömegtől.

Egy másik feladatban a rugóállandót határozták 
meg két különböző módszerrel. Az egyikben külön
böző tömegű testek felhasználásával megmérték a 
rugóra akasztott test harmonikus rezgőmozgásának 
periódusidejét (5. ábra). A másikban különböző tö
megű testeket akasztva a rugóra megmérték a rugó 
megnyúlását, ábrázolták a rugóra ható erőt a rugó 
megnyúlásának függvényében. A mért adatok segítsé
gével mindkét esetben kiszámították a rugóállandó 
értékét és az érték ismeretében a rugó rezgésidejéből 
meghatározták egy, a rugóra akasztott ismeretlen tö
megű test tömegét.

Egy egyszerűbb mérési feladatban különböző 
anyagú és méretű testek sűrűségét határozták meg 
kétféleképp. Mindkét esetben digitális mérleggel mér
ték a testek tömegét, majd az egyik módszernél a tes
tek geometriai adataiból, a másik módszernél a test 
által kiszorított víz térfogatának mérésből állapították 
meg a test térfogatát.

A következőkben ütközési szám mérést végeztek. 
Függőleges helyzetbe állított mérőléc mellett külön
böző magasságokból különböző golyókat ejtettek le. 
Az eredeti magasságból és az első visszapattanás ma
gasságából kiszámolták az ütközési számot.

Látványos kísérlet volt a camera obscura készítés. 
Fekete fotokartonból készített ötoldalú doboz nyitott 
oldalát zsírpapírral lefedve, majd a zsírpapírral szem
közti oldalon kis lyukat létrehozva megfigyelték a 
zsírpapíron keletkező fordított állású képet. Ezután a 
tábori csónakházat műanyag fóliával elsötétítették,

5. ábra. Különböző rugók periódusideje a rájuk akasztott tömegek 
négyzetgyökének függvényében. Az illesztett egyenesek egyenlete 
rendre: yl = 0,118;v, y2 = 0,04lx+0,068 és y} = 0,033x+0,077.

majd a fólián lyukat vágva a vetítővásznon is meg
csodálták a fordított állásban falra vetülő külvilágot 
(6. ábra).

A biológusok csoportja először meglátogatta a Ma
gyar Madártani Egyesület évtizedek óta a fenékpusztai 
vasútállomás bakterházában és a hozzá tartozó vízparti 
területen működő gyűrűző állomását. Később a tábor 
környezetében tett rövid kirándulások során a megfi
gyelések, fotók segítségével dokumentálták a növény
világot a talált (esetleg védett) példányok begyűjtése 
nélkül. Digitális fényképezőgépekkel korlátlanul ké
szíthető olyan válogatható fotóanyag, amely a köny
vekben felsorolt határozóbélyegek figyelembe vételé
vel helyesen rendezve, a préselt és szárított herbáriumi 
anyagoknál használhatóbb dokumentációt eredmé
nyez. A gyerekek feladata egy ilyen színvonalas digitá
lis herbárium elkészítése volt.

6. ábra. A camera obscura képén alul két ölelkező ember, háttér
ben pedig egy fa látható.
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A tanulók mindkét korcsoportban minden mérés
ről készítettek saját fényképfelvételeket, néhány eset
ben digitális fényképezőgéppel mozgóképet. A mérések 
után számítógépek segítségével csoportmunkában 
jegyzőkönyveket írtak, amelyek tartalmazták a mérés 
leírását, a mérési adatokat, a szükséges számításokat 
és grafikonokat, valamint a következtetéseket és ma
gyarázatokat.

A csoportmunkát segítette, hogy a tanulók a foglal
kozások közötti szünetekben, a Balaton partján lévő 
tábor előnyeit kihasználva változatos programokkal 
töltötték szabad idejüket.

A Műhely eddigi munkájának zárása

A program folytatásaként az októberi szülői értekezlet 
napjára a műhelytagok egy 45 perces bemutatóval 
készültek fel, amelyre meghívtuk a szülőket és az 
érdeklődő kollégákat. Mindkét csoport két-két számí
tógépes bemutatót állított össze (amelyek kivonata a 
www.vpg.hu oldalon megtekinthető), az egyik a bio
lógia, a másik a fizika témákhoz kapcsolódott. A szü
lők ezen kívül a tábori munkákból, fényképekből, 
grafikonokból álló két színes tablót is megtekinthet
tek, amelyeket az iskola aulájában állítottuk ki. A 
szeptemberi műhelyfoglalkozásokon a gyerekek a 
tablók és a prezentációk elkészítésével foglalkoztak, 
illetve kitöltöttek egy kérdőívet, amelyben megkér
deztük véleményüket a Műhely eddigi munkájáról és 
a lehetséges folytatásról. Ezzel a Műhely eddigi szak
mai munkája lezárult.

A műhelymunka folytatása

Az Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-II./l pályázatán 
nyert támogatás segítségével a 2010/2011-es tanév tava
szi félévében folytatjuk a műhelytagokkal a munkát. 
Korcsoportváltás miatt a. juniores a szenior csoportban 
is vannak távozó, illetve újabb tagok. A program ja
nuártól májusig tart, a diákok heti rendszerességgel, 
szakköri keretek között fognak dolgozni. Változás, 
hogy a fizika és a biológia mellett a junioroknál megje
lenik a matematika-, a szenioroknál az informatika- 
foglalkozás is. A juniorok központi témája a Nap és a 
hozzá kapcsolódó változások. Ezen belül a gyerekek 
megismerkednek az időmérés klasszikus módszereivel, 
napórát készítenek, elsajátítják az ehhez szükséges 
olyan matematikai módszereket, amelyeket tanórai 
keretek között nem tanulnak, de megértésük korosztá
lyuknak nem okoz gondot. Biológiából a Nap ciklusai
nak és az élőlények életciklusainak a kapcsolatát vizs
gálják. A szeniorok központi témája az áramlások és 
ehhez a témához kapcsolódó mérések számítógépes 
kiértékelése. Szeretnénk, hogy a diákok megtapasztal
ják a fizika (Hagen—Poiseuille-törvény) és biológia (em
beri vérkeringés, ozmózis) tudományterületeinek szo
ros összefonódását és a mérések kiértékelésénél megis
merkedjenek a Gnuplot diagramrajzoló programmal.

Irodalom:
1. A természettudományos közoktatás javításáért. Fizikai Szemle 59 

(2009) 26-34. http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0901/ 
termtudokt0901 .html

2. Veres Pálné Gimnázium fizika munkaközössége: http://vpg.hu/ 
site.php?inc=0&menuld=23

A FA- ÉS A VASGOLYÓ HEVESEN VERSENYZETT
Kis Tamás

Eötvös József Középiskola, Heves

„A templomtoronyból egyszerre ejtünk le két egyenlő 
térfogatú fa- és ólomgolyót.
• A két golyó egyszerre ér földet.
• Az ólomgolyó ér le hamarabb.
• A fagolyó esik le korábban.”

(Öveges-verseny 2007,1. forduló)

Tanítványaimmal e feladat megoldása volt a témánk 
néhány fizikaszakkörön a hevesi Eötvös József Közép
iskolában. írásomban tapasztalatainkat foglaltam össze.

Vizsgáljuk a golyóra ható erőket! Lefelé irányul a 
nehézségi erő (mg'), felfelé pedig a közegellenállási 
erő (Fk) és a felhajtóerő (Ff. Newton II. törvénye 
alapján a következő mozgásegyenletet írhatjuk fel:

ma = mg - Ff - Fk

ma = m g - p levV g - ±  c ,Aplev v2

A közegellenállási erő kis sebességeknél nem a sebes
ség második hatványával arányos, hanem attól lineári
san függ. A golyók ugyan álló helyzetből indulnak, de 
egy toronyból való esés során a négyzetes függés 
dominál, tehát nem okoz nagy hibát, ha az elsőfokú 
résztől eltekintünk. -  A felírt összefüggésből a gyorsu
lás kifejezhető:

P,evVS _ c, A p levv2 
m 2m

( 1)

Köszönet a segítségért: Barna András és Együd l.ászló tanár úrnak, , ,  _ _
Jakab Tibor fotóművésznek, valamint Balogh László és Marsi László Mivel a mozgás során a sebesség (az állandó, egyen- 
úmak a Heves Megyei vízmű Rt.-től. súlyi értékhez aszimptotikusan közeledve) nő, ezért a
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gyorsulás sem lehet állandó, a képletben minden más 
konstans.

Miben különbözik két azonos méretű, de eltérő 
sűrűségű golyó gyorsulása? A vizsgálathoz kerestünk 
két alkalmas, nagyon hasonló felületű golyót: az 
egyik fából, a másik vasból készült.

Ezek jellemzői: rfa = rvas = 0,025 m; mfa = 0,050 kg; 
mvas = 0,533 kg. Egyéb adatok: = 1,29 kg/m3 (a le
vegő sűrűsége 0 °C-on), c, = 0,45 (a golyó légellen
állási tényezője).

Ezeket az értékeket behelyettesítve az (1) egyenlet
be, a két golyó gyorsulására a következő összefüggést 
kapjuk:

afa = 9,81 m/s2 - 0,0166 m/s2 - (0,0114 1/m) v2

avas = 9,81 m/s2 -0,00155 m/s2-(0,0011 1/m) v2

Eltérés a közegellenállásból és a felhajtóerőből szár
mazó tagnál tapasztalható, bár ez utóbbi hatása csak a 
fagolyónál befolyásolja némileg a gyorsulást. Ezt fi
gyelembe véve:

Meg lehet-e adni az esés tetszőleges pillanatában a 
golyók sebességét, illetve gyorsulását? -  Erre a kérdés
re nem is olyan egyszerű válaszolni, hiszen a mozgás 
során mindkét mennyiség változik. A megoldáshoz 
tudnunk kell, hogy a sebesség a megtett út idő szerin
ti első, a gyorsulás pedig második deriváltja. Ez alap
ján az (la) és (lb) egyenletek a következő alakba 
írhatók (mértékegységek nélkül):

cfsp
á f 

át2

9,79-0,0114 

9,81 -0,0011

( ás V u fa
á tv

ás ^vas

át

(2a)

(2b)

Az így kapott differenciálegyenletekben a két golyó 
út-idő, azaz s(í) függvénye az ismeretlen. Az egyenle
tekhez tartozik még két kezdőfeltétel, amelyek a go
lyók eredeti helyét és sebességét adják meg:

s(0) = 0, vQÖ) = 0. (2c)

afa = 9,79 m/s2 -(0,0114 1/m) v2, (la)

avas = 9,81 m/s2 -(0,0011 1/m) v2. (lb)

A golyó sebességének növekedése tehát a gyorsulás 
csökkenését okozza. A sebesség addig változik, amíg 
a gyorsulás jó közelítéssel 0 m/s2 nem lesz. Ezután a 
golyó gyakorlatilag az elért maximális sebességgel 
egyenletesen halad tovább. Ez az (la) és (lb) egyen
letekből kiszámítható:

vmax. fa
9,79

\| 0,0114 m/s «= 29,3 m/s,

9,81
vJ 0,0011

m/s = 94,4 m/s.

Látható, hogy a vasgolyó nagyobb sebességet érhet 
el. Továbbá az (la) és (lb) egyenlet szerint a közegel
lenállásból származó tagban a if együtthatója a vasgo
lyó esetén körülbelül egy nagyságrenddel kisebb a 
fáénál. Mindebből arra következtethetünk, hogy a 
fagolyó sebessége a mozgás során végig kisebb. 
Tehát a vasgolyó ér előbb földet! Általánosítva is ki
mondhatjuk: azonos méretű golyók közül a legna
gyobb sűrűségű ér le hamarabb.

1. ábra. A két golyó út-idő grafikonja.

A mozgásegyenletekből származó differenciálegyen
letek megoldása néhány ritka kivételtől (például sza
badesés, harmonikus rezgőmozgás) eltekintve na
gyon nehéz.

A problémát a Mathematica nevű programmal ol
dottuk meg az alábbiak szerint:
<<Calculus‘DSolve‘
utidol =DSolve[{y"[x]==9.79-0.0114y’[x]A2,y[0]==0,y'[0]==0},y[x],x]
utido2=DSolve[{y"[x]==9.81 -0.0011 y’[x]A2,y[0]==0,y’[0]==0],y[x],x]
sfa[xJ=Factor[Together[PowerExpand[utido1 [[1,1,2]]]]]
svas[xJ=Factor[Together[PowerExpand[utido2[[1,1,2]]]]]
vfa[x_]=D[sfa[x],x]
was[x_]=D[svas[x],x]
afa[x_]=D[vfa[x],x]
avas[xJ=D[vvas[x],x]

Az eredményül kapott függvények természetesen 
ábrázolhatok. A grafikonokat a jobb tanulmányozha- 
tóság érdekében célszerű hosszabb idejű esésekhez 
(például 20 s) készíteni.

A z út-idő függvények és a grafikonjaik:

s f a ( t )  = 87,72 ln[ch(0,334O],

s J L t )  = 909,1 lnlch(0,10401.

A két golyó közti távolság rohamosan nő. Például 5 s- 
os esési időnél, vagyis 117,5 m magas torony esetén a 
vasgolyó 28,7 m-es „előnnyel” ér földet (7. ábra).

A sebesség-időfüggvények és a grafikonjaik: 
vfa(t) = 29,3 th(0,334í), 

vvas{t) = 94,4 th(0,104 0.

A két függvény végtelenben vett határértéke meg
egyezik a korábban, elemi úton meghatározott vmíxfa 
és fmax_vas értékekkel, ami elgondolásaink helyességére 
utal (2. ábra).
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A gyorsulás-időfüggvények és a grafikonjaik:

a A t)  = -------------- ,
f  ch2(0,334 1)

a (,) = .. 9,81
ch2(0,104t)

A fagolyó gyorsulása 8-10 s után erősen közelít 
0-hoz, és ettől kezdve a mozgása egyenletesnek te
kinthető. A vasgolyónál ez 25-30 s elteltével követke
zik be (3- ábra).

A mozgás további elemzésében sokat segít, ha elké
szítjük az út-idő függvények inverzét: s~'(í) := t(h), 
amivel a torony magasságának ismeretében kiszámít
ható a golyó esésének ideje. A képlet meghatározásá
hoz a következő parancssort kell beírni a Matbema- 
tica programba:
tfa[s_]=Module[{x},Solve[sfa[x]==s,x][[1,1,2]]] 
tvas[s_]=Module[{x},Solve[svas[x]==s,x][[1,1,2]]]

Az eredményül kapott inverzfüggvények:
tfcfh )  = 2,993 cos"1̂ ’0114*),

tvafb )  = 9,627 c o s -V ’0011*).

Ezek különbsége megadja, hogy mennyi idő telik el a 
golyók földet érése között: At(h) = tfa( h ) - tvas(h). Az 
így kapott függvény grafikonja a 4. ábra.

Végezetül már „csak” az a feladat maradt, hogy 
valós körülmények között teszteljük eredményein
ket... Engedélyt kaptunk arra, hogy Heves város leg
magasabb építménye, a Víztorony tetejéről, 37,5 m

4. ábra. A két golyó földet érésének időkülönbsége az ejtés magas
ságának függvényében.

3. ábra. A két golyó gyorsulás-idő grafikonja.

magasságból ejthessük le a golyókat. Alkalmas eszköz 
hiányában nem volt lehetőségünk az esési idő pontos 
meghatározására, ezért más mérési eljárásokat kellett 
kidolgoznunk. A kísérletet kellemes 19-21 °C-os, 
szélcsendes időben végeztük el (1. kép).

A testek távolságának mérése egy ismert helyzetben 
Először határozzuk meg, hogy mekkora előnnyel ér 

le a vasgolyó! A t(h) függvénnyel kiszámítható a vas
golyó mozgásának ideje a földet érésig: tvas(37,5 m) = 
2,784 s. Ennyi idő elteltével a golyók távolsága

d = 37,5 m -  s/a(2,784 s) = 4,03 m.

A méréshez le kell fényképezni a golyók esésének 
utolsó 5-6 méterét úgy, hogy a vasgolyó már közvet
lenül a talaj fölött legyen és a képen a fagolyó is fel
tűnjön. A feladat nem volt egyszerű, hiszen a golyók 
sebességéből adódóan a felvételre körülbelül 0,02 s 
áll rendelkezésre! A torony aljában mérőskálát állítot
tunk fel: egy 2 m magas fehér paravánra 10 cm-en-

1. kép. A vas- és fagolyó ejtése a Víztorony tetejéről.
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2. ábra. A két golyó sebessége az eltelt idő függvényében.



ként 1 dm széles fekete csíkokat ragasztottunk. Az így 
elkészült „méterrúd” elé ejtettük a golyókat. Ezzel 
lehetővé vált a golyók távolságának meghatározása. 
12 ejtést végeztünk a toronyból. Az elkészített körül
belül 60 darab fénykép közül egy olyat találtunk, ami 
a feltételeknek megfelelt (2. kép). A kiértékelés során 
azt tapasztaltuk, hogy a golyók távolsága d = 5,05 m 
(emlékeztetőül, a számított érték: 4,03 m).

A testek földet érése között eltelt idő mérése
Ezt az időtartamot közvetlenül kiszámíthatjuk a 

At(b) függvény segítségével: a Víztoronyból való ejtés 
esetében

Aí(37,5 m) = 0,185 s.
A golyók mozgását videokamerával is rögzítettük. A 
földet érést kísérő koppanások jól hallhatóak a felvé
telen, így a köztük eltelt idő számítógépes hangelem
zéssel ms pontossággal mérhető. A 7 kiértékelt ejtés
nél ez az időtartam: At = 0,190±0,007 s-nak adódott 
(emlékeztetőül, a számított érték: 0,185 s).

A két mérés egyértelműen megmutatta, hogy helyt
álló volt az elméleti úton nyert „jóslatunk”, hiszen a 
kapott eredmények elég közel estek egymáshoz. 
Természetesen az is nyilvánvaló, hogy ennél több 
mérést kellett volna elvégeznünk ahhoz, hogy az 
elméleti úton kapott eredményeinket alaposabban 
„teszteljük” (többféle magasságból más méretű go
lyók ejtésével). De ez már meghaladta a szakkör ke
reteit. A célunkat így is bőven teljesítettük: sokat ta
nultunk és jól szórakoztunk! 2. kép. Becsapódásig mintegy 5 méter előnyre tesz szert a vasgolyó.

VÉLEMÉNYEK

AZ OKTATÁSI RENDSZER TERVEZETT REFORMJÁRÓL
Szabó Árpád, Nyíregyházi Főiskola, Fizika Tanszék
Szabó Tímea, Ungvári Nemzeti Egyetem, Elméleti Fizika Tanszék

A pedagógustársadalom örömmel fogadta a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkár
sága tudósítását a készülő új közoktatási törvény és a 
pedagógus életpályamodell koncepciójáról, azaz az

A Fizikai Szemle szerkesztő bizottsága az 1972-ben meghirdetett 
v é l e m é n y e k  sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez év
ben is. A szerkesztő bizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai 
Szemle feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és 
fizika oktatására vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gon
dolatokat tartalmaznak és építő szándékúak, függetlenül attól, 
hogy egyeznek-e a lap szerkesztőinek nézetével, vagy sem”. En
nek szellemében várjuk továbbra is olvasóink, várjuk a magyar fi
zikusok leveleit.

oktatási rendszer reformjáról szóló nyilatkozatot. Di
cséretes, hogy szakítani kívánnak az idegen minták 
kritikátlan követésével, és helyettük a legnemesebb 
magyar neveléstörténeti hagyományokra támaszkod
va és azokat a mai kor követelményeihez igazítva 
építik fel a magyar iskolarendszert. Vagyis a közokta
tásnak és a felsőoktatásnak azt a legracionálisabb 
változatát, amely biztosítja a társadalom, az állam kü
lönböző rétegei igényeinek kielégítését a piacgazda
ság teremtette új viszonyok között.

Tudatosult továbbá, hogy mivel az oktatási rendszer 
reformjának a megvalósítói a pedagógusok, így a re
form egyik legsürgetőbb kérdése a tanárképzés rende
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zése, mégpedig a bolognai rendszerbe kényszerített, a 
bolognai típusú tanárképzésre való átállás megszünte
tése. Dicséretes, hogy a tanárképzés jelenlegi szakem
bereinek és az oktatáspolitikusoknak nagy többsége 
megértette és egyetért a pedagógustársadalom tanítói
val és tanáraival abban, hogy a magyarországi tanár
képzés a bolognai rendszerbe sem tartalmilag, sem 
szerkezetileg nem illeszthető be. Mára oktatók, hallga
tók és akadémikusok egyre nagyobb száma követeli a 
bolognai tanárképzés helyett újra a jól bevált, a magyar 
hagyományokra épülő osztatlan ötéves, kétszakos kép
zés visszaállítását. A bolognai tanárképzés megszünte
tésével csökkenni fog a felsőoktatás expanziója (töme
gesedése), és így visszaáll mind a közoktatásban, mind 
a felsőoktatásban a mostanra lehetetlenné vált komoly 
teljesítmény megkövetelése, de javul a tanítói-tanári kar 
presztízsének megítélése is. Javulni fog az oktatás mi
nősége. Kevesebben lesznek azok a hallgatók, akik 
7-8-9 éve járnak egyetemre, akik folyamatosan, évről 
évre bukdácsolva teszik le vizsgáikat. Tehát az oktatási 
rendszer törvénytervezetének egyik súlyponti kérdése 
a bolognai rendszer alappillére, a kreditrendszer újra
gondolása és szigorítása.

A tanári hivatás népszerűsítésének legfontosabb és 
talán egyetlen feltétele, hogy a pedagógusok tekinté
lye, társadalmi és anyagi megbecsültsége újra növeke
désnek induljon. Az oktatásért felelős államtitkár köz
lése alapján erre van lehetőség. Hoffmann Rózsa 
ugyanis azt nyilatkozta, hogy kidolgozzák azt az élet- 
pályamodellt, amely a pedagógusok biztonságát, élet- 
színvonalát fogja garantálni. Jobb megbecsültség mel
lett már a jó, a kitűnő eredménnyel végzett érettségi
zett diákok közül is többen fognak jelentkezni a pe
dagógusi pályákra. így véget érhet az az időszak, 
amelynek során mintegy tíz éve fokozatosan csökken 
a fizika és kémia szakos tanári pályára jelentkezők 
száma. Gondoljunk csak arra, hogy 2008-ban az egész 
országban mindössze 18 fizikatanári diplomát adtak 
ki, vagy akár arra, hogy 2009 szeptemberében a ter
mészettudományi tanári mesterképzésre Magyarorszá
gon mindössze 24 jelentkező volt (a kémia tanári 
mesterszakra egyetlen hallgató jelentkezett). Siralmas 
a helyzet. Bátran kijelenthetjük, hogy a fizika és a 
kémia területén a tanárutánpótlás kritikus helyzetbe 
került. A természettudományos tantárgyak tanárután
pótlása nincs megoldva. De igen sajnálatos az is, hogy 
Magyarországon, abban az országban, amely annyi 
Nobel-díjas természettudóst adott a világnak, kirívóan 
alacsony a műszaki diplomát szerzők száma. Ki fogja 
a természettudományokat tanítani?

A természettudományok kritikusnak mondható hely
zetével már számos fórumon foglalkozott a Magyar 
Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat, és több jeles tudós hallatta hangját, bírálva a ter
mészettudományok oktatását a kötelező heti óraszám- 
csökkenéssel kapcsolatban. Oda jutottunk például, 
hogy a jelenlegi tantervek a fizika tanítására mindössze 
(tömbösítve) 9 órát irányoznak elő. Megjegyezzük, 
hogy már a l60 évvel ezelőtt, 1850-ben kiadott tanterv 
9 órában határozta meg a fizika tanítását, és azóta,

2003-ig, minden tanterv ennél több órát irányzott elő a 
fizika tanítására. (Fizikai Szemle 2009/6 216-217. ol
dal). Most viszont bizakodásra ad lehetőséget az okta
tásért felelős államtitkár nyilatkozata, amely szerint a 
készülő tantervekben hangsúlyos szerepet fognak 
kapni a természettudományok is. Örvendetes, hogy 
végre oktatáspolitikusok részéről is elhangoztak javító 
szándékú elképzelések, hogy a pozitív változás érdeké
ben a természettudományok presztízsét vissza kell állí
tani. Tudatosult az is, hogy az alaptudományok fejlődé
sének egyik záloga a klasszikus és a modern fizika, a 
kémia alaptételeinek és a biológia alaptörvényeinek 
ismerete. Minőségi változás csak a tanítási órák számá
nak növelésével érhető el. Csak óraszámnövelés bizto
sít időt, lehetőséget kísérletezésre, feladatok megoldá
sára és a tananyag „humanizálására”. (A tananyag hu
manizálása, a tananyag érdekesebbé, vonzóbbá tétele 
különösen a gyengébb képességű tanulók megnyerése 
érdekében szükséges). Kísérletek bemutatása, felada
tok megoldása és azok elemzése, továbbá a tananyag 
humanizálása, többek között egyes tudománytörténeti 
elemeknek az oktatásba való beiktatása nemcsak a 
tanulók érdeklődésének felkeltését szolgálja, hanem 
azt is, hogy előtérbe kerüljön az érdeklődés, a kezde
ményezés, a döntés és a kockázatvállalás szerepe, az 
egyén (a tanuló) felelősségvállalásának jelentősége. 
Üdvözlendő, hogy egy természettudományos tárgyból 
ismét kötelező lesz érettségizni.

Talán érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy nem 
kellene-e új tanterveket létrehozni, ugyanis az utóbbi 
50 évben nem alkottak minőségileg új oktatási tanter
veket. Csak a régebbi tantervek „foltozgatása” történt 
új tananyagrészek beiktatásával, ami legtöbbször a 
témák közti szerves kapcsolat megbontásához, a ta
nulók túlterheléséhez vezetett. Nagyon sajnálatos, 
hogy a jelenlegi tanterveknek megfelelő programok 
nem fedik az „új” szót. A tantervek tartalma (a tan
könyvek anyaga is) az elfogadott, mindenki által meg
szokott szemléletet tükrözik. (Ez alól szinte nincs ki
vétel, a környező országokban is hasonló a helyzet. A 
fizikaoktatás egy sor problémáját még egyetlen kelet
európai országban sem oldották meg). Marx György 
akadémikus a 20. század végén hangoztatta, hogy 
napjainkban nem érhetjük be azzal, hogy ismét és 
ismét korrigáljuk, mechanikusan bővítsük a tanterve
ket. Elkerülhetetlen a 21. század fizikaoktatása új tan
tervének megalkotása.

A fizikaoktatással összefüggő problémák megtár
gyalása tehát különösen időszerű és aktuális. Melyek 
ezek a problémák? Véleményünk szerint a követke
zők (néhányukat megfontolásra, véleményezésre a 
tantervkészítők figyelmébe ajánlunk):

1. A jelenlegi fizikatantervek minőségileg is és 
mennyiségileg is túlterhelik a tanulókat, ezért az emlí
tett kevés óraszám mellett a tantervekben meghatáro
zott tananyag teljes terjedelemben nem dolgozható fel 
az oktatás során.

2. Az iskolai fizikaoktatás tartalma és szerkezete 
nem felel meg maradéktalanul a fizika jelenlegi fejlett
ségi színvonalának, az élet követelményeinek.
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3. A tantervek tartalma és időbeni beosztása (eseten
ként) olyan matematikai ismereteket igényel, amelyek
kel tanításukkor a tanulók még nem rendelkeznek.

4. A tantervek az elméletre helyezik a nagyobb 
hangsúlyt, csak nagyon kevés időt irányoznak elő 
kísérletezésre, feladatok megoldására, a megszerzett 
ismeretek alkalmazására, aktuális kérdések megbe
szélésére.

Továbbá a fizikaoktatás szempontjából egy sor fon
tos kérdés még nem nyert végleges megoldást, például:

a) Az iskolai tantárgyak kapcsolata, egyes tantár
gyak egybehangolt tanítása. Több tantárgy esetében, 
számos jelenség tanításakor alkalmaznak közös vagy 
egymáshoz nagyon hasonló szakkifejezéseket, közös 
fogalmakat, analóg kutatási módszereket.

b) Milyen legyen az iskolai oktatás folyamatában az 
elméleti magyarázatokra és más tevékenységekre 
fordított idő aránya, vagyis a tananyag tartalmát ille
tően hogyan differenciálódjon az oktatás?

c) Milyen legyen tartalmilag a fizika, mint tantárgy? 
Vajon tartalmának csak a leggyakoribb jelenségekre 
és a legalapvetőbb elméletekre kell kiterjednie, vagyis 
a tananyag kiválasztásánál és elosztásánál mit kell 
irányadónak tekinteni?

d) Meghatározóvá kell-e tenni azt az elvet, amely a 
fizikaoktatás folyamatában biztosítja az extenzív taní
tási módszerről az intenzív módszerre való átmenetet?

e) Oldani kell-e a jelenlegi tantervek kimondottan 
diszciplína-orientáltságát, azaz osztani kell azon szak

emberek véleményét, akik a gimnáziumi osztályok
ban az alternatív tantervek bevezetésének létjogosult
ságát hangsúlyozzák?

Megjegyezzük, hogy vannak tanárok, akik úgy tart
ják, hogy a tanulók egy része a tantárgyak jelentős 
hányadát, köztük a fizikát is csak az értelmiségivé 
válás általános szintjén akarja tanulni. Hangsúlyozzák, 
hogy ezek számára nem releváns a fizika tantárgy
centrikus tanítása, de azt is kifejezik, hogy ez nem 
jelentheti a tudományosság, a szakszerűség, az ala
posság feladását. Ugyanakkor kérik, hogy akik a fizi
kát választják életpályául, vagy a felsőoktatási intéz
ményben a megfelelő specializált irányban szándé
koznak továbbtanulni, azok számára a továbbiakban 
is biztosítva legyen a lehetőség a diszciplínaorientált 
„kemény” fizika tanulásához. A tanárok továbbá azt is 
tudatosítják, hogy a 21. században a természettudo
mányos műveltség már nem csupán az általános kul
turális tájékozottság fontos része, hanem az állampol
gárok felelősségteljes cselekvéséhez elengedhetetle
nül szükséges tudás is, hiszen a versenyképesség fej
lődésének legfőbb akadálya a tudás hiánya.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezek az általunk véle
ményezésre javasolt, elemzést igénylő korszerűsítési 
törekvések egyáltalán nem rúgják fel a hagyományos 
fizikatanítási módszereket, hanem azok hiányosságai
ra utalnak. Nem a jelenlegi tanterveket megsemmisítő 
folyamatról, hanem a régebbieket tökéletesítő, egy 
újat létrehozó tantervi átalakításról van szó.

KÖNYVESPOLC

MIT ÉR A TUDOMÁNY HUMOR NÉLKÜL?
Beck Mihály: Humor a tudományban
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, 204 oldal

Nevetés és humor nélkül az élet egyhangú, szürke, a 
teljes és boldog élet vidámsággal fűszerezett. A tudo
mány viszont sokak szerint száraz, unalmas és fárasz
tó, azoknak való, akiknek nincs humorérzékük.

Erre a nézetre cáfol rá Beck Mihály akadémikus 
Humor a tudományban című nemrég megjelent mű
ve, amelyben a szerző így fogalmaz: „Sokak számára 
meglepőnek, sőt szentségtörésnek tűnhet a tudomány 
humoráról beszélni, hiszen a tudomány komoly do
log. Akik így vélekednek, nem veszik figyelembe, 
hogy a tudománnyal foglalkozók is emberek, közön
séges, olykor kifinomult tulajdonságokkal, amelyek a 
humoros történések forrásai lehetnek, sőt magának a 
tudományos kutatásnak is vannak elemei, amelyek 
sajátosan azonosak: a látszólag össze nem függő dol
gok közötti kapcsolat felfedése.”

A könyv kézbe vételekor az olvasó azonnal felis
meri, hogy a művet tudós ember írta. A mondanivaló 
logikus felépítése fokozatosan vezeti be az olvasót a 
tudomány humorának rejtelmeibe. A Humor termé
szetrajza című fejezet ismerteti az alapvető definíció
kat és ismereteket, majd a tudomány humorának iro
dalma és a humoros tudományos díjak sokasága kerül 
terítékre. Ezután következik a humoros alkotások 
széles spektrumának áttekintése számos szórakoztató 
példával. Külön figyelmet érdemel A tudomány tragi
komédiája című fejezet, amely tudományos életünk 
számos, a nagyközönség előtt feltehetően ismeretlen, 
de fontos és aktuális problémáját járja körül.

A könyv legélvezetesebb része a koholmányok, 
tréfás közlemények, anekdoták és humoros történe
tek áttekintése szórakoztató és tanulságos esetek be-
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beszédeikben méltatták Őt, és még külföldről is ér
keztek munkatársai, barátai, hogy megjelenésükkel 
áldozzanak János emlékének.

Jómagam ezekkel a sorokkal is szeretném megkö
szönni az együtt végzett hétéves közös munkát, az 
azóta is tartó baráti kapcsolatot, közös otthonunk, a 
Magyar Tudományos Akadémia érdekében és keretei 
közötti tevékenységet és azt a közösséget a Szilárd
testfizikai és Optikai Kutatóintézetben, amelynek 
eredményességéhez, az eredményességhez elenged
hetetlenül szükséges alkotó légkör kiépítéséhez és 
fenntartásához oly sokban hozzájárult.

Nehéz tudomásul vennem, hogy nincs többé kö
zöttünk, és szomorúságomat csak részben enyhíti az a 
tény és elhangzott ígéret, hogy emlékét híven meg
őrizzük.

Kollár János, 1945-2011
Az egyetem végeztével egy alapos tudású, kiváló fiatalember 
indult útjára. Gondolkodása egy természettudósra jellemzően 
logikus, tényekre építő volt. Értékrendje is erre a gondolko
dásra alapozott, az általános emberi értékeket előtérbe helyező 
volt. így sokra becsülte az egyenességet, a hűséget, a barátsá
got, a tudást. A közösség embere volt. Környezete boldogulá
sáért háttérbe helyezte saját érdekeit. Ezt tükrözte az általa 
vezetett intézet működése, a benne kialakult légkör. Az intézet
ben nyugodt és békés, az elmélyült kutatásra, maradandó tudo
mányos eredmények létrehozására alkalmas körülményeket te
remtett.

Kiemelkedő eredményei fűződnek a felületi tulajdonságok 
értelmezéséhez, úttörő kutatója volt a sűrűségfunkcionál-elmélet 
kidolgozásának és szilárdtestfizikai alkalmazásainak.

Minden helyzetet hihetetlen nyugalommal tudott kezelni, és 
amikor valami nem tetszett neki, csak néha tett egy-egy kételke
dő vagy humoros megjegyzést.

Nagyon szerette a természetet, amit gyönyörködve tudott 
szemlélni.

Amikor intézeti ablakunkba betelepedett egy fülesbagoly, 
minden nap megkérdezte, hogy mit csinál a bagoly, tanulja-e 
már a fizikát?

Jelmondata Albert Einsten szavaival kifejezve a következő 
lehetett volna:

„Békét nem lehet erőszakkal teremteni, csak végtelen megér
téssel.”

Akik ismerték -  sokat gyarapodtak általa, mert remek szak
ember, empatikus kolléga és rendkívül humánus Ember volt.

Szűkebb környezete családja, barátai, és tágabb környezete 
kollégái, tudóstársai mind-mind sokat kaptak tőle.

Úgy gondolom, hogy Kollár Jánosra sokáig fogunk még em
lékezni a legnagyobb tisztelettel.

iCzitrovszky Aladár és Faigei Gyula temetésen elhangzott 
beszédeinek néhány gondolata.)
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mutatásával. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 
humor felismeréséhez és értékeléséhez az olvasónak 
szüksége van némi tudományos ismeretre, legalább 
középiskolás szinten. Különösen igaz ez a tudomá
nyos elnevezések humorával és a tudomány tragiko
médiájával foglalkozó fejezetekre. Ha azonban az 
olvasó veszi a fáradságot és feleleveníti régen elfelej
tett ismereteit, felhőtlenül szórakozhat, az olvasott 
rész élvezeti értékétől függően hahotázhat, kacaghat, 
kuncoghat, nevetgélhet vagy éppen vihoghat -  aho
gyan azt a Nevetés fiziológiai hatásokra című fejezet
ből megtudhatjuk! Mivel részletes áttekintésre itt nincs 
mód, kedvcsinálónak csak néhány kiragadott esetet 
ismertetünk, főleg magyar vonatkozásaik miatt.

Az elmúlt évtizedekben számos olyan díjat alapítot
tak, amellyel bizonyos vitatható vagy éppenséggel 
érdemtelen teljesítményeket „jutalmaznak”. Ilyen az 
IgNobel-díj, amelynek neve (ignoble = nemtelen, hit
vány) is jelzi, hogy a nyertesek nem világraszóló ered
ményekkel hívták fel magukra a figyelmet. A díjak 
átadására látványos ünnepség keretében kerül sor, 
amelyen csak a különlegesen jó humorérzékű díjazot
tak szoktak személyesen megjelenni. Nos, 1991-ben 
IgNobel Békedíj nyertese Teller Ede, a hidrogénbom
ba atyja, és a csillagháborús fegyverek kidolgozásá
nak úttörője volt, „élethosszig tartó erőfeszítéseiért a 
béke eddig általunk ismert jelentésének megváltozta
tásáért.” (Teller nem jelent meg az ünnepségen.)

A kiemelkedő tudósokról is sok érdekes történet ke
ring, jó részük feltehetően csak városi legenda. Érdemes 
egy igazi magyaros legendát idézni Beck profeszszortól: 
„Sokszor emlegetik az USA Atomenergia Bizottságának 
egyik ülését, melyen az elnöklő Urey-nak Teller a kö
vetkező kérdést tette fel: »Elnök Úr! Az USA demokrati
kus állam?« Urey meghökkent, és azt válaszolta: »Termé
szetesen. Az USA a legdemokratikusabb állam.« Teller: 
»Feltételezem, hogy akkor a fontos kérdéseket itt nép
szavazással döntik el.« Urey: »Természetesen. Minden 
fontos kérdést népszavazással döntünk el.« Teller: »Ak
kor javasolom, Elnök Úr, hogy ülésünket magyar nyel
ven folytassuk.« Ugyanis a tagok közül négyen (Teller, 
Wigner, Szilárd és Neumann) magyarok voltak. Igazán 
jól hangzik. 1983-ban megkérdeztem Wigner Jenőt, 
hogy tényleg megtörtént-e ez az eset. Wigner azt vála
szolta, hogy nem is történhetett meg, mert ő maga 
sosem volt az Atomenergia Bizottság tagja, hanem csak 
annak valamelyik albizottságáé.”

Ne maradjon ki a lélekmelengető példák közül 
Neumann János se: „Neumann Jánosról sok történet 
kering. Az egyik legkedvesebb szerint egyszer egy 
társaságban megjegyezte, hogy kívülről tudja a New 
York-i telefonkönyv felét. A beszélgetőtársak ezt 
megdöbbenve hallgatták, de elhitték, hiszen a zseniá
lis Neumann Jánosról még azt is el tudták képzelni, 
hogy tényleg tudja az öt vaskos kötet felét. Neumann 
kis szünet után hozzátette: »csak az a baj, hogy a szá
mokat tudom, de a neveket nem.«”

A koholmányok és tréfás közlemények esetében 
azonban fennáll annak a veszélye, hogy azokat egye
sek komolyan veszik, és ennek szórakozás helyett más,

sokkal kínosabb következményei lehetnek. Ilyen a 
hideg fúzió  híres esete, amelynek köszönhetően a két 
„felfedező”, Martin Fleischmann és Stanley Ponskény
telen volt visszavonulni a tudomány színpadáról.

Kevesebben ismerik Sokai nagy vihart kavart híres 
tréfáját, amelynek köszönhetően egyes társadalomtu
dósok a gúny céltáblái lettek. Az előzményekhez tar
tozik, hogy egyes „posztmodern” társadalomtudósok 
szerint a természettudomány társadalmi konstrukció 
eredménye, vagyis annak törvényszerűségei nem tük
rözik az objektív valóságot. A két tudományterület kö
zött kialakult vita, a „science war” közepette jelent meg 
a Social Text című társadalomtudományi folyóiratban 
Alan Sokai fizikus professzor A határok áttörése: arccal 
a kvantumgravitáció transzformatív hermeneutikája 
felé című cikke. Beck professzor megfogalmazása sze
rint: „A szerkesztők nem vették észre, hogy a terjedel
mes, rengeteg irodalmi hivatkozást és jegyzetet tartal
mazó dolgozat tulajdonképpen paródia, a tudománnyal 
kívülről foglalkozó, a tudományos megállapításokat 
valójában nem értő, de azokat bőven idéző tudomány
szociológusok kigúnyolása.” A példátlanul sikeres tréfa 
hatásaival még a hazai szakmai folyóiratok is foglalkoz
tak (Posztmodern panoptikum. Magyar Tudomány, 
1998/12, 1468-1474. old.).

Beck professzor külön fejezetben foglalkozik a 
megvásárolt tudományos elismeréssel, amely egyik 
forrása a tudomány tragikomédiájának. A tudományos 
kutatásban elért eredmények társadalmi elismerésére 
szolgálnak a különböző diplomák, tudományos foko
zatok, testületi tagságok és díjak. Normális körülmé
nyek között ezekért az elismerésekért keményen meg 
kell dolgozni, és az elismerés értékét az adományozó 
intézmény tudományos rangja szabja meg. Sajnos a 
megalapozatlan igények -  a kritikátlan becsvágy -  
létrehozta a hiúságipart, amely révén bárki hozzájut
hat különféle diplomákhoz, díjakhoz, érmekhez, ha 
azt jól megfizeti. Többek között ilyen igényeket elégít 
ki az American Biographical Institute (ABI), amely 
több tucat díjat adományoz a fizető ügyfélnek, kíván
ság szerint, mint például Man of the Year, The Most 
Admired Man of the Decade, Man of Science stb.

Elrettentő példaként említhető, hogy néhány éve 
egy napilapunkban terjedelmes interjú jelent meg a 
tudomány fenegyerekével, hazánk kiválóságával, aki a 
következő kitüntetésekkel szerénykedhet: Personality 
of the Year, Man of the Year 1991, Twenty Five Year 
Silver Achievement 1992, Most Admired Man of the 
Decade, valamint a Tudomány Oscar-dija (?). Talán a 
kedves olvasó kitalálhatta, hogy e nevenincs tudós 
nem rendelkezik semmiféle hazai tudományos foko
zattal!

Végezetül egy operettbe illő finálé (bár ez az eset 
nem kerül ismertetésre Beck professzor könyvében, 
de élvezeti értéke és tanulságai miatt érdemes megem
líteni): Kroó Norbert akadémikus, az MTA alelnöke, az 
Európai Fizikai Társulat soros elnöke felkelthette a 
már említett American Biographical Institute figyel
mét, mivel lakáscíméreO) J. M. Evans ügyvezető alel- 
nök aláírással kiküldött levélben (Ki a tudós? Magyar
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Tudomány 1993/11, 1363-1365. old.) egyebek között 
az alábbi sorok olvashatók:

„...Nagy örömmel tölt el, hogy én lehetek az, aki 
elsőként gratulál abból az alkalomból, hogy Önt jelöl
ték az Évtized Legcsodáltabb Asszonya cím kiválasz
tottjai közé.

Az ABI Nemzetközi Kutatási Tanácsa 26 év kutatá
sai alapján egy szavazólistát állított össze azon nők 
közül, akik a legkülönbözőbb módokon befolyásolták 
a társadalmat és az évtizedet, amelyben élünk. A Ta
nács a nemzetközi tagjainak szavazatai alapján ebből 
csupán néhány nőt választottak ki, akit jelöltek az 
Évtized Legcsodáltabb Asszonya címre.”

Még azt is meg kell említeni, hogy a nagy megtisz
teltetés természetesen nincs ingyen, a díszes oklevél a 
boldog kitüntetett sok-sok dollárjába kerül!

Az előbbieket összegezve, Beck Mihály könyve 
valójában tudományos alkotás, amely a vizsgált témát 
szakszerűen körüljárva tart görbe tükröt a tudomány 
elé. A terjedelmes irodalomjegyzék lehetővé teszi az 
érdeklődőknek, hogy a témában elmélyedjenek. Egy 
dolog azonban biztosan állítható: mindazok, akik az 
ismertetett példákat, esettanulmányokat olvasva re
mekül szórakoztak, egyet fognak érteni abban, hogy 
a tudományban is nélkülözhetetlen a humor!

Bencze Gyula

H Í R E K -E S E M É N Y E K

KOLLÁR JÁNOSRA EMLÉKEZEM Kroó Norbert

1998-ig vezettem az MTA Szilárdtestfizikai (és Opti
kai) Kutatóintézetét, s igazgatóságom utolsó hét évé
ben Kollár János igazgatóhelyettesként segítette 
munkámat. Távozásom után átvette az Intézet veze
tését és nagy örömöt jelentett számomra, hogy igaz
gatói munkáját ugyanabban a szellemben folytatta, 
mint az azt megelőző közös munkánk során. Az Inté
zet értékeit külső és belső felmérések egyaránt ki
emelték és ebben kiemelkedő szerepet játszott ez a 
nyugodt, a munkára és annak eredményességére 
koncentráló légkör, amely az Intézetben uralkodott 
és amely Kollár János hozzáállásának (is) volt kö
szönhető.

Az utóbbi években is gyakran beszélgettünk, első
sorban a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 
(SZFKI) dolgairól, de sok minden más is terítékre ke
rült. Műtétje előtti utolsó beszélgetésünk néhány nap
pal kórházba vonulása előtt zajlott le és szinte minden 
perce, mondata ma is élénken él emlékezetemben. 
Mivel mindkettőnknek más dolga is akadt, nem tud
tuk befejezni a beszélgetés néhány témáját, és javasla
tára abban maradtunk, hogy rövidesen folytatjuk ott, 
ahol abbahagytuk. „Rövid szabadságra megyek -  
mondta -  mivel egy kisebb műtét vár rám, de maxi
mum két-három hét és újra beszélgethetünk.” Nem 
tudom, hogy a két-három hetet komolyan gondolta-e, 
vagy csak engem akart megnyugtatni, de ma már ez 
nem is lényeges.

Ő maga nyugodt, megfontolt, tömör mondatokkal 
szóló, zárkózott ember volt, amit mindig nagyra érté
keltem, és erre a beszélgetésünkre is ez volt a jellem
ző. Amikor a tartósnak remélt, de sajnos csak átme
neti lábadozása idején, karácsony előtt Pilisborosje- 
női házukban meglátogattam, szemmel láthatóan 
nagyon örült találkozásunknak. Nyugalmat sugárzó,

csendes családi környezetben, amely körülvette lába
dozásának mindennapjait, a korábban is szokásos 
stílusában beszélt a jövőről, a remélt közeli teljes 
felépülésről. Utolsó emlékem az az ölelés, amelyet 
búcsúzásomkor kaptam Tőle, s amelyre nem tudok 
meghatódottság nélkül gondolni, bár akkor és ott 
sem ő, sem én nem hittük, hogy ez az utolsó találko
zásunk.

Jánossal nincs közös cikkünk. Szakmai munkánk 
külön utakon haladt, nemcsak azért, mert az Ő érdek
lődésének középpontjában az elméleti fizika állt, míg 
én a kísérletezés területét preferáltam, hanem mert a 
vizsgált problémák is más területekről bukkantak 
elénk. Ettől függetlenül, gyakran olvastam cikkeit és 
mindig megragadott azok logikája, intellektuális szép
sége. Ezért is mertem Őt már a korábbi években is a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjául javasolni, és 
nagyon boldog voltam, amikor 2010-ben a választás 
Számára is sikerrel zárult. Úgy éreztem, ez egyrészt 
személyes munkájának elismerése, de egyúttal az 
SZFKI számára is előnyöket hozhat.

Ugyancsak örömmel tapasztaltam, hogy a zárkó
zott Kollár János energiájának egyre növekvő hánya
dát volt hajlandó a nagyobb közösség érdekében ka
matoztatni. Mint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
elnöki posztjának várományosa, az MTA Szilárdtestfi
zikai Bizottságának elnöke, vagy az Európai Tudo
mányos Alapítvány Fizikai és Mérnöki Állandó Bi
zottságának magyar tagja, mind a hazai, mind a nem
zetközi szakmai közösség elismerését és szeretetét 
kivívta Számára.

Gondolom, sokan vagyunk, akik meghatottan gon
dolunk temetésére, arra, ahogy az Iránta érzett meg
becsülést és szeretetet kifejezték sokan, kollégák, 
barátok azzal, hogy elkísérték Őt utolsó útjára, búcsú-
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A PAKSI ATOMERŐMŰ FÖLDRENGESBIZTONSAGA
Katona Tamás

Paks Atomerőmű Zrt.

Az atomerőművek biztonságáról

Az atomreaktorok akkor biztonságosak, ha minden 
körülmények között a láncreakció leállítható, a reak
tor lehűthető, a hűtés folyamatosan biztosítható és a 
radioaktív közegek nem kerülnek ki a környezetbe.

Az első követelmény érthető, hiszen így megállítha
tó a maghasadásokból származó energiatermelés, il
letve a láncreakció ellenőrizetlen felgyorsulása is ki
zárható. Ezt a funkciót neutronelnyelő anyagok reak
torba való bejuttatásával lehet elérni, ami történhet 
abszorbens rudakkal vagy a hűtőközegben oldott 
abszorbenssel, a gyakorlati esetekben borral.

A leállított reaktor hűtésére azért van szükség, mert a 
maghasadás következtében az üzemanyag magokból, 
mint az U235, instabil magok keletkeznek különféle 
bomlási láncok eredményeként. Az instabil magok ter
mészetének megfelelően különböző idő alatt stabil 
magokká alakulnak, és ebben a folyamatban hő kelet
kezik, amit maradványhő-képződésnek nevezünk. Ezt 
a hőt több okból is ki kell vonni a rendszerből:

— Az üzemanyag ne hevüljön túl, megmaradjon 
szerkezeti integritása, ami mind a hűthetőségnek, 
mind a reaktivitás kézben tartásának feltétele. Egyút
tal a radioaktív anyagok visszatartása szempontjából 
is fontos, hiszen az üzemanyag (megjelenését tekintve 
egy kerámia) anyagában viszatartva marad ekkor az 
aktivitás nagy része, a gáznemű és halogén anyagok 
kivételével.

— A lehűtött rendszerben alacsony nyomást lehet 
tartani, ami azért fontos, mert legyen bár a legkisebb 
tömörtelenség a reaktor aktív zónáját magában fogla
ló rendszeren, azon a külső és a belső nyomás közötti 
különbség a szivárgás hajtóereje, aminek célszerű a 
legkisebbnek lenni.

— A harmadik ok pedig az, hogy az üzemanyag
pasztillákat magába foglaló csövecskék anyaga cirkó
nium, amely 1200 °C felett a vízgőzzel reakcióba lép

ve oxidálódik, és ennek következtében hidrogén ke
letkezik. A hidrogén, mint robbanóképes gáz jelenléte 
a rendszerben új veszélyt jelent, ezért erre az esetre 
ma már az atomerőművekben, így a paksi erőműben 
is, hidrogén rekombinátorokat telepítenek a robba
násképes hidrogénkoncentráció kialakulásának meg
előzése céljából.

A hűtéshez, az üzemzavari hűtőrendszerek műkö
déséhez két dolog feltétlenül kell: hűtőközeg, azaz a 
könnyűvizes reaktorokban víz, valamint villamos 
energia a hűtőrendszer és az erőmű állapotáról elen
gedhetetlen információt szolgáltató műszerek működ
tetéséhez.

A maradványhő termelése -  egyea magok gyors sta
bil állapotba kerülésének köszönhetően -  rohamosan 
csökken, és amíg a reaktor leállítása után ez az üzemi 
teljesítmény 7%-át teszi ki, néhány óra után már egy 
százaléknyi, majd néhány nap után ez a teljesítmény a 
százalék tört része lesz. A kiégett és a reaktorból kira
kott üzemanyag hőtermelése általában öt év után éri el 
azt a szintet, hogy átmeneti tárolókba helyezhető le
gyen, addig a kiégett üzemanyag a reaktorok melletti 
tárolókban folyamatos hűtés mellett tárolható.

A radioaktív anyagok visszatartását több fizikai gát 
biztosítja: az üzemanyag maga, az üzemanyagot ma
gába foglaló burkolat, a reaktor és a primérkör szer
kezete mint nyomástartó rendszer és legvégül a kon- 
ténment szerkezete.

A biztonsághoz elengedhetetlen funkciók nagy 
megbízhatóságát három konstrukciós elv alkalmazása 
szolgálja:

-  Az adott funkciót megvalósító rendszerek több
szörözése, akár négyszeres redundanciával. így pél
dául a paksi atomerőműben a vészhelyzeti villamos- 
energia-ellátást minden blokkon három dízelgenerátor 
biztosítja, amelyek teljesítménye egyenként is elégsé
ges az üzemzavari energiaigény kielégítésére, és ezen 
kívül van még biztonsági akkumulátortelep is.

KATONA TAMÁS: A PAKSI ATOMERŐMŰ FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA 109



-  Az azonos funkciót teljesítő rendszerek egymás
tól eltérő gyártmányú, kivitelű, működési elvű ele
mekből épülnek fel, ezzel csökkentve annak lehető
ségét, hogy a redundáns rendszerek egy időben esse
nek ki, hiszen az azonos elemek azonos módon és 
időben hibásodhatnak meg.

-  A redundáns biztonsági rendszerek térbeli szét
választása pedig azt szolgálja, hogy egy tűz vagy más 
meghibásodás egyszerre ne érhessen több rendszert is.

Az atomerőművek biztonsága magában foglalja a 
földrengésekkel és más természeti katasztrófákkal 
szembeni biztonságot. Erre ismét ráirányította a fi
gyelmet a japán Honshu-sziget keleti partjának köze
lében 2011. március 11-én bekövetkezett földrengés, 
majd az azt követő szökőár.

Mi történt a Fukushima Daiichi atomerőműben?

2011. március 11-én hatalmas, kilences magnitúdójú 
földrengés pattant ki Japán keleti partjától mintegy 
150 km-re. Ez a földrengés méretében jóval megha
ladta a Japán-árok mentén a huszadik században ész
lelt rengéseket, amelyek mind 81 körüli magnitúdó- 
júak voltak, és a 869-ben történt nagy rengéshez ha
sonló, amelyet követően Sendai várost elpusztította a 
szökőár. Ez a rengés egyike az elmúlt száz év legna
gyobb földrengéseinek.

A rengés által érintett területen öt atomerőmű-te
lephely van 15 atomerőművi blokkal, ebből három, az 
Onagawa, a Fukushima Daiichi és a Fukushima Daini 
összesen 13 blokkja a földrengés és a cunami által 
legjobban érintett partszakaszon. A földrengést köve
tően minden üzemelő reaktor automatikusan leállt és 
elindult a reaktorok lehűtése. Az erőművekben, a 13 
blokkon semmilyen, a biztonságot veszélyeztető kár 
nem történt. így volt ez a Fukushima Daiichi erőmű
ben is, ahol hat blokk van, amelyek közül három 
üzemben volt a földrengés előtt, három pedig karban
tartáson. A földrengés után mintegy egy órával ért le a 
szökőár a Fukushima Daiichi atomerőmű telephelyére 
és teljesen tönkretette a villamos energiát adó dízelge
nerátorokat. Ettől a kezdve a véges időtartamra elég
séges és korlátozott teljesítményű akkumulátorok 
álltak rendelkezésre a reaktorok hűtéséhez. Mobil 
dízelgenerátorok helyszínre szállítására, vagy a villa- 
mosenergia-ellátás helyreállítására volt szükség egy 
olyan hátországból, ahol rendkívüli állapotok ural
kodtak a földrengés és a cunami következtében. A 
hűtés elvesztése után rendkívüli állapotot hirdettek ki 
az atomerőműben, és elkezdték a környéken lakók 
kitelepítését. Ezek után lényegében az alábbi ese
ménysorozat indult el minden blokkon:

A hűtés hiányában a hőmérséklet és ezzel együtt a 
nyomás is megnőtt a reaktorokban. A reaktor sérülé
sét megelőzendő a reaktorokat lefúvatták a belső, 
acél konténmentbe. Megjegyezzük, a biztonságra való 
tervezés elveinek megfelelően kettős konténment 
van, egy belső acélkonténment és egy külső vasbe
ton. Ám egy idő után a belső konténmentekben is

1. táblázat
Nagy földrengések

dátum hely magnitúdó

I960. 05. 22. Chile 9,5

1964. 03. 28. Prince William, Dél-Alaszka 9,2

2004. 12. 26. Andaman-szigetek, Szumátra 9,1

2011. 03. 11. Honshu, Japán 9,0

1952. 11. 04. Kamcsatka, Oroszország 9,0

1868. 08. 13. Arica, Peru (most Chile) 9,0

1700. 01. 26. Cascadia-zóna (Egyesült Államok, Kanada) 9,0

Forrás: U.S. Geological Survey honlap

veszélyes túlnyomás alakult ki, amelyet a konténment 
sérülését megakadályozandó lefúvattak. A túlhevült 
üzemanyag-burkolat oxidációja során keletkező és 
kiszivárgó hidrogén felrobbant és lerombolta a reak
tor feletti csarnokot. Ez az eseménysorozat követke
zett be mindhárom blokkon, különbség a hidrogén
robbanás helyében, a konténment állapotában van. A 
reaktorok üzemzavari hűtését ebben a helyzetben 
csak rendkívüli eszközökkel, tengervíz bejuttatásával 
lehetett biztosítani, amihez a reaktivitás kontrollja 
érdekében még bőrt is kevertek. A lefúvatások során, 
majd a sérüléseken főleg gáznemű aktív anyagok és 
jód került a környezetbe. A sérült üzemanyagból is 
került ki radioaktív anyag, de ennek mennyisége és 
szétszóródása korlátos.

A pihentető medencékben lévő üzemanyag hűtése és 
felmelegedése volt a második gond, amivel meg kellett 
küzdeni. A túlhevülés itt is kibocsátásokhoz vezetett.

A helyzetet súlyosbították a tüzek, amelyek a blok
kokon lévő kábelek és egyéb éghető anyagok kigyul
ladásából és hidrogénrobbanásokból keletkeztek.

A helyzet még továbbra is súlyos, bár időközben 
helyreállították a telephely villamosenergia-ellátását. 
A biztonsági rendszerek, így a reaktor és a pihentető 
medencék hűtésének helyreállítása még igen bonyo
lult és megoldandó feladat. Nap mint nap várhatók 
még komplikációk az elhárítási munkálatok során, de 
ma már biztosak lehetünk abban, hogy a folyamat a 
reaktorok és a pihentető medencék feletti teljes ellen
őrzés megvalósítása felé halad.

A sérült három reaktorblokk, mint termelő kapaci
tás elveszett, helyreállíthatatlan, azokat megfelelően 
el kell zárni a környezettől. A környezetbe kijutott 
aktivitás a katasztrófa méreteihez képest és a cserno
bili katasztrófában kibocsátotthoz képest igen mérsé
kelt. Az evakuálásnak köszönhetően a lakosság biz
tonságban van. Bár a környezetben, sőt igen nagy 
távolságokon is mérhető a japán nukleáris kibocsátás
ból származó sugárzás, de a mérhetőség még nem 
jelent egészségi kockázatot, és ennek a kibocsátásnak 
hazánkban egészségügyi kockázata nincsen. A sugár
zás szintje, illetve a radioaktív jód és cézium koncent
rációja az atomerőmű környezetében is jelentősen 
szór, az ivóvíz és a zöldségfélék fogyasztására korlá
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tozások vannak az atomerőmű körzetében (2011. 
március 31-én, lásd http://www.iaea.org/newscenter/ 
news/tsunamiupdateO 1. html).

Fentiekből látható, hogy az egyik alapvető bizton
sági funkció elvesztése, azaz a reaktor, illetve a kiégett 
üzemanyag hűtésének elvesztése a szükség villamos- 
energia-ellátás elvesztése következtében milyen súlyos 
következményekkel jár, egyebek közt a másik bizton
sági funkció, az aktív közegek visszatartása is sérül. 
Igaz, ehhez nem volt elég a világ egyik ismert legna
gyobb földrengése (7. táblázat), ehhez egy, a tervben 
figyelembe vettnél jóval nagyobb szökőár is kellett.

A paksi atomerőmű földrengésbiztonsága

Jogosan merül fel a kérdés, mennyire biztonságos a 
paksi atomerőmű egy súlyos természeti katasztrófa, 
egy a paksi telephelyen elképzelhető nagy földrengés 
esetén. Ennek megértéséhez két dolgot kell tisztázni:

1. Milyen földrengésre lehet számítani a paksi te
lephelyen, illetve milyen földrengésre kell tervezni az 
atomerőművet?

2. Hogyan lehet az atomerőművet földrengésbiz
tossá tenni, s ehhez mit kellett tenni a paksi atomerő
műben?

Mekkora földrengésre kell tervezni 
az atomerőművet?

Az olyan aktív területeken, mint a japán szigetek is, 
óriási történelmi és műszeres adatbázis áll rendelke
zésre ahhoz, hogy egy telephelyen várható legna
gyobb földrengést ennek alapján meg lehessen hatá
rozni. Ez az ismeretanyag az alapja a telephelyi föld
rengésveszély determinisztikus módszerrel történő 
meghatározásának. Az olyan területeken, mint a Pan
non-medence, ahol a szeizmicitás nem ennyire kifeje
zett, és az erre vonatkozó ismereteink is bizonytala
nabbak, valószínűségi módszert alkalmaznak a telep
hely földrengés-veszélyeztetettségének meghatározá
sára, amely módszer épp a bizonytalanságok megfe
lelő figyelembe vételére alkalmas.

Az atomerőműveket általában a tízezer év alatt 
előforduló legnagyobb földrengés hatásaira, az általa 
kiváltott telephelyi gyorsulásokra kell tervezni, míg a 
nem nukleáris létesítmények esetében a 475 év alatt 
elképzelhető legnagyobbra.

A földrengéseket, így az atomerőmű tervezéséhez 
meghatározott, tízezer év alatt előforduló legnagyobb 
rengést is jellemezni kell. A földrengés erősségének 
jellemzésére különféle skálákat használnak. A legel
terjedtebb a Richter-skála, amely a rengés magnitú
dóját adja meg és a rengésben felszabaduló energiá
val arányos. Az érzékelhető rengések magnitúdója 
2-nél nagyobb. A történelmi feljegyzésekből és a mé
résekből ismert magyarországi földregések magnitú
dója kisebb mint 6,6. A legnagyobb az érmelléki ren
gés volt, a sokak által megélt berhidai rengés magni

túdója =4,9 volt. Használnak még olyan skálákat, 
amelyek a földrengés által okozott károk szerint kate
gorizálnak, általában 12 fokozatú skálán. Az intenzi
tásskálán a fokozatok a tapasztalt károk fenomenolo- 
gikus leírása alapján határozhatók meg, például meg
billenek a kémények, téglafalak megrepednek.

A tervezéshez azonban olyan input kell, amely a 
kárt okozó közvetlen hatást jellemzi. Ez pedig a talaj
mozgás, annak is a gyorsulása, sebessége, illetve az 
elmozdulás. A tervezés során a talajgyorsulást (leg
többször annak vízszintes összetevőjét) szokták in
putként használni, amelyet a gravitációs gyorsulás Cg) 
hányadában adnak meg. Például, a mostani japán 
földrengés során az átlagos talajgyorsulás 0,3-0,35 g 
közötti értéket mutatott a partközeli területeken.

Mivel a mérnöki munkákban használt, egy konkrét 
telephelyen feltételezhető talajgyorsulás és a területet 
megrázó, valahol kipattanó rengés magnitúdója kö
zött csak minőségi összefüggés van, technikailag nem 
szakszerű az olyan kijelentés, hogy az atomerőművet 
valamilyen magnitúdójú földrengésre tervezték, s 
főleg nem méretezték, ámbár a közbeszédben és a 
médiában ezt használják.

A biztonsági elemzés számára fontos a rengés ma
ximális vízszintes gyorsulásának valószínűségi elosz
lása, ez a veszélyeztetettségi görbe. Ez a valószínűségi 
módszerrel történő földrengésveszély-elemzés eredmé
nye, amelyről leolvasható a 10~4/év meghaladási való
színűséghez tartozó maximális talajgyorsulás, illetve a 
helyi talajviszonyoknak megfelelő válaszspektrum. A 
valószínűségi módszer alkalmazása során természete
sen fontos input adat az egyes szeizmikus forrászónák
ban, területeken elképzelhető maximális magnitúdó is, 
de a helyi megrázottság nem egy konkrét helyen kipat
tanó, adott méretű rengés, hanem minden lehetséges 
rengés figyelembe vételével adódik.

így történt a földrengésveszély, illetve a tízezer 
évenként előforduló legnagyobb megrázottság meg
határozása a paksi telephelyre is.

Abból, hogy egy földrengés során milyen maximá
lis vízszintes gyorsulás alakul ki, önmagában nem 
ítélhető meg az, hogy a létesítmények megsérülnek-e 
vagy sem. A kilences magnitúdójú Tohoku földrengés

Richter-skála

A Richter-skála a földrengés erősségének műszeres megfigyelésen 
alapuló mérőszámát (a Richter-magnitúdót, vagy más szóval a mére
tet) adja meg. A magnitúdó a földrengéskor a fészekben felszabadu
ló energia logaritmusával arányos.

A Richter-magnitúdót eredetileg egy bizonyos típusú szeizmográf 
által jelzett legnagyobb kitérésből és az epicentrumtól való távolságá
ból egy képlettel határozzák meg. (Maga az érték a földrengés helyé
től 100 km távolságban lévő Wood-Anderson-típusú szeizmográf ál
tal mikrométerben mért legnagyobb kitérés tízes alapú logaritmusa.) 
Ma már számos más magnitúdódefiníció létezik, amelyek között egy 
bizonyos földrengés méretét illetően némi eltérés is van.

Ebből értelemszerűen következik: a skála felfelé nyitott, vagyis 
nincs formális maximuma, bár a földrengések hatásmechanizmusa 
és a Föld szilárd kérgének mechanikai jellemzői alapján gyakorlati
lag 10 feletti értékek nem fordulnak elő. Másik fontos jellemzője, 
hogy a skála két fokozata között a kipattanó energiában körülbelül 
32-szeres különbség van.
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által Hunshu-sziget partvidékén kiváltott átlagos víz
szintes gyorsulás 0,3-0,35 g  lehetett. Ez az érintett 14 
blokk tervezési alapjában figyelembe vett biztonsági 
földrengésnél némileg nagyobb, bár pontos adatok 
még nem állnak rendelkezésre. A Niigataken Chue- 
tsu-Oki földrengés csak 6,6-6,8 magnitúdójú volt, de 
a Kashiwazaki-Kariwa atomerőműnél mintegy 0,68 g 
maximális vízszintes gyorsulást okozott a reaktorépü
letek alaplemezén. Ez több mint kétszerese volt az 
ottani blokkok tervezési alapját képező rengés gyor
sulásának. A fenti két esetben a talajmozgás által ki
váltott igénybevételeket a nukleáris szabványok sze
rint tervezett berendezések és szerkezetek sérülés 
nélkül elviselték.

Kijelenthető, a rezgés jellegű hatásra való tervezés 
nem műszaki, hanem beruházási költség kérdése.

Nincsenek azonban megbízható műszaki megoldá
sok az olyan esetekre, amikor a földrengés a felszínen 
is tapasztalható elvetődéshez, elcsúszáshoz vezet. Ez 
felveti a következő kérdést.

Lehet-e törésvonal a telephely környezetében?

A fentiekből egyértelmű, hogy csak az olyan törésvo
nal jelent a telephely kiválasztásánál alkalmasságot 
kizáró körülményt, amely képes felszínre kifutó elve- 
tődést okozni. A telephelyet nem szabad kijelölni az 
ilyen szerkezetek felett, a minimális távolságnak leg
alább 8-10 km-nek kell lennie. Az, hogy egy szerke
zet képes-e felszínre kifutó elvetődést okozni az ala
csony szeizmicitású területeken a földtörténeti ne
gyedkor (körülbelül 2,5 millió év) alatti aktivitás alap
ján állapítható meg.

Felmerül a kérdés, hogy veszélyesek-e a paksi te
lephely közelében lévő törések. Minden aktív törés
vonalra érvényes az, hogy talajmozgást okozhat a 
rajta kipattanó földrengés, de ezt figyelembe vettük az 
atomerőmű telephelyén várható megrázottság megha
tározásánál, s az atomerőmű földrengés-biztonsági 
megerősítésénél. A Pannon-medence töredezett, de 
az adott földtani körülmények között általában nem 
tud akkora rugalmas energia felhalmozódni, hogy az 
a felszínen tapasztalható relatív elmozdulást okozzon, 
ha az egy földrengés formájában felszabadul. Ezért az 
ilyen törésvonalak, s a paksi telephely közelében lé
vők sem zárják ki a telephely alkalmasságát.

A földrengés-biztonsági program

A paksi atomerőmű telephelyét a hatvanas években a 
történelmi feljegyzések és a műszeres mérések alap
ján az ország egyik legkisebb veszélyeztetettségű te
rületén jelölték ki, és ennek alapján, illetve az 1970-es 
években érvényes földrengés-biztonsági követelmé
nyek figyelembe vételével tervezték és építették. A 
külső környezeti hatásokkal összefüggő biztonsági 
követelmények a nyolcvanas években radikálisan 
megváltoztak, szigorúbbak lettek. Ennek értelmében

1. ábra. Viszkózus lengéscsillapítók a gőzfejlesztők alatt.

a korábban, a történelmi feljegyzésekből és műszeres 
regisztrátumokból meghatározható legnagyobb föld
rengés-intenzitásból származtatott gyorsulásértéknél 
jóval kisebb valószínűségű, 10'4/év meghaladási való
színűséggel jellemezhető megrázottságot kell figye
lembe venni a tervezés alapjaként. A probléma érté
kelését a paksi atomerőmű első korszerű módszerek
kel végzett, szisztematikus biztonsági elemzése tartal
mazta 1993-ban. A telephely szeizmicitásának előze
tes értékelése és a biztonsági probléma elemzése 
alapján az atomerőmű vezetése -  a Nemzetközi Atom
energia Ügynökség szakértő támogatásával és az Or
szágos Atomenergia Hivatal felügyelete mellett -  egy 
átfogó biztonságnövelő projektet indított a létesít
mény földrengésbiztonságának növelése céljából.

A követelmények értelmezése és teljesítése azt je
lentette, hogy:

— a telephelyi földrengésveszély elemzését el kel
lett végezni, s meg kellett határozni a Ur'/év megha
ladási valószínűségű, biztonsági földrengés jellemzőit. 
Ez a paksi telephely esetében 0,25 g  maximális víz
szintes gyorsulással jellemezhető;

— erre az új tervezési alapra el kellett végezni az 
atomerőmű ellenőrzését, majd a megerősítések terve
zését;

— végre kellett hajtani az atomerőmű teljes körű 
minősítését/megerősítését úgy, hogy még a 10000 
évenként egyszer előforduló rengés esetén is leálljon 
a reaktor, lehűthető és tartósan hűthető maradjon, és 
az aktivitás visszatartása biztosított legyen.

A program két szakaszban valósult meg. A köny- 
nyen végrehajtható, legsürgősebb megerősítések még 
egy előzetes, felülbecsült földrengésinputra 1994-1995- 
ben megtörténtek. Ekkor a kábeltálcák, a villamos- és 
irányítástechnikai keretek, szekrények, az akkumulá
tortelepek rögzítésének ellenőrzése, illetve a főépület 
különböző helyiségeit elválasztó, nem szerkezeti vá
laszfalak állékonyságának ellenőrzése, illetve mindezek 
megerősítésének megtervezése és kivitelezése történt 
meg. A komoly előkészítést igénylő megerősítések ter
vezése és kivitelezése 1998-ban kezdődött és 2002 vé
géig befejeződött. Ennek jellemzésére elég egy számot
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2. ábra. Hosszirányú megerősítések a reaktorcsarnokban.

ismertetni: több mint 2500 tonna acélszerkezetet építet
tek be az erőmű megerősítésére.

A feladat egyedülálló volt, hiszen lényegében egy 
földrengésre nem tervezett erőművet kellett egy jelen
tős megrázottságra megerősíteni és minősíteni. Ehhez 
a Szerkezetek, rendszerek biztonsági és földrengés
biztonsági osztálya szerint differenciáltuk a dinamikai 
válasz és az igénybevételek számítási módszerét és a 
minősítési eljárást. Ehhez jöttek még az atomerőmű
tervezéshez előírt, szabványos módszerek, valamint 
az újraminősítéshez kidolgozott elemzési és empiri
kus minősítési módszertan. A módszertan kiválasztá
sát kísérletekkel, próbaszámításokkal, numerikus kí
sérletekkel alapoztuk meg.

A program végén valószínűségi biztonsági elemzés 
igazolta, hogy az elvégzett intézkedések a biztonság 
„szükséges és elégséges” szintjét eredményezték. A 
2007-ben elvégzett időszakos biztonsági felülvizsgálat 
pedig megerősítette, hogy a földrengésbiztonság 
megvalósítása megfelel az aktuális nemzeti és a nem
zetközi normáknak.

Ez a projekt a paksi atomerőmű legnagyobb, más
fél évtized alatt megvalósuló biztonságnövelő prog
ramja lett, amelynek csak a megerősítésekre fordított 
költsége több mint 200 millió USD-t tett ki.

Néhány megerősítésre mutatnak példát az 1—3 . áb
rák a gőzfejlesztők alatt, a reaktorcsarnokban és a 
lokalizációs tornyoknál.

A földregésnek a talajmozgáson kívül lehetnek 
egyéb következményei is. Ilyen volt a szökőár Japán
ban. Erről a paksi és dunai körülmények között nincs

értelme beszélni. Van azonban más jelenség is, mint 
például a talajfolyósodás, ami abban nyilvánul meg, 
hogy a rezgés hatására a vízzel telített laza talajok 
elveszítik a nyírószilárdságukat, azaz folyadékszerűen 
viselkednek. Ez az alapozásnak, valamint az épület 
stabilitásának elvesztését, illetve a jelenség után az 
épület megsüllyedését okozza. A paksi atomerőmű 
esetében a talajfolyósodás tervezésen túli esemény, az 
előfordulás valószínűsége kisebb, mint 10~Vév.

Mi történik az atomerőműben 
földrengés esetén?

A program keretében kidolgozták az üzemeltető sze
mélyzet számára azt az üzemzavar-elhárítási utasítás- 
rendszert, ami meghatározza a teendőket földrengés 
esetén. Az ilyen helyzet kezelése a személyzet rend
szeres képzésének ugyanúgy része, mint bármely más 
rendkívüli eseményé. Földrengés esetén a paksi atom
erőmű a védelmi működéseknek köszönhetően leáll, 
ha bármely rendszer sérül, de rendelkezésre állnak 
azok a megerősített technológiai rendszerek, amelyek 
segítségével az atomerőmű biztonságos állapotban 
tartható. Az ekkor szükséges technológiai műveleteket, 
a személyzet tevékenységét, illetve az atomerőmű föld-
3. ábra. Hídszerkezet a lokalizációs tornyok közötti reaktorcsarnok 
szerkezetének megerősítésére.
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rengést követő állapotának értékelését speciális műsze
rezés, gyorsulásérzékelők segítik. A gyorsulásérzékelők 
csupán kiegészítő műszerezésnek tekinthetők, hiszen a 
blokkokat bonyolult idegrendszerként behálózzák a 
mérések és védelmek, amelyek a megfelelő védelmi 
működéseket indítják, ha bármely, a biztonság szem
pontjából fontos rendszer sérülne.

Földrengés esetén a talplemezen elhelyezett detek
torok 0,05 g vízszintes irányú gyorsulásnál jelet adnak 
a vezénylőkbe, illetve indítják az izolálandó armatú
rák zárását. Ez a védelmi működés még nem okozza a 
blokkok leállását, de azokat a rendszereket kizárja, 
amelyek nem lettek földrengésállóvá téve, mert az 
adott esetben nincs biztonsági funkciójuk. A blokkot 
a minden biztonsági funkcióval rendelkező rendszer 
működőképességét felülegyelő mérés- és irányítás- 
technikai, illetve védelmi rendszerek leállítják, ha a 
funkció sérül. így például a buborékoltató kondenzá
torban egy földrengés hatására fellépő szintingado
zás, vagy gőzfejlesztő szintingadozás is, ami mellett 
még semmilyen sérülésnek nem kell bekövetkeznie. 
Egy földrengés esetén a blokk így vagy leáll, vagy ha

nincs semmilyen zavar, illetve funkcióvesztés, tovább 
üzemel. Arról, hogy a blokkokat le kell-e állítani egy 
(kis) földrengés után, ha egyébként védelmi működés 
nem volt, a szabad felszínen (udvartéren) lévő gyor
sulásérzékelő jelének feldolgozása alapján kell dönte
ni. Erre meghatározott eljárás és kritériumok vannak. 
Abban az esetben, ha a kritérium alapján vagy védel
mi működés következtében a blokk leáll, az állapot 
függvényében kell az üzemzavar-elhárítást és az álla
potellenőrző bejárásokat szervezni és végrehajtani. Az 
állapot értékeléséhez a blokkok kritikus helyein gyor
sulásregisztrálók vannak. Ez a koncepció a világ más, 
szeizmikusán mérsékelten aktív területein lévő atom
erőművek eljárásával azonos.

A program megvalósításával párhuzamosan az 
atomerőműben és annak ötven kilométeres körzeté
ben kiépült egy mikroszeizmikus megfigyelő hálózat, 
amely a telephely és lényegében az egész régió szeiz
mikus aktivitását monitorozza. Nem szabad azonban 
azt hinni, hogy a blokkokon lévő szeizmikus műsze
rezés, vagy akár a mikroszeizmikus hálózat arra szol
gálhat, hogy azzal földrengéseket előre jelezzenek.

NYÁRI ÉJSZAKÁK LÁTVÁNYOS LÉGKÖROPTIKAI 
JELENSÉGEI: AZ ÉJSZAKAI VILÁGÍTÓ FELHŐK

Az éjszakai égbolt látványosságai korántsem merülnek 
ki a csillagokban vagy a bolygókban. A kékes színű 
éjszakai világító felhők a nyári napforduló környékén 
látszanak, napnyugta után vagy napkelte előtt kereshet
jük őket az északi horizont környezetében. A jelenség 
főként a 45-80° földrajzi szélességű régiók jellemző 
látványossága. A legtöbb és legfényesebb éjszakai vilá
gító felhő a 60° körüli földrajzi szélességek környezeté
ben figyelhető meg, a közelmúlt óta azonban -  eddig 
feltáratlan okok miatt -  egyre gyakrabban érkeznek 
észlelések alacsonyabb földrajzi szélességekről is. Jú
nius közepétől július végéig hazánkból is megfigyelhe
tők [1], így szerencsés esetben mi is tanúi lehetünk a 
színpompás légköroptikai jelenségnek.

Vízjégkristályokból álló felhők 
a mezoszférában
Annak ellenére, hogy morfológiájuk alapján ugyan
olyan felhőknek tűnnek, mint bármelyik hagyomá
nyos felhő, nem tévesztendők össze semmi mással. 
Ezek ugyanis nem a troposzférában, hanem még a

A cikk a szerző azon dolgozatából készült, amivel I. díjat nyert 
2010. december 9-én az EXTE Meteorológia TDK Konferenciáján.

Farkas Alexandra
ELTE, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium

sztratoszféránál is magasabban, a mezoszférában (50- 
90 km között) alakulnak ki. A földfelszínről akkor 
válnak láthatóvá, ha a Nap a látóhatár alatt -6° és 
- 16° között járva megvilágítja azokat.

Létrejöttük azért kötődik a nyári napforduló idősza
kához, mert a mezoszférában nem télen, hanem ebben 
az időszakban uralkodik a leghidegebb, 130 K alatti 
hőmérséklet, amely a jelenlévő rendkívül alacsony pá
ratartalom mellett ideális a felhők kialakulásához. Fon
tos megjegyezni, hogy a mezoszféra hőmérsékletének 
változása a troposzféráéhoz képest fordított, azaz ha a 
troposzférában nő a hőmérséklet, akkor a mezoszférá
ban csökken [2], A felhők létrejöttéhez szükséges jég
képző magokat és vízpárát a troposzférában gyakorlati
lag korlátlan mennyiségben megtalálhatjuk, azonban a 
mezoszférában, Földünk egyik legritkább és legszára
zabb légköri rétegében külön meg kell vizsgálnunk 
lehetséges jelenlétüket és forrásaikat.

Vízpára és jégképző magok

Az 1883-ban bekövetkező, rendkívül pusztító Krakatau- 
kitörés és az 1908-as Tunguz-esemény után észlelt éj
szakai világító felhők kapcsán a víz természetes forrá
saként megemlíthetjük a ritkán előforduló nagyobb
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vulkánkitöréseket és a világűrből érkező, nagy víztar
talmú égitesteket. A vízpára egy része -  szintén termé
szetes úton -  a légkörben lévő metán (CH4) hidroxil 
gyökökkel (OH) történő reakciója folytán kerül a me- 
zoszférába [31, egy másik része pedig a metán egy ösz- 
szetettebb reakciója miatt. A szelek által a légkörben 
egyre magasabbra kerülő metánmolekulák 40-70 km 
magasan a napfény hatására hidrogén- és szénatomok
ra esnek szét, majd a hidrogén légköri oxigénnel való 
reakciója miatt víz jön létre [4], A vízpára ily módokon 
történő keletkezése a légkör alsóbb rétegeiben nem je
lentős, a rendkívül száraz mezoszférában viszont kulcs- 
fontosságú. Fentieken kívül antropogén hatások követ
keztében is kerülhet vízpára a légkör felső rétegeibe, 
mégpedig az űrhajózás folytán. Az űrrakéták hajtóanya
gainak égésekor egyéb anyagok mellett víz is keletke
zik, ami a rakétakilövés után a mezoszférába jutva lát
ványos világító felhőket alakíthat ki a rakéták útjának 
nyomvonala mentén [3, 51.

A mezoszférában jelen lévő vízpára mennyisége a 
Nap ultraibolya sugárzása következtében lezajló foto- 
disszociáció miatt -  a H20  molekulák alkotó elemeire 
bomlásával -  állandóan csökken. A reakció folyama
tosan zajlik, intenzitása viszont erősen függ a naptevé
kenységtől [2]. Fokozott naptevékenység, azaz napfolt- 
maximum idején többször megy végbe a reakció, nap
foltminimum idején pedig kevesebbszer. Napfoltmini
mumkor tehát akár 30-40%-kal több H20  molekula 
marad a mezoszférában, s így nagyobb az esélye az 
éjszakai világító felhők megjelenésének és fényesebbé 
válásának. Ezt a megfigyelések is alátámasztják: ala
csony naptevékenység idején valóban több és fénye
sebb éjszakai világító felhő jelenik meg. Az 1986-os 
napfoltminimumkor például közel 60 napon figyelték 
meg a tüneményt, míg az ezt követő napfoltmaximum 
alatt 1991-ben csak 15 napon [4], Nagy valószínűséggel 
a 2009-ben (hazánkból is) észlelt nagyszámú éjszakai 
világító felhő összefüggésbe hozható a Nap legutóbbi, 
szokatlanul hosszú napfoltminimumával.

A jégképződéshez szükséges részecskék többféle
képpen kerülhetnek a mezoszférába: származhatnak 
a földi légkörbe érkező meteoritokból, emellett lassú 
légcsere során szelek segítségével is feljuthatnak ebbe 
a zónába [2, 6], mégpedig erdőtüzek vagy vulkánkitö
rések aprószemcsés termékeiként. Utóbbi lehetőséget 
például a már említett Krakatau-kitörés után 2 évvel 
megjelenő -  elsőként dokumentált -  éjszakai világító 
felhők bizonyíthatják. További példaként említhetünk 
néhány 20. századi heves vulkánkitörést is, amelyeket 
2-4 évvel később kismértékben kiugró számú éjszakai 
világító felhő követett. A Pinatubo 1991-ben bekövet
kező kitörése után négy évvel például (az aktuális 
napfoltmaximum ellenére) négyszer annyiszor jelent 
meg a tünemény az éjszakai égbolton, mint korábban.

Az éjszakai világító felhők gyakorisága és a vulkán- 
kitörések előfordulása azonban nem minden esetben 
kapcsolható össze egyértelműen. Vannak ugyanis 
olyan vulkánkitörések, amelyek után nem figyelték 
meg többször a jelenséget (például Mount Saint He
lens, 1980), emellett pedig az 1897-ben, 1924-ben,

illetve az 1975-78-ban megjelenő nagyszámú éjszakai 
világító felhőt nem előzte meg nagyobb vulkánkitörés 
[4]. Az utóbbi esetek a jégkristályok magjának űrbéli 
eredetét bizonyítják. Ezt támasztja alá a 2010. március 
1-jei, Csehországban észlelt éjszakai világító felhő is, 
ami minden bizonnyal a február 28-án hazánk észak
keleti vidékei fölött felrobbant, körülbelül 1 méter 
átmérőjű meteor légkörben megtett útja nyomán ala
kult ki.

Természetes, hogy az egykori üstökösmagokból 
vagy kisbolygókból származó meteorrajokhoz kötődő, 
vagy a véletlenszerűen érkező mikrometeorok jóval 
gyakrabban jutnak be légkörünkbe, mint amilyen gyak
ran erdőtűz vagy vulkánkitörés van a felszínen. így 
tehát ezen űrbéli eredetű részecskék kétségkívül hoz
zájárulnak a jégkristályok kialakulásához. Az 1960-as 
években végzett rakétakísérletek is ezt támasztják alá, 
de a folyamatok még nem pontosan ismertek.

Felhőképződés a mezopauza környezetében

A napjainkban csak részben ismert felhőképződési 
folyamat 0,03-0,15 |xm átmérőjű vízjégkristályokból 
álló, a mezopauza környékén jelen lévő felhők létre
jöttét eredményezi, amelyek néhány perctől akár több 
mint 2 órán keresztül látszódhatnak. A felhők térbeli 
kiterjedése 4 millió km2 is lehet, vastagságuk pedig 
0,5—2 km között változik. Ezen értékek hasonlóak a 
fátyolfelhő kiterjedéséhez és vastagságához, ám az 
éjszakai világító felhők rendkívül ritkák. Jellemző 
sűrűségük 0,01-0,1 jégkristály/cm3, de a legsűrűbb 
térfogategységekben sincs köbcentiméterenként 1 
jégkristálynál több. Rövid életük során viszonylag 
gyors formai változáson mennek keresztül. Mozgásuk 
átlagos sebessége 40 m/s, ám a különálló sávok gyak
ran más irányban és más sebességgel mozognak, mint 
a felhő egésze. A felhők kialakulásuktól kezdve folya
matosan süllyednek, majd egy körülbelül 200-400 
méterrel alacsonyabban lévő, néhány fokkal mele
gebb hőmérsékletű zónába érve a felhőket alkotó 
jégkristályok szublimációval újra vízpárává válnak, és 
a felhők felosztanak [5, 6],

Vizuális észlelések

A nyári napforduló környékén bárki végezhet egy jól 
megválasztott helyszínről vizuális észleléseket. Fontos, 
hogy teljes rálátásunk legyen a szürkületi égbolt észak
kelettől északnyugatig tartó részére, illetve hogy a zava
ró fényektől távol legyünk és a horizont sávját a lehető 
legkevésbé fedjék el hegyek, növények vagy épületek.

Attól kezdve, hogy a Nap horizonttól való távolsá
ga eléri a -6°-ot (nyári időszámítás szerint 21:15 kö
rül), elkezdhetjük keresni az éjszakai világító felhő
ket. Ez felhőtlen égbolt mellett egyszerűbb feladat, 
viszont az adott égrész valamilyen mértékű borultsága 
nehezítheti az észlelést. A megfigyelési ablak nyílása
kor a már sötét színű alacsony- és középmagasszintű
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1. ábra. A horizont közelében megjelenő fátyolos éjszakai világító fel
hő, általában a többi típus hátterében jelenik meg (2010. június 29. 
Hajdúszoboszló, a szerző felvétele). A különböző típusokat bemutató 
rajzok forrása: Noctilucent Clouds Observers’ Homepage, http://www. 
nlcnet.co.uk.)

troposzférikus felhők eltakarhatják az éjszakai világító 
felhőket vagy azok egy részét. Mivel ebben az idő
szakban a magasszintű felhőket még érheti napfény, 
így -  főként a fátyol- és pehelyfelhők -  nagymérték
ben hasonlíthatnak a halványabb éjszakai világító 
felhőkhöz. Az erős holdfény és a városi közvilágítás 
szintén nehezítheti az elkülönítést. A magasszintű 
felhőket és az éjszakai világító felhőket binokulár 
segítségével tudjuk megkülönböztetni: a tízszeres, 
húszszoros nagyítás által előbbiek homályossá, utób
biak pedig részletgazdagabbá válnak [1],

Változatos morfológia

Az éjszakai világító felhők morfológiájának nagy vál
tozatosságát számításba véve négy alaptípus és négy 
komplex forma ismert [5]. A négy alaptípust római I, 
II, III, IV számokkal, az azokon belüli alcsoportokat 
pedig a római szám mellé írt a, b, illetve c betűvel 
jelöljük. A komplex típusok jelölései (S, P, V, O) a 
finn elnevezések kezdőbetűi.

A fátyol (I) az éjszakai világító felhők legegysze
rűbb formája ( 1. ábra), ami általában a többi típus 
hátterében van jelen. Megjelenésében legfőképp a 
magasszintű fátyolfelhőhöz hasonlít, de sokszor csak 
az égbolt kékes színű fölfénylése észlelhető. Alkal
manként halvány, rostos szerkezete is lehet.

Megfigyeléseim szerint hazánkból leggyakrabban 
észlelhető a II típus (2. ábra), amelynek jellemzői a 
hosszú, egymással nagyjából párhuzamosan elhelyez
kedő, vagy kismértékben összefonódó sávok. Gyak
ran a lassan mozgó, halványabb sávok az uralkodóak

2. ábra. Sávos szerkezetű éjszakai világító felhő (2009. július 21. 
Mogyoród, a szerző felvétele).

egy-egy adott felhő megjelenésekor, főként a kevésbé 
látványosaknál. Élesség szerint két altípust különböz
tetünk meg: a Ha sávok homályos, a Ilb sávok pedig 
tisztán látható határvonalakkal rendelkeznek.

Éjszakai világító felhő hullámoknak (III) a szoro
san egymás mellett elhelyezkedő, nagyjából párhuza
mos, rövid vonalakat nevezzük, amelyek az undulatus 
felhőkhöz hasonlíthatók (3- ábra). A rövid vonalak 
keresztezhetik a hosszú sávokat, ezzel fésűszerű for
mát adva az éjszakai világító felhőnek. Formájuk és
3. ábra. Hullámokhó\ álló éjszakai világító felhők (2009. július 12. 
Mogyoród, a szerző felvétele).
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4. ábra. Éjszakai világító felhő örvények (2009• július 19. Mogyoród, 
a szerző felvétele).

helyzetük akár néhány perc alatt nagymértékben 
megváltozhat, ami sokkal gyorsabb változást jelent, 
mint a sávoknál. A hullámzás mértéke alapján két 
altípust szokás elkülöníteni: a Illa hullámok kisebb, a 
Illb hullámok pedig nagyobb mértékben fodrozód
nak. Az éjszakai világító felhők gyűrűs, örvényes szer
kezetűek (IV) is lehetnek (4. ábra).

A legtöbb esetben két vagy több típus egyszerre fi
gyelhető meg, ekkor beszélhetünk komplex morfológiá
ja  jelenségről (5. ábra). Nem ritka például, hogy egy
mástól távol lévő sávokat kisebb hullámok kötnek össze, 
fényes csomókat felerősítve a metszéspontokban. 2009 
nyári időszakát több ilyen látványos morfológiájú és 
hosszú ideig észlelhető komp
lex éjszakai világító felhő jelle
mezte hazánkban [1]. A külön
böző típusok kialakulási folya
mata egyelőre nem tisztázott.

Lehetséges magyarázatok

Az éjszakai világító felhők 
1885-ös fölfedezése óriási je
lentőséggel bírt a meteoroló
giai kutatások szempontjából.
Otto Jesse munkájának köszön
hetően megkezdődhetett a lég
kör addig teljesen ismeretlen 
részének föltárása. A megfigye
lőhálózatok munkája és a ké
sőbbi műszeres vizsgálatok 
nyomán számos információt 
tártak föl a légkör e részéről. A 
hosszú távú észlelések alapján

arra is fény derült, hogy az éjszakai világító felhők egyre 
gyakrabban jelennek meg, egyre fényesebbek és egyre 
délebbi pontokról észlelhetők. Ennek oka a mezoszféra 
hőmérsékletének változása és az ottani növekvő vízpá- 
ra-koncentráció lehet. Hipotézisek alapján előbbi azért 
következhet be, mert az üvegházgázok mennyiségének 
növekedésével a troposzféra hőmérséklete emelkedik, a 
kölcsönhatás miatt pedig a mezoszféra hőmérséklete 
ezzel egyidejűleg folyamatosan csökken. Az egyre na
gyobb mennyiségű vízpára pedig a különböző ipari és 
mezőgazdasági tevékenységek folytán növekvő metán
koncentráció eredményeképp jöhet létre. Az éjszakai 
világító felhők hosszú távú változásai tehát feltehetően a 
globális klímaváltozással és az emberi tevékenységgel is 
összefüggésbe hozhatók [4, 7]. Fenti indokok egyelőre 
bizonytalanok, a felhők kialakulásának és jelentőségé
nek föltárására további kutatások szükségesek. A ki
mondottan e jelenséget vizsgáló AIM (Aeronomy of Ice 
in the Mesosphere) űrszonda vizsgálatain kívül fontos, 
hogy továbbra is készüljenek földfelszíni vizuális meg
figyelések is, amelyek hozzásegíthetnek a nyitott kérdé
sek megválaszolásához.
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PROTONSUGAR-TORTENET Angeli István
Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék

A proton, mint az atommag egyik alapvető alkotóré
sze, és egyúttal mint összetett (3-kvark) rendszer kü
lönös figyelmet érdemel. Tulajdonságainak megisme
rése, minél pontosabb kísérleti meghatározása nem
csak a magfizika számára, hanem például a kvantum
elektrodinamika kísérleti ellenőrzésében is fontos. 
Egyik alapvető jellemzője az elektromos töltéseloszlás 
térbeli kiterjedése, a „protonsugár”. Azt hihetnénk, 
hogy ez már teljesen tisztázott, lezárt terület. Azonban 
éppen a protonsugár vizsgálatának története nagyon 
jó példa arra, hogy a tudományos megismerés útja 
nem mindig egyenesvonalú; a történelmi körülmé
nyek és egyes kutatók pillanatnyi érdeklődése épp
úgy befolyásolják, mint a technikai eszközök és az 
elméleti leírás fejlettsége. Sportnyelven szólva: a tudo
mányban soha nincs „lefutott meccs”.

Előzmények

állapotok energiája egyenlő, míg a 2P3/2 állapot körül
belül 40 peV-tal magasabban van: ez a finomszerkezet 
(FS); a későbbiek kedvéért ezt frekvenciában is érde
mes megadni: ~11 GHz, ez körülbelül 3 cm hullám- 
hosszúságú mikrohullámnak felel meg.

Az akkori optikai spektroszkópiai eszközökkel az 
n = 2-es főkvantumszámú állapotokra történő Balmer- 
átmenetek voltak jól mérhetők; ezek a látható tarto
mány vörös részébe esnek. A Dirac-elmélet ellenőrzé
sére a ’30-as években végzett vizsgálatok igazolták a 
finomszerkezeti felbomlásra vonatkozó elméleti elő
rejelzést. Néhány esetben azonban úgy látszott, hogy 
van egy nagyon kis, éppen a kimutathatóság határán 
lévő eltérés. 1938-ban Pasternack [1] rámutatott, hogy 
ezek a kis anomáliák értelmezhetők, ha feltételezzük, 
hogy -  a Dirac-elmélettől eltérően -  a 2Sin és 2PV2 
állapot nem esik pontosan egybe, hanem az előbbi 
kissé magasabban van. Az anomália okával azonban 
Pasternack nem foglalkozott.

1928-ban Dirac közölte relativisztikus hullámegyenle
tét, amelynek két fontos következménye volt:

1. Az elektron saját mágneses dipólmomentuma p(, 
= |aB (|Xg a Bohr-féle magneton). Ezzel sikerült értel
mezni a már korábban (1925) észlelt kísérleti ered
ményt.

2. Ha a hidrogénatom elektronjára V(r) ~ 1/r alakú 
Coulomb-potenciál hat, akkor az energiát az n fő
kvantumszámon kívül csak a teljes j  impulzusmomen
tum-kvantumszám határozza meg: E(n,j), külön az l 
pálya- és s sajátimpulzus-momentum nem.

Ez utóbbi következmény változást jelentett a Bohr- 
féle energiaszint rendszerhez képest (1. és 2. ábra). 
Látható a 2. ábrán, hogy Dirac szerint a 25j/2 és 2Pm

1. ábra. A hidrogénatom Bohr-féle teljes energiaszint-rendszere.
1 =  0 1 2 3 4

A Lamb-féle kísérlet

Ugyanebben az évben Willis Lamb, Jr. befejezte dok
tori munkáját, amelyet Oppenheimer irányítása alatt 
végzett. Ez a munka szorosan kapcsolódott a Yukawa 
által 1935-ben javasolt „dynaton” -  mai szóhasználat
tal: virtuális 7t-mezon -  felhőnek a nukleonok tulaj
donságaira gyakorolt hatásához [2], Lambben felvető
dött a gondolat, hogy a proton körüli véges méretű 
töltésfelhő miatt a Dirac által feltételezett V(r) ~ 1/r- 
függés kis r értékeknél nem érvényes, és ez a maggal 
leginkább átfedő 1 = 0  pálya-impulzusmomentumú 
2SV2 elektron gyengébb kötöttségére, vagyis a 2Pm- 
hez képesti feltolódására vezet. A kérdés további vizs
gálatát azonban megakadályozta a I I .  világháború 
kitörése. A fizikusok közül sokan -  így Lamb is -  a 
repülőgépek radardetektálásának kidolgozásában 
kaptak feladatot: azon belül a légkör vízgőztartalmá
nak a mikrohullámok terjedésére való hatása (elnye
lés, szórás) vizsgálatában. Lamb számára ez a gyakor
lati tapasztalat később igen hasznosnak bizonyult.

A háború után az élet visszatért békés medrébe. 
1946 nyarán Lamb egy nyári iskolára történő felkészü
lés során Herzberg klasszikussá vált molekula-spekt
roszkópiai könyvét használta, és ott rátalált egy olyan 
fejezetre, amely a hidrogénatom n = 2-es szintjének 
sikertelen vizsgálatáról számolt be. Lamb úgy gondol-

2. ábra. A hidrogénatom Dirac-féle nívósémájának részlete, a hiper- 
finom-szerkezet (HFS) mellőzésével.

Bohr Dirac
T T t  2 -P 3 /2

v ~ 11 GHz

23i/2 - 2/V
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valóban -1000 MHz-zel magasabban van, mint a 2PV2,
4. ábra. Ez az eltolódás azonban nagyságrendekkel 
nagyobb volt, mint amire a kiterjedt mezonfelhő alap
ján számítani lehetett; egy későbbi becslés az utóbbira 
-0,02 MHz-et ad meg: [6] p. 246. App. VI.

A kvantumelektrodinamika (QED) 
kísérleti alapjai

3. ábra. A Lamb-féle kísérleti elrendezés vázlata.

ta, hogy a korszerű radartechnikában szerzett ismere
tei alapján meg tudja mérni a 2Sm állapot eltolódását. 
Elgondolásának megvalósításához rábeszélte fiatal 
munkatársát, Retherfordot az együttműködésre, és 
egy év alatt kidolgozták az alkalmazandó eljárást, 
megépítették a kísérleti berendezést. Ennek vázlata a 
3■ ábrán látható, működési elve: a normál állapotú 
hidrogén gázt egy -2500 °C hőmérsékletű wolfram- 
csövön átvezetve, a hidrogénmolekulák atomokra 
bomlanak. Az alapállapotú atomokat oldalról alkal
mas energiájú elektronnyaláb a 251/2 szintre gerjeszti. 
Mivel a sugárzásos átmenet a 25 és IS állapotok kö
zött tiltott, a 25j/2 hosszú élettartamú, metastabil álla
pot. Az ilyen atomok a rendszeren végigrepülve, egy 
wolframlemezbe ütköznek, itt átadják gerjesztési 
energiájukat a fémlemez egy elektronjának, amely a 
lemezből kiszabadulva a közeli kollektorlemezre jut; 
e kollektorlemezre futó elektronáram jól mérhető.

Ha a berendezés egy szakaszán a metastabil ato
mokat éppen olyan vrez frekvenciájú mikrohullámú 
térnek teszik ki, amely 25 —> 2P átmenetet hoz létre, 
akkor a 2P állapotból már gyors sugárzásos átmenet 
történik az IS alapállapotba. Ennek következtében a 
wolframlemezre csak alapállapotú atomok érkeznek, 
ezek nem tudnak elektronokat kiváltani, tehát az 
ilyen vre2. frekvenciánál a kollektoráram leesik. (A ger
jesztő elektronok szóródás révén szintén eljuthatnak a 
kollektorra, a hátteret növelik, és így a mérést zavar
ják. Ennek kiküszöbölésére még mágneses teret is 
kellett alkalmazni, ami a tényleges méréseket bonyo
lultabbá tette; a részletek iránt érdeklődő olvasó a [31- 
ban talál bővebb ismertetést.)

1947 május-júniusában megvolt az első kísérleti 
eredmény: a 2S1/2 állapot nem 11 GHz, hanem csak 10 
GHz távolságra van a 2Py2-iő\ [4], Ez után a 2S1/2 és 
2Pm közötti eltolódást is megmérték; ez utóbbit ne
vezzük ma Lamb-féle eltolódásnak: Lamb-shift, míg az 
először mért 2SV2 -  2Pin energiakülönbségre az iroda
lomban a Co-Lamb-shift elnevezés található [5]. E két 
mérés tehát igazolta Pasternack gyanúját, hogy a 251/2

4. ábra. A Lamb-féle nívóeltolódás.
Bohr QED

2P3/2

2Ai /2

~ 2

v -  10 GHz Co-Lamb-shift 

X v -  1 GHz Lamb-shift

Szerencsés történeti körülmény, hogy 1947. június 2. 
és 4. között a New York melletti Shelter Islanden tar
tott elméleti fizikai konferencián a háború utáni kor 
fontos elméleti fizikai problémáit vitatták meg. Ennek 
során az a nézet alakult ki, hogy a Lamb által mért 25- 
nívó eltolódásának oka az elektron és az elektromág
neses sugárzási tér közötti kölcsönhatás. A konferen
ciáról hazatérőben Bethe még a vonaton végzett egy 
egyszerű, nem-relativisztikus közelítő számítást [7] a 
nívók Dirac-értéktől való eltolódására, amelynek ered
ménye: A(251/2) = 1040 MHz, és A(2P1/2) = -5 MHz, 
igen jó egyezésben a kísérleti értékkel.

A Shelter Island-i tanulságok alapján ismerte fel 
Lamb kísérletének nagy jelentőségét, és -  az első 
eredmény gyors leközlése után [4] -  egy javított, min
den részletre rendkívül aprólékosan kiterjedő vizsgá
latsorozatot végzett: „hatodik sebességre kapcsolt”, 
hogy a QED-t megalapozó kísérleti eredmények te
kintetében minden kétséget ki lehessen zárni. E kíno
san részletes közleménysorozat mellett azonban az 
érdeklődő fizikus olvasó számára egy könnyebben 
olvasható tanulmány is készült t3i-

Ugyanebben az évben Rabi és munkatársai a hidro
génatom hiperfinom-szerkezeti (HFS) felbomlását mér
ték [8]. Az eredmény a kísérleti hiba ötszörösével eltért 
a számítottól! A H-atom egyszerű szerkezete miatt az 
elméleti számításban, amelyre még Fermi adott egysze
rű képletet, nem lehetett hibát feltételezni; a H-atom 
magja, a proton mágneses momentumát akkorra már 
nagyon pontosan megmérték. Rabiék az érthetetlen 
eredményt elküldték Breitnek, aki szerint a dilemma 
egyetlen következetes feloldása csak az lehet, hogy az 
elektron saját mágneses dipólmomentuma körülbelül 
egy ezrelékkel nagyobb a Dirac szerinti Bohr-magne- 
ton értékénél, vagyis: pe = 1,001 -|tB [91- Ezt a megoldást 
még maga Breit is nehéz szívvel javasolta; cikkében 
szinte mentegetőzik saját következtetése miatt, bár nem 
tud ellene más érvet állítani, minthogy: „Aesthaetic ob
jections can be raised against such a view”. Vonakodá
sát teljes mértékben megérthetjük, mennyivel szebb! 
lenne egy kerek érték:

„Beauty is truth, truth is beauty, -  that is all 
Ye know on earth, and all ye need to know”
(A Szép: igaz, s az Igaz: szép!- sose 
áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!')

John Keats: Óda egy görög vázához.
Fordította: Tóth Árpád 

A dilemma feloldására Kusch és Foley a Na, Ga és In 
külső elektronjának mágneses dipólmomentumát 
mérte meg [10]. Kísérletük megerősítette a korábban
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nyert értéket: |ie = 1,00119(5) Még ugyanebben az 
évben Schwinger [11] a kvantum-elektrodinamika 
alapján végzett elméleti számításaival megmutatta, 
hogy az elektron és az elektromágneses tér kölcsön
hatása az elektron mágneses dipólmomentumához 
~a/27t ~ 0,001 rendű járulékot ad.

Ezek a kísérleti eredmények olyan nagy lépést je
lentettek a QED fejlődésében, hogy 1955-ben a fizikai 
Nobel-díjat -  megosztva -  Lambnak és Kuschnak ítél
ték oda. Az elméleti módszerek kifejlesztésében vég
zett munkájukért pedig 1965-ben Feynman, Schwin
ger és Tomonaga részesült e díjban.

A Hofstadter-féle elektronszórás-mérések

Mindez kétségtelenül nagyon fontos eredmény -  az 
elektromágneses tér kvantumelmélete számára. De az 
eredetileg feltett kérdésre, hogy tudniillik mekkora a 
proton, Lamb kísérlete végülis nem adott választ. Ez 
máshonnan jött: a Stanfordi Egyetemen Hofstadter és 
munkatársai 1953-ban nagy szabású kísérleti progra
mot indítottak [12] atommagok töltéseloszlásának 
meghatározására rugalmas elektronszórás alkalmazá
sával (Nobel-díj, 1961). A módszer lényege (5. ábra)-. 
gyors (-100 MeV) elektronokat szórattak a vizsgált 
atommagokon.

A kísérletileg mért 0(0) differenciális szórási hatás
keresztmetszet, és az elméleti úton, pontszerű mag 
feltételezésével számított Mott-féle hatáskeresztmet
szet aránya a mag véges töltéseloszlására jellemző 
mennyiséget, az úgynevezett alaktényezőt (formafak
tort) határozza meg:

= I fp (r) e“>rd3rj2 = \F(q)\2,

ahol q a szóródás során átadott Ap  impulzussal ará
nyos mennyiség: q= Ap/h.. Gömbszimmetrikus p(r) 
töltéseloszlásra az alaktényező az

W -  fpJ q r

egyszerűbb alakba írható, amely kis q értékek esetén a 

Ftq) = 1 - <̂ - q 2+ <̂ - q i - ... (1)

hatványsorral közelíthető.
A Mott-hatáskeresztmetszet feltételezi, hogy a szó

ró mag spinje és mágneses momentuma zérus. Köze
pes és nehéz atommagok, valamint a páros neutron- 
és páros protonszámmal rendelkező magok esetében 
ez a feltételezés jogos. Könnyű magoknál, és különö
sen a nukleonoknál azonban figyelembe kell venni a 
mágneses dipólmomentum hatását is. Ennek követ
keztében nem egy, hanem két alaktényező függvény, 
egy Gb(Q) elektromos és egy GM(Q) mágneses alak
tényező függvény származtatható a mért szórási ha

5. ábra. A Hofstadter-féle elektronszórás-mérés elve.

táskeresztmetszetekből; ezek a Q négyesimpulzus 
függvényei. A proton elektromos töltéseloszlását tar
talmazó Ge(Q) függvényt az (1) alakba írva, a köze
pes négyzetes sugár:

< a -6
dGECQ2) 

dQ2 Q2-0

Tehát a ß = 0  ponthoz tartozó iránytangenst kell meg
határozni. A 6. ábra alapján látható, hogy a gyakorlati 
meghatározás milyen buktatókkal, hibaforrásokkal 
járhat: ha sok adatot, tehát széles Q-tartományt kívá
nunk figyelembe venni, akkor fel kell tételezni vala
milyen konkrét Gl:( Q2) függvényalakot -  modellt, 
amelyet a kísérleti pontokhoz illesztve az iránytan- 
gens meghatározható. Ilyen modell lehet például a 
gyakran használatos dipólfüggvény:

1

( l + cQ2f

A modellválasztással járó szisztematikus hiba elkerül
hető, ha csak a nagyon kis Q-jú adatokra szorítkoz
nak; ekkor viszont a mért 0(0) hatáskeresztmetszet, 
tehát G fQ ) kis hibája is jelentékeny eltérést okozhat 
az iránytangensben.

A kezdeti, nagyrészt stanfordi mérések együttes 
kiértékeléséből 1963-ban a Q2 = 0,28 -  45 fm“2 tarto
mány adatai alapján Hand és munkatársai az

rp = (r2)172 = 0,805(11) fm

6. ábra. A proton Gf Q)  alaktényezőjének ^-függése.
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n = 4- 

n = 2 -

Bohr

n = 1 -

Dirac QED

2Pi3 /2

\  2 5 i / 9  2 / ' i

15,/ , 4

45, 4Z)
kétfotonos 
25 -45  átmenet 
25,/2 
2Pm

kétfotonos 
15 -  25 átmenet

f̂ l/2
15 Lamb-el tolódás

7. ábra. Az « = 1 —> 2 és 2 - 
hidrogénnívók.

► 4 kétfotonos gerjesztésekben részt vevő

értéket kapták [131- Később több európai laborató
riumban is megindultak az elektronszórási vizsgála
tok. A mainzi egyetemen 1980-ban Simon [14] ja
vított technikával, és lényegesen kisebb Q2 = 0,13 -  
1,4 fm-2 impulzusátadásoknál végzett mérésekből 
rp= 0,862(12) fm töltéssugárra következtetett, ami 
nem fér össze a Hand-féle analízis eredményével. 
2003-ban Sick a Q2 = 0 -  16 fm-2 tartományba eső 
méréseket újra-analizálta [151. Ennek során figyelem
be vette a korábban elhanyagolt Coulomb-torzítást, 
valamint az (1) hatványsor helyett a jobb közelítést 
biztosító folytonos tört formában írta fel az alakté
nyezőt:

G / ö 2) bxQ2

1 + h2 fi"

25 -  45
Ti-zafír
lézer

972 nm <\ O H 1 detektor

486 nm
A = 1/2Í, -  5/24 + 2A, + ...

486 nm

festék-
lézer

486 nm
15- 25

0  1— 243 nm f
7/ ^ V J Udetektor

8. ábra. A z n = l - » 2 é s 2 - » 4  kétfotonos gerjesztések vizsgálatának 
kísérleti elrendezése.

tumszámtól Ln ~ 1/n’ szerint függ, tehát n = 1 eseté
ben csaknem egy nagyságrenddel nagyobbnak várha
tó, mint a Lamb által mért 4. A mérést Garchingban 
Hänsch, „a pontosság megszállottja” csoportja végez
te (Nobel-díj, 2005). A módszer alapelvét megérthet
jük, ha felidézzük az n főkvantumszámú hidrogén
atom-állapot energiakifejezését:

—  + L + rel. korr.,7 nn

ahol az első a jól ismert Coulomb-tag, ez adja a leg
nagyobb járulékot; Ln a Lamb-eltolódás, a kis relati- 
visztikus korrekciók pedig számíthatók, ezeket a to
vábbiakban elhagyjuk, mert a módszer szemléltetésé
ben nincs szerepük. Képezzük a következő különb
ségeket:

e, - e2

e2- e,

k T k T
Y ( , ' b - - 4 - b

k
4

L2 k Lx

A kísérleti adatokhoz történő illesztésből bl és b2 érté
két meghatározva, a

Létrehozva a z n = l —>2 é s 2 —>4 átmeneteket, és ezek 
megfelelő lineárkombinációját képezve, a nagy Cou- 
lomb-tagok kiesnek:

bi - <̂ >
3!

<r4>és h2 + b b __to c/j ^ 2(e4- e2)
e2- ex Ll _ r L2 

2 2
2 L■4 ’

összefüggések alapján rp = 0,895(18) fm értéket ka
pott. A helyzet nem megnyugtató; új, az elektronszó
rástól független módszerre lenne szükség.

A protonsugár szerepe a QED-ben

Az új módszer a QED felől jött. A Lamb-féle kísérlet 
fontos kezdeti lépés volt a QED igazolásában, a ké
sőbbi, egyre pontosabb elméleti számítások ellenőr
zésére azonban nem volt alkalmas, mert a nagy bom
lási valószínűségű 2P állapotok természetes szélessé
ge (-100 MHz) elvi korlátot szabott az eltolódás pon
tosabb meghatározásának. Az 1990-es években, a 
kvantumoptika fejlődésével reális lehetőség mutatko
zott arra, hogy megmérjék az 1S állapot Z, Lamb-elto- 
lódását. Ez azért fontos, mert az eltolódás a főkvan-

Z4 olyan kicsi, hogy egy közelítő elméleti becslés is 
elegendő, (ami a meghatározandó Z ,-nél körülbe
lül egy nagyságrenddel kisebb) a -  mára kissé javított 
-  Lamb-típusú mérésből vehető. így végeredmény
ben A méréséből az Z, meghatározható. A 7. és 8. áb
ra alapján a kísérlet gondolatmenete a következő 
[161. A jelenlegi intenzív lézerterekkel megvalósítható 
az 15 —> 25 és a 25 —» 4S(4D) kétfotonos átmenet. A 
berendezés alsó ágában a nominálisan 486 nm hul
lámhosszú lézernyaláb egy félig áteresztő tükrön 
áthaladó része frekvenciakétszerezés után (243 nm) 
olyan berendezésbe jut, amely akkor ad jelet a detek
torra, ha az 15—» 25 átmenet létrejött. A metastabil 2S 
állapot élettartama hosszú, így szélessége nagyon ki
csi, tehát a rezonanciafrekvencia meghatározása na
gyon pontos lehet. A felső ágban a 972 nm-es nyaláb 
félig áteresztő tükrön áthaladva olyan rendszerbe jut,
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1. táblázat
Az e lm életi, Q ED-szám ítással kapott 15 Lam b-eltolódás 

ö ssze tev ő i h id rogén re  [16]

energiajárulék MHz

sajátenergia 8396,456(1)

vákuumpolarizáció -215,168(1)

magasabb rendű QED 0,724(24)

sugárzásos meglökési korrekció -12,778(6)

nem-sugárzásos meglökési korrekció 2,402(1)

magméret 1,16702)

elméleti energiajárulékok összesen 8172,802(40)

kísérleti érték 8172,874(60)

amely a 2S —4 AS átmenetet jelzi. Mindkét ágban be
hangolva az átmeneteket létrehozó frekvenciákat, a 
félig áteresztő tükrökről visszavert nyalábok -  a felső 
frekvencia kétszerezése után -  egy összehasonlító be
rendezésbe érkeznek, amelynek kimenetén a A-nak 
megfelelő lebegési frekvencia jelenik meg.

Az így meghatározott kísérleti Z, eltolódással össze
hasonlítandó elméleti érték legfontosabb összetevőit, 
és azok bizonytalanságait az 1. táblázat mutatja: az 
első hat szám az elméleti számítással kapott egyes 
energiajárulékok értéke (és azok bizonytalansága). 
Ezek összege alkotja a hetedik sorban feltüntetett 
teljes elméleti IS eltolódásértéket (és annak bizonyta
lanságát). Az utolsó sorban a mért kísérleti eltolódás 
(és annak bizonytalansága) van feltüntetve.

Látható, hogy az adott hibahatárokon belül a kísér
let és elmélet eredménye megegyezik. A további el
lenőrzéshez mind az elmélet, mind a kísérlet pontos
ságát javítani kellene. Az elméleti érték pontosabb 
meghatározását a magasabbrendű QED-járulékok 
becslésének és a proton méretének bizonytalansága 
korlátozza, lásd a dőlt számokkal jelzett hibaértéke
ket. (A kísérleti pontosság javítására is vannak elkép
zelések, de erre most nem térünk ki).

Az elméleti értékhez a legnagyobb hibajárulékot a 
proton méretének bizonytalansága okozza; a kövérí- 
tés erre hívja fel a figyelmet. Felvetődött a gondolat: 
ha feltételezzük, hogy a QED igaz, és hogy a számítá
sok jók, akkor a protonsugár értékét szabad paramé
ternek tekintve, megkereshető az az rp érték, amely 
mellett Ll elm = Z1(fe. Ezt az eljárást végrehajtva, az rp = 
0,883(14) fm eredményt kapták [17]. Kiemelendő az a

9. ábra. A protonméret vizsgálatának történeti vázlata.
1947

körülmény, hogy ez az eljárás a kötött elektronálla
potok energiájának mérésén alapul, az elektron-szó
rástól független! Ez utóbbinak -  esetleg eddig fel 
nem fedett -  szisztematikus kísérleti vagy kiértékelési 
hibái ezt az eredményt nem befolyásolhatják.

Egy utólagos „tartalomjegyzék” szemlélteti eddigi 
utunkat, 9. ábra: Lamb a Dirac-proton körüli mezon
felhő kiterjedését kereste, és az elektromágneses su
gárzási tér hatását találta az n = 2 hidrogén nívóra: Ll. 
Hánsch viszont az Z,-et kereste, és abból -  mintegy 
melléktermékként — kapta rp-re az elektronszórástól 
független értéket.

Mit hoz a jövő?

A 2010. évben további fejleményeknek lehettünk ta
núi: Borisyuk az elektronszórási mérések analizálá
sánál alkalmazott új, a Sick-félétől eltérő és -  a szer
ző szerint -  pontosabb eljárást, melynek eredménye: 
rp = 0,912(9) fm, a korábban kapott értékeknél még 
valamivel nagyobb [18].

És ekkor jött a derült égből villámcsapás! Pohl és 
munkatársai [19] müonikus H-atomok Lamb-eltolódá- 
sát mérték, a fentieknél jelentősen kisebb és ponto
sabb értéket rp = 0,84184(67) fm kaptak, 10. ábra. Ez 
a teljesen váratlan fejlemény, a nagy eltérés megdöb
bentő, hiszen az elektronos eredmények nem egyet
len módszeren és nem egyetlen laboratórium munká
ján alapulnak. Ha valóban nincs valami fatális, közös 
kísérleti vagy kiértékelési, esetleg QED számítási hi
ba, akkor fel kellene tételezni, hogy a müon mégsem 
egyszerűen egy „kövér elektron”. Ez különösen új
donság lenne, és nagyon messzemenő következmé
nyekkel járna: a részecskefizikai Standard Modell ér
vényessége is kérdésessé válna [20].

Nem csoda, hogy e meghökkentő eredmény azon
nal nagy érdeklődést keltett. De Rúyula [21] szerint a 
nagy eltérést az okozza, hogy a kiértékeléshez alkal
mazott modell (dipól alaktényező függvény) által fel
tételezett exponenciális töltéssűrűség-eloszlás a va
lóságban nem teljesül; helyesebb lenne egy központi

10. ábra. Az rms ((r2)1/2) protonsugárra kapott értékek. 
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törzs (core) és egy ezt körülvevő mezonfelhő töltésel
oszlásával számolni [22]. Jelen cikk írásának idején 
(2011. január) a kérdés teljesen nyitott, érdemes figye
lemmel kísérni a további fejleményeket. A téma iránt 
érdeklődő olvasó figyelmébe ajánlhatjuk a legutóbbi 
időben megjelent [23-26] közleményeket.

Irodalom
1. Pasternack, S., Phys. Rév. 5 4 (1 9 3 8 ) 1113.
2. Lamb, W. E., Jr., Schiff, L. I., Phys. Rév. 53 (1938) 651.
3. Lamb, W. E., Jr., Rep. Prog. Phys. 14(1951) 19.
4. Lamb, W. E., Jr., R etherford, R. C ,  Phys. Rév. 72(1947) 241.
5. B ren tano  von, P., e t al., Physica Scripta 146(1995) 162.
6. Lamb, W. E., Jr., Phys. Rév. 8 5 ( 1952) 259.
7. B ethe, H. A., Phys. Rév. 72(1947) 339.
8. Nafe, J. E., N elson, E. B., Rabi, I. L, Phys. Rév. 71 (1947) 914.
9. Breit, G ., Phys. Rév. 72(1947) 984.

10. Kusch, P., Foley, H. M., Phys. Rév. 74 (1948) 250.
11. Schwinger, J., Phys. Rév. 73 (1948) 416.
12. Hofstadter, R. et al., Phys. Rév. 91 (1953) 422.
13. Hand, L. N., et al., Rev. Mod. Phys. 3 5 (1963) 335.
14. Simon, G. G., et al., Nucl. Phys. A133O980) 381.
15. Sick, I., Physics Letters B576(2003) 62.
16. Weitz, M., et al., Phys. Rev. A52(1995) 2664.
17. Melnikov, K., Ritbergen, T. van, Phys. Rev. Letters 84 (2000) 

1673.
18. Borisyuk, D., Nucl. Phys. A843(2010) 59.
19. Pohl, R., et al., Nature 466/7303 (2010) 213.
20. Flowers, J., Nature 466(2010) 195.
21. De Rújula, Physics Letters B693 (2010) 555.
22. Islam, M., Luddy, R., Cern Courier 49/10(2009) 35.
23. Distier, M. O. et al., Physics Letters B696(2011) 343.
24. Jentschura, U. D., Annals of Physics 326 (2011) 500.
25. Jentschura, U. D., Annals of Physics 326 (2011) 516.
26. Miller, G. A. et al., arXiv:1101.4073vl [physics.atom-ph] 21 Jan 

2011.

A MIKROVILÁG ELSŐ FELFEDEZŐI -  I. Radnai Gyula
ELTE Anyagfizikai Tanszék

A történeti kutatás előnye, hogy folyamatában, fejlő
désében vizsgálhatjuk meg a kiválasztott témát. Hátrá
nya, hogy gyakran elveszünk a részletekben, nem lát
szik a fától az erdő. Akadálya pedig -  és erről talán 
kevesebb szó esik -  a tisztánlátáshoz szükséges doku
mentumok hiánya. Ennek két leggyakoribb oka a do
kumentumok titkosítása, illetve megsemmisülése. Az 
alábbiakban mindegyikre találunk példát.

A fénymikroszkóp első feltalálói

Üveglencsét egyszerű nagyításra már régóta használ
tak, de csak a 16. században jelent meg kéttagú len
cserendszer erre a célra, mégpedig Németalföldön. 
Ugyanakkor, amikor a távolbalátás elősegítésére is 
megjelentek az első távcsövek. A világot körülhajózó 
hollandusok számára a távcső, a szextáns és a krono
méter a nyílt óceánon való tájékozódáshoz nélkülöz
hetetlenné vált. Kézenfekvő volt, hogy az apró tár
gyak, részletek felnagyítására is kipróbáljanak ilyen 
szerkezeteket.

A mikroszkóp első feltalálói között találjuk a két 
szemüvegkészítő Jansent, apát és fiát, akik 1595-ben 
készítették el az első ilyen nagyító csövet. Maga a 
mikroszkóp elnevezés Johann Fabenői, VIII. Orbán 
pápa orvosától származik, legalábbis az ő egyik levele 
a legelső írásos dokumentum, amelyben ez a szó 
megjelenik, mégpedig 1625-ben. A fiú, Zacharias 
Jansen (1580-1638) fokozatosan javította a nagyító 
csövet: mindkét lencsét külön cső végébe illesztette, 
és ezek a csövek egy harmadik, a kísérletező kezében 
tartott csőben voltak tologathatok ( 1. ábra). Még dia-

A tanu lm ány  az E urópai U nió tám ogatásával és az E urópai Szociális 
A lap társfinanszírozásával készült, a tám ogatási szerződés szám a 
TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KM R-2010-0003.

fragmákat is alkalmazott, hogy csökkentse a lencsék 
szférikus aberrációja és színi hibája miatt fellépő leké
pezési hibákat.

Ugyanilyen módon készített távcsöveket is, ame
lyekben szemlencseként szórólencsét alkalmazott, 
hogy egyenes állású kép keletkezzék. Ez a „hollandi” 
távcső jutott el Galileihez, aki -  mint tudjuk -  az ég 
felé fordította és felfedezte vele a Hold hegyeit és a 
Jupiter holdjait. Newton viszont az objektív színi hibá
jának kiküszöbölésére a tárgylencse helyett tükröt 
alkalmazott -  nem véletlen, hogy róla nevezték el a 
tükrös távcsövet.

Zacharias Jansen nem mindennapi ember lehetett. 
Életéről sok dokumentum maradt fenn, egészen a 
második világháborúig. Szülővárosa, Middelburg már 
a 16-17. században is fontos kereskedelmi központ 
volt Zeeland tartományban (Új Zeeland innen kapta 
nevét), Hollandia délnyugati részén. Itt volt a Holland

1. ábra. Zacharias Ja n se n  (1580-1638) lovag és feltaláló , m ellette 3 
tubusbó l álló m ikroszkópja.
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2. ábra. Robert Hooke (1635-1703) mikroszkópjának magyarázó ábrája Micrographia című köny
vében, és egy bolha képe ugyanebből a műből.

Kelet-Indiai Társaság köz
pontja. 1940-ben Middelburg- 
ban holland csapatösszevo
nást tartottak, amit azután a 
Luftwaffe 1940. május 17-én 
szétbombázott. A háború után 
a városközpontot újjáépítet
ték, de a megsemmisült mú
zeumi tárgyakat, dokumentu
mokat nem lehetett pótolni.
Szerencsére már addig is 
megjelent Jansenről néhány 
írásmű, ami túlélte a bombá
zást. Mai tudásunk ezekből az 
írásokból ered.

Tudjuk, hogy Middelburgban pénzverde is műkö
dött, itt dolgozott Zacharias Jansen sógora. A harmin
cas éveiben járó ügyes optikus -  Johannita lovag és 
feltaláló — ekkor saját, illegális pénzverdét létesített. 
Amikor felfedezték, gyorsan egy másik városba költö
zött át. Azonban ott se hagyta nyugodni a könnyű 
pénzkeresés lehetősége, újra beindította a titkos mű
helyt. Újra felfedezték, bíróság elé állították, és csak 
azért menekült meg a halálos ítélettől, mert egy bíró
sági tisztviselő is érintett volt a csalásban, s ezért el
fektették az ügyet. Sikerült újra megszöknie, vissza
ment Middelburgba, s még vagy húsz éven keresztül 
gyártotta a távcsöveket és a mikroszkópokat.

E kezdetleges készülékek nagyítását állítólag 3-szo- 
rostól 9-szeresig lehetett változtatni. Nem is lett volna 
érdemes erősebb nagyításra törekedni, amíg ki nem ta
lálta valaki, hogy az eszközt nem kézben kell tartani, 
hanem állványra kell erősíteni. Az egyik ilyen valaki Ro
bert Hooke (1635-1703) volt Angliában. Az általa hasz
nált mintegy fél méter magas mikroszkópot ma Washing
tonban az ottani Orvostörténeti Múzeumban őrzik, rajza 
Hooke 1665-ben kiadott Micrographia című könyvében 
látható (2. ábra). Nemcsak állványa és tárgyasztala volt 
már mikroszkópjának, de megvilágító fényforrása is: egy 
olajlámpa lángját hatalmas gömbkondenzor fókuszálta a 
tárgyra. Hooke fedezte fel a parafa üreges, sejtes szerke
zetét, még az elnevezés (a sejt latinul cellula) is tőle szár
mazik. A sejtes szerkezetet megállapította más növényi 
metszetek esetén is, és még azt is megfigyelte, hogy a 
fiatal növényrészek sejtjeit folyadék tölti ki. (Ezt nevezték 
el sokkal később protoplazmának.)

Hooke két kortársáról érdemes még említést tenni, 
akik értékes felismerésekkel járultak hozzá a mikrovi
lág felfedezéséhez. Mindketten a londoni Royal Society 
hivatalos folyóiratában publikáltak, így vált nevük és 
munkásságuk ismertté a tudományos világban. Marcel
lo Malpighi (1628-1694) itáliai orvosprofesszor fedezte 
fel az emberi artériákat és vénákat összekötő hajszál
ereket, kapillárisokat, megalapozta az emberi sejtek és 
szövetek vizsgálatára kialakult histológia tudományát. 
Anton(i) van Leeuwenhoek (1632-1723) holland ama
tőr zoológus valószínűleg Hooke Micrographia köny
vének hatására kezdett tudományos megfigyelésekbe 
negyven éves korában, s folytatta ezt hosszú élete vé
géig. Az igazság kedvéért el kell árulni, hogy ő nem

kétlencsés mikroszkóppal dolgozott, hanem mindig 
csak egyetlen, szerencsésen kiválasztott üvegcseppet 
használt a nagyításra, de a vizsgált tárgyat két merőle
gesen álló csavarral tudta a lencse előtt finoman moz
gatni, beállítani (3- ábra). Sok ilyen eszköze maradt 
fenn, egyiknek másolatát a budapesti Orvostörténeti 
Múzeumban is megcsodálhatjuk. Leeuwenhoek írta le 
először a szabad szemmel láthatatlan mikroorganizmu
sokat, mint „apró mozgó lényeket”, megalapozva ezzel 
a mikrobiológia tudományát.

A fénymikroszkóp sikertörténetének ezután szá
mos állomása és elágazása volt, még 1925-ben, sőt 
még 1953-ban is adtak Nobel-díjat újfajta fénymik
roszkóp feltalálásáért, vagy új mikroszkópi vizsgálati 
módszer kidolgozásáért. 1925-ben Zsigmondy Ri
ch árd (1865-1929) magyar származású osztrák-német 
vegyész, a kolloidkémia kiemelkedő alakja kapott 
Nobel-díjat az ultramikroszkóp feltalálásáért, 1953- 
ban pedig Frits Zernike (1888-1966) holland termé
szettudós a fáziskontraszt-eljárás kidolgozásáért.

Van még egy tudós, akiről semmiképp sem lehet 
megfeledkezni a fénymikroszkóp több száz éves törté
netében: ő Ernst Abbe (1840-1905) német fizikus, aki
nek optikai munkássága virágoztatta fel Jénában a Carl 
Zeiss Műveket. Számos találmánnyal járult hozzá a mik-

3. ábra. Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) egyik egylencsés 
mikroszkópjának magyarázó ábrája Henry Baker rajza a 18. század 
közepéről. Jobbra a mikroszkóp -  amely egy tenyérben elfér -  de
monstrációs példánya.
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4. ábra. Emst Abbe (1840-1905) és egy 1875-ös Zeiss-mikroszkóp.

roszkóp fejlesztéséhez (4. ábra). Megmutatta, hogy 
nem egyedül a nagyítástól függ a mikroszkóp teljesítő 
képessége. Bevezette a mikroszkóp felbontóképességé
nek fogalmát, amellyel kijelölte a továbbfejlesztés irá
nyát. A fény hullámelmélete alapján levezetett formulá
ban ugyanis a mikroszkóp felbontási határa egyenesen 
arányosnak adódott a fény hullámhosszával.

A 20. században ez azt jelentette, hogy ha olyan 
mikroszkópot lehetne összeállítani, amely nem fény
nyel, hanem elektronokkal képezi le a tárgyat, akkor 
e mikroszkóp felbontási határa 2-3 nagyságrenddel is 
kisebb lehetne, mint a fénymikroszkópoké.

A transzmissziós elektronmikroszkóp feltalálói

Mindenek előtt az izzókatódos katódsugárcső kifejlesz
tőjéről, Karl Ferdinand Braun (1850-1918) német fel
találóról kell megemlékeznünk, aki a 19. és 20. század 
fordulóján számos találmánnyal hívta fel magára a fi
gyelmet, az iskolai fizikaórákról ma is ismert elektrosz- 
kópoktól kezdve a rádiótechnika számos eszközének 
(kristálydióda, az antennához induktív módon csatolt 
rezgőkör) kifejlesztésén át a katódsugár-oszcilloszkó- 
pig. A katódsugárcsövet német nyelvterületen, sőt Ja
5. ábra. Karl Ferdinand Braun (1850-1918) és első katódsugárcsővé.

pánban még ma is Braun-csőnek hívják (5. ábra). Mar- 
conival együtt kapott fizikai Nobel-díjat 1909-ben „a 
drót nélküli távíró kifejlesztésében való érdemei elis
meréséül”. Több német egyetemen volt megbecsült 
professzor, szabadalmait főleg a német Telefunken cég 
használta fel rádióhálózatának kiépítésekor. Ennek 
kapcsán keveredett a Telefunken és a brit Marconi cég 
szabadalmi vitába New Yorkban, ebben a perben idéz
ték meg Braun professzort 1914-ben tanúnak. Ő 1915 
elején kiment, tanúskodott, de már nem tudott vissza
térni a háborút viselő Németországba. Közben az Egye
sült Államok is hadba lépett Németország ellen. Braun 
Brooklinban halt meg 1918. április 20-án, néhány hó
nappal a háború befejeződése előtt.

1926-ban Hans Busch (1884-1973) német fizikus az 
elektronok mágneses térben befutott pályáiról publikált 
egy elméleti dolgozatot. Rámutatott, hogy alkalmasan 
kialakított mágneses lencsékkel az elektronnyaláb fó
kuszálható lenne. Ennek gyakorlati megvalósítása meg
ragadta a fiatal kutatók képzeletét. 1927-ben például 
Gábor Dénes (1900-1979), aki a katódsugár-oszcillosz- 
kópot választotta doktori disszertációja témájául Berlin
ben, a nagyfeszültségű hálózatokban fellépő tranziens 
impulzusok vizsgálatára növelte meg az oszcilloszkóp 
érzékenységét, időbeli felbontó képességét. Eközben 
kikísérletezett egy vassal körülvett rövid tekercset az 
elektronsugár fókuszálására, és amikor utána a Siemens 
alkalmazásába állt, tovább dolgozott a témán.

Hasonlóképp az elektronnyalábok fókuszálásán dol
gozott 1928-tól kezdve Ernst Ruska (1906-1988) német 
műegyetemi hallgató Berlinben. Hamar felismerte, hogy 
az elektronnyaláb nem homogén, benne az elektronok 
sebessége széles határok között változik, így pedig se 
határozott fókuszpontot, se éles képet nem lehet kapni. 
A műegyetem nagyfeszültségű laboratóriumának elekt
ronsugarakkal foglalkozó kutatócsoportjában jól együtt 
tudott dolgozni Max Knoll (1897-1969) elektromérnök
kel (a kutatócsoport vezetőjével), és ketten együtt kikí
sérleteztek egy olyan megfelelő mágneses lencsékből és 
diafragmákból álló elektronoptikai rendszert, amellyel 
kis nyílásszögű nyalábbal néhány tizedmilliméter átmé
rőjű fókuszfoltot tudtak előállítani (ő. ábra). 1931. április

6. ábra. Max Knoll (1897-1969), balra és Ernst Ruska (1906-1988), 
jobbra 1931-ben az első elektronmikroszkóppal.
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7-én bemutathatták kollégáiknak a világ első elektron
mikroszkópját. Ez a 16-szoros nagyítású mikroszkóp 
még messze nem érte el az akkori fénymikroszkópok 
teljesítőképességét, de utat nyitott a fejlődés előtt.

Az igazat megvallva Ruska sem és Knoll sem az 
anyaghullámok elvéből kapta az indíttatást munkájá
hoz, ők csupán egy jópofa fizikai analógiára támasz
kodtak, ami a fénysugarakkal és az elektronsugarakkal 
történő képalkotás hasonlóságára épült. Gábor Dénes, 
aki viszont Berlinben a tudományegyetemen a Laue- 
kollokviumokat is látogatta és követte az elméleti fizika 
rohamos fejlődését, már világosan meg tudta fogalmaz
ni az elektronmikroszkóp elvi problémáját: minél job
ban csökkentjük a diafragmák szűkítésével a „lencsehi
bákat”, annál jobban előkerül az elektronok hullámter
mészetéből adódó diffrakció, és ez fogja növelni az 
életlenséget. Ezért Gábor Dénes egészen új módon 
próbálta meg javítani az elektronmikroszkópot: célul 
tűzte ki olyan leképezés megvalósítását, amely a tárgy
ról érkező hullámnak nemcsak az amplitúdóját, hanem 
a fázisát is figyelembe veszi. Elég érdekes, hogy ezt az 
elvet végül is nem az elektronmikroszkópnál, hanem a 
fényképezésnél lehetett igazán alkalmazni, így született 
meg a holográfia. A megoldásra az akkor már Angliá
ban dolgozó Gábor Dénes 1948-ban jött rá. így is a 
lézer feltalálásáig kellett várni, hogy a holográfia a gya
korlatban is alkalmazható legyen, majd 1971-ben Gá
bor Dénes fizikai Nobel-díjat kapjon. (Még a „holográ
fia” elnevezés is Gábor Dénes leleménye.)

Először 1935-ben érte el az elektronmikroszkóp 
felbontóképessége a fénymikroszkópét. Újabb prob
léma lett, hogy az elektronnyaláb olykor túlmelegítet
te, be is égette a tárgyat, a „mintát”, amint áthaladt 
rajta. Először 1937-ben, a torontói egyetemen készült 
el egy olyan elektronmikroszkóp, ami már külső fel
használók számára is megfelelőnek látszott, de csak 
1942-től kezdődött meg a kereskedelmi forgalmazás 
az RCA (Radio Corporation of America) jóvoltából.

A pásztázó (scanning) elektronmikroszkóphoz 
vezető út

A „szkennelés” a mai számítógépes másolás mindennapi 
gyakorlata, a kifejezés már szinte köznyelvi szóvá vált. A 
felhasználó a legritkább esetben gondolkodik el a szó 
jelentésén, még kevésbé a berendezés működésén. Meg
lepődik, ha megtudja, hogy az itteni képrögzítési elv 
mennyire hasonlít a televízióéhoz és még az elektron- 
mikroszkópok jelentős csoportja is hasonló elven műkö
dik. Ez az elv a következő: a leképezendő tárgy pontjai
ról nem egyszerre, hanem gyors egymásutánban, meg
határozott rend szerint gyűjtjük és továbbítjuk az infor
mációt. A 20. század közepére kialakult gyakorlat szerint 
a televíziós felvételnél egy elektronsugár pásztázta végig 
a fényérzékeny ernyőre vetített képet, amelyről az infor
mációt gyűjtöttük és továbbítottuk. Sok közvetítő lépés 
után a tv vevőkészülékben egy modulált elektronsugár 
pásztázta végig a készülék képernyőjét, szinkronban a 
felvevővel, így alakult ki a kép, amit láttunk.

A televízió és az elektronmikroszkóp fejlesztése 
egymással párhuzamosan történt a 20. században, a 
két világháború között. Sokszor ugyanazok a mérnö
kök dolgoztak mindkét területen. A már említett Max 
Knoll az elektronmikroszkóp 1931-es elkészítése után 
az egyetemről a Telefunkenhez igazolt át, ahol a tele
víziós képcső fejlesztésén dolgozott. Magántanárként 
továbbra is besegített a műegyetemi kutatásokba: 
1935-ben sikeresen kísérletezett azzal, hogy a televí
ziónál alkalmazott pásztázás elvét az elektronmikrosz
kópnál is érvényesítse. Ernst Ruska ugyanakkor a Sie
mens munkatársa lett, ahol fő feladata volt az elekt
ronmikroszkóp fejlesztése.

Az ikonoszkóp Vladimir Kozmich Zworykin (1888- 
1982) orosz származású amerikai mérnök találmánya. 
Még ezt a „képnéző” nevet is ő adta neki. Lényege az, 
hogy egy katódsugárcsőben lévő, fényérzékeny mozaik
kal bevont lemezre kell vetítem az optikai képet, amelyet 
a katódsugár végigpásztáz, egyenként kisütve a mozaik 
elemeit alkotó pici kondenzátorokat. A keletkező elekt
romos jeleket az ikonoszkópon kívül elektromosan fel
erősítették, ezzel modulálták a vivő elektromágneses 
hullámot. Vevő oldalon a demodulált elektromágneses 
hullám vezérelte egy másik katódsugárcsőben az iko
noszkóp katódsugarával szinkronban pásztázó elektron
sugár erősségét. Kezdetleges formában Zworykin már az 
1920-as években szabadalmaztatta televíziós rendszerét, 
azután folyamatosan továbbfejlesztette, más szabadal
makkal kibővítette, és a működő ikonoszkópot 1933-ban 
mutatta be -  akkor már az RCA képviseletében -  a sajtó 
és az érdeklődő nagyközönség számára ( 7. ábra). A né
met Telefunken cég ekkor vásárolta meg a szabadalmat, 
és erre a találmányra építve valósította meg az 1936-os 
berlini olimpia televíziós közvetítését.

Zworykin hosszú élete bővelkedett az izgalmas fordu
latokban. A szentpétervári műszaki főiskolán diplomá
zott 1912-ben, majd európai körútra indult, különböző 
fizikai intézeteket látogatott meg. Párizsban például Paul 
Langevin (1872-1946) ismertette meg a misztikus X-su- 
gárzással. Utána az első világháború alatt az oroszországi 
Marconi cégnél tesztelte a hadsereg számára készülő 
rádiókat. 1918-ban egy sarkkutató expedíció tagjaként 
lépett először amerikai földre, majd hazatérve az omszki 
Kolcsak-kormány megbízásából ment ki újra, tárgyalni 
az amerikai kormánnyal. A fehérek bukása, Kolcsak ha-

7. ábra. V. K. Zworykin (1888-1982) az ikonoszkóppal és a szaba
dalmi leírás egyik magyarázó ábrája.
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8. ábra. L. A. Kubetsky (1906-1959) és a világ első fotoelektron- 
sokszorozója.

lála után Zworykin végleg az Egyesült Államokban ma
radt. PhD dolgozatát Pittsburgh-ben adta be és védte 
meg a fényelektromos cellák működéséből 1926-ban. 
Amikor egy régebbi orosz emigráns, az 1900 óta .Ameri
kában élő David Sa rn off (1891-1971) 1928-ban áthívta 
Zworykint a Westinghouse-tól az RCA-hez és kutatórész
leget szervezett számára a televíziós rendszer fejlesztésé
hez, felgyorsult a kutatás. 1930-tól kezdve Samoff már az 
RCA és az NBC (National Broadcasting Company) elnö
keként küldhette Zworykint európai körútra ötleteket 
gyűjteni, és ha szükséges, szabadalmakat vásárolni az 
amerikai cég számára.

A szabadalmak adás-vétele megszokott, bevett gya
korlat volt egy olyan ígéretes, az egész fejlett technikájú 
világra kiterjedő iparágban, mint a televízió. Példaként 
említhetjük egy magyar feltaláló, Tihanyi Kálmán 
(1897-1947) esetét. Ő is távolbalátó elektromos rend
szer kifejlesztésén dolgozott Magyarországon. Első sza
badalmi bejelentése 1926-ból származik, ebben már 
kifejtette a töltéstárolás ötletét. Képfelbontó készüléké
nek a radioszkóp nevet adta. A készülék megépítését 
Rybár István (1886-1971) és Kornfeld Móric (1882- 
1967) is támogatta. Tárgyalásokat kezdett olyan külföldi 
cégekkel, mint a Telefunken és a Siemens, de nem tud
tak megegyezni. Berlinben saját laboratóriumot rende
zett be, ahol 1929-ben elkészült első kísérleti képfelvevő 
csöve, ezt Angliában és Franciaországban is szabadal
maztatta. Az általa kifejlesztett televízió katonai alkalma
zása iránt az angol légügyi minisztérium és az amerikai 
RCA mutatott érdeklődést. Az RCA-vel megkezdett tár
gyalásokon megemlítette az általa szabadalmaztatott 
töltéstárolási elvet. Zworykinék 1931 májusában sikere
sen próbálták ki a Tihanyi-szabadalmakban alkalmazott 
megoldást és októberre elkészült az új képbontó cső 
első példánya, amelyet Zworykin ikonoszkópnak neve
zett el... Semmi kétség, Zworykin felhasználta Tihanyi 
találmányát az ikonoszkóp kialakításához. Csak éppen 
elfelejtette ezt megemlíteni a későbbiekben, szíveseb
ben hivatkozott saját korábbi próbálkozásaira.

1934-ben Zworykin a Szovjetunióba látogatott, ahol 
előadásokat tartott, bemutatta az RCA legújabb termé
keit. Leningrádban találkozott egy tehetséges fiatal

mérnökkel, aki egy új, rendkívül érzékeny fényérzéke
lő eszközt fejlesztett ki, s ezt meg is mutatta a tekinté
lyes vendégnek. L. A. Kubetsky (1906-1959) találmánya 
sokelektródás kisülési cső volt, amit 24 éves korában 
talált fel és azóta olyan fokra tökéletesítette, hogy el
kápráztatta vele Zworykint (8. ábrái). Ez az 1930-ban 
feltalált készülék volt az első fotoelektron-sokszorozó a 
világon. Még nem volt neve, a Szovjetunióban csak Ku- 
betsky-csőnek hívták. Hazafelé utaztában Zworykin 
berlini szállodai szobájában felvázolta (a jegyzetlap ma 
is megvan) és Amerikában megvalósította ezt a talál
mányt. Nem lehet tudni, hogy létrejött-e valamilyen tit
kos megállapodás az RCA és Kubetsky között, ennek 
nem maradt írásos nyoma. Tény az, hogy 1935-ben az 
amerikai Electronics címlapján szerepelt Zworykin 
fényképe, amint az RCA legújabb produktumát, a foto- 
multiplier prototípusát tartja kezében.

Zworykin Magyarországra is ellátogatott, az Egyesült 
Izzóban Aschner Lipót (1872-1952) kérte fel, hogy véle
ményezze a gyár újdonságait. Meglehetősen lekezelően 
nyilatkozott Setényi Pál (1884—1954) elektrosztatikus 
képmásolójáról, nem is lett belőle Tungsram-gyártmány. 
1936. februárban -  még az olimpia előtt -  Berlinben 
meglátogatta egy tehetséges fiatal német mérnök, Manf
red von Ardenne (1907-1997) lichterfeldi laboratóriu
mát, aki bemutatta neki az általa kifejlesztett képfelvevő 
csövet. „Megállapítottuk, hogy egymás munkájáról sem
mit sem tudva, majdnem egyszerre mindkettőnknek 
ugyanaz a gondolata támadt, vagyis ugyanazt találtuk 
fel.” -  emlékezett vissza von Ardenne később.

Ez a fiatal német mérnök egy év múlva feltalálta a 
pásztázó transzmissziós elektronmikroszkópot (9 . áb
ra). Egy boldog élet a technika és a tudomány szol
gálatában című önéletrajzi könyvében így írta le talál
mányának 1937-es megszületését:

9. ábra. Az idős Manfred von Ardenne (1907-1997) modulokból 
összeállítható elektronmikroszkópjával.
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„Egyik találmányom, amelynek születése minden 
részletére még ma is pontosan emlékszem, az elektron- 
rasztermikroszkóp (electron scanning microscope). 
Amikor egy csendes órában eltöprengtem a különféle 
képhibákon, amelyek összhatásukban korlátozzák a 
normál transzmissziós elektronmikroszkóp képfelbon
tó képességét, felmerült bennem az az alapgondolat, 
hogy többlépcsős elektronoptikai kicsinyítéssel előállí
tott rendkívül finom elektronfolttal ugyanúgy letapo
gassuk soronként a mikroszkopikus tárgyat, mint egy 
televíziós felvételnél, és a tárgyból kiinduló (szekun
der) elektronsugárzást felhasználjuk egy szinkronban 
vezérelt elektronikus kép modulálására. Azon töpreng
tem, hogyan lehetne elkerülni az elektronmikroszkóp
nál fellépő úgynevezett »kromatikus képhibákat«, ame
lyek abból származnak, hogy a tárgy különféleképpen 
ereszti át a primer elektronsugárzást...

A feladat megoldásának konkrét módja, a teremtő 
gondolat szikrája azután egy idegen és egy általam 
kigondolt elektronoptikai elrendezés kombinációjá
ból összegződött: a Max Knoll által leírt tesztképadó
ból, amely még viszonylag durva, néhány tizedmilli- 
méter átmérőjű elektronsugárral tapogat le egy klisét, 
és az általam röviddel előbb kigondolt elrendezésből, 
hogy kis fókusztávolságú elektronikus lencsékkel 
egy- vagy többlépcsős lekicsinyítés révén szubmik- 
roszkopikus finom katódfoltot állítsak elő (a sugár
nyaláb visszafordítása az elektronmikroszkópban). 
Ehhez a felvázolt megoldásötlethez néhány perc múl
va még egy gondolat járult: a tárgy felszínén kiváltott 
szekunder elektronsugárzást felerősítem több nagy
ságrenddel egy »szekunderelektron-sokszorozóval«, és 
felhasználom a képcső szinkronban eltérített elekt
ronsugárzásának modulációjára...”

A transzmissziós elektronmikroszkóp optikai meg
felelője a transzmissziós fénymikroszkóp, mindkét

esetben valamilyen vékony (elektronmikroszkóp ese
tén nagyon vékony) metszet átvilágítása során kelet
kezik a kép. A pásztázó elektronmikroszkóp mai fel- 
használása inkább a fémmikroszkópéra emlékeztet, 
amelynél nincs lehetőség a minta átvilágítására, csu
pán a minta felületéről, vagy annak mikrokörnyezeté- 
ről nyerhetünk vele információt. Ugyanakkor a pász
tázó elektronmikroszkóp „mélységélessége” megle
pően nagy, eltérően minden fajta fénymikroszkópé
tól. Ezért olyan szemléletesek, „térhatásúak” a pásztá
zó elektronmikroszkóp által elővarázsolt képek.

1937 után Manfred von Ardenne nem a pásztázó 
elektronmikroszkópot fejlesztette tovább, hanem a 
felbontóképesség növelése érdekében egyre nagyobb 
feszültségű transzmissziós elektronmikroszkópokat 
tervezett. 1939 végére elkészült az a 200 kV-os „uni
verzális” elektronmikroszkópja, amellyel a feloldási 
határt 3 nm-re tudta csökkenteni és még sztereófelvé
telekre is alkalmassá tette. Osztódó baktériumok ké
peit csodálta meg a laboratóriumba látogató Max von 
Laue (1879-1960) és Max Planck (1838-1947) is. A 
háború alatt -  a Laue kérésére felvett Fritz FLouter- 
mans (1903-1966) javaslatára -  azonban ciklotron 
építésébe fogott és magfizikai kutatásokra tért át.

Berlin eleste után a megszálló szovjet csapatokkal 
bevonuló, katonai egyenruhába öltöztetett szovjet 
fizikusok örömmel fedezték fel a lichterfeldi, beton
bunkerbe menekített laboratóriumot. Abram P. Za- 
venjaginnak, Berija első helyettesének parancsára és 
irányításával von Ardenne egész megmenekült család
ját a viszonylag sértetlenül megmaradt laboratórium
mal és a kutatói személyzettel együtt kiszállították a 
Szovjetunióba, ahol Berijával való egyezkedés után 
von Ardenne az izotópszétválasztásban való közre
működést vállalta a szovjet atombomba előállításá
ban. Dehát ez már egy másik történet.

A FIZIKA TANÍTÁSA

ÜTKÖZÉSEK ELEMZÉSE ENERGIA-IMPULZUS 
DIAGRAMOKKAL II. -  A RELATIVISZTIKUS RAKÉTA

Bokor Nándor
BME Fizika Tanszék

Ebben a cikkben olyan járművet nevezek rakétának, 
amely állandó ütemben, magához képest állandó u 
sebességgel hajtógázt bocsát ki hátrafelé, és így hajtja 
magát előre. Egy rakéta akkor relativisztikus, ha a 
sebességek -  a hajtógázé vagy a rakétáé vagy mind
kettőé -  a fénysebességgel összemérhetőek. (A cikk-

Köszönetemet fejezem ki Hraskó Péternek hasznos javaslataiért.

ben végig c = 1 egységeket használok [1]. A sebessé
gek ennek megfelelően dimenzió nélküli számok, 
amelyek csak (-1) és 1 közötti értékeket vehetnek fel; 
a tömeg, impulzus és energia pedig ugyanabban az 
egységben mérendő.)

A gyorsítási folyamat során a rakéta tömege folyto
nos ütemben csökken (hiszen hajtógáz formájában 
tömeget lövell ki). Az alapprobléma: meghatározni a
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rakéta végsebességét adott kezdeti/végső tömegarány 
mellett. A probléma szokásos tárgyalásmódjában a 
gyorsítási folyamatot „időben visszafelé lejátszott ru
galmatlan ütközések sorozataként” fogjuk fel. Minden 
kis „rugalmatlan ütközési” fázisban a rakéta kis sebes
ségnövekményre tesz szert. Gondosan végzett ösz- 
szegzéssel -  azaz integrálással -  kapható meg a vég
sebesség [2].

Szemléltető erejénél fogva egy jó ábra gyakran sok
kal jobban fejleszti fizikai intuíciónkat, mint egy hosz- 
szadalmas, tisztán algebrai számolás. Milyen szemlél
tetőeszközt nyújthat a rakétaprobléma tárgyalásához 
az ütközések elemzésénél már hasznosnak bizonyult 
energia-impulzus diagram [1]? Hogyan lehet a rakéta 
gyorsuló mozgását ábrázolni egy ilyen diagramon?

Nézzük az 1. ábráti Az mk kezdeti tömeggel ren
delkező, nyugalomban levő rakéta éppen elindul. Az 
első kis adag hajtógáz (amelynek energia-impulzus 
vektora a kis felső vektor) kilövellése által a rakéta 
tömege kicsit csökken (energia-impulzus vektora egy 
kisebb m értékű hiperbolára illeszkedik, ahogy az 
ábrán látható), és kis sebességnövekményre tesz 
szert (energia-impulzus vektora kicsit bedől az Zí-ten- 
gelyhez képest).

A 2. ábra a folyamat egy későbbi lépését ábrázolja. 
A rakéta ekkor már jóval kisebb tömegű (ezt megint 
abból lehet látni, hogy energia-impulzus vektora egy
re kisebb m értékű hiperbolára illeszkedik), de már 
nagy sebességgel rendelkezik. Az ábráról le is olvas
ható ez a pillanatnyi sebesség:

V = tana. (D

Kérdés: Mi a 2. ábrára felvázolt szaggatott görbe 
egyenlete? Azaz: milyen görbét ír le a gyorsítási folya
mat közben a (csökkenő tömegű, növekvő sebessé
gű) rakéta energia-impulzus vektorának csúcsa az 
E-p diagramon?

A fizikai elvek, amelyeket a kérdés megválaszolásá
hoz felhasználunk, a következők:

1. az energia- és impulzus-megmaradás minden kis 
hajtógázadag kilövellésekor (ezt már ki is használtuk 
az 1. és 2. ábrák konstruálásakor, hiszen két vektor 
összegeként szerkesztettük meg a hajtógázadag kilö
vellése előtti teljes energia-impulzus vektort).

2. a hajtógáz a rakétához képest állandó sebesség
gel távozik; a külső megfigyelő (akinek nézőpontját 
az E-p  diagram tükrözi) a relativisztikus sebesség
transzformációt kell hogy használja a hajtógáz sebes
ségének megállapításához.

A 2. pontban leírtak szerint az éppen kilövellt kis 
hajtógázadag u = tanß sebességét a relativisztikus 
sebesség-transzformációs képlet adja meg:

R = u' -  V _ u ' - tana 
anP 1 - u' V 1 - u' tana’ (2)

ahol u (= konstans) a hajtógáz rakétához képest 
mért -  másképpen: a rakétával éppen együttmozgó 
inerciarendszerben mért — sebessége.

(Az egyszerűbb geometriai áttekinthetőség kedvé
ért mind a-t, mind ß-t pozitív számértékűnek válasz
tottam. Ennek megfelelően u'-t is pozitív számnak 
vettem. E választásnak csak annyi következménye 
lesz, hogy az alább szereplő (4) differenciálegyenlet
ben megjelenik egy negatív előjel.)

A 2. ábra szaggatott görbéjére teljesül, hogy

tana = (3)E
valamint

tanß = (4)

A (3) és (4) összefüggéseket (2)-be behelyettesítve 
explicit alakban megkapjuk a keresett E(p) görbe 
differenciálegyenletét:

2. ábra
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dE 1 p  1 — u —
(5)

A görbe analitikus alakja az (5) differenciálegyenlet 
E(p= 0) = mk kezdőfeltétel melletti megoldásával len
ne megkapható, azonban, sajnos az (5) differenciál
egyenletnek nincs analitikus megoldása.

Próbálkozzunk másképp: térjünk át (R, a) polár- 
koordinátákra, a 2. ábra jelölései szerint:

E = R cosa, 
p  = /?sina.

(6)

(A polárkoordinátákra való áttérés azért is kézenfekvő 
gondolat, mert a végsebesség csak az a  szögtől függ.)

Két megjegyzés:
a) Az R mennyiségnek -  és a (6) transzformációs 

összefüggéseknek -  nincs fizikai tartalmuk, csupán 
matematikai segédeszközt nyújtanak a 2. ábra szag
gatott görbéjének analitikus felírásához.

b) Bár az energia-impulzus diagramok szokásosan 
nem az euklideszi, hanem a Minkowski-féle hiperbo
likus geometriának engedelmeskednek (ez fontos 
eltéréseket eredményez például „szakaszhosszak” 
kiszámításánál, a „Pithagorasz-tétel” felírásánál stb.), a 
fenti (6) koordináta-transzformációnál nyugodtan 
alkalmazhattuk az euklideszi geometriát (így például 
R az ábrán euklideszi értelemben mérhető távolságot 
jelöl!), hiszen célunk a szaggatott görbe egyenletének 
megtalálása az ábra (euklideszi) síkján.

A (6) koordináta-transzformáció segítségével köny- 
nyen megkapható az (5) differenciálegyenlet polár- 
koordinátás alakja:

dR
da tana + R

/ütana - dR
da

u' - tana 
1 - u' tana (7)

Ez egyszerű átalakítással az

i?(l -2  u' tana + tan2a) dR
da

(u' tan2a  - u') (8)

alakra hozható. A (8) differenciálegyenlet (a kezdőfel
tételeket az integrálási határokba foglalva) közvetlen 
integrálással megoldható:

f — dR = J R
r 1 - 2 u' tana + tan2a  
o u' (tan2a  - l)

da,

amelyből az

(9)

A (10) egyenlettel felírt görbéket nevezhetjük „ra
kétagörbéknek”: egy mk kezdeti tömegű rakéta ener
gia-impulzus vektora a gyorsítási szakasz során egy- 
egy ilyen görbén fut végig az E-p  diagramon. (Hogy 
melyiken, az az u' hajtógázsebességtől függ.) A 3- 
ábrán három ilyen rakétagörbét tüntettem fel, ame
lyek háromféle hajtógázsebességnek felelnek meg 
(« ' = 0,1, 0,5, illetve 0,9).

A rakéta pillanatnyi energia-impulzus vektorát úgy 
kapjuk, hogy az origót összekötjük a rakétagörbe 
megfelelő pontjával (a 3 ábra illusztrálásképpen mu
tat egy ilyen energia-impulzus vektort, az u' = 0,5 
esetre). A rakéta pillanatnyi sebessége ezután közvet
lenül leolvasható, mint az energia-impulzus vektor 
(-E-tengelyhez képesti) meredeksége.

Az ábrából látszik az az (intuíciónkkal is egyező) 
eredmény, hogy nagy rakétasebességek úgy érhetők 
el, ha a hajtógázsebességet nagyra választjuk, illetve 
ha a rakéta minél több hajtógázt bocsát ki. Az ábra 
azt is szemléletesen mutatja, hogy a rakéta sebessége 
minden körülmények között a fénysebességnél ki
sebb marad.

A rakéta mk kezdeti tömege a gyorsítási szakasz 
folyamán csökken, végső értéke mv. Mekkora az elért 
végsebesség? Nincs más dolgunk, mint meghatározni 
a rakétagörbe és az mv végső tömeghez tartozó hiper
bola metszéspontját [1]: ez a pont adja meg a rakéta 
energia-impulzus vektorát a gyorsítási szakasz végén. 
A 4. ábra illusztrálja a geometriai eljárást (mv/m k = 
0,7 és u' = 0,5 mellett).

Most nézzük a számolást! Az mv-hez tartozó hiper
bola egyenlete:

Ria) = mk (1 ~ tana)- 
(1 + tana)

analitikus megoldást kapjuk.

1 -  u ’
, I2/vl 2

1 ♦ u' 
2  u*

(1 + tan2a) (10)
E2 - p 2 = m3. (11)

A hiperbola egyenletét azonban szintén polárkoordi- 
nátás alakban keressük. Felhasználva a (6) koordiná
tatranszformációs képleteket, valamint a
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mv-hez tartozó hiperbola:

cos2a ----------- , sin2a  =
1 + tan2a

tan2a  
1 + tan2a

(12)

trigonometrikus azonosságokat, a hiperbola polár- 
koordinátás egyenletére

R(a) = mu(l + tan2a )2 

(l - tan2a )2
(13)

adódik. Mivel tana éppen a rakéta V pillanatnyi se
bessége, mind a rakétagörbe (10) egyenlete, mind a 
hiperbola (13) egyenlete közvetlenül átírható a raké
tasebesség függvényére: 

w^-ból induló rakétagörbe:

R(V) = mv ( l  +  V2)2 

(l - v 4
( 1 5 )

(14) és (15) jobb oldalát egyenlővé téve a következő 
kifejezés adódik a két görbe metszéspontjára:

i i
mk(  1 - V )2u' = mv( 1 + V)2“ , ( 16)

amiből a rakéta Vvégsebességére a jól ismert

exp u' In
( \ 

mk
mv

- exp - u' In
( V

mk
m

exp u' In
( \ 

mk
m

l v)
+ exp - u' In

í tmk
m

l VM
( \

= tanh u' In
m.
m

(17)

képletet kapjuk.
A tangens-hiperbolikusz függvény a ±°°-ben ±l-hez 

tart, az ilyen (1-hez közelire választott u' és nagyra 
választott m j  mv tömegarány mellett megközelíthető) 
esetet nevezhetjük ultrarelativisztikusnak.

A jól ismert nemrelativisztikus formulát akkor kap
juk vissza, ha a tangens:hiperbolikusz argumentumá
ban szereplő kifejezés kicsi: ilyenkor a tangens-hiper
bolikusz függvény magával az argumentummal köze
líthető, ezért

V  = u' In
( \ 

m
m

\ V
klasszikus kifejezést kapjuk.

(18)

R(V) = mk
1 -  u '

(1 -  V) 

(1 + V)

Irodalom
(14) 1. Bokor N.: Ütközések elemzése energia-impulzus diagramokkal.
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2. E. F. Taylor, J. A. Wheeler: Téridőfizika. Typotex 2006.

»ELSZÁNT OROSZLÁNOK« ÉS AZ »UTOLSÓ DÍNÓ« MISKOLCON
-  avagy beszámoló az 53. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutatóról

Csiszár Imre
SZTE, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

A 2010. évben a korábban megszokott tavaszi időszak
hoz képest rendhagyó módon, nyáron (június 26-29.) 
került megrendezésre -  a középiskolai fizikatanárok 
nagy hagyományokra visszatekintő, rangos eseménye 
-  az Ankét. Az időpontváltozás oka az akkreditációs 
folyamat érthetetlen elhúzódása volt. A rendezvény
nek ebben az évben nemcsak helyszíne, hanem való

ban otthont adó intézménye volt a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskola. A monumentális intéz
mény -  amint azt megtudtuk -  valójában a Miskolcon 
működő két egészségügyi szakközépiskola összevoná
sával jött létre. Miskolc város, önkormányzatának dön
tése alapján 2002 szeptemberétől a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi szakközépiskolához integrálta a másik
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egészségügyi szakközépiskolát, és az összevont intéz
mény igazgatója is Zsúdel Lászlóné maradt. Az iskola 
az összevonás után évekig a város két végén, két te
lephellyel működött, míg az új intézmény pályázatot 
nyert a Szigethy Mihály úti épület jelentős kibővítésé
re, hogy mindkét korábbi iskola egy épületben mű
ködhessen. A megújult létesítményt 2007 februárjában 
vették birtokba. Az igazgató asszony már akkor fel
ajánlotta, hogy a legközelebbi Középiskolai Fizikata
nári Ankétot ott rendezzük meg. Sajnos, ez akkor nem 
sikerült, ám a meghívás folyamatosan élt az igazgató 
asszony nyugdíjba vonulása után is. FicsórJózsefné, az 
új igazgató is megadott minden segítséget, hogy az 
ankét sikeres legyen. Ezen a helyen is szeretnénk kö- 
szönetünket kifejezni a volt és a jelenlegi igazgató 
asszonyoknak, hogy ennyire a szívügyüknek tekintet
ték ankétunkat, és mindent elkövettek a rendezvény 
sikeres lebonyolítása érdekében.

A résztvevők június 26-án, szombaton délelőtt ér
keztek meg a városba. A regisztráció során az ismerős 
nevek után kutatva a résztvevők számára kiderült, 
ami talán sejthető volt: a szokásos létszám kétharma
da lesz csak az idei ankéton. Az időpont módosítása 
miatt csak egy-két fő mondta vissza a részvételt, ám 
sok kollégának az iskolák szűkös anyagi kerete, a 
továbbképzésre szánt pénzek jelentős csökkenése 
tette lehetetlenné, hogy eljöhessenek a rendezvényre. 
A regisztráció a város és az iskola által felajánlott tár
gyakból összeállított ajándékcsomag átvételével járt 
együtt. Ezek után megtörtént a szálláshelyek elfogla
lása az iskola szomszédságában található Szemere 
Bertalan Szakközépiskola kollégiumában vagy a szin
tén közeli Lévay Hotelben.

Az ankét hivatalos programja ebéd után kezdődött 
az iskola csodaszép aulájában. Ezen a délutánon a 
szakcsoport elnöke, Mester András látta el az ülésel
nöki teendőket. A megjelent résztvevőket Kádár 
György, az ELFT főtitkára, majd a város nevében Kor
mos Vilmos főosztályvezető úr (Közoktatási és Kultu
rális Főosztály, Miskolc Megyei Jogú Város Polgár- 
mesteri Hivatala), az iskola nevében Ficsór Józsefné 
igazgatónő köszöntötte. Ezután a díjak átadása követ
kezett. Először a Társulat Középiskolai Oktatási Szak
csoportja által alapított Mikola-díját adta át a főtitkár 
úr Honyek Gyula tanár úrnak, az ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárának 
(7. kép). A Marx György által 1995-ben útnak indított 
Vándor-díjat az előző évi díjazott, Dudics Pál adta 
tovább az általa arra legérdemesebbnek talált kollégá
nak, Petróczi Gábomak (2. kép), aki Kazincbarcikán 
a Ságvári Endre Gimnázium igazgatója.

Az első nap témája a nanofizika volt, az előadók a 
KFKI Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet mun
katársai voltak. Elsőként Bársony István igazgató úr 
áttekintő előadását hallgathattuk meg arról, hogy mit 
takar az előadásának címéül szolgáló fogalom, a nano- 
technológia. Ez talán így foglalható össze röviden: a 
nanométeres tartományban markánsan megnyilvánuló 
kvantumfizikai jelenségekkel, kérdésekkel foglalkozó 
kutatások eredményeinek a gyakorlatba történő átülte-

1. kép. Zsúdel László gratulál a Mikola-díj átvételét követően Ho
nyek Gyula tanár úrnak.

tésére tett erőfeszítés. Előadása hasznos információkkal 
szolgált arról, hogy milyen törekvések vannak ezek 
felhasználására az optikában, a félvezetők világában, 
illetve a kémiai és biológiai folyamatokban. A követke
ző előadáson Horváth Zsolt Endre tudományos tanács
adó a nanofizika anyagszerkezeti alkalmazási lehetősé
gein túl, a szén nanoszerkezetek (gráfén) pásztázó
szondás módszerekkel történő vizsgálatáról (vagy aho
gyan ő fogalmazta „szelidítéséről”) beszélt. Befejező 
szakmai előadásként Kádár György főtitkár úr a Casi- 
mir-effektus ismertetésére vállalkozott, azaz hogyan 
nyerhetünk a vákuumból energiát. Megvilágítva a jelen
ség lényegét, kimutatta, hogy nem gyakorlatban hasz
nosítható energiaforrásról van szó, megadva számunk
ra a diákjainknak való közvetítés lehetőségét. Végeze
tül Kormos Vilmos főosztályvezető úr tekintette át rövi
den a város történetét, majd bemutatta azokat az erőfe
szítéseket, amelyek a város arculatának megváltoztatá
sára irányulnak, hogy élhetőbbé tegyék és nagyobb 
idegenforgalmi vonzerőt jelentsen.
2. kép. Petróczi Gábor tanár úr kezében a Vándor-díjjal, mellette 
Dudics Pál.
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3■ kép. Mester András köszöntő szavai az esti fogadáson.

A nap utolsó szervezett programja a fogadás volt. 
Etel, ital és jó társaság hosszan az iskola kis aulájában 
marasztalták a résztvevőket (3- kép). Asztalunknál rég
múlt ankétok, legendás tanárok emléke elevenedett 
meg, illetve telefonon próbáltunk néhány percre be
vonni az ankét hangulatába otthonmaradt kollégákat.

Mindezek után a résztvevők egy részének még ma
radt energiája egy kis szabadidős programra is, jel
lemzően a labdarugó VB egyidejű mérkőzéseire. A 
kollégiumban, közeli vendéglőkben lehetett követni 
az eseményeket.

Vasárnap délelőtt Csiszár Imre volt az üléselnök, és 
a lézerekről hallgathattak a résztevők magas szintű elő
adásokat. Elsőként az ankétok egyik legnépszerűbb 
előadója, Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudo
mányegyetem rektora tartott áttekintő előadást a léze
rek fél évszádos történetéről. Ezután Dombi Péter, a 
KFKI Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének 
tudományos munkatársa foglalta össze a legfontosabb 
információkat az ELI (Extreme Light Infrastructure) ter
veivel kapcsolatban. Ignácz Ferenc, az SZTE Optikai és

Kvantumelektronikai Tanszé
kének tudományos munkatár
sa látványosan illusztrált elő
adásban a lézerek orvosi alkal
mazásának különböző terüle
teibe nyújtott bepillantást.

Az előadások után a prog
ram szerint az eszközbemuta
tók megnyitása következett. A 
programban használt többes 
szám sajnos csupán a szerve
zők optimizmusát tükrözi, hi
szen a reklámcéllal megjelent 
két kiállító (Meló-Diák Tan
eszközcentrum Kft., Sátoralja
újhely; illetve 3B Scientific 
Europe Taneszközgyártó és 
Forgalmazó Kft., Budapest) 
mellett az „Utolsó Dínó”, Pi- 
láth Károly bemutatkozó mon

datait hallgathatta csak az érdeklődő közönség. Kiállítá
sában azt mutatta be, hogy ő milyen módon tudja fel
használni fizikai mérésekre a számítógépes játékok 
használói körében egyébként jól ismert játékvezérlőt. 
(Érdeklődő kollégák figyelmébe ajánlom azt a webol- 
dalt, ahol az eszköz használatának leírása megtalálható: 
www.freeweb.hu/pilath/lapok/efiz.php?LF=k21.htm.)

Ebéd után kezdődtek a műhelyfoglalkozások. Saj
nos, itt is kisebb volt a kínálat a megszokottnál, ami
nek annyi előnye azért volt, hogy kevésbé éreztük, mi 
mindenről maradtunk le: ezen a napon a résztvevők 
két műhelyről kényszerültek lemondani (4. kép).

A programban gazdag, fárasztó vasárnap után várt 
ránk a busz és mi is vártunk kicsit a buszra, csak más 
térkoordinátákkal jellemezhető helyen. Végered
ményben egy csodálatos esti-éjszakai fürdőzésben 
lehetett részünk a Miskolc-tapolcai Barlangfürdőben. 
Hálásan köszönjük a helyi szervezőknek ezt a nagy
szerű élményt!

Hétfő délelőtt Újvári Sándor üléselnök vezetésével 
folyt a munka, és a BAY-NANO intézet munkatársai

nak előadásaiból nyerhettünk 
bepillantást a nanokutatások- 
ba. Elsőként Pungor András 
igazgató úr mesélte el a 
„BAY-NANO sztorit" és rövi
den ismertette az intézetben 
folyó kutatási irányokat. Ez
után Hegman Norbert vezeté
sével „barangoltunk a nano- 
méretek világában”, majd 
ismét Pungor András követke
zett, aki a „félreértett kísérle
tek” oldaláról mutatta be az 
atomierő-mikroszkóp (AFM -  
Atomic Force Microscope) 
történetét. Ezek után Kőhidai 
Lászlótól hallhattunk a sejt
élettani paraméterek vizsgála
táról és ezek méréseiről. Őt

4. kép. A kollégák nagy érdeklődéssel figyelik az egyik műhelyfoglalkozást.
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Mérettartomány

5. kép. Egy dia Krállics György előadásából.

Demeter Béla követte, aki a nanotechnológiának az 
idegsebészetben megjelenő lehetőségeiről beszélt. 
Krállics György azzal a módszerrel ismertette meg a 
résztvevőket, amelynek segítségével makroszkopikus 
méretben van lehetőség nanoszerkezetű fémes anya
gok előállítására (5. kép). Végezetül Beke Dezső, a 
Debreceni Egyetem professzora, a nanodiffúziós eljá
rásokkal kapcsolatos ismeretekbe vezette be a hallga
tóságot.

Ezután következett az ankét egyik leglátványosabb 
programja, a BAY-NANO Kutatóintézetben tett labor
látogatás (6. kép). Itt több csoportban tekinthettük 
meg az intézet egyes osztályait, és bepillantást nyer
hettünk az itt folyó kutatásokba. A laborokban jelen
lévő munkatársak készségesen válaszoltak a résztve
vők kérdéseire. Ebéd után ismét műhelyfoglalkozá
sok következtek, amikor is az előző naphoz hason
lóan, párhuzamosan zajlottak a kollégák előadásai. 
Ismét fejtörést okozott a hallgatóságnak, hogy az 
előadók közül ki legyen az a három, akit nem tudnak 
meghallgatni.

Vacsora után az autóbusz a Lézerpont látványtár 
nevű intézményhez vitt minket, ahol hamarosan kide
rült, hogy a fenti név nem valamiféle optikai kutatóin
tézetet, hanem egy rendkívüli magángyűjteményt rejt, 
amely egy család három évtizedes gondos gyűjtőmun
kájának eredménye. A földszinten egyedülálló népvi
seleti kiállítást csodálhattunk meg. Több száz, vitrin
ben elhelyezett ember nagyságú bábut öltöztettek a 
Kárpát-medence tájegységeinek népviseleti ruháiba. 
Az emeleten hatvanas évek beli használati tárgyak, 
járművek, plakátok és egyéb emléktárgyak gyűjtemé
nyének segítségével elevenedett meg a múlt. A har
madik kiállítás fényképezőgépek, illetve mikroszkó
pok több száz darabos kollekcióját tartalmazta (7. 
kép), kiegészítve egy gyönyörű ásványgyűjteménnyel. 
A negyedik helyiségben pedig régi, hagyományos 
mesterségek műhelyei elevenedtek meg olyan élet
szerűen, mintha csak egy pillanatra kiszaladt volna a 
műhelyéből a mester, és oda visszatérve folytatatná 
majd a munkáját. Csak megismételni tudom az előző 
esti program után írtakat: köszönjük a helyi szerve
zőknek ezt a nagyszerű élményt is!

6. kép. Pungor András igazgató úr kalauzolta az érdeklődőket a 
BAY-NANO Kutatóintézetben tett látogatás során.

Az előző napok fárasztó programjai ellenére frissen 
ébredtünk az ankét utolsó reggelén. Ezen a délelőttön 
az üléselnöki teendőket a helyi szervezők vezetője, 
házigazdánk: Zsúdel László látta el. Itt szeretném -  a 
résztvevők nevében is -  kifejezni köszönetünket Zsú
del tanár úrnak, az ankét főszervezőjének, áldozat
kész, lelkes munkájáért, amellyel nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a rendezvény családiasabb legyen, és 
maradandó emlékül szolgáljon.

Az utolsó délelőtt témája az oktatás volt. Az első 
előadást Juhász András, az ELTE docense tartotta, aki 
bevezetőjében felidézte első részvételét a több száz 
résztvevő és számtalan kiállító jelenlétével zajló fizi
katanári ankéton, majd végignézve a hallgatóság sze
rény létszámú, de rendkívül lelkes táborán, elszánt 
oroszlánoknak nevezte őket. Előadásában (számítá
sos) feladatokat illusztráló érdekes kísérleteket muta
tott be, és ezek segítségével tette élményszerűbbé 
azok megoldását.

A második előadásban Honyek Gyula és Juhász 
András ismertették elképzeléseiket a fizikatanítás jö-

7. kép. Részlet a Lézerpont látványtár egyik kiállításából.
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8. kép. „A szakma csúcsa” Honyek Gyula előadásából.

vőjével kapcsolatban. Szerteágazó témáról lévén szó 
csak azt az egy dolgot emelem ki, amelyben a legna
gyobb ellentét mutatkozott a két előadó jövőről alko
tott elképzelésében. Honyek Gyula prognózisa szerint 
a fizikatanárok száma néhány évtized múlva meg
egyezik a manapság hivatásszerűen mosónőként te
vékenykedő honfitársnőink számával, aminek ered
ményét a talányos 8. képen látható eseménysorozattal 
illusztrálta. Ezzel szemben Juhász András szerint fizi
katanárokra a jövőben is szükség lesz.

A nap utolsó előadásában Radnóti Katalin nem tu
dott újdonságokról beszámolni a felsőoktatásba belé
pő hallgatók tudásszintjét illetően.

Az ankét zárása előtt a jövő évi tisztújítás előkészí
tésére került sor, majd Újvári Sándor, a műhelybíráló 
bizottság vezetője értékelte röviden a műhelyfoglal
kozásokat, és átadta a díjakat. Az első díjat Jendrék 
Miklós, a Váci Boronkai György Műszaki Középiskola 
tanára kapta (9. kép), Szabad Ferenc (Veszprém) és 
Cserháti András (Paks) megosztott második díjban

9. kép. Jendrék Miklós átveszi a műhelyvezetők I. díját Újvári Sán
dortól, a bírálóbizottság vezetőjétől.

részesültek, Jaloveczki Józsefi Baja) pedig a harmadik 
díjat vehette át. Ezt követően Farkas László az eszköz- 
kiállítással kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy a 
jövőben nagyobb létszámban lesznek jelen a kiállítók, 
és átadta a díjat Piláth Károly kollégának (10. kép). 
Ezek után a szakcsoport elnöke, Mester András meg
köszönte a rendezvényünknek otthont adó város ön- 
kormányzata támogatását, illetve az iskola vezetése, a 
helyi kollégák és a technikai személyzet munkáját. 
Ezen a helyen szeretnénk köszönetét mondani Zsúdel 
Antónia Orsolyának, a Ferenczi Sándor szakközépis
kola igazgatóhelyettesének is, aki -  mint otthon lévő 
házigazda -  minden segítséget megadott ahhoz, hogy 
az ankét sikeres legyen, és a résztvevők szép emlékek
kel távozzanak. A helyi szakmai közösség nevében 
Pungor András fejezte ki köszönetét a résztvevőknek 
az érdeklődésért, és ezúttal is hívta az érdeklődő kollé
gákat, diákokat a BAY-NANO intézetbe.

Utolsóként Kádár György emelkedett szólásra, aki 
örömét fejezte ki, hogy itt ismét együtt lehettünk, illetve 
megköszönte a MÓL és Knorr-Bremse cégek nagylelkű 
támogatását, amely jelentős mértékben hozzájárult az 
ankét költségeinek fedezéséhez. Bejelentette, hogy 
következő évi ankét tervezett helyszíne Sárospatak 
lesz. Amire ez a beszámoló elkészült, nagy örömmel 
egészíthetjük ki ezt azzal, hogy 2011-ben -  a két érin
tett szakcsoport vezetőségének döntése alapján -  az 
általános iskolai és a középiskolai fizikatanárok számá
ra a két szakcsoport közösen szervezi meg az ankétot 
Sárospatakon. Szeretném felhívni az érdeklődők figyel
mét, hogy az ankéton elhangzott előadások anyagai 
megtalálhatóak a szakcsoport weboldalán az alábbi cí
men: www.kfki.hu/elftkisk/53 anket/53 Anket.htm.

Végezetül a szerző ezúton szeretné kifejezi köszö
netét Gál Gabriella ifjú miskolci kolléganőnek és Erős 
Márton rendszeresen „ankétra járó” esztergomi kollé
gának a hozzá eljuttatott jegyzeteikért, amelyekkel 
nagyban segítették e beszámoló elkészítését.

10. kép. Piláth Károly átveszi az eszközkiállítók 1. díját Farkas Lász
lótól, a bírálóbizottság vezetőjétől.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPÚ ÓRIÁSPROJEKTEK 
TERVEZÉSE
-  a Fizika Napja a győri Krúdy Gyula Középiskolában Mészáros Péter

A győri Krúdy Gyula Középiskolában immár hagyo
mánnyá vált, hogy mindegyik tanévben megszervez
zük a Fizika Napja elnevezésű rendezvényt. Az egy 
vagy két napos, Csodák Palotája-jellegű esemény egy- 
egy fogalom vagy jelenségkör köré fűz fel kísérlete
ket, eszközöket, amelyeket hatvan-hetven helyszínen, 
tetszőleges sorrendben tekinthetnek meg a látogatók. 
A rendezvény különleges értékét az adja, hogy az 
egyes kísérleteket diákjaink készítik elő és mutatják 
be, magyarázzák az érdeklődőknek, sok ötletet és 
eszközt ők maguk fejlesztenek ki. A legtöbb helyszín 
látogatói aktivitást is igényel.

Elsődleges célunk az volt, hogy a fizikát közelebb 
hozzuk az emberekhez.

Egy magyarországi felmérés szerint [2] a diákok 
többsége nagyon ritkán kísérletezik, és nem egészen 
5 százalékuk találkozik rendszeresen, minden fizika
órán kísérletekkel (ezek jelentős része is tanári de
monstráció). A „krétafizika” módszerrel oktatott diá
kok kevésbé tekintik fontosnak a fizikát, tartanak 
tőle, és ha lehet, elkerülik.

Rendezvényeink jelentősége mérhető a szakmát és 
a közéletet képviselő vendégek jelenlétével (tanárok, 
tudósok, műszaki szakemberek, önkormányzati tiszt
ségviselők), de mérhető a növekvő látogatószámmal, 
valamint a médiában való egyre hangsúlyosabb meg
jelenéssel is.

A Fizika Napja hatására több látogatónk adott han
got annak a nézetének, hogy Győrben is szükség len
ne egy állandó, interaktív, tudományos intézményre. 
Ez lehetőséget adhat a fiataloknak a szabadidő hasz
nos eltöltésére és segíthetné az értelmesen kíváncsi, 
kreatív, gondolkodó felnőtté válást.

Reményt keltőnek tűnik, hogy Győr Önkormányza
ta a Széchenyi Egyetem területén, vele együttműkö
désben hozza létre a MOBILIS nevű központot, amely 
főleg a közlekedés témakörére alapozná tudományos 
interaktív kiállítását.

Az eddig bemutatott témák
És mégis forog a Föld!
Az első Fizika Napja (2005. szeptember 30. -  október 
1.) apropóját az adta, hogy a 2005-ös évet az ENSZ a 
Fizika Nemzetközi Évének nyilvánította.

A csaknem harminchárom órán át működő Fou- 
cault-ingával bemutattuk, hogy forog a Föld. Eközben

A szerző az elmúlt 10 tanévben a győri Krúdy Középiskola fizikata
nára volt, jelenleg a MOBILIS Interaktív Kiállítási Központ létreho
zásán dolgozik.

körülötte az aulában 42 helyszínen 53 diákunk kísér
leteket mutatott be a forgómozgás, körmozgás, inga
mozgás témaköréből. Mivel az inga folyamatosan 
működött, éjszakára is az iskolában maradtunk.

A szervezést, lebonyolítást végző három tanár {Mé
száros Péter, Lévai Tiborné, Kurcsics Rafaella) és a 
diákok meglepődéssel fogadták a látogatók és a sajtó 
intenzív érdeklődését. Ez a tény, illetve az, hogy a 
kísérleti nap dokumentációjával a Magyar Nukleáris 
Társaság országos pályázatán 100 000 Ft-os különdíjat 
nyertünk, folytatásra ösztönzött minket.

Itt az idő!

A következő tanév Fizika Napjának (2007. január 19- 
20.) fő témájaként az időt jelöltük meg. Innen számít
va a Fizika Napja léptékeiben változott meg. A be
vont egyéb tudományterületek miatt már 70 fölötti 
helyszínnel, 120 diákkal, 20 fölötti tanárlétszámmal, 
jóval nagyobb költségvetéssel, több szponzorral, és az 
egyik kisautóval is kibővülve, már több mint kétszer 
annyi (3000 fölötti) látogatót fogadtunk.

A klasszikus értelemben vett fizika csaknem háttér
be szorult, és olyan helyszínek is vonzották az érdek
lődőket, mint a filmtrükkök, az időérzék-ritmusérzék- 
reakcióidő-bioritmus mérés, öregítés, oszcilláló ké
miai reakciók, a „kitalált középkor” problémája, más 
időzónák webkamerával meglesett eseményei, művé
szi-iparművészeti alkotások, néprajzi, zenei, történel
mi, gasztronómiai vonatkozások, és az időkapszula- 
ként működő digitális homokóra. A 15 km-es(!) idő-
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szalag a Nagy Bummtól napjainkig jelölte a főbb fizi
kai és földtörténeti eseményeket, a vége felé léptéket 
váltva az utóbbi néhány ezer év történelme érdeké
ben. Egy órásmester a különböző működési elvű, 
különleges óraszerkezeteit hozta el hozzánk.

természetvédelmi óriásjátékai, a Pannon-Víz műszerei, 
makettjei, a Vízügyi Igazgatóság homokzsákjai, tablói, 
az esztergomi Duna Múzeum vízgépei, a szentendrei 
Skanzen kipróbálható muzeális eszközei, az evezős 
klub ergométerei, és szakácstanulóink halétel-készítési 
bemutatója.

A klasszikus fizikai kísérletek, mint például az ör
vények, vizes rakéta, folyékony nitrogénes, szárazje
ges és kémiai kísérletek, kólaszökőkút, jégszobrá
szat, szappanbuborékok, ismét az alaphangulatot ad
ták a tudományok sokszínűségének összhangjához. 
A Duna méretarányosan, 300 méteresen tekergeti fö
löttünk a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig, megje
lölve a főbb nevezetességekkel. A győri kapcsolódá
sú Jedlik Ányosról a szódásüveg kiállítás keretében 
emlékeztünk meg. Az összeállítható aquaduct, a há
rom méteres viza-puzzle, a felpróbálható hajóskapi
tányi egyenruha még maradandóbb élményekről 
gondoskodtak.

Tiszta égés!

A tűz és a hőtani jelenségek természettudományi 
alapjait, valamint szerteágazó hatásait mutattuk be 54 
helyszínen 110 diákkal (2009- január 30.).

A flambírozás, a működő vulkán, a vitorlázó repü
lőgép, az éghetetlen papír, a mini hőlégballon, a gyer
tyaöntés, belsőégésű motorok, a látványos kémiai 
kísérletek és szabadtéri robbantások mind élménysze
rűvé, kézzelfoghatóvá tették a tudományos alapokat.

Költségvetésünk ismét százezres nagyságrendű volt 
és 2200 látogatót fogadtunk.

Merülj el a tudományban! Nézz, láss, szárnyalj, gondolkozz!
A harmadik tanév témakörének a víz fogalmát je
löltük ki. Sajnos a hidrosztatikát és áramlástant köz
pontilag kihúzták a tantervből, így a fizika egyik leg
látványosabb, könnyen meg
érthető jelenség- és problé
makörét „tömbösítve”, „nosz
talgia rendezvényeként mu
tattuk be (2007. november 
30. — december 1.).

Elértük a 3500-as látogatói 
számot, szponzoraink és segítő
ink 60-nál többen voltak, költ
ségvetésünk százezres nagy
ságrendre rúgott.

A szponzorok komolyabb 
eszközöket kölcsönöztek, sőt 
teljes kísérleti helyszíneket is 
berendeztek nekünk, ahol 
diákjaink mutatták be és ma
gyarázták el a működést. Ilyen 
volt a tűzoltók segítségével 
elvégzett létrás Torricelli-kísér- 
let és a zárt téri vízágyúzás, a 
Győri Búvár Egyesület búvár- 
felszerelése, a Pisztráng Kör

Mivel 2009-10-ben a Csillagászat Nemzetközi Évét 
(Galilei-évforduló), illetve a Holdra-lépés 40. és Far
kas Bertalan űrutazásának 30. évfordulóját ünnepel-
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tűk, az ötödik Fizika Napja (2010. január 29.) témá
jául a csillagászatod választottuk.

Kiemelt díszvendégünk, Farkas Bertalan egy előadás
sal is megtisztelt minket, illetve autogramokat osztott a 
látogatóknak. A Foucault-ingát öt év múltán újra elindí
tottuk a megnyitón. Az Magyar Csillagászati Egyesület 
győri csoportja is kitelepült különleges eszközeikkel: 
volt mini planetárium csillagászati mesékkel fűszerezve, 
naprendszer méretarányos bolygókkal, Stonehenge 
teljes makettje, csillagászati témájú szobrok és fotók, 
meteorit-becsapódás modellezése, űrtechnikai, időmé
rési és egyéb műszaki problémákat bemutató helyszí
nek. Bay Zoltán egykori kollégája, Mészáros Sándor 
kölcsönözte számunkra a holdradar makettjét. A Star 
Wars-legendakör nem csak számítógépes kvízben jelent 
meg, hanem fénykardos párbajt is lehetett vívni. Az ott
hon is elkészíthető különféle rakétáknak a 6 m magas 
házi készítésű űrhajó adott különleges hátteret. A Pola
ris TV 10 órás élő műsort közvetített a rendezvényről.

Projektpedagógiai megközelítés
Mindent el kell követni azért, hogy a természettudo
mányi tantárgyak ismét visszanyerjék vonzerejüket. 
Módszertani oldalról érdemes elkezdeni a természet- 
tudományok vonzerejének visszaállítását. Ehhez egy 
lehetséges eszköz a projektmódszerrel megvalósított 
tanítás-tanulási folyamat.

A science-oktatás hirdetői inkább a „sokról keve
set” tudás, a rendszerben gondolkozás mellett érvel
nek, és a tantárgyiasított oktatás követőit „kevésről 
sokat” tudóknak, adott szakterületben elmélyültek- 
nek, de beszűkülteknek tekintik.

A science-típusú oktatás megítélése nem egységes. 
Németh Judit fizikussal, Németh László író lányával 
készült riportban [31 a professzorasszony kifejti édes
apja és a saját véleményét is erről az oktatási formá
ról. Németh László szerint a gyakorlat azt mutatja, 
hogy a fizikát nem lehet a többi természettudomány
nyal együtt tanítani. Fontos a tantárgyak sorrendje. 
Például a harmonikus rezgőmozgást lehet alkalmazni 
bizonyos jelenségekre, de semmi értelme a genetiká
val együtt tanítani. A természettudomány rendszersze- 
rűen az összetett jelenségek magyarázata kapcsán 
kerül előtérbe.

A projektmódszer két módszertani problémára ad 
megoldást. Egyrészt az ismeretszerzés csoportos és 
egyéni tevékenységen, kutatómunkán keresztül, él- 
ményszerűen történik, nem tanári kinyilatkoztatás elfo
gadása által. Másrészt jobb hatásfokú, alkalmazás szintű 
tudást eredményez. Egy projekt minden tagja hozzá tud 
járulni a feladat megoldásához a maga résztudásával, 
ezáltal a hasznosság, nélkülözhetetlenség, a közös al
kotás jóleső érzése révén rögzül minden teljesítmény
képes tudássá. A tudományokra való oktatásban az el
mélyült kooperativitásnak kellene megjelennie.

Motiváció

Projektmunkába csak erős bel
ső motivációval rendelkező 
diákokat lehet jó hatásfokkal 
bevonni. Akinek nincs elköte
lezettsége akár a konkrét té
ma, akár a csapatmunka iránt, 
hamar unalmasnak, értelmet
lennek tartja a projektet.

Részfeladatot a diákok ön
kéntesen vállalnak. így bizto
sítani lehet, hogy testhez álló 
feladatot kapjanak, és annak 
kidolgozásában kitartóan és 
szívesen vegyenek részt.

A projektnek akkor van ér
telme, ha az eredményeket be
mutathatják. Az óriásprojekt 
prezentációja a Fizika Napja. 
Egy több hónapos előkészítési 
folyamat csúcspontja az egy 
vagy két napos bemutató.
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A bemutatók pedagógiai 
tanulsága, hogy értelmes, ér
dekes célok érdekében a diá
kok lelkesíthetők, összefog
hatok, erre hajlandók szabad
időt, energiát áldozni. Sikere
sen elvégezhető feladatokkal 
szívesen foglalkoznak.

Az előkészítési fázisban ku
tatómunkát végeznek: model
lezéssel, kísérleti próbálkozá
sokkal, mérésekkel, becslések
kel foglalkoznak. A prezentáció 
már „csak” ismeretterjesztés.

A csoportkohézió célként 
és eszközként is megjelenik: 
közös élményt jelenthet a kü
lönleges helyzetek és látoga
tók kezelése, a kétnapos ren
dezvények esetében az isko
lai bentalvás.

A diákok önkéntesen, nem érdemjegyért, nem elis
merésért dolgoznak. Viszont az utólagos értékelés 
nagyon fontos. A végső szóbeli összegzés, globális 
értékelés, visszajelzések tolmácsolása erősíti a diákok 
önbecsülését, a későbbi munkamorálra erősen hat.

Humán-reál kapcsolat
Megfigyelhető, hogy a Fizika Napján nem csak fizi
kát szerető diákok vesznek részt, sőt általában még 
nem is csak a természettudományokat kedvelők je
lentkeznek.

A helyszínek körülbelül harmada humán és egyéb 
tudomány, például történelem, irodalom, sport, mű
vészetek, gasztronómia, néprajz, nyelvészet, média, 
szociológia tartalmú, azaz a természettudományok 
humán vonatkozásait is a látogatók elé tárjuk.

Tanár-diák kapcsolat

A felnőtt jelentősége átalakul a folyamatban. Kiderül
het, hogy ő sem tud mindent. A diáknak is lehetnek jó 
ötletei, megoldási javaslatai, esetenként jobbak, mint 
a tanárnak. A tanórai és szabadidős tevékenység fo
galma is egyre közelebb kerül egymáshoz.

Komplex hatás fejtődik ki. A diák saját és mások 
tapasztalatai, sikerei, kudarcai révén olyan informá
ciókhoz jut, olyan hatások, élmények érik, amilyenek 
egy átlagos tanórán elképzelhetetlenek. Az előkészí
tésben kortársainak, sőt tanárainak kell magyarázni, 
érvelni, néha őket kell tanítani. A tanítva tanulás, mint 
módszertani eszköz rendkívüli hatású. A bemutató 
során pedig lehetőség adódik a fiatalabbaknak, kor
társaknak, idősebbeknek, laikusoknak és szakmai 
érdeklődőknek elmondott magyarázatokra.

A diákok fejlesztik az önállóságukat, kreativitásu
kat. Megtanulják becsülni az erőfeszítéssel, kitartással 
elért eredményt, és azonnali visszajelzést kapnak si
kereikről, az előkészítés és a bemutató ideje alatt is.

Diákok és tanárok szervezése

Az érettségi előtt kevéssé terhelhetők. Mindig vannak 
már végzettek is, akik visszatérve bekapcsolódnak a 
szervezésbe, lebonyolításba.

A nagy létszámú diák és tanár miatt web 2.0-ás 
technikákat is kell alkalmazni a folyamatos kapcsolat- 
tartásra, információáramlásra: például levelezési listát 
hozunk létre, msn-en felvesszük egymást, linkmeg
osztó oldalt működtetünk.

A tanárok 30 körüli létszáma is komoly szervezést 
igényel. Minden helyszínhez tartozik egy tanár, aki főleg 
véleményezéssel, módszertani ötletekkel segíü a kidol
gozó diákokat. Egy tanár több helyszín segítője is lehet.
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Eszközök szervezése
A felhasznált demonstrációs és kísérleti eszközök 
beszerzésére több lehetőség is van. Kisebb részben 
szertáraink eszközeire alapozunk.

Vannak olyan eszközök, amelyeket szponzor cé
gek, magánszemélyek kölcsönöznek, esetleg támoga
tásként adnak.

Egyes cégek, szervezetek külön helyszínt kapnak, 
hogy kitelepülhessenek hozzánk eszközeikkel. A diákok 
mindig közreműködnek a bemutatásban. így megtartjuk 
az iskolai jelleget, nem válunk szakmai kiállítókká.

Legnagyobb jelentősége az eszközök házilagos készí
tésének, a meglévő és összegyűjtött eszközök módosí
tással való felhasználásának van. A diákok kreativitása 
itt kapja a legnagyobb teret. Sok esetben külső szakem
ber, esetleg karbantartók munkájára is szükség van.

Helyszínek kialakítása
A tervezés lépcsőfokait minden résztvevőnek végig 
kell járnia: az első a szinopszis megalkotása, vagyis a 
bemutatandó főbb fogalmak, problémák, jelenségek 
felsorolása. A második lépésként el kell képzelni, 
hogy a látogató konkrétan mit láthat-hallhat-csinálhat. 
Harmadik lépés a technikai adatok meghatározása: 
anyag-, eszköz- és pénzigény tervezése.

Média
A média-megjelenés több szempontból is nélkülözhe
tetlen. Ezzel lehet a szélesebb közvélemény elé tárni 
az iskolai életet, és növelni a vonzerőt.

Győr és környéke iskolái, prominens személyisé
gek és szakmai szervezetek képviselői kapnak meghí
vót. A rendezvényről szóló hírek a helyi, regionális és 
országos média írott és elektronikus változataiban 
mind előfordultak.

Az elmúlt öt rendezvény összesen 127 média-meg
jelenése között érdemes megemlíteni a következő 
médiumokat: Kisalföld, RTL Klub -  Híradó, MR1 Kos

suth Rádió - 1 8 0  Perc és Mindennapi Tudomány, 
MR6 Régió Rádió, Meteor folyóirat.

Az utólagos összegző híradások, köszönetek tolmá
csolása és az archiválás (fotó, videó, vendégkönyv) is 
nagy jelentőségű.

Informatikai háttér

Az előkészítés során a résztvevők egy levelezési listá
ra kerülnek fel, itt áramlanak az aktuális információk, 
határidők, bárki kérdéseket, problémákat vethet fel, 
azokra válaszolhat, másoknak adhat ötleteket, segítsé
get. Az msn a valós idejű kapcsolatokat segíti.

Adatokat, információkat alapvetően a könyvtárban 
és az interneten lehet gyűjteni. Össze kell állítani 
.doc, .pps anyagokat, de zenei, videós, animációs, 
filmes gyűjteményekre is szükség van, illetve a hely
színi kísérleti eszközök egy része is számítógéppel 
működik. Volt példa rá, hogy kreatív diákok maguk 
készítettek filmet. A szkennelés, nyomtatás, fénymá
solás, logótervezés, feliratkészítés, díszítés, előzetes 
fotózás, beharangozó cikkek írása-terjesztése, meghí
vótervezés, egyéb listák összeállítása mind-mind in
formatikai feladatot ad diáknak és tanárnak.

Az utóbbi négy alkalommal olyan helyszíneket is 
működtettünk, ahol a látogatók feladatokat hajthattak 
végre. Az elért eredmények értékelése központi adat
bázisba került, és a látogató kilépéskor összesítve, 
névre szóló tanúsítványon kapta kézbe eredményeit.

A helyszíni informatikai háttér a következőket je
lentette. A helyszínek körülbelül felénél volt helyi 
hálózatba kötött számítógép, így bármelyik képét 
meg tudtuk jeleníteni egy nagy, központi projektoron, 
némelyik munkaállomás külső netet is igényelt, illetve 
adatbázisba küldött adatokat a látogatókról. A regiszt
rációnál nyomtattuk ki a tanúsítványokat. Webkame- 
rán külföldről is követték az eseményeket. Együttmű
ködésünk a Polaris TV-vel volt az egyik legnagyobb 
technikai kihívás. A háttérzenék, webes vendégkönyv, 
kisfilmes bemutatók, interaktív animációk mind előké
szítést, helyi tevékenységet igényeltek.

Összegzés

A Fizika Napja már nem pusztán a fizikáról és általá
ban a tudományok jelentőségéről szól, hanem magán 
túlmutatva megerősíti azt a közvélekedést, miszerint a 
krúdys diákok -  tanáraikkal karöltve -  kreatívak, ki
tartóak, összetartóak, és egy olyan értékeket létreho
zó közösséget tudnak alkotni, amely csapatba érde
mes és megtisztelő tartozni.

Irodalom
1. Mészáros Péter: A Fizika Napja(i) a Krúdyban (fotógalériával). 
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tatásban. Tézisfüzet, Budapest, 2005, www.ady-kozgazd.sulinet. 
hu/drupal/sites/default/files/tanarok/JB/jarosievitz_tezis. pdf

3. Tóth Teréz: A világ érdekessége és a természettudományos okta
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ALFIZIKAI SZEMLE

BUDAPESTI SZKEPTIKUS KONFERENCIA -  NYOLCADSZOR
Füstöss László 

BME Fizikai Intézet

Az, hogy a Budapesti Szkeptikus Konferenciát idén 
nyolcadik alkalommal sikerült megrendezni, elsősor
ban a rendezők makacsságának és a BME, ezen belül 
a Fizikai Intézet támogatásának köszönhető. A szkep
tikus megmozdulások és általában a szkeptikus moz
galom sehol a világon nem különösebben népszerű. 
Már az öndefiniáló szkeptikus szó -  legyen főnév vagy 
melléknév -  elidegenít. Talán, mert nem egész vilá
gos, hogy mit jelent, és távolságtartást, kívülállást su
gall, már-már a cinizmussal rokonítható. Ma, amikor a 
csapatmunka szépségében, eredményességében illik 
hinnünk, a pozitív hozzáállásban, jönnek a szkepti
kusok és kételkednek. Undok, fölényes értelmiségi 
gőggel kijelentik, hogy az örökmozgók egy idő után 
megállnak, hogy a hatóanyag nélküli készítmények 
aligha hatnak, és hogy egészségünk, teljesítményünk 
nem a bolygók állásától függ. Különböző fórumokon 
névtelen hozzászólók tömege áll ki az évtizedekig 
találmányán dolgozó, a visszautasításokba belerok
kant feltaláló mellett, miközben gyűlik a jeges düh a 
szkeptikus ellen, aki lusta ellendrukkerként kijelenti, 
hogy örökmozgó pedig nincs. Honnan tudja? Még ha 
beérné azzal, hogy eddig nem volt.

Ez a február végén rendszeresen összeülő konfe
rencia a szkeptikus álláspontot próbálja bemutatni. 
Azt, hogy vannak széles körben elterjedt elképzelé
sek, amelyek nem a valóságot tükrözik, és alátámasz
tásukra tudományosnak tűnő, a tudományra hivatko
zó érvelést használnak. A szkeptikus feladata, hogy 
ezt leleplezze. Néha nagyon egyszerű dolga van; 
mondjuk, csak azt kell kimutatnia, hogy azért, mert a 
vérben van vas, a mágneses karkötő nem fogja fel
pezsdíteni a vérkeringést. A szkeptikus kivételesen 
nyerő helyzetben van, ám a mágneses karkötők for
galma ettől nem csökken. A forgalom ugyanis nem a 
tudományos magyarázattól függ. Karkötőt, nyakláncot 
szívesen vásárolunk, és ha ettől még állítólag tovább 
is élünk, annál jobb.

Az idei konferencia hívószava a mágnesség volt. A 
mágnesség, aminek tulajdonságai, jelentése és szerepe 
valamiért nem akar megmaradni még az érettségizettek 
fejében sem, számos, ezzel foglalkozó fizikaóra ellené
re. Ezért az első előadó elmondott mindent, amit egy 
művelt embernek a mágnességről tudnia kell, és kide
rült, egy jól áttekinthető diszciplínáról van szó. Ennek 
ellenére a közvélekedés kikötött a Descartes előtti ma
gyarázatnál, hogy a mágnesnek lelke van, és noha me
taforikusán, de napjainkig valami hasonló elképzelés

A konferencia részletei a http://szkeptikus.bme.hu/ címen találhatók.

érvényesül. Ezt mutatta be és illusztrálta a második 
előadás, míg a következő már mérnöki alkalmazások
ról szólt, elsősorban a Barkhausen-zajon alapuló, ron- 
csolásmentes anyagvizsgáló eljárásról.

A mágikus realizmus alapművében, a Száz év ma
gányban Jósé Arcadio Buendiat annyira elbűvölik a 
mágnesek, hogy segítségükkel aranyat akar találni, 
hiába próbálja a mágnesek gazdája ettől eltéríteni. A 
cseppet sem mágikus valóságban nem az eltérítés, 
hanem a mindenre rábeszélés jellemző. Az egészség
iparban az ijedtség, tanácstalanság és türelmetlenség 
jóvoltából szinte minden eladható, különösebb tudo
mányos magyarázat nélkül is. Mágneses derékaljak, 
pokrócok, ékszerek a „tudományos vizsgálatok százai 
igazolják” ráolvasással kelnek el. De nincs hiány tu
dományos előkészítésben sem, aminek végkövetkez
tetése: „A permanens mágnesekről ezek alapján azt 
várhatjuk, hogy az északi pólus gyógyászatilag ser
kentően, míg a déli pólus károsan hat a szervezet szá
mára, mert az előbbi adja, az utóbbi pedig elvonja a 
fent említett hasznos részecskéket a szervezettől.” 
Ezek a biomonopólusok fényes jövő előtt állnak, mi
közben a normál tudomány az állatkísérleteknél tart. 
A konferencián erről, a sztatikus mágneses tér egerek
re gyakorolt fájdalomcsökkentő hatásáról volt szó, 
olyan óvatosan fogalmazva, hogy vannak tapasztala
tok, de hiányoznak a magyarázatok. Az emberekre 
vonatkozóan az előadó többnyire a mágneses tér ha
tásának hiányáról számolt be, mindössze a csontritku
lásnál, törések-zúzódások gyógyulásánál tapasztalták 
a mágneses tér előnyös hatását.

Tudományos magyarázatra váró kérdés rengeteg 
van, ám határozott válaszra gyakran csak az áltudo
mány képes. Ott ugyanis számos univerzális, de leg
alább holisztikus elmélet várja készen a kérdéseket. 
Egyik ilyen kérdéskör a környezetünkben található 
alacsonyfrekvenciás elektromágneses terek hatása. A 
konferencián az előadó olyan, sokunkat foglalkoztató 
kérdésekről beszélt, mint a távvezetékek vagy transz
formátorházak környezetében végzett mérések, az 
egészségünket érintő, becsülhető kockázatok. Ebben 
az esetben sikerült érzékeltetni azt, ami a hasonló 
témában elérhető nyilatkozatokból majdnem mindig 
hiányzik -  a hatalmas mennyiségű tényfeltáró mun
kát, a következtetések átlátható indokoltságát.

Egy másik terület, amit ural az áltudomány, a víz. 
Pi víz, mágneses víz, oxigénnel dúsított víz -  ezernyi 
csapda a pénztárcánknak, legalább annyi magyará
zattal, indoklással. Ezért került sor arra az előadásra, 
amely a vizet, mint az áltudományok éltető forrását
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mutatta be. Magától értetődően került a vízkezelési 
eljárások közé a mágnesség, elsősorban a vízkőkép- 
ződés megakadályozására. Az előadó ezzel kapcso
latban saját munkájáról is beszámolt, amelynek során 
egy elterjedt mágneses vízkezelési eljárást olyan mér
tékben talált hatástalannak, hogy kísérleti eredmé
nyei alapján az Országos Találmányi Hivatal meg
semmisítette a vonatkozó magyar szabadalmat. Meg
nyugtató volt, hogy a víz szerkezetéről is hallhattunk 
előadást, amiből az is kiderült, hogy a víz felismert 
tulajdonságai közé nem tartozik a hosszú távú -  na- 
noszekundumnál tovább ható -  memória. Pedig (nem 
kellően ellenőrzött kísérletekre hivatkozva) valódi 
tudományos tekintély, Luc Montagnier, Nobel-díjas 
biológus állítja ennek ellenkezőjét, a homeopaták 
nagy örömére.

Ezzel el is érkeztünk az áltudomány és a tudomány 
művelőinek kapcsolatához, amellyel az utolsó két 
előadás foglalkozott. Az okozza a kisebb, bár nem 
elhanyagolható gondot, hogy a tudomány eredmé
nyes és joggal megbecsült művelői néha távoli tudo
mányterületekre látogatnak és mondanak nem éppen 
autentikus véleményt. Az áltudomány ujjong: X  TNo- 
bel-díjas szerint is ... Z  professzor kijelentette, hogy 
... Minél nagyobb a tudományos sarzsi, annál na
gyobb az öröm.

Az áltudomány a tudományos minősítéssel rendel
kező közembereket is jól tudja használni igazának 
alátámasztására. „A gravomágneses hullámok hasonlí

tanak az elektromágneses hullámokhoz -  azonban az 
elektromos hullámkomponens hiányzik, amit egy 
más szerkezetű gravitációs hullámkomponens pótol.” 
Az idézett mondat, mint hétköznapi igazság nem 
létezhet. Ha valaki a fizikai alapjelenségek egy ilyen 
kombinációját igazolni, megfelelően értelmezni tud
ja, az hatalmas felfedezést tett és nincs joga a HEU- 
RÉKA-élménytől megfosztania a tudományos közvé
leményt. Ezzel szemben a másik tipikusnak mondha
tó út: lemondunk az elmélet igazolásáról és a Nobel- 
díjról, és önzetlenül egy falszárító eszköz működésé
nek alátámasztására használjuk leleményünket és mi
nősítésünket. Legújabb fejleményként az eszköz egy 
internetes bírálóját hitelrontásért perbe fogták. Az 
eset potenciális kárvallottja a konferencián személye
sen adhatta elő félelmeit a jogszolgáltatás kilátásaira 
vonatkozóan.

A konferencia, amint az eddigiek is, igazolta azt a 
könnyen kikövetkeztethető tényt, hogy a szkeptikus 
világszemlélet nem népszerű, természetes szövetsége
sétől, a tudománytól kevés odafigyelésre számíthat, 
annál több gyanakvásra a jogszolgáltatás oldaláról. 
Következésképp szkeptikussá az ember akkor lesz, 
amikor úgy érzi, hogy nem tehet mást.

Ehhez képest szép számmal voltak érdeklődők, 
akik a következő konferenciáig töprenghetnek rajta, 
hogy a közönséges csapvízzel lelocsolt, vagy a mág
neses vízzel megöntözött falat szárítja meg gyorsab
ban a gravomágneses hullámokkal operáló eszköz?

KÖNYVESPOLC

ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY 2005-2010
Feladatok és megoldások, 185 oldal, 2000 Ft.

Kiváló modern fizika feladatgyűjtemény jelent meg a 
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány kiadásában a 
2011-ben 14. alkalommal megrendezett verseny dön
tőjére Szűcs /őzse/'nagyszerű szerkesztésében. Köszön
jük áldozatos munkáját!

A könyv az Országos Szilárd Leó Verseny 2005-től 
2010-ig terjedő hat évének összes (120 darab) fel
adatát, és azok részletes megoldásait, a döntők kí
sérleti és számítógépes feladatát tartalmazza, nagy
szerű anyagot biztosítva ezzel a versenyre való fel
készüléshez, a tehetséggondozáshoz, hozzájárulva a 
műszaki-természettudományos szakember-utánpót
láshoz. Különösen fontosnak érezzük a versenyt 
teljesen egyedi és világviszonylatban is egyedülálló

A könyv m egrendelhető a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapít
ványtól, Csajági Sándortól, e-mail: csajagi@eszi.hu.

jellege miatt, amely kifejezetten a modern fizika 
témakörei köré összpontosul.

A könyvhöz Sükösd Csaba, a zsűri elnöke írt beve
zetőt, amelyben kitért napjaink oktatáspolitikai vonat
kozásaira. Ezt Csajági Sándor, a Szilárd Leó Tehetség- 
gondozó Alapítvány elnöke, a döntő színhelyéül szol
gáló paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
igazgatóhelyettese bevezetője követi. Végül a ver
senyt 1998-ban, Szilárd Leó születésének 100. évfor
dulóján elindító Marx György írása következik Szilárd 
Leó gyökerei címmel.

A bevezető oldalak után találhatók a 8. -  13- ver
senyek feladatai. Az egyes évekhez tartozó fejezetek 
szerkesztése teljesen egységes. Először a 1. forduló 
feladatai, utánuk a döntő elméleti, kísérleti és számí
tógépes feladatai következnek. Majd az 1. forduló és a 
döntő elméleti feladatainak részletes megoldása, sok
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esetben tanulságos kiegészítésekkel.
Végezetül az adott évi verseny döntőjé
nek eredménye szerepel, feltüntetve a 
tanulók nevét, iskoláját és felkészítő ta
nárait, mind az I. kategória (11-12. év
folyam), mind pedig a II. kategória 
(9—10. évfolyam) esetében.

Az egyes évek feladatainak ismerte
tése után mintegy összefoglalásként 
megtalálható a döntőben szerepelt fel
adatok kitűzőinek neve, amely már a fel
adatoknál is fel van tüntetve. Ezt köve
tően Csajági Sándor röviden ismerteti a 
verseny történetét, szabályait, értékelési 
rendszerét, a verseny témaköreit és a fel
készüléshez felhasználható szakirodalom jegyzékét. 
Végezetül a verseny során alapított Szilárd Leó Tanári 
Delfin-díjat és a Marx György Vándordíját eddig elnyer
tek neveit olvashatjuk.

A könyv igen szép kiállítású, megfe
lelő a betűméret, az ábrák kifogástala
nok. A kísérleti fordulóknál szinte min
den esetben megtalálható a kísérleti 
elrendezés jó minőségű fekete-fehér 
fényképe is. A könyv közepén 15 oldal
nyi színes fényképmelléklet helyezke
dik el a verseny fő momentumairól. A 
színes betétek sorát egy Magyarorszá
got ábrázoló térkép zárja, amelyen je
lölve van a verseny résztvevőinek terü
leti megoszlása 1998-2010 között. Na
gyon szép a könyv borítója is. Az első 
oldalon a Marx György Vándordíj, míg 
a hátsó oldalon a verseny anyagi támo

gatását biztosító Paksi Atomerőmű Zrt. Látogatóköz
pontja előtt található szoborpark fényképe látható, 
Szilárd Leó szobrának kiemelésével.

Radnóti Katalin

PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZAT KÍSÉRLETI FIZIKÁBÓL
A Szegedi Tudományegyetem TTIK Kísérleti Fizikai 
Tanszéke az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád 
megyei Csoportja támogatásával 2011 tavaszán rende
zi meg kísérletes versenyét

Kísérletek az elektromosság és mágnesség 
témaköréből

címmel, Szegeden. Középiskolás diákok pályázhatnak 
(1 vagy 2 fő) olyan dolgozattal, amelyben leírják a 
bemutatandó kísérlet lényegét, az alkalmazott mód
szereket, méréseik eredményeit.

A dolgozat maximális terjedelme 10 oldal (ábrákkal 
és referenciákkal együtt).

A beküldési határidő 2011. május 23. (SZTE KFTSZ, 
6720 Szeged, Dóm tér 9-, Szatmári Sándorégyetemi 
tanár címére).

A legjobb pályamunkák készítői meghívást kapnak 
az SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék júniusi kísérletes 
bemutatójára. A nyertesek könyvutalványt és könyv- 
jutalmat kapnak.

Érdeklődni Bohus János egyetemi tanársegéd címén 
lehet: e-mail: jbohus@physx.u-szeged.hu, telefon: 62/ 
544-046, illetve a pályázat részleteiről a http://titan. 
physx. u-szeged. hu/opt/physics/expphys/kispaly. htm 
honlapon is tájékozódhatnak az érdeklődők.

H ÍR E K -E SE M É N Y E K

SZÉCHENYI-DÍJ
Magyarország köztársasági elnöke -  a miniszterelnök 
előterjesztésére -  nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 
1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdeté
nek, a modern parlamentáris Magyarország megszüle
tésének napja alkalmából Széchenyi-díjat adományo
zott Sólyom Jenőnek, a Magyar Tudományos Akadé
mia rendes tagjának, Állami díjas fizikusnak, a Magyar

Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézete kutatóprofesszorának a szilárdtestek 
elméletében elért eredményeiért, elsősorban a renor- 
málási csoport sokrétű alkalmazásáért, a több évtize
des oktatói tevékenységét összefoglaló, nemzetközi 
viszonylatban is jelentős három kötetes A modern 
szilárdtestfizika alapjai című tankönyvéért.

HÍREK -  ESEMÉNYEK 143

mailto:jbohus@physx.u-szeged.hu
http://titan


AZ AKADÉMIAI ELET HÍREI

Rutherford-emléknap a Magyar Tudományos Akadémián, 2011. május 5.
Az emléknapra szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
elsősorban fizikusokat, mérnököket, fizikatanárokat, 
középiskolásokat.

Délelőtt: 100 éves a Rutherford-kísérlet 
Elnök: Faigei Gyula, a Fizikai Osztály elnöke 

10:00 Berényi Dénes: Rutherford aktualitása 
10:30 Gyulai József: A Rutherford-visszaszórás és a 

csatornahatás „karrierje” a mikroelektronikában 
11:00 Kótai Endre: Magyar innovációk a Rutherford- 

visszaszórási technikában 
11:30 Kertész Zsófia: Ionmikroszkópia 
12:00 Veres Gábor: Az elemi részek Rutherford-kí- 

sérlete

Délután: 100 éves a magfizika
Elnök: Gyulai József a Műszaki Osztály elnöke

14:00 Bencze Gyula: Rutherford és a százéves mag
fizika

14:30 Aszódi Attila: A Fermi-Szilárd-atommáglyától 
a IV. generációs atomerőművekig

15:00 Wolf György: A magfizika jelene és jövője 
Európában

15:30 Molnár József: Korszerű magfizikai detektor
rendszerek

16:00 Dombrádi Zsolt, Nyakó Barna: Magyarok a 
világ élvonalában: a proton-neutron párköl
csönhatás

Az atommag száz éve -  XXXII. Fizikusnapok az ATOMKI-ban
Ez évben 32. alkalommal rendezte meg az MTA Atom
magkutató Intézete (ATOMKI, Debrecen) a Fizikusnapo
kat március 7. és 12. között. Az egyhetes program célja, 
hogy a fizika közelebb kerüljön az emberekhez, elsősor
ban a fiatal (általános és középiskolás) 
korosztályhoz, továbbá, hogy felkeltse 
az érdeklődést és ezzel utánpótlást is 
biztosítson a fizikus pályához.

A négy előadás felidézte az atom
mag felfedezésétől napjainkig megtett 
hosszú út legfontosabb eseményeit, 
kitért a gyorsított részecskék életünk
ben betöltött szerepére, a CERN-ben 
folyó kísérletekre és a mikro- és mak- 
rovilágról alkotott mai ismereteinkre.

Az előadások előtt az érkező kö
zönség is részt vehetett Rutherford 
szórási kísérletének eljátszásában, 
ahol az aranyatomok és az alfa-ré
szecskék „bőrébe” középiskolás diá
kok bújtak és maga Rutherford és 
Geiger is megszólalt.

Nagy érdeklődést keltettek a kiál
lított és működtetett magfizikai be
rendezések: a diffúziós ködkamra és 
a különböző doziméterek, a kozmikussugárzás-mérő, 
az alfa-sugárzást detektáló webkamera és egy terepjá
ró robot, amit akár sugárveszélyes helyekre is be 
lehet küldeni állapotfelmérés és kisebb szerelések 
elvégzése céljából.

A hét folyamán délelőttönként középiskolás diákok 
érkeztek -  ezernél is többen -  az ATOMKI-ba rendha
gyó fizika órákra Debrecenből és más településekről 
(Biharkeresztes, Hajdúdorog, Létavértes, Mátészalka). 
Munkatársaink változatos témákban készültek a fogadá
sukra. Néhány cím a huszonegy választható előadásból

és kísérleti bemutatóból: Sugárveszélyben a marslakók; 
Modern mesék, avagy miért vagyunk hiszékenyek?; Ál
latkerti séta fizikus szemmel; Csillagok -  a természet 
erőművei és vegykonyhái; Atomreaktor a természetben;

Olvasok a gondolataidban -  orvosi 
képalkotás PÉT segítségével; Átlátok 
rajtad -  orvosi képalkotás röntgen és 
CT segítségével; Kvantumfurcsaságok; 
Kollektív gerjesztések nanoanyagok- 
ban; Radioaktivitás a szemünk előtt; 
Mit keres egy fizikus az Antarktiszon? 
Minél inkább havazik, annál inkább 
differenciálegyenlet; A delfinek hang
ja; Régészeti minták vizsgálata proto
nokkal.

A pénteki nyílt nap alkalmával az 
ATOMKI kitárta kapuit a nagykö
zönség előtt: három időpontban in
dult vezetett látogatás a szép szám
mal megjelenteknek. Az érdeklődők 
megismerkedhettek a ciklotron, a 
Van de Graaff-generátor, az ECR 
ionforrás és az elektron- és röntgen
spektroszkópiai laboratórium műkö
désével és tevékenységével. A leg

nagyobb sikert most is a hidegfizikai bemutató aratta, 
ahol a folyékony nitrogénnel végzett kísérletek köz
ben felfedezték az anyag hétköznapi (hőtágulás) és 
különös (szupravezetés) tulajdonságait, és megismer
kedtek a hőmérsékleti skálákkal.

A tanári fórumon a sárospataki fizikatanári ankét 
előestéjén a fizika tanításának debreceni jövője került 
megvitatásra.

A hetet, szokásos módon, a szombati kísérleti be
mutató zárta, amelyre ezúttal a Fizibusz jött házhoz.

Király Beáta, ATOMKI

Hideg, hidegebb, leghidegebb -  kísér
letek folyékony nitrogénnel
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ELISMERÉSEK AZ EPS-TOL
2011. április másodikán a Council of the European 
Physical Society (az Európai Fizikai Társaság Tanácsa)

RIEGER ÉVA, 1930-2011
Sok szenvedés, megpróbáltatásokkal teli élet után ez 
év január 8-án megpihent Rieger Éva, a Fizikai Szem
le egyik legrégebbi, de végig lelkes olvasója. Élete 
tragikusan indult, családjával együtt 1944-ben elhur
colták, szülei és nővére odaveszett, ő maga 15 évesen 
betegen, egyedül tért haza Buchenwaldból. Először 
Pozsonyban élő nagybátyja, Rieger Imre vette pártfo
gásába, majd később Budapesten Rieger Richárd, a 
Zsidó Gimnázium tanára pártfogolta.

Fizikusnak készült, de végülis 1949-től az ELTE-n 
vegyésznek tanult. Vegyész létére a fizika szerelmese, 
a neves magyar fizikusok őszinte tiszte
lője, életének kutatója volt. Rengeteget 
olvasott róluk, különösen Békésy Györ
gyén  rajongott.

Cornides István demonstrátora volt, 
és egész életében tisztelettel ápolta 
mestere emlékét. Szívügye volt emlék
táblájának megvalósítása, de ezt már 
nem érhette meg.

Még hallgató korában a Távközlési 
Kutató Intézetben dolgozott. Váradi 
Péter munkatársaként részt vett egy 
rádiófrekvenciás tömegspektrométer 
megvalósításában. Erről a jelentős fejlesztésről az ő 
társszerzőségével 1958-ban két közlemény is megje
lent a Vakuum-Tecbnikben. Végzése után még né
hány évig a Távközlési Kutató Intézetnek az Egye
sült Izzó területén működő részlegénél, az elektron
csövek oxidkatódjának fizikai vizsgálatával foglal
kozott.

Később a Műszaki Fizikai Kutató Intézet munkatár
sa lett, ahol Szigeti György munkáiban segédkezett és 
tudományos titkári feladatokat is ellátott. Ennek kap
csán fontos szerepe volt két világkongresszus meg
szervezésében is. Szigeti ajánlására az 1960-as évek
ben fél évet Londonban töltött Gábor Dénesnél, ahol

Az emlékezés adatait szolgáltatták: Ádám János, Andrási Andor, 
Barna Péter, Fehér István, Gergely György, Grotnáné Nagy Judit, 
Turiné Frank Zsuzsa.

egyhangúlag a társulat tiszteletbeli tagjává választotta 
Kroó Norbertét., Fodor Zoltán az EPS tagja (fellow) lett.

megismerkedett az akkor újdonságnak számító ion- 
implantációval. Az 1970-es években Hollandiában a 
FŐM Intézetben J. Kistemakernél dolgozott az IUVSTA 
Welch-ösztöndíjával. Itt proporcionális számláló ké
szítésével, kiértékelési algoritmusával foglalkozott és 
részt vett a szilárd-gáz kölcsönhatások SXAPS vizsgá
latában is. E munkákról két közleménye is megjelent, 
az egyik Hollandiában.

Szívügye volt az ELFT Vákuumfizikai Szakcsoport
ja, egy időben ennek titkári teendőit is ellátta, és aktív 
tagja volt az IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottságnak is.

Utolsó munkahelye az MTA Kémiai 
Kutatóintézete volt, innen ment nyug
díjba, de kapcsolatát a tudománnyal 
élete végéig megtartotta. Együtt élt a 
szakmával, ismerte annak szinte minden 
friss mozzanatát. Rendszeres látogatója 
volt a KFKI könyvtárának. Mindig talált 
valami érdekeset, amire nyomban felhív
ta mások figyelmét is. Éva tudományos 
közvetítő szerepet játszott, afféle -  ba
rokkos szóval élve -  szakmai venticselló 
volt, aki önzetlenül juttatta el a tudomá
nyos híreket nagyon sok ismerőse, kollé

gája, pályatársa számára. Tette ezt nagy betegen telefo
non keresztül is évekig a lakásához, az ágyhoz kötve.

Rendkívüli nyelvtudással rendelkező, nagy művelt
ségű, jó képességű és szakmailag nagyon tájékozott 
szakember volt. Mindig szolgálatban lévő segítőtársa 
volt szűkebb és távolabbi környezetének.

Nagyon sokunknak -  a régi jó barátoknak, a pálya
társaknak, a munkatársaknak, a kedves ismerősöknek 
-  hiányozni fog érdekes, közvetlen és mindig nyitott 
személyisége. E sorok írója személy szerint is tisztelet
tel adózik Éva emlékének, aki soha nem mulasztotta 
el, hogy -  a tudományos hírek átadása mellett -  gyer
mekeimről is érdeklődjön.

Sírjánál egyházi búcsúztatója így jellemezte: „Csak 
élt, csak élt, csak élt.”

Most már csak emlékezetünkben...
Riedel Miklós
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URÁNTARTALMÚ BOROSZILIKÁT ÜVEGEK 
SZERKEZETVIZSGÁLATA DIFFRAKCIÓS 
ÉS RMC SZIMULÁCIÓS MÓDSZERREL Fábián Margit 

MTA SZFKI

A kérdés, hogy mi legyen a világszerte folyamatosan 
felhalmozódó radioaktívhulladék-készletekkel, óriási 
gondot jelent. Mostanra általánosan elfogadott műszaki 
megoldás az, hogy az atomhulladékot mélyen fekvő 
geológiai tárolóhelyeken eltemetik, vagyis elszigetelik a 
környezettől. Munkánk során radioaktív hulladékok 
tárolására alkalmas üvegösszetételt kerestünk, amely 
stabil, hosszú idejű tárolást tud biztosítani. Azt találtuk, 
hogy a több-komponensű boroszilikát üvegek alkalma
sak a radioaktív magok stabil befogadására, így poten
ciális tárolóanyaggá válhatnak [1], Előállításuk gazdasá
gos, fokozott óvatosság mellett nem igényel különleges 
előállítási feltételeket, nem oldódik savas, illetve lúgos 
közegben, jó termikus tulajdonságokkal rendelkezik.

Ahhoz, hogy egy több-komponensű üvegrendszer
be az U03 beépülését meg tudjuk határozni, ismer
nünk kell az egyszerűbb minták lehetséges szerkezetét. 
Ezért mintasorozatainkat szisztematikusan, egy-egy új 
komponenssel kibővítve állítottuk elő. A két kompo- 
nensű, egyszerű összetételekből kiindulva vizsgáltuk a 
három-, öt- és hatkomponensű üvegek szerkezetét. El
sőként a B20 3 és Si02 alapoxidok szerkezetét modellez
tük a fordított Monte Carlo (RMC) szimulációs módszer
rel [2], hogy saját eredményekre tudjunk támaszkodni 
a bonyolultabb összetételek tanulmányozásakor. Még 
több és pontosabb információval gazdagodtunk a 
70SiO2-30Na2O és (75-x)Si02 -xB20 3-25Na20  (x =
5-15 mol%) minták szerkezeti vizsgálata során. Min
táinknál ugyanazokat az előállítási feltételeket alkal
maztuk, ugyanazokat a mérési eljárásokat használtuk 
és hasonló módon történt a kiértékelés is, ami nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy megfelelően tudjuk ösz- 
szehasonlítani az eredményeket, illetve értelmezni a 
kapott lehetséges szerkezeteket.

Legfőbb célunk a különböző radioaktív hulladékok 
tárolására megfelelő üvegmátrixot találni. Meghatá

rozni a maximálisan adalékolható U03 mennyiséget, 
vizsgálni az urán beépülését és az urán környezetét, 
valamint hatását az üveg stabilitására és a higroszko- 
pikus tulajdonságaira.

Az atomi szerkezet meghatározására neutron- és 
röntgendiffrakciós méréseket végeztünk, az adatok 
kiértékelésére a fordított Monte Carlo szimulációs 
módszert használtuk [2], amely az amorf rendszerek 
leírására széles körben alkalmazott eljárás. Azonban 
egy ilyen, sok különböző atomot tartalmazó rendszer 
nem megszokott az RMC modellezésnél. Ezek vizsgá
lata kihívást jelent, az eddigi tanulmányokat tekintve 
nincs jól bevált séma.

Mintaelőállítás, kísérleti háttér

Az üvegmintákat olvasztással állítottam elő, kiinduló 
anyagként minden esetben por oxid-keveréket hasz
náltam. Kiindulási anyagaink a Si02, B20 3, Na2C03, 
BaO, Zr02 és U03 voltak. A természetes bór nagy 
neutronabszorpciója miatt B -ll izotópban dúsított 
(99,6%) diborátot alkalmaztunk (Sigma-Aldrich Co.).

Az olvasztásra magas hőmérsékletű (1600 °C-ig fűt
hető) KOII típusú elektromos felfűtésű kályhát hasz
náltam, 1350-1450 °C hőmérséklet-tartományban. Az 
olvasztást platinatégelyben végeztem, az olvadék ho
mogenitását cseppellenőrzéssel figyeltem. Természe
tes uránt használtunk, ami radioaktív. Mintáink aktivi
tása ugyan kicsi, körülbelül 2,7 kBq/g, de fokozott 
figyelmet igényeltek.

Jelen cikkben a mátrixüveg és az U-tartalmú min
tasorozatokra kapott eredményeket mutatom be: a 
(65-x)Si02 -xB20 3 -25Na20  -5BaO -5Zr02 (SiB(5—10-
15)NaBaZrO rövidítést, ilíetve B5, BIO, B15 jelölést) és a 
70s%[(65-x)SiO2 xB20 3 25NazO 5BaO 5ZrO2]+30s%UO3
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1. ábra. A B5, BIO, B15 üvegrendszer kísérleti és RMC szimuláció
val illesztett neutrondiffrakciós szerkezeti függvényei. Az üres kari
ka a kísérleti görbét jelzi, míg a fekete vonal az RMC-t.

(SiB(5—10-15)NaBaZrUO rövidítést, illetve a UB5, UB10, 
UB15 jelölést alkalmazom a továbbiakban), ahol mind
két esetben x= 5, 10, 15 mol%. A diffrakciós méréseket 
minden esetben por mintán végeztem, ehhez a tömbi 
amorf mintát achátmozsárban porítottam.

A vizsgált több-komponensű mintáink könnyű és 
nehéz atomokat egyaránt tartalmaznak, ezért indokol
tak voltak a neutron- és röntgendiffrakciós mérések. 
A könnyű atomok környezetére (B, O, Si) a neutron
diffrakció ad pontosabb szerkezeti információt, míg a 
nehéz atomokra (Ba, Zr, U) a röntgendiffrakciós mé
résből nyerhetünk több információt. A neutrondiffrak
ciós méréseket a Budapesti 10 MW Kutatóreaktornál 
működő PSD elnevezésű [31 neutron-diffraktométeren 
végeztem. A mintán szóródó monokromatikus neut
ronnyaláb hullámhossza A,0 = 1,068 Ä volt. A teljes 
szórási spektrumot Q = 0,45-9,8 Á'1 tartományban 
mértem, ahol Q = 4jtsin©/A, 0  a Bragg-szög, X a hul
lámhossz. Mintáink egy részét megmértem a Los Ala- 
mos-i impulzus-neutronforrásnál működő NPDF be
rendezésen is [4]. A repülési idő technikánál a hullám
hosszat változtatjuk a detektorok állandó szöghelyze
te mellett. Ezek a mérések lehetővé teszik a mérési 
tartomány kiterjesztését nagy Q-tartományig, jellem
zően 30-50 A_1-ig. Ennek előnye, hogy a valós r-tér
ben a g(r) atomi párkorrelációs függvények számítá
sánál jó felbontást kapunk (Ar = 27t/Qm„)'. A buda
pesti PSD és a Los Alamos-i NPDF mérések adatainak 
összeillesztésével kiszámoltuk az S(Q) szerkezeti 
függvényt.2

A röntgendiffrakciós méréseket a hamburgi Desy- 
szinkrotronnál működő BW5 röntgen-diffraktométe- 
ren végeztem [51, ahol a monokromatikus hullám-

1 Nemkristályos, azaz amorf (üveg) állapotú anyagok szerkezeté
nek jellemzésére a g(r) atomi párkorrelációs függvényt használjuk, 
ami megadja annak valószínűségét, hogy az r= 0 helyen lévő atom
tól r  távolságban lévő másik atom milyen valószínűséggel fordul 
elő. Mivel izotróp rendszerekről van szó, r skaláris mennyiség. Az 
alkalmazott formalizmust részletesen leírtuk több cikkünkben [91.
2 Az S(Q) szerkezeti függvény a szórt intenzitáseloszlásból szá
molt koherens, rugalmas szórás normált alakja, figyelembe véve a 
háttér, abszorpció és az adott mérőberendezésre jellemző egyéb 
korrekciós tényezőket.

hossz X0 = 0,113 Á volt, 109,5 keV energián. Vala
mennyi mintát a Q = 0,5-25 Á_1 szórási tartományban 
mértük. Az adatok feldolgozásánál figyelembe vettük 
a háttér- és abszorpciós korrekciókat. A két fajta diff
rakciós mérés együttes kiértékelését az RMC szimulá
ciós programba történő beépítéssel végeztük.

Kísérleti eredmények és következtetések
SiB(5-10-15)NaBaZrO üvegek

Több-komponensű minták esetén az egyes atompáro
kat jellemző gtJ(r) parciális szerkezeti függvények3 
meghatározásához a fordított Monte Carlo (RMC) 
módszert használjuk, amely rendezetlen kondenzált 
rendszerek diffrakciós spektrumainak értelmezésére 
széles körben alkalmazott eljárás [2, 6]. Az RMC szi
muláció során részecskéket mozgatunk egy szimulá
ciós cellában, véletlenszerűen és időtől függetlenül 
úgy, hogy a rendszer jellemzőiből számolt szerkezeti 
függvény a kísérleti diffrakciós adatokkal a lehető 
legjobban egyezzen. A dobozban lévő részecskék 
háromdimenziós koordinátarendszerben való elhe
lyezkedéseinek összességét tekintjük a részecskekon
figurációnak. Szimulációs dobozunk minden esetben 
5000 atomot tartalmazott. A szimulációs program fel
építéséhez felhasználtuk a korábban lefuttatott egy
szerűbb összetételű minták eredményeit [7-91. A jó 
illeszkedés eléréséért kényszereket alkalmaztunk, az 
atomi távolságok megkötése mellett koordinációs 
kényszereket, ezen adatok ismerete előző munkáink 
eredménye [8, 91. Az 1. ábra az RMC modellezéssel 
illesztett neutrondiffrakciós szerkezeti függvényeket 
mutatja be a B5, B10, B15 mátrixüvegekre.

Az RMC program által generált szerkezeti függvé
nyek mindhárom minta esetén jó egyezést mutatnak a 
kísérleti spektrumokkal, ugyanakkor azt is megfigyel
hetjük, hogy a minták szerkezeti függvényei hasonló 
jellegűek. Az RMC szimulációs módszerrel meghatá
roztuk az atompárok parciális eloszlásfüggvényeit és 
a koordinációs számeloszlásokat.4 Az alapszerkezetet 
felépítő Si és B üvegalkotó atomok környezetére vo
natkozóan a 2. ábra a Si-O és B-O atomi parciális 
párkorrelációs eloszlásfüggvényeket és a koordiná
ciós számeloszlást mutatja be.

Az rSi_0 = 1,60±0,01 Á távolságra, valamint a koordi
nációs számokra kapott 3,9; 3,7; 3,9 értékek a Si04 
tetraéderes kialakulásának valószínűségét mutatják, 
amit alátámaszt a Si-Si stabilan kialakuló 3,0 Á távol
sága is. Ezek az értékek az előzőleg vizsgált amorf 
Si02 és 70SiO2 -30Na2O munkáink eredményével tel
jes összhangban vannak [8]. A B-O elsőszomszéd-tá- 
volságra kapott két érték közül az egyik, az eddig 
ismert 1,40±0,01 Ä távolságnak felel meg, a második

3 A gy(r) parciális párkorrelációs függvény megmutatja, hogy egy 
i típusú részecskétől r  távolságban a J típusú részecskék lokális sű
rűsége hogyan aránylik az/típusú részecskék átlagos sűrűségéhez.
4 A K.Sz.y koordinációs szám megadja, hogy egy i típusú atomot 
átlagosan hány j  típusú atom vesz körül egy megadott távolságtarto
mányban.
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2. ábra. A Si-O és B-O parciális párkorrelációs függvények és koordinációsszám-eloszlások 
RMC modellezéssel számolva a B5 (fekete), B10 (szürke) és B15 (rácsos) sorozatra.

1,60±0,01 Ä távolság pedig új eredményként jelenik 
meg, amelyre irodalmi utalást nem találtunk. A 
B-atom 3,5; 3,1; 3,15 koordinációs számait meghatá
rozva és eloszlásukat figyelembe véve azt mondhat
juk, hogy trigonális B03(131B) és tetraéderes B04 (I4IB) 
egységek kialakulásaira van lehetőség. A második rB_0 
= 1,60 Á csúcs értéke pontosan megegyezik az rSi.0 = 
1,60 Ä távolsággal, ez alapján azt mondhatjuk, hogy 
négyes koordináltságú B04 és Si04 szerkezeti egysé
gek kapcsolódnak össze. Az első 1,40 Á csúcsot felte
hetően a [31B koordinációjú B egységek, míg a máso

lj■ ábra. A B15 minta szerkezeti ábrázolása: a Si-B-O kötéseket meg
jelenítve, ahol a Si (fekete), B (világos szürke) és O (sötét szürke).

dik 1,60 Ä csúcsot vegyesen I31B és 
[41B egységek alkotják. Ebből arra 
következtetünk, hogy a szerkezet 
felépítésében kevert állapot jelenik 
meg, ahol a szerkezetépítő egységek 
a (3)B-0-l41Si és I41B-0-!41Sí vegyes lán
cot alkotják. A szerkezeti egységek 
egymáshoz való kapcsolódása látha
tó a 3■ ábrán, mindezt -  az ábrázoló 
program korlátái miatt -  500 atomra 
vonatkoztatva. A Si04 tetraéderes 
egységek kialakulása mellett megfi
gyelhető a trigonális B03-ra és a 
tetraéderes B04-re jellemző egysé
gek kialakulása, az így kialakuló 
üregek biztosítják a nagy radioaktív 
magok stabil beépülését.

SiB(5-10-15)NaBaZrUO üvegek
A fent bemutatott mátrixüveg szer
kezete az uránoxiddal bővül. Fontos 
megjegyezni, hogy az uránt tartal
mazó mintasorozatunk közül egy 
mintánk sem volt higroszkópos, 
mint ahogy a mátrixsorozatunk min
tái sem. Jóllehet, az előállításukat 
követően exikátorban tároljuk, de 
több hónapnyi (most már évnyi) idő 

elteltével sem mutattak higroszkópos jelleget. Mintá
inkat félévente neutrondiffrakciós méréssel ellenőriz-

4. ábra. Az UB5, UB10, UB15 minták neutron- és röntgendiffrakciós 
szerkezeti függvényei, RMC illesztést vonal, a kísérleti görbét karika 
jelöli.

3 4
koordinációs szám

1 A
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koordinációs szám koordinációs szám koordinációs szám
5. ábra. Parciális párkorrelációs függvények és a koordinációsszám-eloszlások az UB5 (fekete), UB10 (szürke) és az UB15 (rácsos) so
rozatra.

zük, minden eddigi esetben amorf jellegű spektrumot 
kaptunk; nem kristályosodnak át, ez stabil szerkezetre 
utal. Az urános sorozat mintáit a PSD neutron-diffrak- 
tométeren (A0 -  1,068 Ä) és a BW5 röntgen-diffrakto- 
méteren Ck0 = 0,113 Ä) mértem meg. Az urán radioak
tivitása miatt adminisztrációs akadályokba ütköztünk, 
ezért ezt a sorozatot nem sikerült kiterjesztett Q-tarto- 
mányon, az NPDF berendezésen megmérni. Az ada
tok feldolgozására ez esetben is az RMC szimulációs 
programot használtam.

A 4. ábrán a neutron- és röntgendiffrakciós szerke
zeti függvények illesztését mutatom be az UB5, UB10, 
UB15 sorozatra.

Ha ezeket a neutrondiffrakciós szerkezeti függvé
nyeket összevetjük a korábban tanulmányozott mát
rixsorozat szerkezeti függvényeivel az azonos Q-tar
tományon, hasonlóság figyelhető meg a két sorozat 
között. Ez arra utal, hogy az UOä bevitelével az üveg
szerkezet lényeges elemei nem változnak.

Az RMC programot a mátrixsorozatnál kapott ered
mények segítségével építettem fel, a mindkét minta
sorozatnál jelenlevő parciális párkorrelációs függvé
nyek hasonló karakterisztikát adnak és hibán belül 
azonos értéknél alakítják ki a csúcsokat. A Si-O 
(1,60±0,01 A) és a B-O (1,35/1,55±0,1 A) elsőszom- 
széd-távolságok nagyon jó egyezést mutatnak a mát
rixüvegnél kapott eredményekkel, ami azt bizonyítja, 
hogy a megismert alapszerkezet nem változik az U03 
bevitelével. Az 5. ábra a parciális párkorrelációs függ
vényeket mutatja be a három mintára. Mindhárom 
minta esetén az U-O parciális függvényre nagyon 
élesen felhasadó két csúcsot kapunk; egy kisebb tá
volságnál kialakuló nagyobb intenzitású maximum 
1,8; 1,84; 1,75±0,1 Á értékeknél, míg a második csúcs 
magasabb értéknél kisebb intenzitással alakul ki, de 
mindhárom minta esetén hibán belül azonos távolság
nál, 2,24; 2,24; 2,2+0,1 A, az UB5, UB10, UB15 sor

rendnek megfelelően. Irodalmi adatok alapján kris
tályos anyagokban uranil ion [U02]2+ formálódik 
U-Oaxiálu 1,8 A távolsággal, ami jó egyezést mutat ered
ményünkkel. A második csúcs igen stabil és szimmet
rikus, ami megfeleltethető az uranil ion U-Oekvatoriálls tá
volságának, jellegzetesen 2,2-2,24 A értékeknél. Az

6. ábra. a) Az UB10 minta Si-B-O atomok szerkezeti ábrázolása; 
ahol a Si (fekete), B (világos szürke) és O (sötét szürke), b) Az 
U-atom környezete az UB10 mintára, ahol az U (fekete) és az O 
(szürke).

b)

1 Á
I—I
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7. ábra. Éles másodszomszéd-távolságokat kapunk az U-atom és az üvegalkotó (Si, B), a 
módosító (Na) és a stabilizáló (Zr) atomok között az UB5 (kocka), UB10 (karika) és az 
UB15 (háromszög) mintasorozatra.

RMC-vel számolt átlagos koordináci
ós számokra: K.Sz.Si_0 = 3,95; 3,90;
3,64; a K .S z .b_0  = 3,47; 3,43; 3,1 érté
keket kapunk, ami igen jól egyezik a 
mátrixüvegnél kapott Si-, B-atomok 
koordináltságával. Ezen értékekből 
azt a következtetést vonjuk le, hogy 
az urántartalmú üvegek alapszerke
zetét is ,3IB és [41B koordinációjú 
B-atomok vegyes trigonális és tetra
éderes l31B-0-Si és I41B-0-Si környe
zetek alkotják (6.a ábra').

Az uránatom környezetére a ko
ordinációs számokból következtet
hetünk. A K.Sz.u.0 = 5,39; 5,55; 4,93 
értékeket kaptuk. Irodalmi adatok 
alapján azt tudjuk, hogy az U(VI),
U(V) és U(IV) koordináltsággal vesz 
részt vegyületeiben, a kapott ered
ményeink egyezőek az irodalmi 
adatokkal (6.b ábra). Azt mondhat
juk, hogy a rövidebb 1,84 Á távol
ságnál az U-atom kettő O-atomot 
koordinál axiális pozícióban, a ma
gasabb értéknél kialakuló 2,24 Á tá
volságban három, többségben négy 
oxigénatomot von magához az ek- 
vatoriális pozíció kialakításáért.

Mindhárom minta esetén erős korreláció figyelhető 
meg az U-atom és a Si, B üvegalkotó, a Na módosító 
és a Zr stabilizáló atomok között meglepően alacsony 
értékeknél, jellegzetesen 2,85-3,7 Á távolságoknál. A 
7. ábrán a másodszomszéd-távolságoknál formálódó 
U-Si, U-B, U-Na és az U-Zr parciális atomi párkorrelá
ciós függvényeket láthatjuk.

Összefoglalás

Sikerült előállítani olyan több-komponensű mátrix
üveget, amely alkalmas lehet a radioaktív magok sta
bil befogadására. Meghatároztuk az 5-komponensű 
mátrixüveg szerkezetét jellemző legfontosabb atomi 
elsőszomszéd-távolságokat és a koordinációsszám- 
eloszlásokat. Megállapítottuk, hogy a mátrixüveg 
szerkezeti felépítésében elsősorban a tetraéderes 
koordináltságú (Si04)4'  egységek játszanak fontos 
szerepet, míg a bór 3-as és 4-es koordináltságú oxi
génkörnyezetekben helyezkedik el. A bór egy része 
beépül a Si-alapú hálószerkezetbe és l31B-0-M1Si, illetve 
(4,B-0-l41Si vegyes láncok alakulnak ki. Előállítottuk és 
vizsgáltuk a 6-komponensű urántartalmú üvegsoroza
tot, amely az eddig ismert legnagyobb mennyiségben 
képes U03-t befogadni. A neutron- és röntgendiffrak
ciós mérések kiértékelése során azt kapjuk, hogy na
gyon stabil, amorf rendszer jön létre. Az urántartalmú 
minták alapszerkezetének felépítését tetraéderes Si04 
egységek és vegyes trigonális B03 és tetraéderes B04 
egységek teszik lehetővé; a vegyes láncszerű váz ki
alakulása biztosítja az U-atom beépülését.

Az üveg alapszerkezete nem változik az U-atom 
bevitelével. Az U-O atomi parciális korrelációs függ
vény két elsőszomszéd-távolságnál mutat éles elosz
lást. A karakterisztikus másodszomszéd-távolságok 
kialakulása nagyfokú szerkezeti stabilitásra utalnak, 
ahol az U-atom O-atomon keresztül kapcsolódik köz
vetlenül az üvegképző, módosító és stabilizáló Si-, B-, 
Na-, Zr-atomokhoz. Az U-atom átlagosan 5,6 O-ato- 
mot koordinál. Ezek az eredmények arra engednek 
következtetni, hogy az U az alapszerkezetbe épül be 
és vesz részt a szerkezetfelépítésben, így stabilizálva a 
rendszert. Vizsgálataink alapján feltételezhető, hogy a 
boroszilikát üvegek a bemutatott összetétellel radio
aktív hulladékok potenciális tárolóanyagaként hasz
nálhatók, jelentős gazdasági és környezeti megoldá
sokat kínálva a nagy aktivitású radioaktív hulladékok 
biztonságos tárolására.
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A STUXNET VÍRUS ÉS AZ IRÁNI ATOMPROGRAM
Cserháti András

Paksi Atomerőmű Zrt. Kapacitásbővítési Igazgatóság

A z elmúlt háromnegyed évben -  egyre inkább -  a 
legkifinomultabb számítógépes vírusnak, jelentős 
biztonságpolitikai eseménynek, sőt korszakhatárnak 
bizonyult a Stuxnet nevű kártevő. Felfedezését köve
tően heteken belül kiderült, hogy főleg ázsiai ipari 
alkalmazásokra irányul. A visszafejtő munka hala
dásával már mind több jel mutatta, hogy Irán nuk
leáris infrastruktúrája ellen hozták létre. 2010 végére 
már egyértelmű lett, hogy urándúsítók gázcentrifu
gáinak tönkretételére és a dúsítás hatékonyságának 
lerontására készítették.

Ilyen összetett, folyamatszabályozó rendszerekbe 
álcázva behatoló vírust eddig még soha nem vetettek 
be. Ezért egészen biztos, hogy nem egy-két hacker,* 1 
hanem hatalmas állami ráfordítás hozta létre. Eleinte 
csak a víruskutatók, idővel már a számítógépes hadvi
selés szakértői is megnyilvánultak az ügy kapcsán, de 
a történetre hamar rátalált a (bulvár)média is. Sajnos 
sem a szakértők, sem a laikus sajtó nem nagyon tu
dott vagy nem is nagyon akart különbséget tenni a 
perzsa urándúsítók és az indítás előtt álló atomerőmű 
közt. Sokuknak egyszerűbb és hatásosabb volt min
dent összemosni és új Csernobilt vizionálni. Ideje 
tehát, hogy a nukleáris oldal is hallassa hangját, ezért 
készült jelen cikk.

A Stuxnet vírus rendkívüli kialakítása 
és jellemzői
Stuxnet olyan különleges számítógépes féreg [1-6], 
amely MS Windows operációs rendszert futtató gépe
ket fertőz, és azokon terjed, de hatását végső soron 
ipari folyamatirányító rendszereken keresztül fejti ki. 
Támadja a folyamatok felügyeleti irányítását és adat
gyűjtését (SCADA2), és nem csak kémkedik a célzott 
ipari rendszer után, hanem át is programozza azt. Az 
első olyan kártevő, amely programozható logikai ve
zérlők (PLC3) rootkitje,4 azaz rejtett, privilegizált mó
don fér hozzájuk, aláaknázva rajtuk a szabványos 
operációs rendszer vagy más alkalmazás működését. 
A Stuxnet kivételes képességei ezen túl egyetlen gyár
tó termékeire összpontosulnak: a Siemens cég -  főleg 
vegyipar, energiatermelés, szállítás területén haszná
latos -  eszközeire (WinCC HMI, illetve STEP7).

Az írást, amely megjelent a Nukleon internetes folyóirat márciusi 
számában a szerző és a főszerkesztő engedélyével közöljük.
1 A számítástechnikai rendszereket mélyen ismeri, képes lehet 
betörni, illetéktelenül használni.
2 Supervisory Control And Data Acquisition
3 Programmable Logic Controller
4 Root (minden jogosítvánnyal rendelkező) + Kit (feladatot meg
valósító szoftverösszetevő), kártevőre utaló

Egy sor vírustechnológiai különlegességet is rejt 
magában a kártevő. Mivel ezt 2010 őszén a vezető 
informatikai biztonsági cégek elég részletesen kive- 
sézték, csak összefoglalom:

• Nagy mérete (0,5 MB) és több nyelven (C és 
C++) írt részletei szokatlanok.

• 3 egymás utáni rétegen keresztül juttatja célba 
végső támadó kódjait (Windows operációs rendszer, 
WinCC/Step7 ipari alkalmazás, Siemens PLC).

Windows réteg
• Szinte minden Windows verziót (~ XP-SP2, -SP3; 

~ Vista-SPl, -SP2; ~ Server-2003, -2008, -2008 SP2; ~ 7; 
-2008 R2) megfertőz, viszonylag gyorsan és válogatás 
nélkül.

• A jellemző egy helyett négy felfedezetlen, javí
tással nem rendelkező biztonsági rést5 használ ki.

• USB-s tároló eszközökről települ, korai verziójá
ban AutoRunnal, újban nélküle, ikonokat beolvasó 
fájlkezelők (például Windows Intéző, Total Comman
der) segítségével.

• Tovább fertőz internettel kapcsolatban nem álló, 
megosztott hálózati erőforrásokon keresztül, fájljait 
elrejti.

• Két hamisított digitális aláírást (a tajvani JMicron 
és Realtek tanúsítványai) vet be eszközmeghajtói 
megbízhatóságának igazolására.

• Két Stuxnet vírus találkozásakor a frissebb él 
tovább.

WinCC/Step7 rétegé
• Alapértelmezett Siemens gyári felhasználót és 

jelszavakat alkalmaz.
• Ha van internetkapcsolata, egy sor kódolt adatot 

elküld egy külső szerverre (eddig dán és maláj szer
vert találtak elfogott vírusokban), ahonnan vagy kó
dolt parancsot kap meglévő rutinja indítására, vagy 
letölt, installál és elindít egy frissítést.

• Adatkábeles összekötés esetén beékelődik a 
Windows munkaállomáson futó WinCC és a PLC közti 
adatforgalomba és észrevétlenül támadó kódot instal
lál a PLC-kre.

PLC réteg
• A specializáció további lépcsőjeként a támadó 

kódok akkor fejtik ki hatásukat, ha két konkrét vezér
lőt és azok felügyelete alatt bizonyos konkrét beren
dezéseket találnak.

5 Zero day bug vagy ~ vulnerability
6 Alapfeladatai: PLC konfigurálás (projekt felépítés, adatforrások, 
jelek felvétele, képek megrajzolása, objektumok, esemény- és hiba
napló dinamizálása, trendek generálása) és projektfuttatás (indítás, 
on-line állapotba váltás, amikor látható a képeken a figyelt készülé
kek által küldött információk hatása) Windows munkaállomásról.
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1. ábra. Simatic S7 központi egységek (forrás: www.obl21.com).

A megtámadott vezérlők és a rájuk kapcsolódó 
ipari eszközök

A vírus a Siemens Simatic S7 PLC sorozatának (1. áb
ra) következő típusait használja [1]:

1. S7-300 (315) közepes, általános célú vezérlő, 256 
kB memóriával,

2. S7-400 (417) csúcsmodell, akár 30 MB memóriá
val; redundáns és hibatűrő rendszerekben is alkalmaz
zák, egyebek közt erőművek turbina védelmében is.

A vírus a PLC-ken bizonyos konkrét ipari eszközök, 
nevezetesen nagy sebességű motorok frekvenciaátala
kítói után kutat, és csak akkor lép akcióba, ha a finn 
Vácon és iráni Fararo Paya készülékeire talál, valamint 
a felügyelt eszköz 807 és 1210 Hz között működik.

Ilyen frekvenciaátalakítók és motorok szinte kizá
rólag az iráni urándúsítókban használatosak. A továb
biak megértéséhez tekintsük át először általában a 
gázcentrifugákat, majd iráni alkalmazásukat.

A gázcentrifugák felépítése, működése

Ismert, hogy a bányászott természetes uránban a ha
sadó izotóp (235U) aránya mintegy 0,7%. Energetikai 
reaktorok üzemanyagához 3-5% körüli, a kutatóreakto
rokéhoz nagyobb, újabban jellemzően 20% alatti hasa
dó képes hányadra van szükség. Atomfegyver készíté
séhez ugyanakkor legalább 20%-ra, ideális esetben 
több mint 90%-ra kell dúsítani az 235U izotópot.

A dúsítás egyik lehetséges módszere gázcentrifuga 
alkalmazása [7—91- A centrifuga pár méter magas, karcsú, 
álló hengeres ház, amelyben szinte súrlódásmentes kör
nyezetben, nagy sebességgel forog egy ugyancsak hen
geres, belül üreges rotor (2. ábra). Az uránt gáz halmaz- 
állapotban, urán-hexafluorid (UF6) formában vezetik be 
a rotorba. A gáz a rotor falától gyors forgásba jön. A cent
rifugális erő a nehezebb uránizotópot (238U) kifelé hajtja, 
míg a könnyebb 235U középen, a tengely mellett dúsul 
fel. Kis terelő lemezekkel vagy a rotor alsó, külső melegí

tésével emellett még lassú függőleges áramlást is létre
hozhatnak úgy, hogy a gáz belül felfelé, kívül lefelé 
áramlik. így a rotor aljára lenyúló csöveken át a szélekről 
kiszívott gázban valamivel kisebb, míg felső csöveken 
középről kiszívott gázban pedig valamivel nagyobb az 
235U aránya, mint a beadott összetételben [4, 7].

A fordulatszám és sebesség érzékeltetéséhez né
hány szám. Egy átlagos utcai autó motorjának alapjá
rati fordulatszáma 1000 fordulat/perc alatti, üzemben 
2000-4000 körüli (persze egy FI versenyautót ennek 
akár hatszorosára, 18000-re is felpörgetnek). Az erő
művi turbinák fordulatszáma Európában zömmel 3000 
fordulat/perc, ami pontosan 50 Hz frekvenciát jelent. 
Ennél a korai gázcentrifugák is húsz-huszonötször 
gyorsabbak, 800-1200 Hz a frekvenciájuk. A rotor fa
lának kerületi sebessége legalább 300 m/s nagyság
rendjébe esik (hangsebesség).

A kis súrlódás a ház vákuumozásával és a rotor mág
neses csapágyazásával érhető el, forgás közben érintke
zés a tengelycsap és a csapágyház között gyakorlatilag 
nincs. A rotor anyaga az egyszerűbb modelleknél alumí
nium, de idővel egyre inkább acélra, sőt szénszálas kom- 
pozitokra állnak át. Annál hatékonyabb az izotópszepa
ráció, minél gyorsabban forog és minél hosszabb a rotor. 
A sebességnek a rotor szilárdsága, a hossznak a vibráci
ók különféle felharmonikusainak növekedése szab ha
tárt. A forgás közben a sajátfrekvenciák körül rezonan
ciajelenségek léphetnek fel. Ezeken a kritikus sebessége
ken a gyorsuló vagy lassuló rotort hamar át kell juttatni, 
illetve a csapágyak lengéscsillapításának beállításával a 
rendszert el kell hangolni. Eleinte a kritikus fölötti sebes
ségre tervezett, úgynevezett szuperkritikus modelleket 
fejlesztettek, viszont az újabbaknak úgy optimalizálták 
anyagát, hosszát és csapágyait, hogy még nagyon nagy 
sebességen is szubkritikusak lehetnek [7-91.

Az iráni urándúsítás, a centrifugák eredete

Az irániak által használt centrifugák sajátos terjedési 
és fejlődési láncon keresztül kerültek az országba.

1945-1956 során német hadifogolyként 60 fős csa
pata élén az osztrák Gernot Zippe tökéletesítette a szov
jet gázcentrifugákat, az egyik kifinomult típus máig az
2. ábra. Gázcentrifuga elvi kialakítása (news.bbc.co.uk nyomán).
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3. ábra. Elnöki látogatás a dúsító műben, egy IR-1 kaszkád (forrás: 
www.president.ir),

ő nevét viseli. Miután hazakerült a hadifogságból, meg
lepődve realizálta: műszaki színvonaluk a nyugati vilá
gét meghaladta. Emlékezetből felidézte, majd szabadal
maztatta a megoldásokat. Amerikai csábításra egy ideig 
Virginiában dolgozott, de rövidesen visszatért Európá
ba, és további fejlesztéseket végzett, új projektekben 
vett részt. Terveit az európai energetikai reaktorok nuk
leáris üzemanyagának gyártásában, az Urenco csoport 
hollandiai telepén is alkalmazták.

A hetvenes években az Urencónak bedolgozó 
egyik amszterdami K+F intézetben nagy szilárdságú 
anyagokat tanulmányozott a pakisztáni Abdul Qadeer 
Khan mérnök és anyagtudós. Úgy került közel a cent
rifugákhoz, hogy intézete ötvözeteit azok rotorjaiban 
is használták és a sok nyelvet jól beszélő Khant be
vonták centrifugatervek fordításába. Khan a tudással 
hazatérve a pakisztáni atomfegyverprogram kulcsfigu
rája lett. Az irányításával a nyolcvanas évek elején ki
fejlesztett Pak-1 vagy P-l jelű centrifugák nem csak a 
pakisztáni uránbombákhoz vezettek el, hanem fekete
piaci hálózatán a kilencvenes évek közepén egyebek 
közt Iránba és Líbiába is eljutottak [4].

Natanz és Qom telepei, az újabb fejlesztések

Irán dúsító kapacitását Natanz közelében alakították 
ki. A natanzi telep legfontosabb elemeit igyekeztek 
légitámadásoktól minél jobban megvédeni. Az össze
sen mintegy 100 ezer m2 területű üzemcsarnokokat 
eleve 8 m-rel a felszín alá rejtették, és 2,5 m vastag 
vasbetonfödémmel látták el. 2004-ben még tovább 
vastagították a betont, majd arra további 22 m maga
san földtakarást hordtak. Egy kísérleti és egy teljes 
léptékű üzem is kiépült. Létezésüket 2003-ban ismer
ték el az irániak, ekkor töltöttek fel urán-hexafluorid- 
dal egy 10, majd 164 centrifugát tartalmazó kaszkádot. 
2009-ben már körülbelül 8000 centrifuga volt beépít
ve, és ebből már 5000 működött Natanzban. Ugyan
ebben az évben Irán nyilvánosságra hozta, hogy to
vábbi félüzemi gázcentrifugás urándúsítót létesített 
Qom közelében (a hasonlóan védett utóbbi létesít
ményt az elemzők Fordow néven is említik).

A pakisztáni P-l centrifuga iráni változatának a kül
világ által adott neve IR-1, míg a további modernebb 
sorozatoké IR-2, IR-3 stb. Az IR-1 még alumínium ro- 
toros hosszú szerkezet, szuperkritikus sebességű. Az 
IR-2 szénszálas rotorja már nagy szilárdságú és csak 
mintegy fél méteres, így 450 m/s szubkritikus kerületi 
sebességen üzemeltethető. A hasonlóan rövid, szintén 
kompozit rotoros IR-3 prototípus pedig még gyor
sabb: kerületi sebessége ugyan 600 m/s, de még így is 
szubkritikusan forog [4, 8].

A natanzi IR-1 és IR-2 centrifugákról a legtöbb képi 
információt Mahmud Ahmedinezsád 2008. áprilisi láto
gatása (3- ábra) kapcsán hozták nyilvánosságra [10]. A 
több tucatnyi fotó ma is letölthető az elnöki honlapról, 
amatőr és profi analízisek aranybányájaként.

Az iráni atomfegyverkezést kutató civil tudósok, 
egyetemi és katonai szakértők valamint a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség felügyelői évek óta elemzik a 
békés célúnak mondott dúsító kapacitások hirtelen ha
dicélú átállításának lehetséges forgatókönyveit.7 Vizs
gálják, hogy az ismert létesítmények, kaszkádok, cent
rifugatípusok mellett milyen gyors az átállás, és mennyi 
idő kell egy-két uránbomba anyagának elkészítéséhez. 
Az alap forgatókönyv a békés: természetes uránból ala
csony dúsítású reaktor-üzemanyag előállítása. További
ak: a természetes uránból vagy a már felgyűlt alacsony 
dúsítású uránból magasan dúsított urán, mint bomba
alapanyag. Azt is értékelik, hogy mennyire észrevehető 
a felügyelőknek, hírszerzésnek az átállás, és például a 
Natanzból Fordowba vagy esetleg más még ismeretlen 
létesítménybe való átszállítások [8, 91-

A centrifugák kaszkádjai, optimumok, 
anyaghozamok
Mivel a dúsítás mértéke egy centrifugában csekély, 
sokat (több százat) kell csövekkel egymás után kap
csolni, azaz kaszkádba rendezni. Az 235U aránya így 
centrifugáról centrifugára, fokozatosan növekszik a 
kívánt szintre. A kapcsolat továbbá nem csak előre 
menő (amikor a kissé dúsított gázt a következő foko
zat centrifugájába vezetik), hanem visszamenő is (a 
szegényített gáz visszakerül az előző fokozat centrifu
gájába). A kaszkád tehát egy sok oda/visszacsatolás- 
sal rendelkező hálózat. Még jobban bonyolítja e háló
zatot, hogy nem csak sorosan, egyesével fűzik fel a 
centrifugákat, hanem az egymás utáni fokozatok több 
párhuzamosan kötött centrifugából is állhatnak. A so
ros kapcsolás a dúsítás mértékét (minőség) növeli, 
míg a párhuzamos a kapott anyagot (mennyiség). A 
fokozatokon belüli centrifugaszámok alkalmas kivá
lasztásával javítható a kihozatal. Más az optimális kap
csolás alacsonyabb és magasabb dúsítások esetén.

Még Pakisztánban, de később Iránban is a centrifu
gákat 164 elemű, 15 fokozatú kaszkádokba rendez
ték, amit egy iráni vezető tv-nyilatkozata is megerősí
tett. Analitikus számításokkal kimutatható, hogy eb-

7 breakout scenario
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4. ábra. A 164 elemű kaszkád ideális elrendezése (Physics Today 
cikke nyomán).

ben az esetben ideális dúsítási teljesítmény akkor ér
hető el, ha a 4. ábra szerinti elrendezést követik 
(rendre 6, 12, 17, 21, 24, 20, 16, 13, 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1 
centrifuga tartozik egy fokozatba). A legtöbb centrifu
ga az ötödik fokozatban található, itt történik a kiin
duló gáz bevezetése a kaszkádba [2, 8],

A 315-ös támadó kód

nem ellenőrzik az egész kaszkádot. Alighanem csak a 
rotorok egyedi, modulszintű vezérlésére képesek. 
Kell tehát lennie kiegészítő vezérlőnek, amely a szi
vattyúkat, szelepeket stb. vigyázza. Ez lehet a 417.

2. Az iráni nukleáris eszközpark másik fontos esz
közéhez kapcsolódó kártétel.

Langner akkor nagyobb esélyt adott a második 
iránynak. A kézenfekvő objektumot pedig a Bushehri 
Atommerőműben, annak nagy turbinájában (lásd alább 
az apró betűs részt) vélte megtalálni, kezdettől elhárítva 
a reaktor és primerköri rendszerek támadására irányuló 
találgatásokat. Nyomozása szerint a turbina a vezérlő
kön keresztül elvileg többféle módon megrongálható. 
Túlpörgethető teljes gőzáram mellett a generátor ter
helésének hirtelen ledobásával, vagy rezgésbe vihető a 
kritikus fordulatszám-tartományban. Ha a turbinának a 
szabályozásán kívül netán a védelme is be van integrál
va a 417-es PLC-be, akkor ez szinte biztosan megtehe
tő. Még akkor is, ha a rendszer -  eseüeg -  több azonos 
redundáns elemből épül fel, hiszen mindet közös 
módon támadja a féreg.

A bushehri turbina, gyártója és irányítástechnikája

A K-1000-60/3000-3 típusú orosz turbinát az LMZ (Leningrádszkij 
Metallicseszkij Zavod) gyártotta. A nagy múltú szentpétervári ener
getikai gépgyár 2000-ben sorolt be hat további nehézipari céggel a 
Szilmas (Szilovije Masini) konglomerátumba, amelynek tulajdonosai 
közt a Siemens is 25%-kal szerepel.

A generátoron 1014 MW villamos teljesítményt leadó, 5,88 MPa 
(-60 bar) nyomású gőzt nyelő és percenként 3000 fordulatú turbina 
-  ahogy az 5. ábrán is látható -  egy kettős kiömlésű nagynyomású 
és három ugyancsak kettős kiömlésű kisnyomású házból áll. Mind
ez egy tengelyen, több mint 40 m hosszúságú kivitelben.8

Jelentősen egyszerűsített leírás: lényegében öt szakaszt 
váltogat ciklikusan, ebből leghosszabb a kiváró (13-90 
nap), a többi órás nagyságrendű. A rongáló szakasz 
során -  miközben a kezelőknek a korábban felvett 
normál üzemi paramétereket mutatja -  felpörgeti 1410 
Hz-re, majd lelassítja 2 Hz-re a centrifugát (majdnem 
törésig viszi a rotort, átlépteti a kritikus fordulatszámon, 
illetve hagyja az addig szeparált UF6 újbóli összekeve
redését), ezután visszaáll a névleges frekvenciára [1]. A 
cél a centrifuga fokozatos, észrevétlen tönkretétele és a 
dúsítási folyamat megzavarása.

Mit fenyegethet még a Stuxnet 
a centrifugákon kívül?
E fontos kérdésben a mértékadó álláspontok az el
múlt év végére eléggé módosultak. Ragadjunk ki a 
továbbiakban Langner blogjából [2] néhány részletet:

2010-11-13
Míg a 315-ös támadó kódról már eléggé kiderült 

feladata, a 417-es támadó kód kapcsán ezt egyelőre 
csak találgatni lehet. Két lehetséges irány:

1. A centrifugakaszkád magasabb szintű vezérlésé
nek megzavarása. A 315-ös PLC-k ugyanis egyedül 
nem képesek a centrifugák irányítására, és biztosan

5. ábra. A bushehri turbina metszete (forrás: LMZ előadás, 2008).

Vélelmezhető, hogy a Siemens által résztulajdonolt LMZ turbináit 
nem a konkurencia vezérlőivel látják el. Több olyan dokumentum 
fellelhető az interneten, amely szerint a Siemens által vagy tervei 
alapján gyártott Simatic S7-400 (417) egységeket oroszok atomerő
műben is alkalmaznak (a Kalinyini Atomerőmű 3. blokkján létesült 
digitális mintarendszer több eleme elterjedt más atomerőművekben, 
így Bushehrben is).

2010-12-27
Langner felfigyelt rá, hogy a 417-es támadó kód 

egy 164x6-os tömböt kezel. Ebből arra a következte
tésre jutott, hogy alighanem a centrifugák védelmét 
ellátó rendszert bénítja le. A 417-es PLC tehát valószí
nűleg szelepeket és gázfúvókat vezérel. Ha például 
alapfunkcióként a rotor egyensúlyhiányát észlelve az 
urán-hexafluorid gázt gyorsan le kellene ürítenie, de

8 A cikk szerzőjének személyes motívuma: 2009. októberben láto
gatást tett az üzembe helyezés kezdetén lévő bushehri atomerőmű
ben. Perzsa kísérőivel végigmászta a konténmentet a reaktorcsar
nokkal, elsétált a turbina mellett, járt a blokkvezénylőben. Akkor, 
másfél éve úgy becsülte, kellhet még egy év az indításhoz...
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ezt nem hagyja neki a támadó kód, a bennmaradó gáz 
a rotorok repedéséhez vezethet, ráadásul a centrifuga 
törése a drága gáz kiömlésével jár.

2010-12-29
417 adatszerkezete = kaszkád struktúra = kárje

lentés beszédes című bejegyzés szerint (6. ábra) a 
támadó kód hatszor hív meg egy szubrutint, amelyen 
belül egy 164 elemű ciklus van.

Mint láttuk, a natanzi IR-1 centrifugák 164 elemű 
kaszkádokba vannak rendezve. Hat kaszkád 984 cent
rifuga, közel 1000 gép. Éppen ennyi leállításáról és 
cseréjéről szóltak a hírek, a képbe beleülő időzítéssel 
[1], Nyilván ugyanarra a 417-es fertőzött vezérlőre 
kapcsolódtak. A két támadó kód így a biztos találat 
érdekében két lövés, két irányból ugyanarra a célra. A 
turbina tehát alaptalanul keveredett gyanúba.

A 417-es támadó kód további kártétele

Az idei év elejére az is kiderült, hogy a 417-es támadó 
kód egy további rutinja átrendezi a kaszkádon belül a 
centrifugák kapcsolását. Szinte tükrözi az ideális el
rendezést: a kaszkád elejére kevesebb, a végére több 
centrifugát tesz. A fokozaton belüli maximális szám 
ugyan 24 marad, de ez nem az 5. hanem a 10. foko
zatban jelenik meg. Ezzel a kívülről nem látható mű
velettel -  hiszen a kezelőnek a korábban, eredeti el
rendezés során felvett normál üzemi adatokat mutatja 
-  jelentősen lerontja a dúsítás hatásfokát [2],

Vélhető támadók, áttételesen igazolódott 
hatások
2011. január közepén a New York Times cikke függet
len szakérőkre hivatkozva azt sugallta, hogy a vírus 
megrendelői az amerikai és izraeli titkosszolgálatok. 
Akarva vagy sem, a német Siemens is érintett lehet, 
mivel 2008-ban az Idaho National Laboratory szakem
bereivel együtt tanulmányozták a Siemens SCADA 
rendszerek sebezhetőségeit és ezek az adatok szivá
roghattak tovább a CIA, majd a Moszad kezébe. Vélel
mezhető az is, hogy Izrael kapott a Khan által Líbiába 
exportált, majd Moamer Kadhafi atomfegyverről való 
lemondása után az USA-ba szállított P-l centrifugák
ból és azokból a titkos izraeli atomtelepen, Dimoná- 
ban egy működő mintarendszert épített ki a támadó 
kódok kipróbálásához, finomításához [11],

A hivatalos Irán máig legfeljebb kisebb zavarokat 
ismer el a dúsító műveiben, illetve annyit, hogy fog
lalkoznia kellett vírusfertőzéssel [12]. Az adatok ennél 
jóval többet mutatnak. A NAÜ vizsgálati anyagok sze
rint a Natanzban beépített centrifugák száma már 
2009 novemberében majdnem 2000-rel esett vissza, és 
a 2009 augusztusát követő év folyamán csak a centri
fugák fele, vagy még annyi sem volt feltöltve UF6-tal 
[1]. Ma már egyre inkább a vírus okozta problémák
hoz kötik Gholam Reza Aghazadeh, az iráni nukleáris
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6. ábra. A visszafejtett 417-es támadó kód egy részlete (forrás: 
Langner blog).

csúcsszervezet vezetője 2009- júliusi -  akkoriban ne
hezen érthető -  leváltását is. Sokatmondó és ugyan
csak súlyos kártételre utal az a 2010. november végi 
hír, hogy Natanzban az összes 54 kaszkádból 10-et 
már átkonfiguráltak 174 centrifugásra [13].

A Stuxnet mértékadó vélekedések szerint mintegy 
két évvel vetette vissza az iráni nukleáris programot, 
még akkor is, ha az iráni dúsítási kapacitás 2010-ben 
tovább növekedett. Mindezt zajos katonai csapás, 
bunkerrobbantó bombák, közvetlen áldozatok és sú
lyosabb politikai terhek nélkül érte el. Ráadásul az 
sem kizárt, hogy a féreg eddig fel nem fedezett, így 
szokványos támadás számára elérhetetlen további ob
jektumokban is pusztított [2, 11].

Záró gondolatok

Ahogy láttuk, fokozatosan egyre több tény, adat bon
takozik ki, vélekedés jelenik meg — néha váratlan for
dulatokkal — a vírus kapcsán és rajzol ki egyre éle
sebb, összefüggő képet. A közeli jövőben sem kizár
tak új információk, meglepetések, de a lényeg már 
nemigen változik. Talán legjobb megint Langner 
2010-es évet záró bejegyzését idézni [2]:

1. Minden kétséget kizáróan a Stuxnetet arra fej
lesztették ki, hogy a centrifugák fizikai sérülését 
okozva késleltesse az iráni urándúsítási programot.

2. A támadást nem robbanásszerűen, hanem las
san, fokozatosan kivitelezték. Arra lehet számítani, 
hogy az ISIS jelentésben említett 984 centrifugán túl 
továbbiakat is megrongált a Stuxnet. Erre a 2011. feb
ruár végére esedékes következő NAÜ ellenőrzés ad
hat egyértelmű választ.

3- A támadás teljes elemzése lehetséges anélkül is, 
hogy a natanzi vezérlőszekrények közelében len
nénk. Csupán az IR-1 kaszkád szervezését és működ
tetését kell jól érteni, valamint a műszerezés néhány 
alapvető adatát kell ismerni.

4. Egy ilyen nagy horderejű támadás mögött feszü
lő hatalmas erőket elég könnyű érzékelni. A Stuxnet 
kártevő kifejlesztéséhez extrém mennyiségű hírszer
zési adat kellett a dúsító mű elrendezéséről, teljesen 
meg kellett érteni az IR-1 működését (amihez feltehe
tően rendelkezésre állt egy üzemképes tesztelő rend
szer is), valamint a Siemens érintett termékeiről ren
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geteg bennfentes tudásra volt szükség. Mindez igen 
kevés szervezetre szűkíti le a világon azt a kört, amely 
a feladat megoldására vállalkozhatott.

5. A Stuxnet interneten elérhető támadó kódja ki
váló alap, elrugaszkodási pont a kiberháborús fegyve
rek új generációjának kifejlesztéséhez. Abból kell ki
indulnunk, hogy olyan jelentős államok, mint Kína és 
Oroszország számítógépes hadviselési képességük 
bármilyen szándékkal történő létrehozásához már ja
vában elemzik az utolsó bitekig bezáróan a kódot, 
koncepciókat és eszközöket hoznak létre jövőbeli ha
sonló támadásokhoz. De ezen fegyverek célpontjai 
nagy valószínűséggel már nem csak a Közel-Keletre 
fognak lokalizálódni.

Kiegészítésem az 5. ponthoz: a nukleáris létesítmé
nyek, mint a kritikus infrastruktúra elemei szinte biz
tosan a célkeresztben maradnak. Ez új feladatokat je
lent számunkra is.
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Radnai Gyula 
ELTE Anyagfizikai tanszékA MIKROVILÁG ELSŐ FELFEDEZŐI -  II.

A téremissziós és a térion-mikroszkópok 
feltalálója

A katódsugárcsőben általában felizzított fémszálból 
lépnek ki azok az elektronok, amelyekből létrejön a 
katódsugár. Ez az elektronnyaláb atomi mértékkel mér
ve meglehetősen széles és inhomogén. További ügyes
kedéssel tehető többé-kevésbé keskennyé és homo
génné, hogy alkalmas legyen eltérítésre (oszcillosz
kóp), továbbá modulálásra (televízió), valamint tárgyak 
ellenőrzött besugárzására (elektronmikroszkóp).

1936-ban a berlini műegyetemen a Nobel-díjas 
Gustav Hertz (1887-1975) egyik doktoranduszának 
eszébe jutott, hogy magáról a katódsugarat kibocsátó 
fémről is lehetne információhoz jutni, ha elég kis felü
letről lépnének ki az elektronok, mégpedig a fém 
kristályszerkezete által meghatározott, de legalábbis 
befolyásolt irányokban. Ehhez hideg katódra lenne 
szükség, mert a termikus elektronok már semmi infor
mációval nem rendelkeznek arról a helyről, ahonnan 
kiléptek. Hidegkatódból viszont hogy lehet kiszívni 
az elektronokat? Rendkívül erős elektromos térrel. Tű 
alakú katódra van tehát szükség, két okból is: egy
részt, hogy kis felületről (a tű hegyéről) lépjenek ki az 
elektronok, másrészt az elektromos csúcshatás miatt 
itt alakulhat ki nagy elektromos térerősség.

A doktorandusz, akinek ezt sikerült gyakorlatilag is 
megvalósítania, Erwin W. Müller (1911-1977) volt. A 
tűhegyes katóddal rendelkező, nagyvákuumú, hideg
emissziós katódsugárcsövet azután elnevezték tér
emissziós mikroszkópnak (7. ábra). Tájékoztató ada
tok: a tű hegyének „görbületi sugara” 100 nm nagyság- 
rendű, feszültsége a fluoreszcens ernyőhöz képest né
hány kV. így a térerősség a csúcsnál 10 milliárd V/m 
nagyságrendű. Ennyi már elég ahhoz, hogy elektronok 
léphessenek ki a fém felületi kristályszerkezetéből és a 
kristálysíkok elhelyezkedéséről nyújtsanak információt 
az ernyőn. A nagyítás százezres nagyságrendű, a felol
dási határ 2 nm. Erwin Müller wolframcsúccsal dolgo
zott, de más magas olvadáspontú fémek (Mo, Pt, ír) is 
alkalmasak erre a vizsgálatra.

Ma már a német Leybold cég fizikai taneszközként 
gyárt téremissziós mikroszkópot, hazai egyetemein
ken is találkozhatunk ezzel, mint demonstrációs esz
közzel.

Visszatérve a feltalálóhoz, Hertz behozta a Sie
menshez, ahol ő maga is dolgozott. Itt ismerkedett 
meg Müller Ruskáwal. Kettejük versengése az elekt
ronmikroszkópia fejlődése szempontjából rendkívül 
hasznosnak bizonyult. A második világháború alatt 
Müller a Stabilovolt Társaságnál dolgozott, családjával 
együtt szerencsésen túlélte még Drezda bombázását

A tanulmány az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával készült, a támogatási szerződés száma 
TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KM R-2010-0003.

is. A háború után viszont csaknem éhen haltak, míg 
végül 1947-től újra Berlinben kapott állást az elektro
kémiai intézetben. Itt találta fel és készítette el a tér- 
ion-mikroszkóp prototípusát 1951-ben.

A térion-mikroszkópban a tű pozitív feszültségen 
van az ernyőhöz képest. A mikroszkóp belsejében 
már nem nagyvákuum van, hanem kis nyomású, sem
leges gáz, leggyakrabban hidrogén, hélium vagy 
neon. A gázmolekulák véletlenszerűen ütköznek a 
fémcsúccsal, ahol leszakadhat róluk egy elektron és 
így pozitív ionná válnak. A pozitív töltésű csúcs a 
pozitív ionokat eltaszítja, s ezek a foszfor-ernyőbe 
csapódva felvillanásokkal jelzik kiindulási helyüket. A 
csúcsról az ernyőn kapható kép nagyítása milliószo
ros, feloldási határa a csúcs hőmérsékletét eléggé 
lecsökkentve 0,25 nm-re szorítható le. Ezt az ered
ményt azonban már nem Berlinben érte el Erwin Mül
ler, hanem a Pennsylvaniai Állami Egyetemen 1955- 
ben, ugyanis 1952-ben családjával együtt kivándorolt 
Amerikába. Igazából itt tudta felcsillantani nemcsak 
kutatói, hanem tanári erényeit is: az egyetemen kiala
kított kutató laboratóriumában számos ifjú tehetséget 
karolt fel és indított el eredményes kutatói pályán. Ezt 
az 1955-ös sikeres kísérletet is egyik PhD tanítványa, 
az indiából érkezett Kanwar Bahadur (1925—) segít
ségével hajtotta végre. A hűtés -  folyékony nitrogén
nel -  Bahadur javaslata volt. 1967-ben Müller tovább 
javította térion-mikroszkópja teljesítményét, amikor 
sikerült összekapcsolnia egy alkalmas tömegspektro
méterrel. Az új eszköz neve atomszondás térion-mik- 
roszkóp (Atom Probe Field Ion Microscope) lett. A 
számítógéppel összekapcsolt bonyolult berendezéssel 
nemcsak észlelni, de azonosítani is lehetett egy-egy

1. ábra. Erwin W. Müller a téremissziós mikroszkóppal.
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2. ábra. Russel D. Young topografinere és az első felvett mikrosz
kópkép az eredeti, 1972-ben megjelent cikkből.

atomot. Megtervezésében és kivitelezésében Erwin 
Müller sok tanítványa vett részt, végülis John Panitz 
foglalta össze a legfontosabb első eredményeket dok
tori munkájában.

A mikrovilág felfedezői között Erwin Mülleré a di
csőség, hogy elsőnek látott meg mikroszkópjával egyes, 
különálló atomokat. A 20. század sok tudósát, felfede
zőjét hajtotta a vágy, hogy első lehessen ebben a ver
senyben -  láttuk, Gábor Dénes számára is milyen ko
moly motivációt jelentett fiatalkori elhatározása: elvezet
te a holográfiához és ezen keresztül a Nobel-díjhoz.

Vajon Erwin Müller miért nem kapott Nobel-díjat? 
Mikroszkópért az utolsó Nobel-díjat 1953-ban adták, 
elektronmikroszkópért pedig a nyolcvanas évekig 
senki se kapott. Optikában a lézer volt az igazi újdon
ság, ennek kapcsán adtak ki 1964-ben ( Townes, Ba- 
szov, Prohorov'), 1966-ban (Kastler), és még 1971-ben 
is (Gábor Dénes) Nobel-díjakat. Erwin Müller 1976-ig 
aktívan kutatott és tanított. 1952-ben Berlinben 
Gauss-medállal tüntették ki, ehhez Max von Laue 
mondott laudációt. Amerikában 1962-ben nyerte el az 
állampolgárságot, 1972-ben kapta meg az Amerikai 
Fizikai Társaság Davisson-Germer-díját. 1977-ben a 
Fehér Házban Jimmy Carter elnök a „National Medal 
of Science” rangos kitüntetést sajnos már csak Erwin 
Müller lányának nyújthatta át: édesapja néhány hó
nappal előtte váratlanul elhunyt.

A pásztázó tűszondás mikroszkópok feltalálói

Russel D. Young (1931—) ugyancsak a Pennsylvaniai 
Állami Egyetemen volt PhD hallgató és — mondanunk 
sem kell -  Erwin Müller tanítványa. A fokozat 1959- 
ben történt megszerzése után Erwin Müller továbbra 
is ott tartotta, kutatóként foglalkoztatta laboratóriu
mában. Megépített a laboratórium számára egy nagy- 
felbontású energiaanalizátort, mérte a téremisszió 
során kilépő elektronok energiaeloszlását, és aktívan 
közreműködött az alacsony hőmérsékletű térion- 
mikroszkóp kifejlesztésében is. 1961-től a National 
Bureau of Standards volt munkahelye, akárcsak Bay

Zoltánnak ebben az időben. Russel D. Young egy 
olyan kutatási projektben vett részt, ahol különböző 
anyagok felületeinek tanulmányozása volt a feladata. 
Erre a célra találta ki és építette meg pásztázó tű
szondás készülékét, amelynek a „Topografiner” ne
vet adta (2. ábra).

Az ötlet elég kézenfekvő, addig mégsem jutott 
eszébe másnak (hacsak nem Erwin Müllernek). Egy 
téremissziós elektronmikroszkópban a fémtűből kilé
pő elektronokat most nem engedik messzire repülni, 
hanem közvetlenül a tű közelében helyezik el a min
tát, amibe becsapódik az elektronsugár. Oldalt, akár
csak a pásztázó elektronmikroszkópnál, egy szekun- 
derelektron-sokszorozó fogja fel és erősíti tovább az 
elektronsugár által bombázott területről jövő, a sze
kunder elektronok által szállított információt. A lénye
ges eltérés a pásztázó elektronmikroszkóptól az, hogy 
most nem a katódból (jelen esetben a tűből) kilépő 
elektronsugarat térítik el és vezetik végig soronként a 
mintán, hanem magát a tűt mozgatják a minta felett, 
előírt módon, egymás utáni sorokban. Ezt a finom 
mozgatást piezoelektromos úton oldják meg, mind x, 
mind jy, mind z  irányban. Russel D. Young méréseinél 
a topografiner nyújtotta információt szinkronizált X-Y 
író jelenítette meg. A feloldási határ 0,3 nm lett volna, 
de a kiszűrhetetlen vibrációk miatt ezt mégse lehetett 
elérni. 1971-ben befejeződött a projekt, ekkor publi
kálta Young az elért eredményeket. Még tíz évig dol
gozott a cégnél, részben kutatói, részben adminisztra
tív munkakörben. Abban az évben ment nyugdíjba, 
amikor Európában két fizikusnak sikerült minőségi 
javulást elérnie a pásztázó tűszondás technikában.

1981-ben Heinrich Rohrer (1933—) svájci és Gerd 
Binnig (1947-) német fizikus három évi közös kísér
letezés után az IBM Zürich melletti kutató laboratóriu
mában egy olyan pásztázó tűszondás mikroszkópot 
hozott létre, amelyben elvileg új utat választottak a 
minta domborzatának letapogatására (J. ábra). A tűt 
olyan közel vezették a minta fémes felületéhez, hogy 
a tű hegye (szerencsés esetben egyetlen atom) és a 
minta felületének atomjai között úgynevezett „alagút
áram” alakulhasson ki. Klasszikusan tekintve nem ér 
hozzá a tű a mintához, de olyan közel van hozzá,

3. ábra. Heinrich Rohrer és Gerd Binnig a Nobel-díjat érő talál
mánnyal, a pásztázó alagútmikroszkóppal.

RADNA1 GYULA: A MIKROVILÁG ELSŐ FELFEDEZŐI -  II. 1 5 7



hogy a kvantummechanikai alagúteffektusnak megfe
lelően átugrálhatnak elektronok a mintáról a tűre és 
viszont. Ha elektromos tér van jelen (a tű negatívabb 
a mintánál) akkor az elektron átugrása a tűről a min
tára valószínűbb, mint fordítva, kialakul az alagút
áram. Ez az áram rendkívül érzékeny a minta és a tű 
távolságára, 0,1 nm-es távolságváltozás esetén tízsze
resére nőhet, vagy tizedére csökkenhet. Azt is mond
hatjuk, hogy egy nagyságrenddel érzékenyebbé tették 
Young topografinerét és alkalmas felfüggesztéssel 
nagyrészt megoldották a vibráció problémáját is.

Heinrich Rohrer Zürichben az ETH-n, a zürichi mű
egyetemen végzett 1951-ben, Wolfgang Pauli (1900- 
1958) és Paul Scherrer (1890-1969) tanítványa volt. 
Doktori munkájaként szupravezetőkben fellépő ki
csiny hosszváltozásokat kellett mérnie -  már ekkor 
megismerkedett a mérésgyilkos vibráció problémájá
val. 1963-ban kezdett dolgozni az IBM zürichi labora
tóriumában, ahol többek között antiferromágnesség- 
gel és kritikus jelenségekkel foglalkozott 1978-ig, egy 
új, fiatal munkatárs belépéséig. Gerd Binnig sokáig a 
zenei és a fizikusi pálya között ingadozott; szépen 
hegedült és beat együttesekben gitározott. Saját be
vallása szerint egyetemi tanulmányai sem hagytak 
mély nyomot benne, csak azt élvezte igazán, amikor 
diplomamunkáján dolgozott. 31 évesen, doktorijának 
megvédése után lépett be az IBM laboratóriumába, 
ahol kedvező munkahelyi légkörre talált és kellemes 
barátra lelt Rohrer személyében. Közös munkájuk 
eredménye, amit ők pásztázó alagútmikroszkópnak 
(Scanning Tunneling Microscope) neveztek el, mére
teit tekintve nem nagy (elférne akármelyik feltaláló 
tenyerén), számítógépekkel összekapcsolt működé
sét, teljesítményét tekintve viszont villámgyorsan ki
vívta a szakértők elismerését.

Gerd Binnig munkatársaival együtt 1986-ra kifej
lesztette a pásztázó tűszondás mikroszkópoK kereske
delmi forgalomban kapható jelenlegi legjobb (és nem

4. ábra. IBM felirat 35 xenonatomból, atomerő mikroszkóppal fel
véve.

is a legdrágább) változatát, az atomerő mikroszkópot 
(Atomic Force Microscope). Ezzel már nemcsak elekt
romosan vezető anyagok felülete vizsgálható. Nem 
kell hozzá nagyvákuum (olykor még kicsi sem), bio
lógiai makromolekulák, akár még élőlények is vizs
gálhatók vele. Felbontása a legjobb transzmissziós 
elektronmikroszkópokéval vetekszik, az egyatomos 
tűcsúcsok esetén 0,1 nm. Egyetlen hátránya, hogy 
lassabban dolgozik, akár 5 percre is szükség lehet 
egyetlen kép elkészítéséhez. Binnigék ahhoz is értet
tek, hogyan szemléltessék találmányuk teljesítő ké
pességét: tűszondájuk segítségével 35 xenonatomból 
kirakták az IBM betűket egy atomsíkra, majd ezt le
fényképezték és publikálták (4. ábra).

Rohrer és Binnig a Hewlett-Packard-díj és más ki
tüntetések után 1986-ban megkapták a fizikai Nobel- 
díjat. Pontosabban csak a felét, a másik felét az akkor 
már 80 éves Ernst Ruskának ítélte a svéd Nobel-díj 
bizottság. Az elektronmikroszkóp több mint fél évszá
zados történetében ez volt az első alkalom, hogy No- 
bel-díjjal tüntették ki a feltalálókat. Ha ezt Erwin Mül
ler megérhette volna!

Szolgálja ez a cikk is a róla történő méltó megemlé
kezést, hiszen idén ünnepelhetjük nemcsak az elekt
ronmikroszkópért adott Nobel-díj 25 éves évforduló
ját, de június 13-án lenne Erwin W. Müller 100. szüle
tésnapja is.

VÉLEMÉNYEK

ENERGIA, CIVILIZÁCIÓ, KULTÚRA, TÚLÉLÉS -  I.
Szergényi István

az ENSZ EGB Energia Bizottságának volt elnöke

Hazánk a világ energiatermelésében és -felhasználá- összefoglalónk civilizáció(in)k energiafüggősége mi- 
sában egyaránt csekély mértékben vesz részt, a globá- att az energiával kapcsolatos kérdések sokoldalú meg- 
lis folyamatok viszont nagy hatással vannak rá. Rövid közelítésére törekszik.

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága az 1972-ben meghirdetett v é l e m é n y e k  sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben is. A szer
kesztőbizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika oktatására vonatkozó 
véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak 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.
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Az energetikai korszakok gyorsulva 
követik egymást
Az ember sorsát mindenkor döntő módon befolyásol
ta a saját izomerejével végzett munkáját meghaladó 
természeti energia igénybevétele. Ezzel kapcsolatban 
-  visszatekintve -  a sok ezernyi nemzedéket átfogó 
történetben több forradalmi változást lehet követni. A 
tűz egyszerű használata néhány százezer évig, az álla
ti erő alkalmazása körülbelül tízezer évig tart(ott). Pár 
száz éves az összes energiafelhasználásnak ma is a 
négyötödét kitevő fosszilis energia kora, azon belül a 
kőolajé mintegy 150 év. A legújabb korszakban jelent 
meg a nukleáris energia, mostantól pedig (remélhető
en) bekövetkezik a megújuló energiák reneszánsza. 
Eddig az uralkodó energiák periódusai egyre rövidülő 
szakaszokban követték egymást. Az, hogy az újabb 
radikális változás mikor és hogyan jön el, fokozato
samé vagy hirtelen, nem jósolható meg. De hogy el
jön -  a természet kiuzsorázása következtében -  az 
biztos. Korábban volt idő az újhoz való alkalmazko
dásra, de nem tudjuk, hogy az a következőkben is így 
lesz-e. Hétköznapjainkban inkább az energia növek
vő ára, mintsem annak fenyegető hiánya az aggasztó. 
Nem kétséges, hogy ha a jelenlegi irányban haladunk, 
kritikus helyzet alakulhat ki. Ezért a pazarlással jelle
mezhető status quo fenntartása helyett az egyének
nek, a kormányoknak és a nemzetközi szervezetek
nek egyaránt a megújulást kell választaniuk.

Az energia és a civilizáció fogalmáról

Valahányszor az energiaproblémát a civilizációval 
összefüggésben emlegetjük, olyan kérdéssel szembe
sülünk, amely óhatatlanul felveti mindkét fogalom 
esetében a hétköznapi értelmezésből való kilépést is. 
Az energeia (evepyeta) szó legalább két és fél ezer 
évvel ezelőtt jelent meg, olyan fogalomként, amelyik 
az ógörögben isteni tettet vagy bűvös cselekedetet 
jelentett, Arisztotelész pedig a megvalósultságra, a 
működésre, a változásra való képesség kifejezésére 
használta.1 A megvalósultság és a lehetőség (düna- 
misz) a létezők két egymást feltételező és egymástól 
elválaszthatatlan összetevője. Kortársunk, Howard 
Van Till [1] fizikus pedig azt a gondolatot veti fel, 
hogy Isten olyan világot teremtett, amelyikben a ben
ne rejlő lehetőségek beavatkozása nélkül aktualizál
hatok. E lehetőségek felismerése és kiaknázása pedig 
éppen az embernek lehet az osztályrésze, aki több

1 Arisztotelész szerint a megvalósultság annyit jelent, hogy egy
dolog megvan, de persze nem úgy, mint ahogy lehetőség szerint 
létezőnek mondjuk. Szerinte a lehetőség annyit jelent, hogy vagy 
egy másik tárgy részéről képes valami hatást elszenvedni, vagy ez 
tud egy másik tárgyra hatni. A lehetőség és a megvalósultság pedig 
a létezők két egymást feltételező összetevője. „A lehetőség nem 
semmi, nem a lét teljes hiánya, hanem viszonylagos nemlét: a valós 
lét hiánya az annak megszerzésére képes létezőben.” Aquinói Szent 
Tamás arra mutat rá, hogy kétféle lét van, tudniillik a megvalósult 
és a lehetőség szerinti.

kevesebb sikerrel él is ezzel, valahányszor tudását a 
természetre alkalmazza. Ezt teszik a természetkutatók. 
A mai átlagember azonban leginkább a kőolajat, a 
szenet, a földgázt és a villamosenergiát érti az energia 
szó alatt. E kettőség jellemzi napjainkban az energia 
értelmezését. Miközben tehát a mibenlétére vonatko
zó évezredes rejtély nem oldódott meg, az energia a 
hétköznapi élet, sőt az emberiség fennmaradásának 
nélkülözhetetlen és kikerülhetetlen tényezőjévé vált.

A különböző kultúrákat, a problematikus fogalom
ként kezelendő civilizációkat2 * 18 a kivételes emberi 
adottságok, készségek hozták létre. Az ember kezdeti, 
fizikai energián alapuló tevékenysége során felhalmo
zott tapasztalatok a természetben egyedülálló konver
ziós folyamatban tudássá integrálódtak, és ráépültek 
egy-egy adott kultúrára. így jöttek létre a különböző 
civilizációk, köztük a nyugati is. Egyet kell értenünk 
Berényi Dénessel [2], amikor a következőket írja: 
„Szinte minden nagy kultúra alapját valamilyen vallás 
képezi, de egyre inkább részét képezi a művészet, az 
irodalom és a tudomány is. A belőlük táplálkozó, a 
mindennapi életben megnyilvánuló gyakorlat a civili
záció.” Röviden úgy fogalmazhatunk, hogy „a civilizá
ció a felszín, a kultúra a mély”. Arra, hogy a kultúra 
miként hathat a világ energiaellátására, a későbbiek
ben térünk vissza.

A civilizációk életképessége és az erőforrások

Mi a titka az egyes civilizációk életképességének? 
Vajon a miénk, amit ma nyugati típusúnak nevezünk, 
fennmaradhat-e, és ha igen, akkor meddig? Mi lesz 
ebben a szerepe a fogyatkozó természeti erőforrások
nak és az emberi tudásnak? A tapasztalatok és a fel
halmozott sokszínű tudás -  mintegy első globalizációs 
folyamatban -  megalapozták a tudományt, majd egyre 
több természeti erőforrást bevonva kialakította a tech
nológiákat.

Az eredetileg a Nyugatról kiinduló technológiai 
civilizáció immár szerte a világon szétsugárzott, és az 
egész emberiség potenciális közkincsévé vált. Megtar
tása érdekében ismét kollektív szellemi erőfeszítésre 
van szükség. Az ez iránt megnyilvánuló igény azzal 
arányosan növekszik, ahogyan szaporodik az emberi-

2 A világ civilizációi az emberiség történetének utóbbi 4-5000 éve 
alatt keletkeztek. (Magát az elnevezést -  Claude Bélanger szerint -  
a latin cívis szó bázisán a 18. században -  először az enciklopédis- 
ták használták.) A régi civilizációk közül már több eltűnt. így a su- 
mér és a maja civilizáció a túlzott öntözés, vagy az erdőirtás által 
okozott termőföld-szikesedésnek eshetett áldozatul, ugyanis mind
két beavatkozást élelmiszerhiány követte. A „nyugati civilizáció” 
kialakulása i. sz. 8-9. századra tehető. Tudni illik, hogy a Nyugat 
már azt megelőzően is Nyugat volt, hogy elkezdett volna moderni
zálódni, hiszen ez az elnevezés a klasszikus görög-római örökség
gel, a kereszténységgel stb. vette kezdetét. 1500 után pedig -  a föld
rajzi felfedezéseket követően -  terjeszkedni kezdett a világban, és a
18. századtól -  az energetika fejlődésével összefüggő ipari forrada
lommal, illetve a kezdődő modernizációval -  növekvő hatást gya
korolt a többi civilizációra. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az 
újonnan modernizálódott társadalmak a nyugati társadalmi mintát is 
átvették volna.
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közötti szakadék

elhatározó-képesség világ-egészségügy
1. ábra. 15 globális kihívás. Forrás: www.millenium-project.org

ség, illetve ahogyan fogyatkoznak 
a természeti energiaforrások.3 A 
múlttal összevetve a megoldáshoz 
ma már jóval kevesebb idő áll 
rendelkezésre, mivel a veszélyez
tető tendenciák -  közöttük a ter
mészet kizsákmányolásának fo
lyamatai -  felgyorsultak.

Emlékeztetünk arra, hogy a korai 
civilizációkban a termőföld és a víz 
volt a két legjelentősebb erőforrás.
Történelmi példákból valószínűsít
hető, hogy a régi Egyiptom, Kína és 
India fennmaradása -  szemben a 
(sumér, maja stb.) eltűnt civilizá
ciókkal -  többek között a fáraók, a 
császárok és a maharadzsák (a föld- 
és vízgazdálkodást is) erős kézzel 
irányító államainak köszönhető.4 
Mára a föld és a víz mellé felsorakozik az ásványi nyers
anyagok egyre bővülő köre, azon belül nagy súllyal az 
energiahordozók. A következőkben bemutatandó soka
sodó kihívások és az említett tapasztalatok felhívják a fi
gyelmet arra, hogy a civilizáció(ink) fenntartásában az 
államoknak egyre fontosabb szerepe lesz.

Az energiagondok, mint az emberiség előtt 
álló kihívások egyike

Amellett, hogy az egyes országoknak számos egyedi 
problémával kell megküzdeniük, egyre több, az egész 
világra nehezedő globális kihívással is szembe kell néz
niük. Ezek közé tartozik a túlnépesedés,5 az egy főre 
jutó termőföldterületek erőteljes csökkenésével össze
függésben jelentkező élelmiszer-, valamint vízhiány. 
Globális problémává válik a klímaváltozás, a városiaso
dás,6 a migráció, nem utolsó sorban az energiahiány. 
Az OECD.IEA7 szerint jelenleg másfél milliárd ember

3 Természetesen nem csak az energiahordozó-készletek korláto
zottságáról van szó. A civilizáció „működtetése” érdekében nem 
szabad megfeledkezni a fémtartalmú és az egyéb ásványokról sem, 
hiszen azok készletei szintén végesek. Különösen nagy súlyt kell 
fektetni a fémek újrahasznosítására.
4 Kr. e. a harmadik évezredben az Egyiptomi Óbirodalom idejé
ben egyesült ország a fáraók korláúan uralma alá került. A görögök 
és egyéb fiatalabb kultúrák az egyiptomit tekintették mintaképük
nek. A Kr. e. 3- században a külső támadások és a belső harcok 
miatt szétesett kínai birodalmat újjászervezték, megerősítve a köz
ponti hatalmat, szigorú törvényeket hozva. Ugyanekkor szervezték 
egységbe az indiai birodalmat is.
5 A népességnövekedés jelenlegi ütemének tarhatatlanságát jellem
zi az az abszurditás, amely szerint, ha az ütem nem változna, 780 év 
múlva a Föld minden szárazföldi négyzetméterére jutna egy ember. 
A. Bartlett, a Coloradói Egyetem emeritus professzora (fizika): http:// 
youtube.com/watch?v=RdOk521m9WA. http://en.wikipedia.oig/ 
wiki/Overpopulation.
6 Az ipari forradalom előtt az embereknek kevesebb mint 10-20%-a 
élt városokban. Az arány 2008 óta több mint 50%. A városi ember 
fajlagos energiafelhasználása nagyobb, mint a vidéken élőé. (ISN / 
Ecosystems. 22. July, 2009 )
7 OECD.IEA = Organisation for Economic Co-operation and Deve-
loppement. International Energy Agency

nem jut villamos energiához,8 az ENSZ pedig 15 — egy
mással is kölcsönhatásban levő -  globális kihívást tart 
számon (1. ábra). így napjainkra merőben új helyzet 
alakult ki. Ezért bizonyossággal állítható, hogy új típusú 
(nemzetközi) együttműködésre, új intézmény- és új 
értékrendszerre van szükség. Ha nem tudunk megol
dást találni a seregnyi kihívásra, akkor képtelenek le
szünk a szegény országok számának növekedését meg
állítani, de még az erősebb államok is a szakadék szélé
re kerülhetnek. Ráadásul, egy-egy probléma remélt 
megoldása nem elegendő. Ha minden más válságjelen
ség enyhülne is, csak az energetikáé nem oldódna 
meg, az önmagában is súlyos következményekkel jár
na. E miatt elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi válsághely
zetből való kilábalási esélyek interpretálásában súlyá
hoz viszonyítva kevés szó esik az energetikáról.

Az ipari és mezőgazdasági forradalmak jó példák az 
energiafelhasználás más területekre gyakorolt hatásá
nak illusztrálására. Közülük az első szerepe az energia 
(a szén) felhasználása révén közismert, a másodiké ke
vésbé. Ez utóbbi egyik következménye -  az egyre ener
giaigényesebbé vált, gépesített és kemizált mezőgazda
ság élelmiszertermelésének bővülésével párhuzamosan 
-  a 20. század elejétől robbanásszerűen szaporodó né
pesség9 (2. ábra). Növekedési üteme -  akárcsak az

8 Az Európa Parlament 2010. októberi ülésén Ban Ki Mun főtitkár 
arra emlékeztetett: „Naponta egymilliárd ember tér éhesen nyugo
vóra, idén pedig 64 millió ember él szélsőségesen szegény körül
mények között. Itt az ideje a gyakorlatba átültetni a millenniumi 
fejlesztési célokkal és a szegénység ellen küzdelemmel foglalkozó 
New York-i csúcstalálkozón tett kötelezettségvállalásokat.”
9 Terjedelmi okok miatt nem tárgyalhatjuk az emberiség korai 
történetének tűz-, víz- és szélenergia-forrásait, jóllehet civilizációk 
már akkor is léteztek. Az ipari forradalommal a korábbiakhoz ké
pest összetettebb korszak kezdődött a fosszilis energia, először a 
szén felhasználása révén. A gőzgép produktívabbá tette a termelést, 
megszabadítva azt a munkaerő biológiai korlátáitól. A modern 
vegyipar először a kőszén bázisán alakult ki, de látványos fellendü
lése a kőolaj- és földgáz-nyersanyagra történt átállásának tulajdonít
ható. A kőolaj 20. századi felhasználása elősegítette a közlekedés és 
a kereskedelem nagyarányú bővítését is. Ezen a leegyszerűsített 
fejlődési íven haladva jutott el a nyugati típusú civilizáció a mai álla
potáig, amely immár az informatikai forradalommal gazdagodik.
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energiafelhasználásé -  már mintegy negyed százada 
meghaladja a gabonatermelését. (Nagyrészt ezért ma 
jogosabban beszélhetünk túlnépesedésről, mint Tho
mas Malthas10 idejében.) A fejlett országok lakosai sem 
mondhatják el, hogy őket nem érinti -  például -  az 
afrikai országok éhezőinek problémája, hiszen ha nem 
lesz mit enniük, ez utóbbiak el fogják árasztani az előb
bi országokat.11 Kőolajszármazékok híján megbénulna 
a jelenlegi közlekedési és szállítási rendszer, földgáz 
nélkül pedig százmilliók maradnának fűtés nélkül a vi
lágon. A gondot az jelenti, hogy e két, az életminősé
günket meghatározó energiaféleség közül a kőolaj glo
bális termelése a tetőzés környezetében van.

Az életminőség, az energia és az állami szerep

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az élet minősége nem fe
jezhető ki egyszerűen a fajlagos GDP mutatóval. Az 
ENSZ által újabban kimunkált HDI (Human Develop
ment Index) figyelembe veszi a várható élettartamot, 
az oktatási színvonalat, a jövedelmet, a környezetvé
delem helyzetét és az energiafelhasználást is. Ez utób
bival kapcsolatban a nemzetközi összehasonlítások 
azt mutatják, hogy az energiafelhasználás évi 2,6 
toe/fő (toe = tonna olajegyenérték; 1 toe = 41,868 GJ) 
„határérték” alatt jelentősen növeli az életminőséget, 
felette azonban egyre inkább az említett egyéb ténye
zőknek jut szerep. A HDI értéke optimálisan: 1 (a 
fejlett országokban általában 0,9 felett van). Magyar- 
ország mutatója a 2005. évi adatok alapján 0,88 volt 
(amit a 3■ ábrán a fekete kör jelez). Figyelembe véve 
az említett határhoz közel eső egy főre jutó energia
felhasználásunkat, országunkban a racionálisabb, a 
komparatív előnyöket realizáló (vagy ígérő) termelési 
szerkezet (mezőgazdaság, élelmiszeripar, információ- 
technológia, egészségturizmus stb.) kialakítása mellett 
egyre nagyobb szerepet kell kapniuk az egészség- 
ügyi, oktatási, kulturális, kutatási stb. területeknek. Az

10 Malthus túlnépesedés veszélyére vonatkozó egykori (1798) figyel
meztetései (akkor a világ teljes népessége nem volt több, mint ma a 
fejlődő világ éhezőinek létszáma) mára egyre időszerűbbek.
11 Egy kalória növényi protein iparszerű előállításához körülbelül 
2, állatihoz (marha) 25 kalóriára van szükség. Jellemző, hogy az 
USA-ban az élelmiszerek a termelőhelytől az étkezőasztalig átlago
san 1600 mérföldet tesznek meg. A teljes élelmiszerlánc energiaigé
nye teszi ki az USA energiafelhasználásának közel ötödét, ami egy 
főre vetítve 400 gallon olajegyenértéket jelent.
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államnak -  a világ jelenségeire való jobb rálátási lehe
tőségére tekintettel -  a sok kihívással való szembené
zésben azért is növekvő szerepet kell kapnia,12 mert 
azt betölteni a jobbára csak a gazdasági társaságok 
partikuláris érdekekeit szolgáló neoliberális piaci 
szemlélettel13 (néhány korábbi évtized eredményeket 
is hozó, de vitatható gyakorlatával szemben) már nem 
lehetséges. Amikor annak filozófiai előzményét, a 
„laissez-faire” elméletet14 kialakították, merőben má
sok voltak a technikai, a közgazdasági és a demográ
fiai körülmények. Be kell látni, hogy az előttünk tor
nyosuló problémahalmaz megoldása -  benne az ener
giáé -  az egész világot érintő, távolról sem csak piaci 
ügy.15 Márpedig amennyiben nem helyesen reagálunk 
a globálissá vált kihívásokra, kaotikus helyzet alakul
hat ki, amelyben -  az embert játékszerévé téve -  majd 
maga a természet „dönt”. A kaotikus helyzet elkerülé
se érdekében paradigmaváltásra van szükség energe
tikai vonatkozásban is, amelyet nyilvánvalóan csak a 
kormányoknak van esélyük levezényelni.

A környezeti problémák jellemzése

Hangsúlyosan kell szót ejteni az energiafelhasználás
sal is összefüggő, a civilizációnkat egyre jobban fe
nyegető környezetszennyezésről. Mérséklésében -

12 2030-ra Kína és India elérheti a világ energiafelhasználásának a 
27, illetve 12%-át.
13 Flozzátesszük, hogy a sokasodó problémák támasztotta feladato
kat mindezeken túl a piac önmagában már azért sem tudja megol
dani, mert az csak arra képes, hogy forgalomba hozza a reálszféra 
eredményeit.
14 A legenda szerint 1680-ban Colbert francia pénzügyminiszter 
üzletemberekkel tárgyalt arról, hogy az állam miként tudná támo
gatni a kereskedelmet. Ekkor egy bizonyos Le Gendre kijelentette: 
„Laissez-nous faire” (hagyjon minket cselekedni). Ezt a filozófiát 
később a következő kifejezéssel népszerűsítették: Laissez faire et 
laissez passer (hagyjon minket cselekedni, és a dolgok menni fog
nak). (http://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire)
15 Könnyebb lenne a piac mindent megold szemléletet egy darabig 
még fenntartani, ha rendelkezésre állna egy századra, de legalábbis 
hosszú évtizedekre elegendő kőolajvagyon. De már bizonyosan 
nincs annyi.
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népesség (rel. egys.)
4. ábra. Hány Föld kellene? Forrás: Jay Kimball.

következésképpen -  az energetikának és a vele ösz- 
szefüggő rendszereknek nagy lehetőségük van. Vár
hatóan „könnyebb” lesz visszafogni a szennyezést, ha 
az koncentráltan jelenik meg (például az erőművek
ben), és nem a diszperz kibocsátóknál (például a ben
zinüzemű közlekedés).

A bioszféra a talaj, a víz és a légkör több százmillió 
év fejlődése után nyerte el jelenlegi minőségét. Való
ságos csoda, hogy hőmérséklete a biogén hőmérsékleti 
zóna határain belül maradt, és a tapasztalható kilengé
sek amplitúdója nem haladta meg az élet fennmaradá
sát lehetővé tevő szintet, miközben a belsejében izzó 
állapotban levő bolygónk évmilliók óta a fagyos világ
űrben száguld. Ez valószínű annak a dinamikus egyen
súlynak köszönhető, amelyet ebben az összetett kéreg
ben az energia, a szerves és szervetlen anyag alig átlát
ható visszacsatolásos rendszere biztosít. Ha azonban az 
ember kibillenti ebből az egyensúlyból a bioszférát, azt 
nehéz lesz visszaállítania. A klímaváltozás a legfenye
getőbb környezeti következmény. A témával foglalko
zók nagy része16 (korántsem egésze) fogadja azt a felté
telezést, hogy az antropogén emissziók (főleg a C02 és 
a metán) közrejátszanak a bioszféra hőmérsékletének 
emelkedésében. Ma még nem tudható, hogy az ökoló
giai rendszer miként és meddig viseli majd el a terhe
lésnövekedést. Az inercia ugyan még a megszokott 
mederben tartja a természet rendszereit, de a klíma- 
rendszer változása elindult, és ha igazán belelendül, 
nagyon nehéz lesz megállítani.

A globális környezetszennyezés mértékének jel
lemzésére -  tehát nem csupán az energia által oko- 
zottra -  munkálták ki az „ökológiai lábnyom” mutató
számot. Ez a természetbe történő emberi beavatkozás 
hatását összegző jelzőszám. Azt fejezi ki, hogy az 
adott népesség mekkora területről fedezi a fogyasztá
sához szükséges erőforrásokat (ha/fő). Egyesíti a mű
velésbe vont területek nagyságát, az infrastruktúrával 
lefedett területnagyságot és a szennyezőanyag-kibo
csátás semlegesítéséhez szükséges földmennyiséget. 
Ez W. Rees és M. Wackernagel szerint -  a fenntartha-

16 A klímakutatók túlnyomó része, az olajkutatókénak pedig körül
belül a fele hisz az klímaváltozás okának antropogén voltában. 
Több tudós elveti ezt ez elméletet. (Doran et al. Eos. Vol. 90/3 20. 
January 2009. 22.)

tósághoz -  a Föld egy lakójára átlagosan 2,3 hektárnyi 
terület. A magyar mutató ennek körülbelül kétszerese, 
az USA-é közel tízszerese. A túllépésre jellemző, hogy 
az észak-amerikai életvitel globális kiterjesztése több 
mint öt, az európai három Földet igényelne (4. ábra). 
Csak az ázsiai és afrikai alacsony terhelési szint teszi 
lehetővé, hogy a Föld egészére „csupán” 30%-os több
letterhelés jellemző,17 18 és egyelőre nem érzékelünk túl
ságosan nagy környezeti katasztrófát.

Téveszmék, valamint az energia befolyása 
az erőegyensúlyra

„Az optimisták úgy számítanak a technikára, 
mint gyermek a Mikulásra.” 

(Jean Laherrereis) 
„A kultúra az ember legősibb és legkorszerűbb, 

szükségszerű tevékenysége. Sorvadása, megszűnése 
az ember, az emberiség és a Föld globális 

pusztulását vonná maga után.” 
(David C. Korten19)

Elsősorban: ejtsünk szót egy téveszméről. A világot 
érintő jelenlegi pénzügyi válsághelyzetből való kilá
balási esélyek interpretálásakor háttérbe szorul az, 
hogy az energia fenyegető hiánya a többi kihívástól 
függetlenül is súlyos következménnyel járhat az em
beriség számára. Ezzel összefüggésben a nyugati or
szágok vezető politikusainak és közgazdászainak 
meglehetősen széles körét az a meggyőződés vezérli, 
hogy a tudomány és a technológia -  miként eddig -  a 
jövőben is megoldja az energiakérdést. Ezt a véleke
dést örömmel veszi át a laikus média közvetítésével a 
széles közvélemény is. Még a tájékozott ember is, 
habár tisztában van a takarékosság jelentőségével, azt 
inkább másra hagyná, hagyatkozva arra a struccpoliti
kára, mi szerint a problémák eddig is megoldódtak és 
ezután is így lesz. Az energiaváltások nehézségeit, 
főleg azok rövidülő periódusai miatt, jobbára csak a 
természettudományok képviselői látják. Ezért fel kell 
világosítani az embereket arról, hogy a fogyatkozó 
kőolajvagyon miatt szükségszerűen közelgő energia
váltás nem pottyanhat az égből. A szénhidrogének 
előbb-utóbb elkerülhetetlen pótlása, vagy új villamos- 
energia-termelési rendszerek tömeges bevezetése 
jelenleg nem teljesen iparérett, ilyen kész technoló
giák alkalmazása többnyire még kutatást igényel. A 
siker viszont, mint mindig, bizonytalan.20 A gyakor-

17 http://anubis.kee.hu/pdf/bscoko/Footprint_lev_a.pdf
18 Jean Laberrere, a TOTAL vezető geológusa volt, ma az ASPO 
(Association for the Study of Peak Oil and Gas) tanácsadója.
19 David C. Corten a The People-Centered Development Forum 
alapítója, A tőkés társadalmak világuralma című könyv szerzője. 
Ebben a műben hívja fel a figyelmet egyéb (elsősorban közgazdasá
gi) téveszmékre.
20 A technológiai fejlődés előre meg nem jósolható voltával legin
kább maguk a tudósok vannak tisztában. Ezt Davynek, a róla elne
vezett bányalámpa és sok más találmány tulajdonosának véleménye 
szemlélteti: „felfedezéseim közül a legjelentősebbeket tévedéseim 
sugallták”.
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5. ábra. A szénhidrogén vagyonok birtoklása. Forrás: www.ndu.edu/inss/docUploaded/ 
Energy_VerrastroPPT. pdf

latba történő átültetés pedig még eredményesség ese
tén is jelentős időt igényel a kiépült infrastruktúrák és 
a meglevő eszközállomány méretei miatt.21 Ezért tu
datváltozásnak kellene végbemennie, méghozzá nem
csak a politikusok és médiaszemélyiségek, hanem az 
átlagemberek milliárdjainak — ez utóbbiak ebben csak 
a takarékosság követelményének szükségszerű tudo
másulvételével tudnak részt venni -  a fejében is, még
hozzá gyorsan. (Nem reménytelen-e ez a feladat?)

Másodsorban: már most érzékelhető, hogy a kü
lönböző régiók (civilizációk/kultúrák) energiaigé
nyének és energiavagyon-ellátottságának földrajzi 
elkülönülése lappangó feszültség forrása. Ez rárakó
dik arra a tényre, hogy a fejlődő országok zömének 
kulturális hagyományai jelentősen különböznek a 
nyugatitól. Bár közismert a Nyugat felől terjedő mo
dernizáció és az iparosodás többi civilizációra gyako
rolt hatása, az -  a fokozatos technológiai felzárkózás 
dacára -  nem (vagy alig) érinti a civilizációjukba mé
lyen beágyazódott kulturális gyökereket. Jó példa 
erre az olajban és/vagy földgázban gazdag, egyszers
mind modernizálódó és nagy demográfiai feszítőerő
vel rendelkező egyes fejlődő országok (iszlamista) 
újjászületése, de árulkodó az is, hogy a kínaiak ho
gyan vélekednek a Nyugatról.22 Ezek az országok

21 Bár a radioaktivitást az előző századforduló környékén fedez
ték fel, a maghasadás ipari alkalmazására csak a múlt század köze
pén került sor. A fúziós energiára vonatkozó szabadalmat több 
mint fél évszázada jelentették be, de a gyakorlati alkalmazása még 
ma is kétséges.
22 Egy kínai küldöttség tartózkodott Párizsban, amikor MacMahon 
leverte a Kommünt. Vezetőjük így nyilatkozott: „Fiatalok vagytok, ti 
nyugatiak, szinte még történelmetek sincsen. De hát így volt ez 
mindig is: ostrom és kommün, ez a történelem természetes mene
te.” (Egon Friedeil). A többezer éves kínai mentalitás aligha válto
zott az utóbbi másfél évszázadban. A kínaiak felsőbbrendűség-tuda
ta civilizációjuk többezer éves teljesítményével magyarázható.

közös gazdasági régiókat (BRIC, 
SCO23) hoznak létre, egyelőre azzal 
a céllal, hogy versenyképesek le
gyenek a Nyugattal, vagy akár fölé
be is kerekedjenek annak. Ehhez 
azonban energiára van szükségük, 
amellyel nem mindegyikük rendel
kezik elegendő mennyiségben, ami 
felszínre hozhatja, sőt ki is élezheti 
az imént említett lappangó feszült
séget. A szénhidrogénvagyonnak 
csak kis része van a nagyfogyasztó 
Nyugat multinacionális társaságai
nak a birtokában (5. ábra). A ha
gyományos kőolaj kínálata legna
gyobb részben a fejődő nemzetálla
mokban áll rendelkezésre. Ez utób
biak a vagyonból közel 90%-kal, a 
kitermelésből pedig körülbelül 70%- 
kal részesednek. Az energiáért való 
versengés, az egyes fejlődő és a 
fejlett régiók energiavagyonában 
mutatkozó jelentős eltérések alkal
mat adhatnak a már meglévő vagy a 

még csak lappangó feszültségek konfliktusokká faju- 
lására.24 A civilizációk összecsapásának veszélyét 
Huntington már az energiaprobléma számbavétele 
nélkül is leírta [31.

A pazarlás összefüggése az energia árának 
és értékének különbségével

A modern élet kétségtelen velejárója az energia pazar
lása. Biztosan állítható, hogy -  főleg a nyugati orszá
gokban -  az „elegendő” energiához képest jóval többet 
használ fel az ember. A pazarlásba a bőség fals bűvöle
tében csúsztak bele a gazdag társadalmak. Pazarlásuk 
folytatása a sajátjukon kívül a többi civilizációt is veszé
lyezteti. Azaz a jövőben várható többletigény, netán 
többletfogyasztás zöméért „felelős”, demográfiailag túl
súlyba kerülő fejlődő világét szintén, főleg ott, ahol 
egyébként a népességrobbanás gerjeszti az igénynöve
kedést, de saját energiavagyon nem található. (Meg
jegyzendő egyébként, hogy még Szaúd-Arábia is gon-

23 BRIC: Brazília, Oroszország, India, Kína; SCO: Shanghai Coope
ration Organisation: Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, 
Tádzsikisztán, Üzbegisztán.
24 Kína határáig elkészült az ázsiai szállításokra épített orosz olaj
vezeték (ESPO). E nemzetközi projekt keretében a kínai fél részt 
vesz az orosz területen folyó kitermelésben. Kína ugyan a legna
gyobb olajtermelők között szerepel, ennek ellenére a világ olajim
portjában a második helyet foglalja el. Külpiaci politikájának kö
szönhetően egy olajválságra Kína jobban felkészült az USA-nál. 
Néhány kínai (és indiai) állami energetikai társaság olyan orszá
gokban is befektetett, ahol más nagy, magánkézben lévő olajtársa
ságok nem. Utóbbiakra esetleg szankciók vonatkoznak, esetleg 
saját kormányuk tiltotta meg nekik abban az országban a befekte
tést, esetleg a célországot sújtó ENSZ szankciók miatt tilos a belé
pés számukra. Ilyen országok Üzbegisztán, Irán és Szudán is, 
amely a kínai olajtársaságok egyik jelentős külföldi olajtartalékát 
jelenti (Hugyecz Attila).
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dől az olaj utáni korra!)25 Nem megengedhető, hogy az 
egyre zsúfoltabb és a tartalékait mindinkább felemésztő 
bolygónkon mindenki -  főleg a nyugati polgár -  a saját 
kénye-kedve szerint éljen. A döntéshozók feladata rá
vezetni a gazdag országokat energiafogyasztásuk ön- 
korlátozására. Természetesen megelőzendő az is, hogy 
a fejlődő országok -  ha lehetőségük nyílna rá -  felve
gyék a nyugati társadalmak jelenlegi pazarló mintáit. 
Ennek azonban -  ha nem akarnak kényszerítő eszkö
zöket alkalmazni -  sürgősen meg kell teremteni a men
tális feltételeit, méghozzá össztársadalmi szinten (az 
oktatás és a média szerepét figyelembe véve!).

A pazarlás következményei először a kőolajnál 
válnak kritikussá. Elég utalunk arra, hogy a szállítás/ 
közlekedés több mint 90%-ban a még ma is vezér 
energiahordozónak tekintendő kőolajtól függ, ame
lyet a keletkezéséhez viszonyítva 105-106-szoros se
bességgel termelünk ki [4]. De a pazarlás a többi 
energiára26 is jellemző. A jelenséget különösen szem
léletesen mutatja be az a példaszerű összehasonlítás, 
amely az ember fizikai teljesítőképességét az általa 
valóságban felhasznált energiával veti egybe. A táplá
lék (2500-3000 Kcal/nap) körülbelül 0,1 tonna/fő/év 
olajegyenértéket képvisel. Ezzel a számmal szemben 
a nyugati civilizáció emberét 2,5-5,0 tonna/fő/év 
olajegyenérték összes energiafelhasználás jellemzi.27 
A tetemes különbözet nagy részét a természet véges 
(fosszilis) energiái, kisebb részét az ugyancsak véges 
hasadóanyagoké, valamint a megújulóké „adja”. A 
számoknál maradva ez azt jelenti, hogy a természeti 
energiák 25-50 (az emberi szervezet körülbelül 30%- 
os biológiai „hatásfokát” is figyelembe véve28 — 75—

25 Azzal is tisztában kell lenni, hogy ha a fejlődő világ emberei 
átvennék a nyugatiak pazarló beidegződéseit, a Nyugat hiába csök
kentené károsanyag-kibocsátását és hiába takarékoskodna. Vagy 
mindenki csinálja, vagy nem fog menni.
26 A földgáz a műtrágyagyártás legfontosabb nyersanyaga. Rossz 
hatásfokú elégetése pazarlás! Magyarország lakásainak energiafel
használása túlzott, a nagy számú, nagyrészt gázfűtésű panellakás és 
a régi építésű, rosszul szigetelt lakások miatt.
27 Egy amerikai ember 15-20-szor annyi energiát használ fel, mint 
egy afrikai vagy indiai.
28 Biológiai energia felhasználásával történik többek között az enzi
mek, a hormonok és a vér képzése, a sejtek lebontása és újraképzése, 
az állandó testhőmérséklet, valamint a szervezetben lezajló folyama
tok egyensúlyának, működésének fenntartása.

6. ábra. Az olaj árának várható alakulása és a termelési csúcs kap
csolata.

150) fantom-rabszolgaként szolgálnak ki egy-egy 
nyugati polgárt. Ha ezt végiggondoljuk -  bármily ne
héz is ezt leírni -, akkor belátható, hogy a technikai 
viszonyoknak köszönhetően „olcsón” jutunk hozzá 
az energiához -  változatos minőségi igényeinkhez 
igazodva -  a benzinkútnál, a konnektorból, a gáz
csapból stb. Értékeljük-e ezt? Biztosan mondhatjuk, 
hogy nem.

És meddig bírja a természet? Erre a kérdésre viszont 
nem tudjuk a választ.

A példa alapján annyit minden esetre be kell lát
nunk, hogy az árak -  még ha nőnek is (6. ábra') -  
nem tükröz(het)ik az energia használati értékét, hi
szen az szociális okok miatt gyakorlatilag megfizet
hetetlen. A probléma azért marad neuralgikus, mert a 
gazdaság, továbbá -  kiszolgáltatottá válása miatt -  a 
társadalom még akkor is érzékenyen reagál az árakra, 
ha azok alatta maradnak a használati értékét kifejező 
szintnek.

Folytatása következik.
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A szerkesztőbizottság fizika 
tanításáért felelős tagjai kérik 
mindazokat, akik a fizika 
vonzóbbá tétele, a tanítás 
eredm ényességének fokozása 
érdekében új módszerekkel, 
elképzelésekkel próbálkoznak, 
hogy ezeket osszák m eg a 
Szemle hasábjain az olvasókkal!
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A FIZIKA TANÍTÁSA

TERMOAKUSZTIKAI ÉRDEKESSÉGEK Beke Tamás 
Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola 

és Gimnázium, Kalocsa

A termoakusztika a hő hatására létrejövő hanghatás 
vizsgálatával foglalkozik. Termoakusztikai instabili
tásnak nevezzük, ha egy termodinamikai rendszer
ben a nyomás oszcillációja párosul az egyenetlen hő
átadással. Ha a rendszer által kibocsátott hő függ a 
nyomás és a rendszerben áramló gáz sebességének 
fluktuációjától, akkor egy visszacsatolási hurok jön 
létre, ami destabilizálhatja a rendszert; ezt szemlélteti 
a 1. ábra Matveev alapján [1], A termoakusztika alap
vető szerepet játszik számos technikai alkalmazás
ban, például folyékony tüzelésű rakétahajtóművek 
vagy gázturbinák és égőkamrák instabilitásai, illetve 
termoakusztikus motorok esetében. A kialakuló vib
ráció és a fokozott hőátadás rontják a berendezés 
működésének hatásfokát, illetve csökkentik az élet
tartamot.

Termoakusztikai vizsgálatok történeti 
áttekintése
A termoakusztikai vizsgálatoknak érdekes történeti 
előzményei vannak. Már két évszázad eltelt azóta, 
hogy az első termoakusztikával kapcsolatos megfi
gyelést publikálták és azóta számos eredmény szü
letett. Higgins 1802-ben felfedezte az „éneklő lán
got”, amely akkor keletkezett, amikor egy gázégőt 
meggyújtott és a lángot egy mindkét végén nyitott 
csőbe vezette. A kísérletet elvégezte az egyik végén 
zárt csővel is, bizonyos esetekben ekkor is keletke
zett hang. A hang frekvenciája megegyezett a cső 
saját „természetes” frekvenciájával. Sondhauss 1850- 
ben felfedezte, hogy az egyik végén zárt csőben 
nagy amplitúdójú oszcilláció alakulhat ki, ha a cső 
zárt végét melegíti. A jelenséget elméletileg is vizs
gálta.

Rijke 1859-ben felfedezte, hogyan lehet egy mind
két végén nyitott csőben hanghatást fenntartani. A 
kísérletekhez egy körülbelül 5 cm átmérőjű függőle
ges helyzetű üvegcsövet használt; elhelyezett egy 
fémhálót a cső alsó felében, majd a hálót izzásig heví
tette gázláng segítségével. Miután eltávolította a lán
got, erős hangot hallott, amely nagyjából pár másod
percig tartott, addig, amíg a fémháló ki nem hűlt. Rij
ke a lánggal való melegítés helyett kipróbálta az

A cikk a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informa
tikai Karán Fizika kutatási program (A közép- és a felsőfokú fizika ok
tatásának fejlesztésére irányuló kutatások) keretében készült. Külön 
köszönetem szeretném kifejezni a témavezetőnek, Papp Katalinnak 
(SZTE), Radnóti Katalinnak (ELTE) és Hopp Bélának (SZTE), akik 
hasznos tanácsokkal és javaslatokkal segítettek az írásban.

elektromos fűtést is, ehhez viszonylag nagy erősségű 
áramot kellett átvezetni a hálón, hogy az izzásba jöj
jön (2. ábra).

A folytonos fűtés esetén folytonos hanghatást ész
lelt; a hang meglehetősen erős volt, még a három te
remmel arrébb lévő kollégái is panaszkodtak miatta. 
(Rijkét eredetileg a jelenség a zenei hangok szem
pontjából érdekelte, de a kísérletek elvégzése után 
nem találta a csövet megfelelő „hangszernek”.) A je
lenségre az első magyarázatot maga Rijke adta, 
amely szerint a forró háló átadja a hőt a szomszédos 
légtömegnek, amely kitágul, sűrűsége csökken, 
emelkedni kezd a csőben, így egy felfelé irányuló 
áramlás alakul ki. A felemelkedő levegő kapcsolatba 
kerül a cső felső részének hidegebb falával, majd 
összehúzódik, sűrűbbé válik, ezáltal a cső hosszában 
sűrűségkülönbség alakul ki. Rijke szerint a nyomás 
megváltozása eredményezi, hogy a gáz a cső alsó fe
lében kitágul, míg a felső részében összenyomódik.

2. ábra. Rijke-csövek: a) gázfűtésű cső, b) elektromos fűtésű cső.
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Rijke tanársegédje, Johannes Bosscha fedezte fel a 
Rijke-cső „negatív párját”. A Bosscha-cső felső felé
ben egy hűtött rács található, a cső bizonyos esetek
ben hangot bocsát ki.

Lord Rayleigh (John William Strutt) 1896-ban „ha
tásosan bemutatható jelenségként” említi a Rijke-cső 
hanghatását. Lord Rayleigh kísérleteihez egy 1,5 m 
hosszú, 12 cm átmérőjű acélcsövet használt. A fémhá
ló szintén acélból készült és a cső alsó részében, a 
negyedrésznél helyezte el. Az acélhálót annyira felfű- 
tötte, hogy a kialakuló hang hatására megremegett a 
kísérleti labor. Bevezette a Rayleigh-integrál fogalmát, 
ami a rendszer stabilitását jellemzi [2],

1969-ben Nicholas Rótt elkezdett egy publikációso
rozatot, amely termoakusztikával foglalkozott. Az első 
jelentős témakör a Taconis-oszcilláció volt, amely 
akkor következik be, ha egy gázzal töltött csövet fo
lyékony nitrogénbe merítenek és lehűtenek nagyon 
alacsony, kriogenikus hőmérsékletre. (A cseppfolyós 
nitrogén forráspontja -196 °C, a fagyasztó berendezé
sek üzemi hőmérséklete körülbelül - I 60 °C.) Amikor 
a csövet kihúzták a hűtőközegből, az berezonált és 
hangosan „énekelni” kezdett.

Annaswamy és munkatársai 2000-ben modellezték 
a gázfűtésű égőkamrákban zajló égést [31. Égés köz
ben a gáz áramlását laminárisnak feltételezték. A 
rendszerben fellépő termoakusztikai rezgéseket úgy 
szabályozták, hogy egy érzékeny mikrofont helyeztek 
el a „rezonátor”-üreg belsejében, amely szenzorként 
működött. A mikrofon jeleit digitális formában számí
tógépbe vezették, ahol egy program döntött arról, 
hogy be kell-e avatkozni a rendszer működésébe; ami 
úgy történt, hogy a rendszer belsejében egy hangszó
rót is elhelyeztek, ez töltötte be az aktuátor szerepét; 
a hangszóró vezérlését a számítógépes program vé
gezte. A numerikus modellből kapott eredményeket 
kísérleti adatokkal is alátámasztották.

A hőátadás és az akusztika közötti dinamikai kap
csolat következtében alakul ki az egyenetlen égés az 
égőkamrákban, repülőgép hajtóművekben, gázturbi
nákban. Ezeket az instabilitásokat összefoglaló néven 
hajtómű-instabilitásoknak, belső égésű instabilitások
nak, vagy termoakusztikus instabilitásoknak nevez
zük; következményük akár szerkezeti károsodás is 
lehet. A rakéták hajtóművei, a gázturbinák igen érzé
kenyek az égéstérben lezajló termoakusztikai instabi
litásokra. A nyomás, illetve az áramlás oszcillációja 
következtében a motorban felerősödnek a vibrációk, 
növekszik a hőátadás, csökken a motor hatásfoka; a 
hajtómű ennek következtében akár meg is sérülhet 
(például repedések keletkezhetnek, vagy a rázkódás 
hatására alkatrészek szakadhatnak le), ezért a gyakor
latban legtöbbször célszerű megakadályozni a nagy 
amplitúdójú oszcilláció kialakulását. A szilárd és a 
folyékony hajtóanyagú hajtóműrendszerek is hajlamo
sak az instabilitásokra.

A környezetvédelmi normák manapság a repülő- 
gépipar számára is komoly követelményeket állíta
nak. A nitrogén-oxidok kibocsátása az egyik legké
nyesebb témakör. A nitrogén-oxidok emissziója ará

nyos a hajtómű hőmérsékletével. Ha az üzemanyag és 
a levegő aránya alacsony értékű, az előkevert és elő- 
porlasztott üzemanyag felhasználásával a motor hő
mérséklete elfogadható értéken tartható, így csökken 
a hajtómű károsanyag-kibocsátása. Ezek az úgyneve
zett LPP (Lean Premixed and Prevaporized = szegé
nyes előkevert és előporlasztott) hajtóművek sajnos 
hajlamosak arra, hogy bennük a lezajló termoakuszti
kus instabilitások következtében alacsony frekvenciá
jú (50-150 Hz) longitudinális hullám alakuljon ki. Ez 
az akusztikus hullám nagyon erőteljes („szkreccs”-nek 
vagy „buzz”-nak nevezik a mérnökök, ami zümmö
gést, mormogást, döngést, sercegést jelent magyarul), 
és akár a hajtómű fizikai károsodásához vezethet; sőt 
esetleg teljesen tönkre is mehet a berendezés.

A 20. században megjelentek, majd elterjedtek a 
sugárhajtású repülőgépek (jet) és a rakéták; az égés 
ezek hajtóművében nagyon nagy teljesítménysűrűsé
gű (GW/m3 nagyságrendjébe esik). Ezen energia na
gyon kis hányada is elegendő ahhoz, hogy a hajtómű 
belsejében hanghatást keltsen és tartson fenn. A 
Rijke-cső azért került a kutatók figyelmének közép
pontjába, mert termoakusztikus szempontból jól hasz
nálható modellje a sugárhajtású motoroknak és a ra
kéta-hajtóműveknek. Mivel a Rijke-csőben szintén 
fellépnek ehhez hasonló instabilitások, ezért alkalmas 
arra, hogy laboratóriumi körülmények között vizsgál
ják vele a „buzz-jelenséget” [4].

A Rijke-cső érdekes felhasználásáról számolt be 
Pun 2001-ben: egy Los Angeles mellett működő sze
métégető hangos zajt bocsátott ki magából, ha az ége
tőmű a maximális teljesítmény felénél nagyobb telje
sítménnyel üzemelt. Ez a zaj annyira hangos volt, 
hogy a környéken élők feljelentést tettek miatta. A 
szemétégető által keltett hang vizsgálatára Rijke-csö- 
vet használtak, ami a szemétégető egyszerűbb labora
tóriumi modelljéül szolgált.

Sztochasztikus termoakusztikus folyamatok

A termoakusztikus folyamat szabályozása többnyire 
valamilyen speciális cél érdekében történik, ilyen 
például az égőkamrában az égés tökéletesítése, a ha
tásfok növelése, az égetőmű teljesítményének növelé
se, az égés során képződő nitrogén-oxidok mennyisé
gének csökkentése. A kísérleti adatokból az derült ki, 
hogy az égőkamrákat általában jól lehetett kontrollál
ni, de bizonyos esetekben mégis instabillá váltak.

A gyakorlatban alkalmazott égető- és hajtóművek 
esetében az égés zajos közegben történik, gyakran 
turbulens áramlási környezetben, sőt az égéstér kü
lönböző részein eltérőek az áramlás jellemzői. A telje
sen determinisztikus modellek nem adnak számot 
több fontos jellemzőről. A gyakorlati életben használt 
égetőművekben sztochasztikus folyamatok is jelen 
vannak, ezeket nem lehet a teljesen determinisztikus 
modellekkel leírni. Lieuwen 2003-ban bemutatta, 
hogy a nyomásingadozások ciklusról ciklusra is vál
toznak; statisztikai elemzést adott az égés instabilitá
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sának meghatározására. A sztochasztikus folyamatok
nak komoly gyakorlati következményei lehetnek, 
módosíthatják a hajtómű lineáris és nemlineáris visel
kedését is. Elképzelhető, hogy egy hajtómű stabil 
módon viselkedik a tesztelések során, majd látszólag 
„minden indok nélkül” instabillá válik. Más esetben a 
„korábban jól működő” aktív vezérlés nem képes to
vább szabályozni a rendszert. Érdekes módon a rend
szer „újraindításával” ezek a jelenségek általában 
megszűnnek. A gyakorlati technikai alkalmazások so
rán ezt a kiszámíthatatlan működési tartományt ke
rülni kell.

rás (rács) felszínének nagyságától (5)), és az átlagos 
hőszállítási koefficienstől (báll) [51:

ö  = hállSr(T~  7)). (1)

Ha egy gázban mechanikus zavar (zaj) keletkezik, 
akkor ez a zavar a „rugalmas” közegben tovább ter
jed, közben a gázban p ' akusztikai nyomás és r 
sűrűségfluktuáció alakul ki. Ezt a jelenséget nevezzük 
hangnak. A hang (terjedési) sebessége (vh) kifejezhe
tő a gáz akusztikai nyomásának és a sűrűség fluktuá
ciójának segítségével:

Termoakusztikus oszcilláció
d p  

N d p '  '
(2)

A termoakusztikus elven működő eszközöket két 
nagyobb csoportra oszthatjuk: az egyikben állóhullá
mok alakulnak ki, a másik típusban haladó hullámok 
keletkeznek. Vizsgáljuk meg részletesebben a folya
matot!

A különböző csövekben (például Rijke-cső, Sond- 
hauss-cső) kialakuló termoakusztikai hanghatás okai
nak elemzéséhez tekintsük át egy levegőoszlopban 
kialakuló hullámokkal kapcsolatos fontosabb tudni
valókat! A termoakusztika szerint a hanghullám a hő
terjedés során alakul ki a „szonikusan indukált hőgra
diens” következtében. Ha a cső mindkét vége nyitott, 
akkor Rijke-oszcillációnak nevezzük, ha a cső egyik 
vége nyitott, a másik zárt, akkor Sondhauss-oszcillá- 
ciónak hívjuk a kialakult jelenséget.

A termoakusztikus berendezésekben valamilyen 
külső energiabetáplálás (például gázláng, vagy elekt
romos fűtés) következtében felforrósított „rács” körül 
a levegő hőmérséklete emelkedik, így növekszik a 
nyomás és a sebesség is; a felmelegedett gáz tágul, 
sűrűsége csökken. A gázmolekulák a cső hidegebb 
vége felé gyorsulnak, ezáltal a cső fűtött végénél a 
relatív gáznyomás csökken. Ahogy a molekulák lehűl
tek, más gázrészecskék gyorsulnak a fűtött csővég 
felé, ahol feltöltik az alacsonyabb nyomású térfogat
részt. Itt a molekulák újra „felmelegednek”, majd az 
egész folyamat kezdődik elölről. A gázmolekulák 
felgyorsulása és lelassulása az időben szinuszosan 
történik, végeredményként egy önfenntartó szinu
szos, longitudinális gáznyomás-oszcilláció keletkezik. 
A hőforrás felülete körüli hőfluktuáció a legfőbb té
nyező a hangkeltésben. A Rijke-cső egyfajta „termo
akusztikus pumpa”, amelyben a hőmérséklet oszcillá
ciója „pumpálja” az akusztikus energiát a hallható 
hang szintjére 151. Ha a hőforrás hőmérséklete emel
kedni kezd, kialakul valamekkora hőmérséklet-kü
lönbség a hőforrás felszínének mindkét oldala és az 
azt körülvevő levegő között. A környező levegőben a 
sűrűségcsökkenés réteges, így természetes konvek- 
ciós áramlás indul meg. (A hőkonvekció során a hő a 
részecskék mozgásával terjed, ez az energia szállításá
nak anyagáramlással összekötött formája.) Az átszállí
tott hőteljesítmény (Q ) függ a rács hőmérsékletétől
(7)), a környező levegő hőmérsékletétől (7j), a hőfor-

A termoakusztikus folyamatok során a csőben a nyo
máshullám közelítőleg síkhullám, a cső szájának kör
nyékén kisebb mértékű toroidális viselkedést mutat. A 
cső száján kívül a hullámforma jellemzően gömbhul
lám. A legtöbb esetben hallható hang képződik a je
lenség következtében. A termoakusztikus oszcilláció 
tulajdonképpen a hő hatására bekövetkező nyomás
oszcilláció keltette hanghatás. Amíg csak a longitudi
nális nyomáshullámokkal foglalkozunk a gázban, a 
következő hullámegyenletet kell megoldanunk [6]:

(3)dx2 K dt2

ahol

(4)

A megoldás:

\)/ = Mcos((ö t± k x ) + i?sin((D t±kx) .  (5)

Ahhoz, hogy állóhullámok alakuljanak ki a két hul
lámnak (y, és y2) egymással szemben kell haladnia 
azonos amplitúdóval (A):

\|/, = AsinCcű t + kx),  (6a)

és

\|/2 = Asin(cö t -  kx).  (6b)

A két hullám összege:

V = V! + ¥ 2 =

= A[sin(co t+ k x ) + sin(co t - kx)] = ^ )
= 2 A sin(co í) cos(&x).

Ennek eredményeként a csomópontokban y  értéke 0, 
minden félhullámban; a duzzadóhelyeknél a kitérés 
maximális, a csomópontoktól negyedhullámnyi távol
ságban. A csomópontok száma függ az állóhullám 
harmonikusainak számától és a határfeltételektől.
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Abban a csőben, amelynek mindkét vége nyitott (Rij- 
ke-cső) a határfeltételek értelmében a cső mindkét 
végénél a kitérésnek duzzadóhelye van. Ebben az 
esetben:

L = y  n, (8)

és n = 1, 2, 3, 4, ... lehet. A kialakuló hangrezgés frek
venciája (/):

(9)

ahol L jelöli a cső hosszát, vh a hang sebességét, n 
pedig a harmonikusok számát; az elsőt (n = 1) alap
harmonikusnak nevezzük.

Abban a csőben, amelynek az egyik vége zárt, a 
másik nyitott (Sondhauss-cső) a határfeltételek értel
mében a nyitott végnél a kitérésnek duzzadóhelye 
van és a zárt végénél csomópontot találunk. Ekkor a 
felharmonikusok hullámhosszára:

L = A (2 n - 1), (10)
4

ahol n a harmonikusok sorszáma. A kialakuló hang
rezgés frekvenciája (/):

/  = = A ( 2 » - l ) .  (IDJ X 4L

Láthatjuk, hogy a frekvencia függ a harmonikusok 
sorszámától, a közegbeli hangsebességtől és a cső 
hosszától. A cső hosszának csökkenésével az alaphar
monikus hullámhossz is csökken, ennek megfelelően 
a felharmonikusok hullámhosszai is csökkennek (ál
landó gázbeli hangsebesség esetén). Valójában a 
hangsebesség nem állandó, mivel a hőmérséklet és a 
nyomás is folytonosan változik:

vXT) cr T’
(12)

ahol cp a levegő állandó nyomáshoz, cv a levegő ál
landó térfogathoz tartozó fajhője, T pedig a levegő 
abszolút hőmérséklete.

A termoakusztikus folyamatok hasznosítása

Az eddigi példákból az derült ki, hogy a termo
akusztikus oszcillációt lehetőleg ki kell küszöbölni; 
a termoakusztikus instabilitás azonban nem mindig 
káros jelenség. Aktív kutatás folyik abban az irány
ban is, hogy a pulzáló égőkamrákat, termoakuszti
kus motorokat hogyan használhatnánk primer moz
gás-átalakítónak, hatékony fűtésre, vagy hűtőszek
rénynek. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a beren
dezésben lezajló termoakusztikus folyamatokat ala
posan ismerjük.

A Rijke-féle jelenség egyik ipari alkalmazása a 
széntüzelésű égőtérrel kapcsolatos. Ha az égéstér
ben az üzemanyag és a levegő arányát kedvezően 
változtatjuk, ezzel növelhetjük a berendezés hatásfo
kát. A széntüzelésű égőtérben a finom hamuszem
cséknek majdnem 70%-a elillan a beszerelt szűrőbe
rendezések ellenére, mert ezek a részecskék körül
belül 5 mm nagyságúak, ami túl kicsi ahhoz, hogy a 
hagyományos szűrők felfogják. Ha növeljük a beren
dezésben kialakuló akusztikus hullám energiáját, 
akkor ezek a parányi hamuszemcsék az ütközések 
során összeragadhatnak, így effektiv méretük meg
nő, és ezeket a nagyobb részecskéket hagyományos 
szűrési eljárásokkal már könnyebb eltávolítani a 
füstből. Ebben az esetben az akusztikai oszcilláció 
kívánatos jelenségnek számít, amelyet a Rijke-csővel 
modellezhetnek a kutatók, hogy a szűrés szempont
jából a lehető legkedvezőbb legyen a részecskék 
mozgása [4],

A termoakusztikus energiaátalakítás lényege, hogy 
a hanghullámok tulajdonságait használja a közvetlen 
hő—villamos energia konverzióhoz. A jövőben kivált
hatja a kondenzációs hűtőgépeket és hőszivattyúkat, 
illetve versenytársa lehet a napelemeknek. Napjaink
ban intenzív kutatás folyik egy különleges fűtő-hűtő- 
áramfejlesztő eszköz létrehozására. A SCORE nevű 
berendezést négy brit egyetem, számos afrikai és ázsi
ai egyetem kutatói, a Los Alamosi Nemzeti Laboratóri
um, egy nemzetközi jótékonysági szervezettel karölt
ve, közösen fejleszti [7]. A szerkezet biomasszával 
üzemel, tehát a faforgácstól kezdve a biogázokig ren
geteg féle anyaggal fűthető. A SCORE-ban tulajdon
képpen termoakusztikus úton állítanak elő áramot. Az 
égés során keletkezett hőből hangot állítanak elő, 
majd ezt a hangot „árammá alakítják”, ami üzemelteti 
a hűtőszekrényt és ezen kívül áramforrásként is szol
gál. Az elkövetkező néhány évben a projekt két állo
máson megy keresztül. Elején a tudományos kutatá
sokra fókuszálnak. Ide tartozik egy biomasszával fű
tött termoakusztikus hajtómű tervezése, amely áram- 
generátorként és hűtőgépként is funkcionál, illetve 
olcsó és robusztus váltakozó áramú generátor terve
zése, amely alkalmas a tömegtermelésre. Ezt köve
tően a technológiát szeretnék megismertetni és elter
jeszteni az érintett lakosság körében. Ha a berende
zést sikerül úgy megépíteni, hogy gazdaságosan mű
ködtethető legyen, akkor a világ olyan részein is hasz
nálható lesz, amelyek eddig nem is álmodhattak róla; 
így az eszköz Afrika és Ázsia legszegényebb vidékeire 
juttathatja el a hatékony fűtés, hűtés és áramfejlesztés 
megfizethető lehetőségét.

Végezetül bemutatok egy olyan példát, ahol a Rij- 
ke-csövet egy közlekedésbiztonsági vizsgálathoz 
használták fel. 2003-ban Norvégiában nagyszabású 
tesztsorozatot hajtottak végre az 1650 m hosszú Rune- 
hamar alagútban. A vizsgálatok célja az volt, hogy a 
közlekedési alagutakban kialakuló tűzesetekről pon
tosabb információkat szerezzenek. Sajnos a világ kü
lönböző pontjain számos olyan katasztrófa történt, 
amikor egy alagútban valamilyen okból tűz keletke
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zett és ennek következtében már nagyon sokan életü
ket vesztették. A tesztek során az alagútban különbö
ző járműveket helyeztek el, majd az alagút egy adott 
helyén tüzet gyújtottak és vizsgálták, mi történik az 
alagút különböző pontjain. (Az alagútban még külön 
légáramlást is lehetett kelteni hatalmas teljesítményű 
ventillátorokkal.) A kutatókat is meglepte, hogy bizo
nyos esetekben (például amikor gyúlékony vagy rob
banásveszélyes anyagot szállító tehergépjárműveket 
helyeztek el az alagútban) a tűz milyen sebességgel 
terjed, illetve az előzetesen számított értékeknél sok
kal magasabb hőmérséklet alakul ki az alagútban. A 
kutatók észrevették, hogy az alagút bizonyos szem
pontból úgy viselkedik, mint egy vízszintes helyzetű 
Rijke-cső. Benne is kialakulhat gázoszcilláció, hason
lóan a Rijke-csövekhez, az oszcilláció periódusideje 
néhány másodperc volt, tehát hallható hang nem ke
letkezett. A kutatók megállapították, hogy a tűz terje
dését viszont befolyásolja ez az oszcilláció, ezért a 
Rijke-cső az alagútban terjedő tüzek „termoakuszti- 
kus” modelljéül szolgált. Remélhetőleg a vizsgálat 
hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben biztonságosabb 
alagutakat tervezhessenek a mérnökök.

Jelen írás apropója egy, az Élet és Tudományban meg
jelent cikk [1], amelynek középiskolás szerzője az inté
zetünkben (MTA MFA) végzett tudományos munkájá
nak szakmai beszámolója mellett utal egy bizonyos 
nanotechnológiai kísérlettel kapcsolatos áramütéses 
esetre is. A történet nálunk szájhagyomány útján terjed, 
így szolgál figyelmeztető példaként, mintegy aláhúzva 
a munkavédelmi rendszabályok betartásának szüksé
gességét. De nyomtatásban látva a cikket kisebb vita 
támadt közöttünk, hogy vajon nem lett-e félreérthető, 
nem csábít-e „rosszra”. Ezért az MFA Nyári Iskola szer
vezőjeként úgy gondoltam, hogy talán hasznos lenne a 
témát közelebbről is áttekinteni. Annál is inkább, mert 
a természettudományokkal való ismerkedést egyszerű
en nem lehet túl korán kezdeni [2, 31, ami viszont ma
gával hoz bizonyos veszélyeket.

Szóval a természettudományok kísérletes művelése 
veszélyes üzem. Sejthetnek ebből valamit még Holly
woodban is, különben nem születne annyi ilyen tár
gyú katasztrófafilm. Persze a veszélyekkel mi, kutatók 
is tisztában vagyunk, hiszen mi találkozunk velük a 
leghamarább! De a személyes okulás egy bizonyos 
szint fölött önmagában nem elég, szükséges a részle
tes és szigorú szabályozás -  amelynek minden fontos 
pontját korábbi balsikerű események indokolják. Ezért 
aki például nálunk szeretne dolgozni, akárcsak egy 
nyúlfarknyinak tűnő hétre is, annak tűz- és munkavé
delmi oktatásban kell részesülnie, amit vizsga követ,

Összegzés

Ebben a cikkben néhány érdekes termoakusztikus
jelenséget mutattam be, amelyek alkalmasak lehetnek
arra, hogy a diákjainkat motiváljuk a termoakusztikus
folyamatok megismerésére.
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MEGCSAPOTT...

Daróczi Csaba Sándor
MTA MFA

és ez alól még a nálunk dolgozó diákok sem kivételek! 
A veszélyek megismeréséhez honlapunkon jó előre 
megadunk minden segítséget, továbbá részletes leírá
sok olvashatók a laboratóriumok megfelelő helyein is, 
de munkatársaink is sokkal jobban odafigyelnek az 
újoncokra. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt 
években egyetlen ilyen természetű baleset sem fordult 
elő! Ám lelkileg meglehetősen nehéz azonosulni a szi
gorú rendszabályokkal, ha az ember nem látja maga 
előtt a negatív példákat. Szükség van az elrettentésre! 
(Alighanem még a Grimm fivérek rémtörténeteinek is 
volt ilyen szándékosan elrettentő célja.) Véleményem 
szerint nagyon fontos a legfiatalabb korú kísérletező
ket is ráébreszteni a veszélyekre, és erre mi lenne al
kalmasabb, mint saját megélt tapasztalataink?! Az aláb
biakban tehát az én történeteimből jön egy csokor, de 
biztos, hogy másoknak is akad, csak vissza kell rá em
lékezni! Leginkább saját elektromos eseteimből fogok 
idézni, még gyermek- és ifjú koromból. Munkahelyi 
példát sajnos nem tudok hozni -  ki tudja, tán végre 
benőtt a fejem lágya ©?

A legelső horror

Édesapámnak volt egy próbalámpája (220 V-os izzó
lámpa, hozzá csatlakozó vezetékekkel), bizonyos 
elektromos szereléseknél a fáziskeresőt helyettesítette
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vele. Amolyan 4-5 éves fiúcskaként elbűvölve láttam, 
hogy a megfelelő helyekhez érintve világít. Nagyobb 
csoda volt ez, mint a villanykapcsoló! Persze nem volt 
szabad hozzányúlnom, apám ezt szigorúan megtiltot
ta. Na de nem volt mindig otthon, én pedig megfi
gyeltem, hogy hova is teszi a lámpáját... Első kísérle
tem tehát az volt, hogy ellenőrizzem a konnektorban 
a feszültséget. A lámpa nálam is nagyszerűen világí
tott! Ezután, a csuda tudja hogy miért, az az elmebe
teg (igen, az) ötletem támadt, hogy a talált bronz hu
zalokkal meghosszabbítom a próbalámpa rövidke 
drótjait, hogy vajon rajtuk keresztül is világít-e majd a 
lámpa. Ezt nemes egyszerűséggel úgy oldottam meg, 
hogy bal kezem hüvelyk- és mutatóujjával összefog
tam az egyik vezetéket az egyik bronz huzallal, jobb 
kezem hüvelyk- és mutatóujjával meg összefogtam a 
másik vezetéket a másik bronz huzallal (khm), majd 
így bedugtam a konnektorba!... Az istenért, ki ne pró
bálja valaki! Inkább elárulom: a kísérlet sikerült, mert 
azt még világosan láttam, hogy a lámpa felvillant! De 
azon nyomban úgy megrázott valaki ©, hogy mindent 
elejtettem, még az eszméletemet is elvesztettem egy 
időre. Arra ocsúdtam fel, hogy a néhai lámpa marad
ványai ott hevernek előttem a földön, a bronz huza
lokkal együtt. Azt ugyan nem tudtam megállapítani, 
hogy ki rázott meg, mindenesetre a nyomokat eltün
tettem. Később apám roppantul csodálkozott, hogy 
próbalámpája hová tűnt (engem szerencsére nem vett 
gyanúba), az újabb lámpájával pedig nem ismételtem 
meg a kísérletet. Akkor még nyilván nem tudtam, 
hogy egy tudományos kísérletnél a reprodukálhatósá
got is ellenőrizni kell ám ©!

Elektrosokk-kezelés

Igazság szerint itt az érdem a nővéremé. (Nem emlék
szem rá, hogy valaha is más elektromos tárgyú felfe
dezést tett volna, de ez alkalommal igen.) Egyszer 
csak azzal a mesével szaladt be az udvarról, hogy egy 
nagyon különleges felfedezést tett: ugyanis ha a nyel
vét hozzáérinti az esőcsatornához, akkor nem lehet 
semmi mást látni, csak egy nagy vörös foltot! Kizáró
lag azt! Na ez olyan képtelenül hangzott, hogy már 
csak ki kellett próbálnom! Az öcsémmel felsorakoz
tunk az esőcsatornához egy-egy nyalintásra, és láss 
csodát -  igaza volt! Különös élmény, az eszemnél 
voltam (fogjuk rá), fájdalmat nem éreztem, az egyen
súlyomat sem veszítettem el, mindent hallottam, és ha 
kissé beszédhibásán is (a kinyújtott nyelvem miatt), 
de még beszélni is tudtam! Viszont látni csak a nagy 
vörös foltot láttam -  mellette a Jupiter nagy vörös 
foltja nyugodtan elbújhatott. Az öcsém hasonlóan. így 
hát most már csapatostul rohantunk apámhoz beszá
molni a nagyszerű hírről! Aki miután meghallotta a 
történteket, egyből leizzadni látszott, és rohant intéz
kedni. Ha Egely György hallott volna az esetről, alig
hanem kész lett volna előrukkolni egy jó kis gömbvil- 
lámos magyarázattal, de apám földhözragadtabb em
ber lévén, inkább a villanyvezeték és az eső áztatta

háztető egy lehetséges nemkívánatos kapcsolatára 
gondolt -  helyesen. Hogy mekkora áramot szenved
tünk el, azt nem tudom, valószínűleg azért nem akko
rát, mint némely pszichiátrián volt szokás alkalmazni 
a 20-as, 30-as években...

Azt az egyet máig sem tudom, hogy a nővérem 
miképp jutott erre a felfedezésre. Vajon hogyan tá
madhat valakinek az a különös ötlete, hogy megnyal
ja az esőcsatornát? (Hiába no, a tudományos ismeret- 
szerzés útjai kifürkészhetetlenek...)

ReMekkElek

A próbalámpás kaland utáni években nem fordítottam 
hátat az elektromosságnak, de a 220 V helyett egy 
darabig megelégedtem az apám zseblámpájából köl
csöncsórt laposelemekkel. (Hogy mennyit szidta a 
Perion gyárat!) Akkoriban ment a tv-ben Öveges József 
sorozata, azokat a kísérleteket is igyekeztem elvégez
ni. Röpke pár év alatt fabrikáltam először is elektro
mágnest, majd működőképes dudát, csengőt, telefont, 
villanymotort, detektoros rádiót stb. De eljött az idő, 
amikor komolyabb erőforrás után kellett néznem, már 
csak azért is, mert nagyon megtetszettek az elektro
mos hegesztőtrafók szikrái ©. A trafókról is volt már 
bizonyos elképzelésem, a vasmag + tekercs témában 
meg kifejezetten otthon éreztem magam (8-9 éve
sen...). Szóval megkaparintottam egy nagy darab, ki- 
szuperált relé vasmagját, és egy roncs transzformátor 
csévetestét jó sok dróttal, és ebből készítettem el a 
saját hegesztőtrafómat. Csupán 1 db tekercs volt rajta 
(minek feleslegesen bonyolítani a dolgokat), amolyan 
össze-vissza tekercseléssel, az átütési szilárdsága pe
dig gondosan a laposelemek igényéhez igazítva... El
képzeléseim szerint a tekercset majd egyszerűen sor
ba kötöttem volna (mit volna, kötöttem is!) az egyik 
hálózati vezetékkel.

Akkor még nem sokat tudtam arról, hogy akad itt 
minimum 2 nagyon fontos biztonságtechnikai szem
pont: 1. a szekunder tekercs legyen a primertől elkü
lönült és elszigetelt, és 2. a feszültsége (menetszáma) 
legyen nagyságrendileg kisebb a bejövő 220 V-nál 
(primer tekercsénél).

Elmondhatom, hogy engem csak hébe-hóba vágott 
meg a cucc, ellenben minden alkalommal levágta az 
automatát, vagy kiverte a biztosítékot. Olybá tűnt, 
hogy az én hegesztési igényeimhez valahogy nem 
elég erős ez a 220 V ©! (Vajon mi történik, ha egy ko
molyabb távvezeték is akad a közelünkben ©?) Min
denesetre akkor már felfogtam, hogy az elektromos 
rázásért valamiképp az én rossz „trafóm” a felelős, 
továbbá az is a baja, hogy rosszul gazdálkodik a 220 
V-tal. így hát nem erőltettem tovább a dolgot, hanem 
megpróbáltam utánaolvasni a trafóknak. Sikerült is, 
de nem mondhatnám hogy a tankönyvekben (viszont 
éljen a Természettudományi Kislexikon/), ugyanis az 
iskolában, másokhoz hasonlóan, csak 13-14 évesen 
találkoztam először az elektromossággal. (Mondhatni 
túl későn, már alig számított.)
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Egyesek szerint az igazán veszélyes dolgokat legjobb elkerülni...

Amikor igazán megvágott az áram

Hamar eljutottam oda, hogy különféle (általam gyár
tott) trafókkal szikráztattam, nagy kapacitású kondik
kal durrogtattam, immár átlátván a magasabb szem
pontokat, de aztán főleg erősítőket és tranzisztoros 
rádióvevőket készítettem. Életre keltettem néhány, az 
áruházból rendkívüli kedvezménnyel megvásárolt 
üzemképtelen rádiót, amiért is a falunkban hírem 
ment, így egyre gyakrabban hoztak hozzám javíttatni 
is hasonlókat. (Volt, hogy olyan „kis hibás” autórádiót 
is, amelynek belsejében, talán egy zárlat miatt, szisz
tematikusan szénné égett minden. Én, mint „szakem
ber”, ingattam is a fejem rendesen!) Alapvetően már a 
tranzisztor korában cseperedtem fel, de azért vala
mennyire beletanultam az elektroncsövek világába is. 
Az elektroncsöves kapcsolásokban bizonyos dolgok 
másképp vannak, például gondosodni kell fűtőáram
ról is, meg több száz voltos anódfeszültségről, de 
összességében mégis esztétikusán egyszerűek voltak 
a tranzisztorosokhoz képest. A szóban forgó alkalom
mal édesanyám egyik volt munkatársnője (egy nyug
díjas nénike) egy Néprádiót hozott javíttatni, amelyet 
előzőleg alaposan kiporszívózott ©. Akkor már egy 
pillanatra sem hittem, hogy a pornak valami kulcsfon
tosságú szerepe lehetne a működésében -  inkább 
valamelyik huzal elszakadására tippeltem (nyert). A 
hibakeresés és javítás tehát nem tartott soká, legfel
jebb ha fél órát. De miután összeszereltem a rádiót, 
feltűnt, hogy egy csavart kifelejtettem. Pechemre, nem 
a hátlap csavarja volt, hanem a rádió belsejében volt 
hivatott rögzíteni egy kondit. Gyarló az ember, külö
nösen, ha már profinak hiszi magát. Nem volt kedvem 
újra szétszedni az egészet, gondoltam így is vissza 
tudom csavarni, hátulról óvatosan benyúlva... (A kéz
ügyességemre sosem volt panasz.) Továbbá a készü
lék kikapcsolását is feleslegesnek éreztem, hiszen az

adott kontaktus úgysem volt különösebb feszültség 
alatt. Na most a szitu a következő: bal kézzel „konyá
kig” bent vagyok a bekapcsolt rádió belsejében, ahol 
a mutató és a középső ujjammal megpróbálom vakon 
a helyére bizgatni a csavart, hogy közben ne is érjek 
hozzá valami nagyobb feszültségű ponthoz, esetleg 
egy forró elektroncsőhöz, de ha mégis, akkor sem 
szabad ám hirtelen mozdulatot tenni... Hát mit mond
jak, nem sikerült! Életemben akkorát még nem vágott 
rajtam az áram, mint akkor! Az anódfeszültség kondi
jának minden energiája utat talált az egyik ujjamon át 
-  még egy kis lyukat is égetett belé! Egész hátralevő 
nap látszólag a zsebemben hordtam a bal kezem. 
(Annyira elzsibbadt, hogy megemelni sem tudtam...)

Katonadolog

A következő egyetemi előfelvettként esett meg néhá- 
nyunkkal, akik a katonaságnál ugyanazon az orosz 
gyártmányú Rl40-es rádióállomáson teljesítettünk 
szolgálatot. A rádióállomás lelke egy tehergépkocsira 
szerelt, 1,5 kW maximális kimenő teljesítményű (és
4-5 kW hőt kisugárzó) rövidhullámú hibrid (elektron
csövek plusz félvezetők) adóvevő berendezés volt. A 
hadgyakorlaton egy HAD ló nevű ló kW-os aggregá
tor gondoskodott az ellátásáról. Nos, az antennarend
szer kitelepítésével végeztünk úgy 4-5 óra alatt, még 
éppen időben, mert már sötétedett. Kezdődhetett 
(volna) a munka intelligensebb része, vagyis az adó
vevő számos rezgőköri kondijának, induktivitásának 
és potméterének behangolása a műszerek visszajelzé
sei és a megkívánt átviteli frekvenciák függvényében, 
így hát az állomás pk (parancsnok) utasítást adott a 
készülék bekapcsolására. Ámde ebben a pillanatban a 
belső életvédelmi egység leváltott. Valami nem tet
szett neki. (De mi?) Visszakapcsoltuk hát, majd újra 
megpróbáltuk „beizzítani” az adóvevőt. Ugyanaz. 
Ekkor az egyik honvédtársam parancsot kapott, hogy 
tartsa nyomva a belső életvédelmi gombot, hogy az 
ne tudjon leváltani... (Hajaj!) Újabb indítási kísérlet, 
mire fel leváltott a külső életvédelmi egység. (Ezek az 
oroszok... mindenre gondoltak!) Újabb honvéd, 
újabb parancs, ő meg tartsa nyomva a külső életvé
delmi egység gombját! Következő indítási kísérlet -  
erre levált az aggregátor automatája! (Azért ez már 
valami, ugyanis 3x380 V x 40 A csúcsterhelésre volt 
méretezve...) Ekkor jött az én parancsom: tartsam 
nyomva az aggregátor reléjét, hogy az se válthasson 
le! A következő indításnál ámulatba ejtő dolog történt 
az orrom előtt: mintha csak egy óriás a vasmarkába 
fogta volna, a teljes sebességgel pörgő, és minimum 
fél tonnás aggregátor 2 másodperc alatt úgy lefulladt, 
hogy minden műszere végkitérésbe ment, az aggregá
tor maga pedig fél kerekére emelkedett!

így hát újra kellett indítani az aggregátort is (nem lett 
baja). Ekkor időszerűnek láttuk megtekinteni, hogy 
voltaképpen mi a fene is történhet az adóvevő nagyfe
szültségű tápegységének belsejében ©. Ezért az állomás 
pk kicsavart egy biztosítékot, valami apróbbat, valame
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lyik visszajelző áramkörhöz tartozót. Újabb indítási kí
sérlet: az aggregátor reléje levált (azt már akkor békén 
hagytuk, nehogy újra kelljen majd indítani azt is). De 
ami a lényeg: a körülbelül kockacukornyi lyukon át 
olyan fény árasztotta el a gépkocsi belsejét, mintha 
fényes nappal lenne! Áááááá, szóval valami zárlat! 
(Ugye milyen hamar kitaláltuk ©?) Kivettük a nagyfesz 
tápegység egyenirányító paneljét (körülbelül 40 cm 
minden oldala), rajta 36 db sorba kötött vaskos dióda, 
mátrix elrendezésben. (Khm, ez egy másik „Mátrix”!) A 
bakelit alaplemez tényleg elég szenesnek tűnt, így hát 
nekiálltunk az elszenesedett részt levakargatni. Egy 
röpke óra alatt meg is voltunk vele. Visszatettük, aztán 
jött az utolsó próba: És működött! Nagyot nőtt a sze
memben az orosz haditechnika, már ami a szinte el
pusztíthatatlan méretezését illeti. De ugyanez nem vo
natkozik az emberekre, mi nagyon is könnyen meghal
hattunk volna! — Igaz, legalább parancsra.

A miheztartás végett

Az idézett esetek mindegyike olyan, hogy simán 
agyonüthetett volna az áram! Persze az ember meg is 
úszhatja, mert nagyon sok körülményen múlik, hogy 
milyen lesz az áramütés végső kimenetele. Számít a 
feszültség, az áramerősség, az áram frekvenciája (ha 
váltó), időtartama, teljesítménye, az érintkezési helyek, 
az áram útvonala testünkben, de még a fizikai és lelki 
állapotunk is! A legveszélyesebbek azok az esetek, 
amikor az elektromos áram útja a szívünket keresztezi, 
ugyanis ilyenkor fennáll a lehetőség, hogy a szív azon
nal megáll. De ha még ezt el is kerüljük, akkor is szen
vedhetünk izomgörcsöt, bénulást, súlyos égést, az 
elektrolízis révén fejlődő gázoktól embóliát stb. Vannak 
alattomos kémiai hatások is, amelyek esetleg csak 1-2 
nap múlva okoznák a halálunkat, amikor már szinte el 
is felejtkeztünk az egészről! Szóval a témával nagyon 
fontos volna még gyerekkorunkban megismerkedni. 
Hallom, mostanság már munkavédelemből is lehet 
érettségizni. Ennek ellenére, legalábbis a magyar nyel
vű Internet egyáltalán nem hemzseg a témába vágó ér
dekes és részletes művektől. Hosszas keresgélés után a 
PilisCentrum.hu honlapján találtam a leginformatívabb 
és olvasmányos leírást [4], Áramütés címmel, de sajnos 
a szerző megjelölése nélkül. Egy másik írást is nagyon 
ajánlok a figyelmükbe Ifj. Zátonyi Sándortól [31, aki

érdekes kísérletekkel együtt ír az elektromosság veszé
lyeiről. Az ilyen segítségek nagyon hasznosak lehetnek 
abban, hogy a kísérletezni vágyó fiatal elkerülje a buk
tatók zömét, és természettudományos fejlődése maga
sabb sebességre kapcsoljon. Hogy némelyikük mennyi
re szerteágazó problémahalmazon is át tudja így magát 
verekedni, arra remek példa Schronk Edina, aki kacs- 
karingós munkájáról nemrég pont itt, a Fizikai Szemlé
ben számolt be [6]. Edinával az MFA egyik nyílt napján 
találkoztam, ahol bekukucskálhatott laborjainkba. Má
sok előtt is nyitva áll ez a lehetőség, ahogyan az MFA 
Nyári Iskola nevű középiskolás tudományos kutatótá
bor is, amelyre ezúttal is nagy szeretettel várjuk a ku
tatni vágyó diákokat, az általunk is művelt tudományos 
témákban [7]!

Epilógus

Nem állíthatom, hogy az utóbbi években már egyálta
lán nem rázott meg az áram, de csak kisebb szurkapisz- 
kák értek. Talán megtanultam tisztelni az elektromossá
got, és végérvényesen tudomásul vettem, hogy bizo
nyos rendszabályokat muszáj betartanom, mert külön
ben a balszerencsém kifoghat rajtam. Mindenesetre azt 
is gondolom, hogy az embernek szüksége van vala
mennyi személyes tapasztalásra. De ezt ne tekintse 
senki se bátorításnak, nehogy utánozza az én hülyesé
geimet, legalább azokat ne, nem adok rá licenszet (ha 
már, akkor legyen kreatív ©...)! Na és ha valaki az is
meretlennel kezd, mint a kísérleti természetkutatók 
általában, legyen különösen elővigyázatos!
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A PÉCSI KÖZÉPISKOLÁKNAK AJÁNDÉKOZOTT DIGITÁLIS 
GEIGER-MÜLLER-SZÁMLÁLÓ HASZNÁLATÁRÓL
A fémdobozba épített készülék alkalmas radioaktív 
sugárzás érzékelésére, mérésére. Sugárzó anyag hiá
nyában működtetve csak a pillanatnyi háttérsugárzást 
méri (beütés/perc). Sugárzó anyagként -  ha más nincs

-  alkalmas az úgynevezett gázizzó-harisnya, amelyet 
gázlámpák világítófejében használnak. (Pár évvel ez
előtt még technikai eszközöket árusító boltban besze
rezhető volt.)
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A Geiger-Müller-számláló háttérsugárzás mérése közben.

A készülékkel vizsgálhatunk kirándulások alkalmával 
gyűjtött különböző köveket, tartalmaznak-e radioaktív 
anyagot. Az azóta megszüntetett Kővágószőlős-Bakonya 
uránércbánya környékén kirándulva célszerű néhány 
követ felszedni, és esetleges sugárzását megvizsgálni.

A készülék használata

A villásdugóval végződő vezetéket a 220 V-os háló
zathoz csatlakoztatjuk. Ekkor a háromjegyű kijelzőn 
valamilyen szám jelenik meg. Az előlapon található 
nullázó gombot megnyomva mindhárom kijelző nul
lára áll. (Ha tévedésből a „mérés indítás” gombot 
nyomtuk meg, úgy az előlapon lévő kis piros LED 
világítani kezd, és a kijelző számai a bekapcsoláskor 
mutatott értékről továbbszámlálnak, hibás mérés tör
ténik. Ekkor két percet célszerű várni, mert a készü
lék időzítője még bekapcsolt állapotban van.)

Ha a megfelelő nullázó gombot nyomtuk meg, 
mindhárom kijelző nullát mutat, és a kijelzőn nem vál
tozik az érték. Ezután megnyomjuk a mérésindítási 
gombot -  a kis piros LED világít, és így is marad. Ekkor 
beindul a számlálás. Ha a számlálócső mellett nincs 
semmiféle vizsgálati anyag, akkor a helyi háttérsugár
zást mérjük. A készülék 1 perc múlva kikapcsol, a LED 
kialszik. 1 perc várakozási idő után ismét mérhetünk. A 
kapott eredmény természetesen nem mindig azonos, a 
háttérsugárzás rövid időn belül is változhat.

Vizsgálati anyagot soha ne tegyünk a számlálócső
re, a számlálócső közepétől körülbelül 1 cm távolság
ra helyezzük el. Ügyeljünk arra is, hogy a számláló
csövet ne érje ütés (például kő melléhelyezésénél).

Ha a napi háttérsugárzást mérjük, célszerű erről 
feljegyzést vezeti. A mérést célszerű mindig ugyan
azon a helyen, ugyanazon időben végezni. A kapott 
értékek ±40% eltérést is mutathatnak. Mérés után a 
készüléket a hálózatról lekapcsoljuk.

Saját észrevétel

A háttérsugárzást naponta 6 óra 30 perckor 5 év óta 
mérem, a kapott értéket feljegyzem. Hosszabb megfi
gyelés után észrevettem, ha a mért érték a többnapos 
(hetes-kéthetes) átlagnál 1-3 napig 20-25%-kal ki
sebb, a rádió vagy a tv 1-3 nap múlva a Föld valamely 
pontján történt nagyobb földrengésről számol be (3,5 
vagy nagyobb magnitúdóval). A mért értékek semmi
féle támpontot nem adnak arra, hogy hol lesz a föld
rengés. Az M < 3 amplitúdójú rengésnél a mutatott 
érték nem volt kevesebb 20%-kal az átlagnál. Ezek 
csak saját észrevételek, ismereteim szerint nincs bizo
nyított összefüggés.

Cseresnyés József 
ny. villamosmérnök, fizikatanár, Pécs

TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 
KORSZERŰEN ÉS VONZÓAN
-  szaktanári konferencia a természettudományok tanításáról

2011. augusztus 23. és 25. között az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Lágy
mányosi Északi Tömbjében az ELTE Természettudo
mányi Oktatásmódszertani Centruma és az INFO 
Park Alapítvány konferenciát rendez a fenti címmel, 
amellyel a természettudományos tantárgyak -  bioló
gia, fizika, kémia és matematika tanárait, valamint a 
földtudományi és környezettudományi ismereteket a 
természettudományi tárgyakba beépítő kollégákat 
hívja az országból és a határokon túlról közös szak
mai találkozóra.

A rendezvény fővédnökei: Pálinkás József az MTA 
elnöke és Mezey Barna, az ELTE rektora.

A konferencia honlapja: http://termtudtan.extra.hu.
A rendezvényen arról szeretnénk gondolatokat cse

rélni, hogy miként lehet a világszerte népszerűségi prob
lémákkal küzdő reál tantárgyakat vonzóan, érdekesen és 
egyúttal színvonalasan tanítani az iskolában.

A három napos konferenciának közös, plenáris 
programok adnak keretet, de az idő jelentős részét a 
szakterületi szekciók párhuzamosan futó programjai 
töltik ki.

A FIZIKA TANÍTÁSA 1 7 3

http://termtudtan.extra.hu


A közös program részeként
-  Szeretnénk meghallgatni az oktatási kormányzat 

terveit, elképzeléseit a természettudományos tárgyak 
tanításával kapcsolatban.

-  Fontosnak tartjuk, hogy a határon túli régiókban 
a magyar nyelvű természettudományi oktatás, a ma
gyar nyelvű szaktanárképzés és a tehetséggondozás 
helyzetét megismerjük és összehasonlíthassuk az 
anyaországi feladatokkal és lehetőségekkel.

A fizika szaktárgyi program részeként
-  Elsősorban az energia tanításának időszerű és 

nehéz kérdéskörét szeretnénk körüljárni. Az energia 
fogalmának sokrétű és igényes kialakítása fizikataní
tásunk egyik legfontosabb feladata. Az energiának 
valamennyi természettudományban fontos szerepe 
van, csakúgy mint a technikában, a műszaki gyakor
latban. A fizika tanítása során a társtudományokra és 
a műszaki gyakorlatra is figyelemmel kell lennünk. 
Fontos feladatunk az is, hogy a diákok tartalmi kü
lönbséget tudjanak tenni az energia tudományos fo
galma és a mindennapi élet ettől gyakran eltérő szó- 
használata között. Azt szeretnénk, ha a tudományte
rület egy-két prominens előadóján túl a résztvevők 
rövid, szóbeli kiselőadások és poszter-előadások for
májában beszámolnának saját eredményeikről, törek
véseikről, arról, hogy ők miként igyekeznek az ener
gia tanításán keresztül érdekessé és vonzóvá tenni 
saját iskolájukban a fizikát. (Természetesen korláto
zott arányban elfogadunk más témájú, közérdeklő
désre számot tartó előadási témákat is.) A szaktárgyi

programok szervezését a szakterületi programbizott
ságok végzik, az aktuális információk a konferencia 
honlapján követhetők.

A konferencia plenáris, szekció- és poszter-elő
adásainak írott anyagát referált kiadványban jelentet
jük meg.

A konferencia-részvétel ingyenes, a szállást és étke
zést nem szervezünk. (A helyszínen a büfé költségeire 
hozzájárulást szedünk. A határon túli és vidéki érdek
lődők számára -  amennyiben június 10-ig jelentkez
nek és igénylik -  önköltséges kollégiumi szálláshely 
lefoglalásában segíteni tudunk.)

Regisztrálás
Jelentkezni a http://termtudtan.extra.hu konferencia
honlapról elérhető jelentkezési lap kitöltésével elekt
ronikus formában lehet.

Azok számára, akik szálláshelyet szeretnének fog
lalni, az elektronikus jelentkezési határidő 2011. jú 
nius 10.

Azok, akik nem igényelnek szállást, legkésőbb 
2011. június ЗО-'щ regisztrálhatnak.

A bemutatásra szánt előadások, poszterek címét és 
rövid tartalmi kivonatát a jelentkezési lapon kérjük 
megadni, hogy a programbizottság döntése alapján 
kialakulhasson a végleges program.

Örülnénk, ha az anyaországból és a határon túli 
régiókból minél több lelkes, a szaktárgyáért tenni 
akaró tanár venne részt a rendezvényen.

A fizika szakmai program szervezői

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASÁN ÉS ÉRDEKESEN
-  megjelent a 2009. augusztusi konferencia anyaga
Je lezzü k  az  é rd ek lő d ő k n ek , ho g y  a m agyarul tanító fizika ta n á ro k  
2009 augusztusában Budapesten megrendezett nem zetközi konfe
renciájának  e lőadásai p d f  fo rm átum ban  le tö lthe tők  az Eötvös 
L oránd T udom ányegyetem  Fizika D oktori Iskola Fizika tanítása 
p rogram jának  h ttp ://f iz tan .p h d .e lte .h u  honlapjáró l.

Fizikatanítás tartalmasán és érdekesen cím ű konferenciakö tet 
korlátozo tt szám ban  nyom tato tt fo rm ában  is rendelkezésére  áll. E lő
zetes egyeztetés u tán  (juhy@ ludens.elte.hu, tel@ general.elte.hu) az 
ELTE Anyagfizikai T anszékén szem élyesen  átvehető.

Ju h á sz András, Tél Tamás

KÖNYVESPOLC

Barabási Albert-László: BEHÁLÓZVA
Helikon Kiadó, Budapest 2011, 320 oldal

Barabási Albert László könyve 2002-ben jelent meg 
először, magyarul 2003-ban. Azóta igen sok nyelven 
kiadták -  különösen kifejező borítót terveztek hozzá 
Izraelben és Koreában. Nem csupán kiadták, de több 
országban felkerült a bestsellerlistára.

A széleskörű elismertség indokolt, mert Barabási- 
nak sikerült egy nem habkönnyű tárgykört érdekfe
szítővé tenni. A 15 fejezet mindegyike (ebben a mos
tani, harmadik kiadásban van egy 16., egy utolsó utá
ni fejezet is) 8-10 szakaszra bomlik, ami azt jelenti,
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hogy egy-egy gondolatkör kifejtése nagyjából 2 olda
lon valósul meg. Ilyen mértékű koncentrációra pedig 
egy átlagosan fáradt olvasó is képes.

A szerkezet tehát teherbíró, a tartalmat a láncsze
meknek mondott fejezetek hordozzák. A láncszemek 
kapcsolódása természetesen példás, hiszen erről, a 
kapcsolódásról szól a könyv. Ezután már csak a kétol
dalas szakaszokat kell érdekes tartalommal megtölte
ni, és biztos a siker. Barabásinak ez is megy -  még ha 
valójában nem így készült a könyv — az egyes szaka
szok érdekfeszítőek, jól komponáltak.

Az elsőből megtudjuk, hogyan bénította meg egy 15 
éves hacker a Yahoo-t az internetes hálózat felhaszná
lásával. A következő azt a lehetőséget taglalja, hogy Pál 
az általa ismert kapcsolatrendszer segít
ségével elindított egy alig ismert szektát 
a világvallássá válás útján.

A második láncszem (fejezet) azzal a 
történettel kezdődik, hogy Euler a kö- 
nigsbergi hidak egyszeri bejárásának 
feladatához gráfokat rendelt. A követ
kező szakaszokban Erdős Pál és Rényi 
Alfréd együttműködését követhetjük a 
gráfelmélet véletlen hálózatokra alkal
mazása során.

És jön a Hatlépésnyi távolság című 
harmadik láncszem, amely 1929-ben 
kezdődik egy Láncszemek című írással, 
amely szerint a szerző legfeljebb öt más 
egyénen keresztül kapcsolatot tud léte
síteni a Föld másfél milliárd lakójának 
bármelyikével. A szerző Karinthy Fri
gyes, akinek jól megalapozott gondolatkísérletét majd 
40 évvel később igazolta vizsgálataival a kísérleti pszi
chológia neves professzora, akinek méréseiből 5,5 adó
dott két tetszőleges amerikai közötti „távolságira.

A következő láncszemek különféle csoportképző
dési jellemzőkkel foglalkoznak. Ilyen jellemző az 
Erdős-szám, ami azt mutatja meg, mennyire közeli az 
illető publikációs tevékenysége Erdőshöz; például 
akinek olyan szerzővel van közös publikációja aki írt 
Erdőssel közös cikket, annak az Erdős száma 2. A 
matematikusok, sőt a sok matematikát alkalmazó 
egyéb területek kutatói között is tanulságos az Erdős
számok eloszlása.

A mindennapi gyakorlatban az Erdős-számnál is
mertebb csoportjellemző a 80/20 szabály, amely sze
rint például a bűntettek 80%-át a bűnözők 20%-a kö
veti el; a szemek 80%-a borsóhüvelyek 20%-ban talál
ható. Tendenciát kijelölő szabályról van szó, így ide 
sorolható, hogy a tudományos közleményekre törté
nő hivatkozások 80%-át a szerzők 38%-a kapja. Az 
empirikus szabályok és a kapcsolatok eloszlásának 
közvetlen elemzéséből derült ki, hogy a hálózatok 
többsége nem véletlen, hanem skálafüggetlen, azaz a 
kapcsolódási pontok száma a kapcsolatok számának 
függvényében nem haranggörbe, hanem hatvány- 
függvény lefutású.

A továbbiakban a hálózatok struktúrájának, növe
kedésének vizsgálatára a legkülönbözőbb területeken

kerül sor. A részecskék megkülönböztethetetlenségé- 
nek figyelembe vétele megváltoztatta a gázatomok 
vagy fotonok eloszlásáról kialakult képet és elvezetett 
a Bose-Einstein-kondenzátum lehetőségének kimon
dásához. A kísérleti ellenőrzésre ugyan még hetven 
évig várni kellett, de a szupravezetésben, a kozmoló
giában addig is fontos felismerésekre vezetett.

Barabási Albert-László fizikus diplomával rendelke
zik, ezért megkülönböztetett gondossággal mutat rá a 
fizikai alkalmazásokra. Hamarosan eljut a fizikusok 
információs rendszereként indult, ám mindenki által 
használatba vett világhálóhoz. „A világháló egy skála
független hálózat, amelyet középpontok és sok kap
csolattal rendelkező csomópontok uralnak.” (181.

oldal.) Ezt a születésétől -  sőt, tervezé
sétől -  nyomon követhető rendszert 
számos mérésre és kísérletre használ
ták a szerző és munkatársai. „A világ
háló digitális természete és hatalmas 
mérete miatt egy olyan modellrend
szert ajánl számunkra, amelyben min
den részlet felfedezhető. Soha eddig 
nem jutottunk ilyen közel egyetlen 
hálózathoz sem. Ez továbbra is az ihlet 
és az ötletek forrása marad majd bárki 
számára, aki hálószerű világegyete
münk tulajdonságait akarja megérteni.” 
(195. oldal.)

A könyv még folytatódik. A 13. lánc
szem az élet térképét mutatja be. Azo
kat a csalódásokat, amelyek egy-egy 
gén és valamilyen betegség, betegség- 

csoport összekapcsolásának kudarcát követték. Kide
rült, hogy a legfontosabb információ a gének közötti 
kapcsolatokban rejlik, amelynek megértéséhez a há
lózat megismerésén keresztül vezet az út. „Ha feltesz- 
szük, hogy minden gén egymástól függetlenül ki
vagy bekapcsolható, akkor egy TV génből álló sejt 2N 
különböző állapotban lehet.” (215. oldal.) Megalapo
zottan állítja a szerző, hogy századunk kutatási prog
ramjainak várhatóan a komplexitás lesz leggyakrab
ban a tárgya.

A hálózat szerepe a globalizált gazdaságban any- 
nyira magától értetődő, hogy csak a konkrét elemzé
sek tehetik érdekessé ezt a fejezetet. „Az igazgatóta
nácsi hálózat attól a 21 százaléknyi vezetőtől lesz kis 
világ, akik egynél több igazgatótanácsban tagok, hi
szen ők azok, akik ezt a komplex hálózatot össze
tartják.” (222. oldal.) Ezek közül is kiemelkedik egy- 
egy kulcsfigura, konkrétan egy olyan, aki 10 igazga
tótanács tagja, és a legtöbb igazgatótanács tagjaitól 3 
vagy kevesebb kézfogás választja el. Meglepő és 
húsbavágó, hogy a közgazdasági elméletek és mo
dellek milyen kevés figyelmet szentelnek a hálóza
tok szerepének.

Az utolsó két rövid fejezet a mondanivaló időbeli 
elhelyezését rögzíti. A 2002-ben megjelent első ki
adásnak foglalkoznia kellett 2001. szeptember 11-vel, 
azaz a terrorista hálózatok elleni küzdelem stratégiájá
val. A befejező -  utolsó utáni -  láncszem pedig a leg-

Barabási  Albert-László

BEHÁLÓZVA

Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz. 
H t i  mii jelem a tudományban. 
a  üzleti A a mindennapi életben
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főbb következtetést, mint a 21. század feladatát fogal
mazza meg: „Visszatekintve arra a sebességre, ahogy 
a skálafüggetlen hálózatok felfedezése után kibogoz
tuk a körülöttünk lévő hálózatokat, egy dolog biztos: 
mihelyt rábukkantunk a komplexitás helyes elképze
lésére, azután már csak rövid idő kell ahhoz, hogy 
termőre fordítsuk. Hogy mikor fog ez megtörténni, 
egyike azoknak a titkoknak, ami sokunkat mozgás
ban tart.” (256. oldal.)

Az utolsó oldalt 43 oldalnyi jegyzet követi, a szö
vegben felmerülő személyek, fogalmak és helyzetek 
körültekintő bemutatására. Végül egy 12 oldalas név
és tárgymutató könnyíti a könyv használatát.

Barabási könyve nemcsak siker volt, de a hálóza
tok új tudományát elfogadtató alapkönyv lett. Hama
rosan ilyen bejegyzéseket lehetett olvasni az Index 
fórumán: „Igazán olvasmányos könyv, kis sztorikkal, 
földi halandó számára tökéletesen érthető nyelvezet
tel. Persze nem lehet kapni sehol.”

A nyilvánvaló igény kielégítésére azután 2008-ban 
megszületett a Helikon gondozásában a második, 
majd 2011-ben a harmadik kiadás. Áprilisban a szerző 
a Mindentudás Egyetemén tartott előadást az emberi 
viselkedés kiszámíthatóságáról. Nem volt nehéz az 
előadást a komplexitás program részeként értelmezni.

Füstöss László

Barabási Albert-László: VILLANÁSOK -  a jövő kiszám ítható
Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010. 335 o.

A fizikus Barabási Albert-László könyvében a tudo
mányok egy most megszülető ágát, a humán dinami
kát mutatja be, és utal arra, hogy erről kiderülhet, 
„...hogy éppoly jelentős, mint a huszadik század ele
jének fizikája, vagy a genetika napjainkban lezajló 
forradalma”.

De miről is van szó valójában? A kutatások során 
nyilvánvalóvá vált, „...hogy legtöbb tevékenységün
ket olyan törvények, mintázatok és mechanizmusok 
vezérlik, amelyek nagyon hasonlatosak a természettu
domány törvényeihez”. Miből derült ki ez? Hatalmas 
adatmennyiséget megvizsgálva e-posta küldési szoká
sainktól a mobiltelefon-használati gyakorlatunkon, a 
bankjegyek forgalmán, továbbá az albatroszok repü
lési pályájának jellegzetességein és a sejtek aktivitásá
nak megfigyelésén át a betegségek elterjedéséig meg 
tudták állapítani a következőket: „Akármilyen tevé
kenységet vizsgálunk, ugyanazzal a villanásszerű} 
mintázattal találkoztunk. A nyugalom hosszú idősza
kai változnak rövid, intenzív aktivitással, mint amikor 
Beethoven valamelyik remekművében a hegedűk 
behízelgő hangját hirtelen heves dobpergés szakítja 
meg. ... Az élet megnyilvánulási formáiban semmi 
sem sima és véletlenszerű, sejtjeinkben milliszekun- 
dumoktól órákig, cselekvéseinkben óráktól hetekig, 
betegségeinkben hetektől évekig, az evolúciós folya
matokban évezredektől évmilliókig mindenféle idő
hálón a villanások dominálnak. A villanások az élet 
csodájának elválaszthatatlan részét képezik, jellegze
tes jegyei az alkalmazkodásért és a fennmaradásért 
folytatott küzdelemnek.” Például e-posta küldési gya
korlatunkban az egyes küldemények nem véletlen
szerűen oszlanak el az időben, hanem vannak „cso
mósodási pontjaik” (villanások), ráadásul ezek időbeli 
jelentkezése sem a véletlen műve.

Arról van tehát szó, hogy „...egy kialakulófélben 
lévő új tudomány méri meg minden cselekvésünket,

1 Kiemelés tőlem, B.D. Ez magyarázza különben a könyv címét.

és ezzel arra kényszerít, hogy a szabad akarattól a 
magánszféráig mindent újragondoljunk, amit eddig 
természetesnek vettünk. ... ennek az új tudománynak 
az egyik legfontosabb felfedezése a következő: ha az 
egész életünket számok, képletek és algoritmusok 
segítségével fejezzük ki, kiderül, hogy valójában sok
kal jobban hasonlítunk egymásra, mintsem gondol
nánk.” Mindebből viszont következik, hogy a számí
tógépeknek, az informatikának alapvető szerepe van 
ezen új tudományág megszületésében.

Tegyük most fel azt a kérdést, amit a könyv alcíme 
jelez, hogy végülis kiszámítható-e a jövő, és ha igen 
mennyiben. „Számos ... eseményt -  a napfogyatkozás
tól az árvizekig — egykor az istenek és szellemek titok
zatos beavatkozásának tulajdonítottak. Mára azonban 
már kiszámítható jelenségek, és ebből az is kiderül, 
hogy a véletlenek mögött gyakorta még feltáratlan tör
vényszerűségek lapulnak.” Az emberekre, az emberek 
viselkedésére ezért ma azt mondhatjuk: „Talán nem 
vagyunk annyira szabályszerűek, mint a bolygók, de 
számos napi tevékenységünk ismédődő jellegű, ezért 
jól előre jelezhető. Tehát amíg társadalmi szinten az 
előrejelzések a legjobb esetben is ködösek maradnak, 
az egyén szintjén egyre kézenfekvőbbek.”

Ettől viszont „ne keseredjünk el”. Mikor Richard
son 1913-ban hozzákezdett az időjárás tudományos 
előrejelzésének kidolgozásához, az általános felfogás 
az volt, hogy az időjárás alakulását a véletlen játéka 
határozza meg. Richardson viszont helyesen ismerte 
fel az időjárást alakító tényezőket, de akkor -  sajnos -  
mégsem ért el gyakorlatilag használható eredményt. 
Ma a meteorológusok -  az általa lefektetett alapokon 
-  háromnapos előrejelzéseket tekintve 95%-os pon
tossággal tudják megadni a várható időjárást. Ennek 
lényegében két oka van: a kiinduló adatok részletes 
ismerete (radar- és műholdas térképek, nagyszámú 
felszíni és magaslégköri pontos, friss mérési adatok 
még az óceánok térségéből is stb.), valamint a gyors 
számítógépek.
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Vajon nem arról van-e szó a történelmi események 
vonatkozásában is, „...hogy a jövő előrejelzésének 
képességében pusztán az adatok pontossága és a 
számítógépek sebessége korlátozhat bennünket?”

Bizonyára nem véletlen az sem, hogy Richardson 
később részletesen foglalkozott a háború törvénysze
rűségeinek kiderítésével is. Bár a háborúk előrejelzé
se nem sikerült neki, de ugyanakkor valóban figye
lemreméltó, matematikailag kifejezhető törvényszerű
ségeket állapított meg rájuk vonatko
zóan. Nem gondolhatunk-e arra, hogy 
nem lehetetlen, hogy a megfelelő ada
tok birtokában....a tudomány és tech
nika összefog, hogy felfedje minden 
idők legnagyobb rejtélyét: akár az 
egyéni, akár a társadalmi értelemben 
vett jövőt”. Úgy tűnik tehát, hogy 
útban vagyunk a pozitivisták álmának 
megvalósulása felé, amikor a társada
lomtudományokat is a természettudo
mány módszereivel lehet megközelíte
ni, problémáikat megoldani. Nem ta
gadhatjuk azonban, hogy: „A háborúk 
és felkelések előrelátásának képessége 
... még ma is ugyanolyan kétséges, 
mint Lewis Richardson számára volt az 
1940-es években.”

Az eddigiekben még nem szóltunk arról, hogy a 
könyv mintegy fele -  összefonódva a fentiekkel -  a 
Dózsa György által vezetett 1514-es parasztlázadás 
történetének izgalmas, érdekes leírása, és tulajdon
képpen illusztrációval szolgál egy történelemben be
következett „villanásra”.

A szerzőről is szólni kell végül. Barabási Albert- 
László Székelyföldön született és ma neves amerikai

egyetemeken tanít. Személye és tevékenysége nem 
ismeretlen a magyar fizikusok közössége előtt, hiszen a 
fizikusi oklevelet Budapesten szerezte meg, és itt kezd
te pályáját, majd -  már Amerikában is -  több magyar 
kutatóval dolgozott együtt, ma pedig a Magyar Tudo
mányos Akadémia külső tagja. Könyve tele van magyar 
vonatkozásokkal, túlmenően azon, hogy a történeti 
példa -  az 1514-es parasztlázadás -  a magyar történe
lem része. Számos rajzot is találunk a könyvben -  ezek 

között szerepelnek például a mai budai 
vár részletei is. Ezek Részegh Botond 
grafikusművész munkái.

❖
A könyvet letéve elgondolkozik az 
ember arról, hogy mi is a fizika tár
gya. Nem is olyan régen (legalább is e 
sorok írója akkoriban ezt tanulta az is
kolában) az anyagon „nem mélyreha
tó változásokkal járó jelenségeket” 
tartották a fizika tárgykörébe tartozó
nak. A „mélyreható változások vizsgá
latát” a kémia feladatának tekintették. 
Azután hamarosan kiderült, hogy a 
legmélyrehatóbb változásokkal, az 
elemi részecskékkel és átalakulásaik
kal a fizika foglalkozik. A kémia jelen
ségeinek mélyebb magyarázata is 

csak a fizikai ismereteink bővülésével sikerült, nem 
is beszélve arról, hogy a genetika születésénél is 
fizikusok bábáskodtak. Most meg kiderül, hogy a 
humán dinamika alapvetésénél is fizikusokat talá
lunk. Talán igaza van annak a neves kutatónak, aki 
a fizika tárgykörét így definiálta: a fizika az, amivel 
a fizikusok foglalkoznak.

Berényi Dénes

HÍREK-ESEMÉNYEK

»ÚJ VILÁG TÁRUL FEL, OLYAN VILÁG, AMELYET 
AZ EDDIGI ESZKÖZÖKKEL NEM LÁTTUNK«
Világszínvonalú berendezés az ELTE Természettudományi Karán

Az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegye
temi projektnek köszönhetően Magyarország egyik 
legmodernebb, nanokutatásokkal foglalkozó centru
ma jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karán. Havancsák Károllyal, az 
Anyagfizikai Tanszék egyetemi docensével és Szabó 
Csabával, a Kőzettan-Geokémiai Tanszék egyetemi

További információ: http://kp.elte.hu, http://submicro.elte.hu

docensével egy visegrádi konferencia apropóján be
szélgettünk a SEM/FIB elektronmikroszkópról és az 
egyetemen folyó tudományos munkáról.

-  Hagyomány, bogy minden januárban konferen
ciát szerveznek. Miben különbözött ez az alkalom az 
eddigiektől?

Havancsák Károly: A mostani konferencia koráb
ban tanszéki téli iskola volt, ahol mindenki a saját 
tudományos témájáról beszélt. Ebben az évben az
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A Szerkezetkutató Centrum SEM/FIB laborja

összejövetelt kibővítettük és tematikussá tettük. A 
konferencia kimondottan a pásztázó elektronmikrosz
kóphoz (SEM/FIB) kötődő témákkal foglalkozott, 
amely az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” pro
jektjén belül az Anyagtudomány alprojektjéhez kötő
dik. Az előadások egy részét a mikroszkópot működ
tetők tartották, illetve olyan prezentációkat is hallot
tunk, amelyek a mikroszkóppal elért első eredmé
nyekről és a jövő terveiről számoltak be.

-  Milyen tapasztalatokat szereztek a konferencián?
Szabó Csaba: Nem emlékszem, hogy lett volna arra

példa akár itthon, akár az egyetemen, hogy a földtu
domány, a fizika, a vegyészet és a régészet kutatóit egy 
konferenciára össze lehetett volna hozni. Visegrádon 
ez történt, az összekötő kapocs a SEM/FIB volt. Na
gyon jó volt, hogy együtt leültünk, igazi áramlás és 
kapcsolat jött létre. Az interdiszciplinaritás ebben a 
témában nagyon fontos és gyümölcsöző. Óriási dolog
nak tartom, hogy összejött a dolog, szinte egy fal om
lott le, valahogy még a robaját is hallottuk. Mindenki 
végigülte az előadásokat, nem volt jövés-menés.

H. K.: A tudományágak az egyetemen eddig meglehe
tősen szeparáltak voltak, bezáródtak. A nanotechnológia 
azonban kifejezetten olyan tudomány, amelynek műve
lése igényli a különböző tudományterületek együttmű
ködését. A szakterületek elkülönülése régen indokolt 
volt: Newton az alma pH-értékével például nem kellett, 
hogy foglalkozzon. A nano-objektumoknál azonban 
nem lehet elkülöníteni a fizikai, kémiai és biológiai tu
lajdonságokat -  együtt kell őket kezelnünk. A pásztázó 
elektronmikroszkóp önmagában akkora értéket képvi
sel, hogy egy-egy tanszék nem tudja megvásárolni — az 
együttműködés a különböző tudományágak között 
szükséges és indokolt. A hatékony kihasználás is köve
teli ezeket az együttműködéseket. A visegrádi alkalom 
során felemelő volt átélni, hogy a tudások kicserélődnek 
a tudományágak között. Mindenki hallatlanul élvezte.

-  Kik vettek részt a konferencián és milyen hason
ló rendezvényekre számíthatunk a közeljövőben?

Sz. Cs.: BsC-hallgatótól egészen az emeritusig ter
jedt a skála. Több mint félszázan vettünk részt -  hall
gatók, oktatók, kutatók és doktoranduszok.

H. K.: Úgy gondolom, hogy mindenképpen érde
mes fórumokat szervezni évközben is, de ilyen volu
menű rendezvényt évente szeretnénk rendezni. Ha 
tudjuk tartani ezt a tempót, amit most diktálunk, 
akkor egy év múlva egy komoly tudományos konfe
renciával tudunk előállni. Visegrád egy pillanatfelvé
tel volt: most itt tartunk, innen haladunk tovább.

Sz. Cs.: Idén Budapest ad otthont egy nanotechno- 
lógiai konferenciának, ahol eredményeinket már a 
szakmai közvéleménynek is be tudjuk mutatni.

-  Mit kell tudni a SEM/FIB rendszerről, hogyan 
mutatnák be a nem szakmabelieknek?

H. K.: Az egyetemi előadásaimon azt szoktam mon
dani a hallgatóknak, hogyha az emberiség történelmét 
technológiai szempontból végignézzük, akkor a méter 
technológiától, a milliméter és a mikrotechnológián 
keresztül jutottunk el a nanotechnológiához. A techno
lógiákhoz megfigyelő eszközök is tartoztak: így a szem
től indulva érkeztünk el az elektronmikroszkópokig. A 
mikrotechnológia volt a 20. század nagy hozadéka, 
amely megváltoztatta az emberiség életét. A nano a 21. 
század technológiája, amely ugyanilyen hatással lesz az 
emberek életére. A számítógépek winchesteréi például 
már ezt a technológiát használják. A humángyógyászat
ban is jelentős áttörésről van szó, hiszen a nanotech
nológia mikroszkópjaival a baktériumoknál kisebb, 
nanoméretű vírusokat is megfigyelhetünk. A projekt 
keretében Kiss Éva például nanogömbökkel, gyógy
szertranszporttal foglalkozik.

Sz. Cs.: A belélegzett levegőrészecskék szerkezetét és 
kémiai összetételét is meg tudjuk már mondani, a kör
nyezetszennyezéssel és az élhető környezettel kapcso
latban is válaszokhoz juthatunk. Új világ tárul fel, olyan 
világ, amelyet az eddigi eszközökkel nem láttunk.

A SEM/FIB elektronmikroszkóp
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Az elektronmikroszkóp belülről

-  Milyen fenntartást igényel a pásztázó elektron- 
mikroszkóp?

H. K.: Speciális laboratóriumot építettünk fel. A port 
nem engedjük be, a hőmérséklet- és a páraingadozásra 
is nagyon érzékeny a rendszer. A beszéd rezgése pél
dául zavarja a mérések pontosságát, így a padlósző
nyeg, a falak és a plafon is hangelnyelő borítást kaptak. 
A minták tisztításával küszködünk jelenleg. A mikrosz
kóp heti programját előre meghatározzuk, amely nyil
vánosan hozzáférhető a http://submicro.elte.hu honla
pon. Energiatakarékos rendszerről van szó, amelynek

energiaigénye egy hűtőszekrényével egyezik meg. A 
gépet operátor kezeli, akivel együttműködve dolgoz
nak a kutatók. A berendezés egyik működtetője egyéb
ként egy MsC-hallgató, Ratter Kitti. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy hallgatóink is ismerhessék a legújabb ku
tatásokat. A doktoranduszok is részt vesznek a kutatá
sokban, szakdolgozatok készülnek a mikroszkóphoz 
köthetően, a kutatási projektek a doktori programok
hoz is szorosan kapcsolódnak.

-  Nemzetközi viszonylatban milyen berendezésről 
beszélünk?

H. K.: Magyarországon a maga nemében egyedülál
ló gépről van szó. Bécsben van hasonló eszköz, de ott 
nem rendelkeznek ennyi detektorral, felszereltségünk 
így sokkal jobb, több területen vagyunk képesek vizs
gálódni. Ez az eszköz azonban nem pusztán mikrosz
kóp, hiszen az elektronsugár mellett ionsugárral is 
rendelkezünk, amely nano-megmunkálást tesz lehető
vé. A mikroszkópia mellett elemanalízisre is lehetősé
günk van, illetve az anyagmintán belüli szemcsék 
irányítottságának vizsgálata is kivitelezhető. így szám
talan kérdésre tudunk válaszolni. A sokoldalúság na
gyon vonzó: osztrák, orosz, szlovák és amerikai ér
deklődők is használnák kutatásaikban a pásztázó 
elektronmikroszkópot. Kitárult a világ, egyenrangú 
partnerekként kapcsolódhatunk be a nemzetközi ku
tatások vérkeringésébe, új lehetőségeinkhez nagy 
reményeket fűzünk.

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Izrael csatlakozik a CERN-hez
Izrael lesz az első nem európai tagországa a svájci 
Genf mellett működő Európai Magkutató Központ
nak, a CERN-nek. Április 17-én az izraeli kabinet meg
szavazta, hogy az ország csatlakozzon az intézmény
hez. Történelmileg ez ideig a teljes jogú tagság csak 
az európai nemzetekre korlátozódott, azonban 2010

Mindenkit érhet baleset!
2011. április 21-én a Yale Egyetem, New Haven, Con
necticut egyik mechanikai műhelyében a Michele 
Dufault nevű fizika-csillagászat szakos egyetemi 
hallgatót ért halálos baleset jogosan keltette fel 
Amerika szerte az egyetemi kutatók és biztonsági 
felelősök figyelmét. Természetszerűleg azonnal fel
merült a kérdés, vajon az egyetem megelőzhette 
volna a baleset bekövetkezését. Akármi is a követ
keztetés azonban, Dufault halála -  amely késő éjjel 
következett be, miközben egyedül dolgozott -  min
denkit arra kell, hogy emlékeztessen, hogy első min
dig a biztonság!

júniusában a CERN Igazgatótanácsa megnyitotta az 
ajtót más államok számára is. A Tanács várhatóan a 
következő ülésén fogja jóváhagyni Izrael tagságát. A 
teljes jogú tagságot Brazília, Ciprus, Szerbia, Szlovénia 
és Törökország is célul tűzte ki.

(www.nature.com)

Az ifjú egyetemi hallgató hölgyet éjjel érte a halál 
az egyetem Sterling Chemistry Laboratóriumának me
chanikai műhelyében. A boncolás szerint a halál oka 
a nyakat ért „erős szorítás okozta fulladás” volt. Az 
éjjel folyamán a hallgató a műhelyben egy nagymére
tű esztergagépen dolgozott, amikor a haját a gép be
kapta és magához rántva megfojtotta. A holttestet az 
épületben dolgozó hallgatók találták meg, akik értesí
tették a hatóságokat. A műhely az épület alagsorában 
van, ahová csak megfelelő engedéllyel rendelkezők 
léphettek be, akik megfelelő biztonsági oktatásban 
vettek részt.
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A baleset után a hatóságok bezáratták a laborató
riumot és műhelyét. Az Egyetemen kívül az Occupa
tional Health and Safety Administration (OSHA) foly
tat vizsgálatot a baleset körülményeinek kivizsgálásá

ra. A vizsgálatok előreláthatólag több hónapig is el
tarthatnak, és azt is vizsgálják, hogy az egyetemen 
betartották-e az összes biztonsági előírást.

(www.yaledailynews.com)

Szinkrotronsugárzással vizsgálják a művészeti és régészeti maradványokat
Van Gogh egyszer így panaszkodott testvérének, mi
közben napraforgókat festett: „Minden reggel nap
keltétől dolgozom, mivel a napraforgók virágai olyan 
gyorsan kifakulnak.” Úgy tűnik azonban, hogy a fest
ményein a sárga színek is kifakulnak -  pontosabban 
szólva megbámulnák. Ez az elszíneződés a festék 
sárga pigmentjében a hat vegyértékű króm (CrVI) 
három vegyértékű krómmá (CrlII) történő lassú átala
kulására vezethető vissza, amely zöld színű vegyüle- 
tet alkot és a bámulást okozza. Ezt a roncsolásmen- 
tes spektroszkópiai detektívmunkát Letizia Monico 
Grenoble-ban végezte kollégáival, a Perugiai Egye
tem és az Antwerpeni Egyetem kutatóival, az Európai 
Szinkrotron Sugárforrás (European Synchrotron Radi

ation Facility, ESRF) intenzív röntgen nyalábjának 
felhasználásával.

Az ESRF röntgensugarai hasonlóan hasznosnak bizo
nyultak a párizsi Nemzeti Természettudományi Múze
umban Alexandra Houssaye-nak és kollégáinak, akik 
háromdimenziós képet készítettek egy 95 millió éves 
lábaskígyó-maradványról. Mindössze három lábaskí- 
gyó-maradvány létezik a világon, amelyek arra utalnak, 
hogy a kígyók lábakkal kezdték -  mint a gyíkok -  majd 
fokozatosan elvesztették azokat. A most vizsgált marad
ványnak csak egy lába volt szabadon látható, de a má
sik, amely a sziklában rejtőzött, szintén részletesen 
láthatóvá vált az ESRF-nek köszönhetően.

(http://cerncourier.com)

AZ AKADÉMIAI ELET HÍREI

Különleges csillagrendszert fedeztek fel magyar csillagászok
Nem egy, hanem három csillag alkotja azt a rendszert, 
amelyről a Derekas Aliz és Kiss László által vezetett 
negyvennégy tagú nemzetközi kutatócsoport számolt 
be a tekintélyes Science magazin április 8-i számában. 
Az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóin
tézet tudósai napjaink legpontosabb fényességmérő 
műszerével, a Kepler-űrtávcsővel találtak rá a külön
leges trióra.

-  A felfedezett asztrofizikai konfiguráció rendkívül 
ritka a csillagok világában, hiszen a Kepler-űrtávcső 
által folyamatosan mért mintegy 150 ezer csillag 
közül mindössze egyetlen ilyen rendszert ismerünk -  
hangsúlyozta az eredmények jelentőségét Derekas 
Aliz, az MTA CSKI munkatársa, a publikáció első 
szerzője.

Az MTA elnöke által 2009-ben elindított Lendület 
Fiatal Kutatói Program keretében végzett vizsgálatok 
során a csillagászok a HD 181068 elnevezésű, vi
szonylag fényes csillagról mutatták ki, hogy valójában 
egy olyan hármas rendszer, amelynek főkomponense 
az élete vége felé járó, felfúvódott vörös óriás csillag. 
Körülötte két, jóval kisebb és halványabb vörös törpe 
csillag kering, amelyek egy sokkal szorosabb pályán 
egymást is megkerülik. A hármas rendszer szerkezeté
nek felderítését a Kepler rendkívül nagy pontosságú 
fényességmérései tették lehetővé. A főkomponens 
körül keringő vöröstörpe-pár tőlünk nézve 45,5 na
ponta eltűnik az óriáscsillag mögött, miközben 0,9

napos periódussal egymást is elfedik. — A kölcsönös 
fedések eredménye egy jellegzetes fénymenet, amely
nek részleteit a Keplerrel tanulmányoztuk, így tudtuk 
megállapítani a hármas csillagrendszer felépítését — 
magyarázták a csillagászok.

A kutatók 2010 júniusában fedezték fel a rendszert, 
majd az azt követő négy hónapban a világ több ob
szervatóriumában is vizsgálták.

-  Többek között a piszkéstetői 1 méteres távcsővel 
is készültek nagy felbontású felvételek -  mutatott rá 
Derekas Aliz, aki elmondta, hogy a HD 181068 csilla
got Trinitynek keresztelték el, utalva ezzel hármas
csillag jellegére.

A részletes megfigyelések során kiderült, hogy a 
mintegy 800 fényév távolságban lévő, 5200 kelvin 
felszíni hőmérsékletű vörös óriás átmérője több mint 
12-szerese, tömege mintegy háromszorosa a Napun
kénak, valamint központi csillagunknál 93-szor több 
energiát sugároz a világűrbe. Két kisebb társa annyira 
apró égitestek, hogy azok távcsővel nem felbontha
tók, jelenlétük sem színképelemzésből, sem interfero- 
metriai adatokból nem volt kimutatható. Létüket és 
jellegzetes mozgásukat csak a rendszer fényességvál
tozásából tudták meghatározni a csillagászok.

Az MTA CSKI munkatársai úgy vélik: a hármas csil
lagrendszer felfedezése azért is jelentős eredmény, 
mert a HD 181068 egy olyan különleges asztrofizikai 
laboratórium, amelyben a törpecsillag-pár okozta
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rezgések vizsgálatán keresztül az árapályerők csillag
fejlődésben játszott szerepe jól tanulmányozható. 
Emellett az égitestek fényességváltozása alapján ki
mutatott rezgések értékes adatokat szolgáltatnak a 
csillagok méretéről, összetételéről és egyéb fizikai 
jellemzőiről is. A magyar kutatók által felfedezett hár
mas rendszert kivéve csak két olyan csillagtriót ismer
nek a csillagászok, amelyben 45,5 napnál rövidebb 
periódus a jellemző. -  A Trinity esetében ezért, a csil
lagászatban szokatlan módon, már emberi időskálán 
is kimutatható pályaváltozások történnek -  hangsú
lyozta a csillagász.

(www.mta.hu)

DEUTSCH GYULA, 1931-2011
2011. február 5-én elhunyt Deutsch Gyula, a Magyar 
Tudományos Akadémia külső és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat tiszteletbeli tagja.

Deutsch Gyula emeritus professzor a belgiumi Lou- 
vain-la-Neuvi-i Katolikus Egyetemen kísérleti fizikus
ként dolgozott mintegy 35 évig, használva egyetemé
nek gyorsítóját.

Kutatója volt a CERN-nek (a Nobel-díjas Carlo Rub- 
biával), a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumnak 
(USA), a svájci PSI Kutatóközpontnak és Kanadában a 
vancouveri TRIUMF központnak. Ezen intézetekben 
tanulmányozta az atommag, a pion és müon béta
bomlását és a semleges kaon CP-sértését.

Deutsch Gyula fő érdeklődési köre a gyenge köl
csönhatások szimmetriatulajdonságai, a neutrínó köz
vetlenül kimutatható tömege és a atommag béta-bom
lásának magfizikai szempontból történő tanulmányo
zása, kiemelkedő eredményeit is ezeken a területeken 
érte el. Száznál több cikke jelent meg referált nemzet
közi szaklapokban. A Standard Modell határairól mo
nográfiát írt.

Számos nemzetközi konferenciát szervezett és vi
lágszerte rendszeresen tartott meghívott előadáso
kat. Mint a Louvaini Egyetem klinikáinak konzultán
sa, az izotópok orvosi felhasználását is vizsgálta és 
segítette.

Több nemzetközi laboratórium tudományos taná
csát vezette (Louvain-la-Neuve, Belgium; Max Planck 
Institut für Kernphysik, Heidelberg, Németország; 
Paul Scherrer Institut, Viliigen, Svájc; TRIUMF, Van
couver, Kanada; JINR, Dubna, Oroszország). Konzul
tánsként dolgozott a Los Alamos-i laboratóriumban 
és a kanadai kormány tudományos tanácsának szer
vezetében (NSERC). Saját egyetemén először a magfi
zikai intézet, majd a fizikai tanszék igazgatója volt, 
valamint 5 évig tagja az Egyetemi Tanácsnak. Az Eu
rópai Fizikai Társulat felkérésére az Európai Közös
ség 5. keretprogramjában a PANS (Public Awareness 
of Nuclear Science in Europe) nemzetközi projektet 
koordinálta.

Tagja volt az Academia Europaea-nak, levelező 
tagja az osztrák Tudományos Akadémiának, külső 
tagja a Magyar Tudományos Akadémiának és tisztelet
beli tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, meg
választott Fellow-ja az Amerikai Fizikai Társaságnak, 
tagja a Belga Fizikai Társulat elnökségének.

A belga Tudományos Akadémia Wetrems-díjjal tün
tette ki.

A magyar kutatókkal való intenzív kapcsolata to
vább erősödött az elmúlt évek során. Kényszerű 
emigrációja kezdetén, a negyvenes évek végén, ötve
nes évek elején egyik alapítója a Leuveni Magyar Kol
légiumnak.

Tanszékén számos magyar munkatárssal dolgozott 
együtt. Amint lehetővé váltak a Magyarországról tör
ténő ösztöndíjas meghívások, mindig voltak magyar 
vendégkutatók intézetében. Számos közös munkája 
volt magyarországi intézetekkel és kutatócsoportok
kal. Az elmúlt években rendszeresen járt hazánkban, 
hogy előadásokat tartson vagy nemzetközi iskolák 
szervezésében vegyen részt. így például legutóbb, 
2002 augusztusában, a Debrecenben rendezett „II. 
International Symposium on Radiation Education” 
résztvevője volt.

Berényi Dénes
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A HADRONFIZIKÁBAN Fényes Tibor

MTA ATOM KI, Debrecen

Látható világunk elemi részecskékből, kvarkokból és 
leptonokból épül fel. A kvarkokból összetett legegy
szerűbb részecskék a mezonok és barionok, közös 
néven hadronok. A mezonok egy kvark -  egy anti- 
kvark párból, a barionok három valenciakvarkból 
állnak. Mivel hat kvark (u, d, s, c, b, t) és hat anti- 
kvark («, d, s, c, b, t ) létezik, a hadronok sokféle 
kombinációban épülnek fel. Az azonos (vagy nagyon 
hasonló) kvarkösszetételű mezonoknak gyakran 
külön nevet is adtak. így 2010-ben már több, mint 150 
mezon- és több, mint 130 barionállapot volt ismere
tes. A hadronokat tömegeikkel, összetételükkel és 
különböző kvantumszámaikkal lehet jellemezni. Il
lusztrációként az 1. ábrán fel van tüntetve néhány 
mezon- és barionállapot az lz izospinvetület-, S' rit
kaság- és C  bájkvantumszám-térben a kvarkösszeté- 
telükkel együtt. Teljesebb áttekintés található a Par
ticle Data Group [1] közleményben.

A hadronok vizsgálata több szempontból is fontos. 
Ma már általánosan elfogadott, hogy az erős kölcsön
hatás alapvető elmélete a kvantumszíndinamika 
(QCD). A kvark-antikvark kölcsönhatás természete 
pedig elsősorban a nehéz mezonok (közös néven 
kvarkóniumok, cc, bb) sajátságaiból, valamint a szó
ráskísérletekből ismerhetők meg. A helyzet hasonló a 
magfizika őskorához, amikor az atommagot összetar
tó erők felderítése céljából az egy protont és egy 
neutront tartalmazó deuteron sajátságait kezdték ta
nulmányozni.

Másrészt a hadronok a legegyszerűbb elemi kvar
kokból felépülő részecskék, sajátságaik megismerése 
nagyban elősegíti a bonyolultabb rendszerek (atom
magok, atomok, molekulák stb.) megértését is.

A jelen közlemény néhány fontosabb kísérleti és 
elméleti eredményről ad számot a hadronfizika terüle
téről. Ezek a következők: a hadronok szerkezete és

eredő spinje; a hadronok gerjesztett állapotai; rács- 
QCD számítások; a hadronok kölcsönhatásai; hadron- 
fizikai laboratóriumok, a kutatások fejlődési irányai.

A hadronok szerkezete

A hadronok szerkezetével kapcsolatban több kérdés 
is megválaszolásra vár. Például milyen a valenciakvar- 
kok térbeli eloszlása; milyen a kvarkok és az erős 
kölcsönhatást közvetítő gluonok dinamikája; hogyan 
alakul ki a hadron spinje; milyen a tengerkvarkok 
összetétele és milyen a hozzájárulásuk a hadronok 
észlelhető sajátságaihoz stb.

A hadronok szerkezete különböző reakciókkal ta
nulmányozható. Igen nagy energiájú (kemény) reak
cióknál (< 0,1 fm távolságoknál) perturbációs számí
tás alkalmazható, > 1 fm távolságoknál (lágy reak
cióknál) azonban ez a számítási mód nem működik. 
Szerencsére faktorizálhatók a formulák, ami azt jelen
ti, hogy a nagy impulzusú (perturbatív) és alacsony 
impulzusú (nem perturbatív) oldalai a kölcsönhatá
soknak világosan elválaszthatók.

A hadronok szerkezetének tanulmányozására sok
féle reakciót használnak: 

pp, pp rugalmas szórás, 
pp —» Vl~X Drell-Yan-folyamat, /= lepton, 
lepton + IV—> lepton + X mélyen rugalmatlan szórás 

(DIS),
lepton + N  —» lepton + hadron + X  félig inkluzív 

mélyen rugalmatlan szórás,
yp -A p'n, p, co, ... általánosított partoneloszlási 

(GPD) reakciók stb.
A következőkben csak a proton szerkezetére, vala

mint a proton spinjének megértésére vonatkozó vizs
gálatokat tárgyaljuk részletesebben.
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1. ábra. Bal o ldalon: a) A leg k ö n n y eb b  u-, d-} s-kvarkokból felép íte tt p szeu d o sk a lá r (Jp = 0") m ezo n o k  az izosp inve tü le t (7Z) és ritkaság 
(5*0 kvan tum szám síkban . Kilenc á llapo t (nonett), am elyek  m ellett m ég az r\c ( cc) m ezon  is szerepel, b ) Az u-, d-, s-, c-kvarkokból felépített 
p szeu d o sk a lá r m ezonok . T izenhat állapot.

Jo b b  o ldalon: a) A leg k ö n n y eb b  J p = V4+ spin-paritással ren d e lk ező  nyolc barionállapo t (ok tett) ren d sze rezése  az izosp inve tü le t (7Z) és rit
kaság  (5 0  kvan tum szám síkban . A b arionszim bó lum ok  m ellett a k v arkhozzárendelések , bal o ldalon  p ed ig  a m ultip le ttek  átlagos töm ege és 
a  tö m eg k ü lö n b ség ek  láthatók, b )  Az u-, d-, s-, c-kvarkkom binác iókbó l fe lép íte tt húsz  b arionállapo t az 5 ', C  kvan tum szám ok terében .

A proton szerkezetét nagyenergiájú pp, pp  rugal
mas szórási kísérletekben már évtizedek óta vizsgál
ják a CERN-ben és a Fermi-laboratóriumban, néhány
szor tíz GeV-től 1,8 TeV-ig terjedő tömegközépponti 
energia (sl/2) tartományban. E rugalmas szórási vizs
gálatok alapján a protonban három réteget lehet meg
különböztetni (2. felső ábra).

Az első, ~0,2 fm sugarú gömbben van a három va- 
lenciakvark bebörtönözve. Ebben a tartományban a 
pp rugalmas szórás úgy jön létre, hogy az egyik pro
ton valenciakvarkja ütközik a másik proton valame
lyik valenciakvarkjával „kemény” ütközésben, ahol az 
átadott négyesimpulzus-négyzet 111 ~ 4 GeV2 (a ré
szecskefizikában használatos To = 1, c = 1 egységek
ben) vagy nagyobb.

A második ~0,44 fm (külső) sugarú réteg „barionos 
töltés” nevet visel, pp- vagy />/>-ütközéseknél e réte
gek között to vektorbozoncsere történik, az átadott 
négyesimpulzus-négyzet Ifi ~ 1 és 4 GeV2 között 
van. Az 1-es spinű co-mezon cseréje analóg azzal, 
mint amikor egy elektromos töltést fotoncserével 
vizsgálunk.

A harmadik réteg külső sugara -0,87 fm, ami egy
ben a proton töltéssugara. E réteg kis Ifi tartomány
ban vizsgálható, közel egyenes irányban a bombázó 
nyalábokkal. E szórásnál a proton külső rétegében 
lévő gg-kondenzátum (pionfelhő) hat kölcsön a 
másik proton hasonló rétegével, ami diffraktív szórás
hoz vezet. Kis 111 tartományban (0 és 1 GeV2 között) 
pp-szórásnál a Coulomb- és erős kölcsönhatások kö
zött interferencia lép fel.

Különböző modellek alapján leírható, hogy hogyan 
alakul a d o /dt differenciális hatáskeresztmetszet a pp- 
szórásban az átadott négyesimpulzus-négyzet 111 
függvényében. Külön-külön számították a hatáske- 
resztmetszetet valencia qq, co-mezon csere és diffrak
ciós szórásra (Islam és mts. [2]).

A CERN-i nagy hadronütköztető (LHC) lehetőséget 
ad arra, hogy a pp-szórási vizsgálatokat 14 TeV tö
megközépponti energiáig kiterjesszék. E célra létre
hozták a TOTEM (7ö7al cross-section, .Elastic and 
diffracion scattering Measurement) berendezést (Bres- 
san, Greco [31), amivel 0-10 GeV2 111 tartományban 
vizsgálják a rugalmas szórási hatáskeresztmetszeteket.
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B ebörtönzö tt valenciakvarkok

A „barionos tö ltés” 
ré tege  (ü tközésnél 
tű-m ezon-csere)

gg-kondenzátum
(píonfelhő)

0,2 0,44 0,87 r (fm )

/

2. ábra. Felül: A p ro to n  szerk eze tén ek  m odellje nagy  energiájú  pp  
és p p  rugalm as ü tközési k ísé rle tek  alapján, Islam  és m ts. [2],

Alul: Polarizált e lek tron- (vagy m üon-) nyaláb  szóródása po lari
zált p ro to n o n . A n u k leo n  spin je  a valencia- és tengerkvarkok  e red ő  
sp in jéből, a  kvarkok  keringési im pu lzusnyom atéka inak  összegéből 
és a  g lu o n o k  e re d ő  sp in jébő l tevődik  össze. Az áb rán  csak  a  va len
ciakvarkok  é s  részb e n  a g lu o n o k  sp in je inek  hozzájáru lása van  fel
tün te tve , a  valódi he lyzet en n é l sokkal bonyolu ltabb .

A rugalmas szórási és (legtöbb) diffraktív eseményben 
a végállapoti proton kis szögben repül a bombázó 
nyalábhoz képest, ami speciális detektorrendszer ki- 
fejlesztését kívánta meg.

A proton szerkezetének várható pontosabb felderí
tése analóg lesz azzal, mint amikor Rutherford és 
munkatársai 1911-ben feltárták az atom szerkezetét 
a-részecskék szóródásának vizsgálata alapján.

A nukleonok spinje V2. Jelenlegi ismereteink szerint 
ez a spin a) a valenciakvarkok, tengerkvarkok (és 
antikvarkok) spinjeinek eredőjéből, b) a kvarkok ke
ringési impulzusnyomatékainak összegéből és c) a 
gluonok hozzájárulásából tevődik össze.

A SLAC (Stanford) laboratórium úttörő kísérletei 
nyomán a CERN-i EMC (European Muon Collabora
tion) kutatócsoport arra a meglepő következtetésre 
jutott, hogy a kvarkspinek csak viszonylag kis hozzá
járulást adnak a proton spinjéhez. Az eredményeket 
megerősítették a CERN-i második generációs, továbbá 
a SLAC- és DESY- (Hamburg) kísérletek is: a valencia- 
és tengerkvarkok spinjei csak 30%-át adják a nukleon 
spinjének. Ezt a felismerést szokták úgy emlegetni, 
mint a spin-„krízis” kezdetét.

A kvarkok eredő spinje. A nukleon spinjére vonat
kozó kvarkszintű ismereteink elsősorban polarizált,

mélyen rugalmatlan szórási kísérletekből erednek. 
Ezekben nagyenergiájú, a nyaláb mentén polarizált 
elektronokkal vagy müonokkal vizsgálják a szintén 
polarizált proton (neutron) szerkezetét. Azok az 
elektronok, amelyeknek spinje a nyaláb irányába mu
tat, majdnem kizárólag olyan kvarkokkal lépnek köl
csönhatásba, amelyeknek ellentétes a spinbeállása. 
Amikor a nyalábpolarizációt (vagy nukleonpolarizá
ciót) megfordítják, a leptonok más kvarkokkal lépnek 
kölcsönhatásba és ilyenkor megváltozik a szórási 
szög és energiaveszteség. A különbségből a kvarkspi
nek aszimmetrikus beállására lehet következtetni. A 
kísérletek szerint a proton w-valenciakvarkjainak 
spinje ugyanolyan irányú, mint a proton egészének 
spinje, míg a P-valenciakvark spinje ezzel ellentétes 
(2. alsó ábra).

A COMPASS (CERN) és HERMES (DESY) eredmé
nyek szerint a gluonpolarizáció kicsi vagy zéró. 
Annak a lehetősége, hogy a nukleon hiányzó spinjé
nek többségét a gluonok hozzák létre, kizárható (Bra- 
damanti [4]).

A kvarkok keringési impulzusnyomatéka. A nuk
leon tömege ~939 MeV/c2, ugyanakkor a nukleont 
felépítő u- és rí-valenciakvarkoké < 7 MeV/c2. Mindez 
arra utal, hogy a kvarkok a nukleonban valószínűleg 
nagy sebességgel mozognak és az energia- (tömeg-) 
tartalom jelentős része a kvarkok (keringési) mozgá
sából eredhet. A kísérletek ezt alátámasztani látsza
nak. A Jefferson-laboratóriumban (USA) végzett méré
sek szerint a kvarkok keringési impulzusnyomatéka 
az x  Bjorken-változó nagy értékeinél (x > 0,6) jelen
tős. A DESY HERMES-együttműködésben a céltárgy 
transzverzspin-aszimmetriáját mélyen rugalmatlan 
Compton-szórással vizsgálták. Modellfüggő analízissel 
sikerült meghatározni az w-kvark teljes impulzusnyo
matékának hozzájárulását a nukleonspinhez. Az elő
zetes eredmények szintén jelentős hozzájárulásra 
utalnak.

A nukleonokban a ritka- (s-) kvark a tengerkvar
kok között lehet jelen. Mind a Jefferson-laboratórium 
HAPPEX, mind a DESY HERMES kísérletekben nyert 
eredmények arra utalnak, hogy a ritka kvarkok hozzá
járulása a nukleonspinhez nagyon kicsi (vagy zéró). A 
HERMES-eredmények szerint általában a tengerkvar
kok polarizációja nagyon kicsi.

A proton spinszerkezetét igen részletesen tárgyalja 
Bass [5] összefoglaló munkája.

A hadronok gerjesztett állapotai és bomlásai

A hadronok gerjesztett állapotainak vizsgálatára több
féle berendezést is kifejlesztettek. Igen hatékonynak 
bizonyult például a CERN-i lassított antiproton kí
sérletekben felhasznált kristályhordó spektrométer. 
Ennek fő eleme egy 1380 Cs(Tl) detektort tartalmazó 
detektorrendszer, amit proporcionális kamrával és 
jet-driftkamrákkal is kiegészítettek. A rendszer le
hetőséget ad a pp-megsemmisülés után előállt me
zonok tömegének és kvantumszámainak (/ izospin,
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/  spin, P paritás, C töltéstükrözéses pari
tás) meghatározására. A programban ma
gyar kutatók is eredményesen vettek részt 
(Hidas [6]).

Mezonok

A különféle mezonok gerjesztett állapotai
ról áttekintő képet ad a 3■ ábra.

Az utóbbi évtizedekben a kvantum-szín- 
dinamika az erős kölcsönhatás elfogadott 
elméletévé nőtte ki magát. Nagyobb távol
ságoknál (>0,2 fm) az erős kölcsönhatás 
erőssége azonban olyan nagy, hogy a QCD 
perturbációs módszereket már nem alkal
mazhat. Léteznek viszont olyan QCD által 
sugallt modellek, amelyekkel a „lágy” had- 
ronikus és nukleáris folyamatok is sikerrel 
tárgyalhatok.

Az elmélet feladata, hogy nem csak a 
hadronok összetételét, hanem tömegét, 
gerjesztéseit, reakcióit és bomlásait is értel
mezze.

A hadronok dinamikájának leírására 
több kvarkmodellt is kidolgoztak. A kvark- 
modellek felteszik, hogy a mezon össze
tevő kvark-antikvark párból áll. A kvark 
és antikvark tömegei a királis szimmetria 
spontán sérüléséből származnak (6. alsó 
ábra).

A kvarkmodellek legtöbbje tartalmazza a 
következő elemeket:

A mezonban lévő kvark és antikvark 
között fellép egy centrális kölcsönhatás, 
ami azonos a QCD potenciáljával:

a)

Ha = V,QCD
4 a s u------ - + kr.

r| “ /(|> hy /„  / ;  / 2 r|2 w2 to3 *3 / 3 / 4 r|4 o>4 to5 h5 / 5 / 6

Itt ccs az erős kölcsönhatás csatolási para
métere, r a kvark-antikvark közti távolság, 
k a bebörtönző potenciál állandója. A po
tenciál első tagja a Coulomb-potenciálhoz 
hasonlít, ennek létét a nagyenergiájú szó
ráskísérletek igazolják. A VQCD potenciál 
ilyen alakban történő felírását a cc, bb 
kvarkónium-mezonok gerjesztési spektru
mai is meggyőzően alátámasztják.

A mezonspektrumok értelmezéséhez 
azonban azt is fel kell tételezni, hogy a 
kvark és antikvark között fellép egy erős 
//" spin-spin kölcsönhatás. Ilyen kölcsönhatást az 
analóg pozitróniumnál (az elektron és pozitron kötött 
állapotánál) is észleltek, de ott ez csak gyenge, hiper- 
finom felhasadást okoz az energianívókban. A me
zonnál a részecskék közötti távolság több nagyság
renddel kisebb, így itt -  mint azt a kvarkóniumokkal 
kapcsolatos kísérletek mutatták -  a spin-spin „kromo- 
mágneses” kölcsönhatás igen erős és jelentős felhasa
dást okoz. Ilyen felhasadás lép fel például az 1 1S0 és 1

3. ábra. A könnyű izoskalár (a), izovektor (b) és A-mezonok (c) kísérleti tömeg
spektruma (M). Az egyes mezonállapotoknál a spin (/), paritás (jt) és töltéstükrö
zéses paritás (O  is fel van tüntetve. A megbízhatóan azonosított nivókat vastag, a 
kevésbé megbízhatókat vékonyabb vonalak jelölik. Klempt, Zaitsev [7] alapján.

35j állapotok között, ahol az 'áj, állapotban a kvarkspi- 
nek ellentétes, a 35i állapotban azonos irányba mutat
nak ([8]-ban az V.2.2. pont).

A mezonoknál spin-pálya kölcsönhatás is lehetsé
ges ( f f 1), de ez általában kicsi.

A bebörtönzési potenciálban (kr) szereplő k meny- 
nyiséget általában függetlennek tekintik a spintől és 
a kvarkok „íz”-étől (4. ábra középső, valamint alsó 
része).
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4. ábra. Könnyű izovektor mezonok. Felül és középen: A mezontö
megek négyzetei (M2) az n, l és Jpc kvantumszámok függvényében.

Alul: Az L = 1 keringési impulzusnyomatékhoz tartozó gerjesz
tési energiák ÍEgerj) egyes mezonokra és barionokra az L -  0 álla
potok energiájához viszonyítva, egyirányú spinbeállások esetén. 
nn = 2"“ (dd+wt) könnyűmezon-kombinációt jelöl. Az eredmé
nyek arra utalnak, hogy a Vga, = -(4/3) (a/r) + potenciálban a fe 
mennyiség lényegében független a /spintől és a kvarkíztől. 
Klempt, Zaitsev [7] alapján.

A ritka kvark tömege kicsivel nagyobb, mint az tr
és d-kvarké. Egyébként az összetevő kvarktömegek 
szabad paraméterek.

Az izoskalár- (azaz nulla izospinű) mezonoknál a 
különböző ízű konfigurációk keverednek, például u ü 
<-» dd  <-> ss.

Főleg ezek az összetevők határozzák meg a had- 
ronspektrumokat.

A spintől függő kölcsönhatást Godfrey és Isgur [91 
egy gluon cseréjére, Vijande és mts. Goldstone-bozon 
cserére, a Bonn-kvarkmodellek (Koll és mts. 2000; 
Ricken és mts. 2000) pedig instanton effektusokra 
vezetik vissza. (Az instantonok közelítőleg úgy tekint
hetők, mint a QCD-vákuumban fellépő nem perturba- 
tív fluktuációk, amelyekben viszonylag kis térfogat
ban nagyon erős terek jelennek meg. Közvetlen ins
tanton effektusok pszeudoskalár és skalár mezonok
nál várhatók. Bevezetésük például magyarázhatja, 
hogy az ti' mezonok tömege miért majdnem kétsze
rese az T) mezon tömegének. Az instantonvákuum el
mélete azonban még távolról sem lezárt.)

A felsoroltak közül csak a Godfrey-Isgur-modellt 
tárgyaljuk részletesebben, mivel ez mind a mai napig 
átfogó, referenciamodellnek számít. Létrejöttét a 
kvantumszíndinamika motiválta és -  eltérően a koráb
bi modellektől -  már relativisztikus effektusokat is 
figyelembe vesz.

Godfrey-Isgur mezonmodellje. A modell szerint a 
mezon dinamikája egy olyan „puha-QCD” Hamilton- 
operátorral írható le, amelyben rövid távolságoknál egy 
gluon cseréje dominál, nagyobb távolságoknál pedig 
egy íztől független Lorentz-skalár kölcsönhatás. A Ha- 
milton-operátor alakja (h = 1, c = 1 egységekben):

H'V = (H0 + V)'!' = Ex¥,

Ho = Í™ \+ \P\2 + \p \ \

ahol mq, ni- a kvark, illetve antikvark nyugalmi tö
mege, p  a relatív impulzus tömegközépponti rend
szerben,

V = H c + H ss + H™ + H A,

itt f f  a centrális potenciál, ami Coulomb-kölcsönha- 
tásból plusz a br+ c típusú bebörtönző potenciálból 
áll, ez utóbbit harmonikus oszcillátor potenciállal 
közelítik, l f s a spin-spin kölcsönhatás, HIS a spin
pálya kölcsönhatás és Ef a megsemmisülési kölcsön
hatás, ami a -megsemmisülés lehetőségét veszi fi
gyelembe gluonokon keresztül. Ez csak izoskalár me
zonoknál lehet jelentős.

Az elmélet paraméterei a következők. Tömegek: 
0,5(mu+mf) = 220 MeV, ms = 419 MeV, mc = 1628 
MeV, mb = 4977 MeV; A = 200 MeV; a bebörtönző po
tenciál b és c értékei és mások.

A modell alapján számíthatók a mezonok gerjesz
tett állapotainak energiái (tömegei), kvantumszámai, 
az állapotok hullámfüggvényei -  például az
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5. ábra. Egyes mezonok alacsony spinű alap és gerjesztett állapotai. Tömegek (M) GeV-ben. Vonalak: kísérleti adatok, vonalkázott terüle
tek: elméleti értékek Godfrey és Isgur QCD által motivált, részben relativisztikus modellje alapján [91.

—  (uu + dd), ss, cc, bb
f i

tartalom különböző radiális (n) kvantumszámoknál 
az erős, elektromágneses, gyenge bomlási amplitúdók 
és a töltéssugarak.

A gerjesztési spektrumokra példák láthatók az 5. 
ábrán. Godfrey és Isgur [91 eredeti dolgozatában izo- 
skalár, cc, bb és más c- és ú-kvark tartalmú mezo
nokra is vannak adatok. Számítottak továbbá parciális 
bomlási szélességeket (például a p —> tctt, (() —> KK K* —> 
Kn bomlásokra) és sok más mennyiséget is.

A modell nagy előnye más ad hoc leírásokkal 
szemben, hogy egységes leírást ad a mezonok statiká
jára és dinamikájára a legnehezebb Y (bb ) mezonok
tól a könnyű pionokig. Az alacsonyan fekvő állapotok 
energiáit elég jól leírja. A modell hátránya, hogy a 
relativisztikus effektusokat csak félig kvantitatíven 
veszi figyelembe (a Hamilton-operátor kimutathatóan 
nem kovariáns), továbbá hogy gluonlabdákat és hib
rid állapotokat nem tartalmaz. Ez utóbbiak tárgyalásá
ra a rács-QCD számításoknál visszatérünk.

Barionok

A barionok gerjesztett állatpotainak és bomlásainak 
leírására is rendelkezésre állnak modellek. Sikeres és 
átfogó volt Isgur és Kari QCD által motivált nem-rela- 
tivisztikus modellje, amit később részben relativiszti- 
kussá fejlesztettek (Capstick, Isgur). Rendelkezésre áll 
továbbá a félrelativisztikus fluxuscsőmodell, az ins-

tantoneffektusokra, Goldstone-bozon (pion-) cserére 
alapozott modellek, valamint az algebrai kollektív 
modell is. Mindezekről jó összefoglalást ad Capstick 
és Roberts [10] munkája.

Capstick és Isgur részben relativisztikus barionmo- 
dellükben feltételezik, hogy a barion három véges 
kiterjedésű összetevő (constituent) kvarkból áll, ame
lyek tömege 220 MeV (a könnyű kvarkokra), illetve 
420 MeV (a ritka, s-kvarkra). A modell Schrödinger- 
egyenletében szereplő Hamilton-operátor

H=  £  sjp] + m2t + V
i

alakú, ahol V a relatív helyzettől és impulzustól (p) 
függő potenciál. Ez nem relativisztikus határesetben a 
következő tagokból áll:

lim V =
p j  m i —>0

K.,+ V,húr Coul. V + Vhiper finom  SL'

Itt Vhúr = I.t bl,+ c, ahol b a húr feszültsége, /, az z'-edik 
kvark távolsága a húr csomópontjától, c állandó, VCoul 
a Coulomb, Vhiperfinom a hiperfinom, VSL a spin-pálya 
kölcsönhatás potenciálja.

A Hamilton-operátor mátrixot nagy harmonikus 
oszcillátor alapon feszítették ki, majd a mátrixot dia- 
gonalizálva adatokat nyertek az N, A, A, E rezonanciák 
tömegeire széles spin-paritás tartományokban. Számí
tották továbbá a hullámfüggvényeket és a nukleonok 
és A rezonanciák Nn bomlási amplitúdóit is. Ez utób
biak négyzete határozza meg az Nn bomlási szélessé
get, a r-t.

186 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 / 6



N a - 1/2) tömeg (MeV/c2) D Q -  3/2)

G19(2250) 
/ í19(2220) 
Dj 5(2200) 
G17(2190) 
/’„(2100) 
5„(2090) 
A 3(2080) 
F15(2000) 
1̂7(1990)

f ’i3(1900)
P13(1720)
A iC1710)
A 3(1700)
Í i5(l680)
As0675)
5„(l650)
5„(1536)
A 3(1520)
Pu (1440)

Ai(939)

kísérlet

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000 -

---------------- —
---------------- = 2 = ^

' A, h(2420) 
-A7G390)
- A 5(2350) 
-A9C23OO)

-531(2150) 
,F}5(2000) 
/F}7(1950) 
'A 3d940) 
- A s(1930) 
-A 3C1920) 
' A iÜ 910) 
'As(1905) 
'S31(1900) 
-A1C175O) 
-A 3d700)
- 531(1620) 
-A 3(i600)

-P33(1232)

kvakmodell kísérlet

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

*

*

1
1- - - - - - - - - - - - - -

!  *  *

*  *  ] - - - - - - - - - - - - - -

i
1

1
1 *  *

H e  *  1
- - - - - - - - - - - - - - 1

1
1

+

1
1
1- - - - - - - - - - - - - -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+  i  ~

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+  !  - +
1 3  5 9
2 2 2 2

f
6. ábra. Felül: A nukleon gerjesztési spektruma, külön-külön az / -  VS izospinű Nés I  = 3/2 izospinű A állapotokra. A kísérleti eredmények
nél a folytonos vonalak olyan nívókat jelölnek, amelyek léte biztos vagy nagyon valószínű, és sajátságaik elég jól ismertek. A spektroszkó
piai jelölések Z2t2/ szerint. A kvarkmodell alapján számolt nívók Capstick, Roberts munkáin alapulnak és az N= 1, 2 sávok összes, az N= 3, 
4, 5 sávok alacsonyan fekvő állapotait tartalmazzák. Particle Data Group [1] alapján.

Alul: A nukleon néhány alacsonyan és magasan fekvő állapota. A csillagok arra utalnak, hogy azonosításuk nem egyértelmű. Glozman 
[11] alapján.

A 6. felső ábra bemutatja a nukleon gerjesztési 
spektrumát külön-külön az I  = 1/2 izospinű N  és I = 
3/2 izospinű A állapotokra. A kvarkmodell alapján 
számított elméleti értékek Capstick, Roberts [10] mun
káin alapulnak. Az elmélet 2,4 GeV gerjesztési ener
giáig ~45 N  állapotot jósol, de csak 12-t sikerült meg

bízhatóan és 7-et vagylagosan azonosítani a kísérleti
leg észlelt nívókkal. Jelenleg több elektrongyorsítón 
intenzív kutatómunka folyik a barion-rezonancia- 
spektrumok alaposabb megismerésére. Elméleti oldal
ról, ha létezne erősen kötött kétkvark-állapot, ez a 
szabadsági fokok számát csökkentené és így alacsony
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gerjesztési energiáknál kevesebb nívó lenne várható. 
Ugyanakkor a Bijker, Iachello, Leviatan által javasolt 
algebrai kollektív modell a spektrum alsó részében 
még több nívót jósol. A kísérletileg észlelt nívók 
száma még a kvark-kétkvark modellek által jósoltak
nál is jóval kevesebb.

Számították a nukleonok és A-rezonanciák Nn, Nr\, 
Ari, Aft, Np, AK, S/C bomlási szélességeit (T) is (Caps- 
tick, Roberts [10]).

Összefoglalóan az a következtetés vonható le, 
hogy a felsorolt barionmodellek a barionok gerjesz
tett állapotait elég jól leírják, gyakran különböző 
szempontok alapján. Az egy gluon cseréjére alapo
zott modell a legegyszerűbb és a spektrum ésszerű, 
gazdaságos leírását adja. Szigorúan véve egyik mo
dell sem QCD alapon nyugvó, de QCD által motivált 
és egyesek részben relativisztikusak. Az erős és 
elektromágneses bomlási amplitúdók leírása azon
ban már távolról sem olyan jó, mint a gerjesztési ní
vóké. Ez több okra vezethető vissza: a kinetikusener- 
gia-tagra a Hamilton-operátorban, a tenzorerők és a 
háromtest-erők jelenlétére vagy hiányára, a pion mé
retére stb. A hullámfüggvények részleteire a bomlási 
amplitúdók sokkal érzékenyebbek, mint a gerjesztési 
spektrum.

A 6. alsó ábrán a nukleon néhány alacsonyan és 
magasan fekvő állapota látható. Megfigyelhető, hogy 
a magasan fekvő állapotokban az azonos spinű, de 
ellenkezőparitású nívók közel egyenlő tömeggel ren
delkeznek. A jelenség azzal magyarázható, hogy kis 
gerjesztési energiáknál a valenciakvarkok erősen kö
tődnek a kvarkkondenzátumhoz és így nagy az össze
tevő (dinamikai) tömegük. Ekkor a valenciakvarkokat 
nem-relativisztikus, kvázirészecskéknek lehet tekinte
ni. Magasabb energiáknál azonban az azonos spinű, 
de ellentétes paritású nívók energiája közel egyenlővé 
válik, királis szimmetria érvényesül. Ez csoportelmé
leti nyelven a QCD királis szimmetriájának visszaállá- 
sát jelenti nagyobb gerjesztési energiáknál.

Rács-QCD számítások hadronokra

Rács-QCD számítások a hadronok kötött állapotait az 
elsődleges elvekből (a QCD Lagrange-energiasűrűsé- 
géből vagy annak különböző közelítéseiből) kiindul
va írják le. A számításokban a téridő-kontinuumot 
négydimenziós pontokból álló dobozzal közelítik. A 
kvark- és gluonkvantumtereket csak a rácspontokon 
(vagy annak összeköttetésein) vizsgálják. így a QCD 
egyenletei diszkretizálhatók, a deriváltakat véges dif
ferenciákkal lehet helyettesíteni, ami egyszerűsítést 
jelent az egyébként végtelenül nehéz probléma keze
lésében. A számítások többdimenziós integrálást kí
vánnak az adott térben, amit Monte-Carlo-eljárással 
végeznek. Ez a QCD-vákuumra olyan térkonfiguráció
kat generál, amelyeknek legnagyobb a járuléka az 
integrálhoz. Általában több száz konfiguráció szüksé
ges, hogy a Monte-Carlo-számításból eredő statiszti
kus hibát 1% alá lehessen csökkenteni.

A rács-QCD számítást véges térfogatra és véges 
rácsközre végzik. A számítások térfogattól való függé
se gyorsan csökken a térfogat nagyobbodásával, álta
lában elég —2,5 fm átmérőjű térfogatot figyelembe 
venni. A rácspontok egymáshoz való közelítésével a 
számítások nagyon elbonyolódnak. A fejlesztések 
eredményeként ~0,1 fm rácspontközzel már elég jól 
lehet közelíteni a kontinuum QCD-t. A módszer rész
letes leírása található például Montvay, Münster [12] 
közleményében, valamint [l]-ben további utalások.

A számításokban csak u-, d- és s-kvarkokat vesz
nek figyelembe, mivel a c-, b- és í-kvarkok túl nehe
zek ahhoz, hogy lényeges hatást gyakoroljanak. 
Hosszú ideig problémát jelentett a dinamikus (vagy 
másképpen tenger-) kvarkok figyelembe vétele, mivel 
ezek a számításokat igen elbonyolították (például 107 
dimenziójú mátrix inverzióját kívánták) és a költsége
ket nagyon megnövelték. Az algoritmusok tökéletesí
tésével és ~1015 művelet/s sebességű szuperszámító
gépek alkalmazásával azonban már ezek is figyelem
be vehetők.

A számításokban az u-, d- és s-kvarkok tömegei, 
valamint az as csatolási erősség bemenő paraméterek. 
Általában felteszik, hogy mw md «  mJ2. Először 
mind kísérletileg, mind elméletileg jól definiált 
mennyiségeket számítanak ki (például a n-, K-, Ds-, 
y-mezonok tömegeit). E számításokkal lefixálják a 
kvarktömegeket, majd ezeket használják fel a további, 
új mennyiségek számításánál. A jelenlegi számítások
ban nagyobb kvarktömegeket használnak, mint ami
lyenek az u- és rf-kvarkok reális (a QCD Lagrange- 
energiasűrűségében szereplő) tömegei. Ennek fő oka, 
hogy így sokkal kisebb számítógép-kapacitásra van 
szükség. Növekvő számítógép-teljesítménnyel, az 
algoritmusok javításával, a királis effektiv elmélettel 
való kapcsolat tökéletesítésével azonban remélhető, 
hogy pár éven belül áthidalható lesz a rács-QCD szá
mítások és a fizikai kvarktömegek közötti rés. Nagyon 
fontos a figyelembe vett véges térfogat és véges rács
közök hatásának pontos ismerete. Csak ezek tisztázá
sa után remélhető, hogy megbízható következtetése
ket lehet levonni, például a kvark keringési impulzus
nyomatékára, az általánosított partoneloszlási (GPD) 
függvényekre stb.

A badrontömegekre vonatkozó rács-QCD elméleti 
és kísérleti eredmények összevetése a 7. felső ábrán 
látható. E számításokban dinamikai u-, d- és s-kvar- 
kokat is figyelembe vettek. A hadrontömegeket a szá
mítások elég jól reprodukálják.

A dinamikai (vagy másképpen tenger-) kvarkokat 
is figyelembe vevő, néhány nem perturbatív rács- 
QCD számítás eredménye a 7. alsó ábrán látható. Az 
összes számított mennyiség néhány százalékon belül 
konzisztensen egyezik a kísérleti adatokkal. Ez re
ményt ad arra, hogy további mennyiségeket, például 
a B- és D-mezonok leptonikus és félig leptonikus 
bomlásainak hozamait, a Cabibbo-Kobayashi-Maska- 
wa (CKM) féle kvarkkeveredési mátrix elemeit, a glu- 
onlabdák és pentakvarkok sajátságait is megbízha
tóan lehessen számítani.
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7. ábra. Felül: Rács-QCD számítások a mezonok és barionok töme
geire, összevetve a kísérleti adatokkal. A normálás a pion és kaon 
tömegeire történt. A nehéz kvarkoknál csak az 15 állapotokhoz vi
szonyított tömegfelhasadás van feltüntetve. Az Y 1P-15 felhasadás 
szabja meg a tömegskálát. Amsler C. és mts. (Particle Data Group 
2010) alapján.

Alul: Rács-QCD számítások eredményeinek összevetése a kísérleti 
adatokkal néhány hadronspektroszkópiai jellemzőre. f v f K: bomlásál
landók, amelyek a pion, illetve kaon kísérletileg mért bomlásarányai
ból meghatározhatók, m: tömeg, 'F, Y: kvarkónium nívókülönbségek. 
A számításokban tengerkvarkokat is figyelembe vettek. További in
formációkat lásd a szövegben. Davies és mts. [131 alapján.

Figyelemre méltó, hogy a rács-QCD számítások az 
erős (nukleáris) kölcsönhatás főbb vonásait is képe
sek leírni, nevezetesen a rövid hatótávolságú taszítást 
és a hosszabb hatótávolságú vonzást.

A kvarkok közötti kölcsönhatást gluonok közvetí
tik. A gluonok színes objektumok, egymással is köl
csönhatásba lépnek. A kvantum-színdinamikai (tér
idő-rács) számítások szerint kialakulhatnak tisztán 
gluonokból álló képződmények, gluoniumok (gluon- 
labdák) is, például gg vagy ggg alakban, ahol is a 
gluonok színei kioldják egymást. Az elmélet szerint a 
gluonlabdák nagyon rövid ideig (nagyságrendileg 
1CT24 s) ideig élhetnek, de ez elegendően hosszú a 
detektálhatóságukhoz.

A rács-QCD számítások szerint gluonlabda nem 
csak alapállapotban fordulhat elő, hanem különböző 
7“c értékeknél számos gerjesztett állapot is várható.

A QCD elmélet hibrid állapotok létét is megjósol
ja, amelyekben mezon plusz extra gluon gerjesztés 
lép fel.

Az ismert hadronok többsége qq (mezon), illetve 
qqq (barion) kvarkösszetétellel rendelkezik. A QCD- 
számítások szerint azonban elképzelhető például 
mezon-mezon molekulák kialakulása is, amelyeket 
„maradék” QCD-erők tartanak össze (analógiában az 
atommag-molekulákkal). Létrejöhetnek színsemleges 
qqqq vagy qqqqq multikvarkállapotok is, és ezek 
együtt jelentkezhetnek a szokásos mezon- és barion- 
spektrumokkal.

A témakörről részletes összefoglaló munkát közölt 
Klempt és Zaitsev [7]. Fontosabb megállapításaik a 
következők.

Az _/ő(1370) JPC = 0++, 70(1500) Jpc = 0++ és / 0(1710) 
JPC = 0++ mezonokban megjelenhet skalár gluonlab
da komponens. Ez azonban széles háttérben van el- 
kenődve. Minden skalármezonban van qq és qqqq 
komponens. A qq természetüket az előállítás jelzi, 
míg a bomlásuk és tömegük lényeges qqqq kompo
nens jelenlétére utal. Ámbár a rács-QCD számítások 
a gluonlabda-állapotok egész spektrumát jósolják, 
még az alapállapotot sem azonosították. Gluon
labda-állapotok létezhetnek, de csak >1 GeV széles
séggel.

Hibrid állapotok előfordulhatnak egzotikus kvan
tumszámokkal (amelyek a qq -mezonok számára nem 
elérhetők), de lehetnek nem egzotikus kvantumszá
maik is. Hibrid jelöltek lehetnek a 7t2(1880) Jpc = 2~* és 
r|2(1870) Jpc = Z~* rezonanciák, de ehhez további meg
erősítés szükséges. Hibrid állapotok létét a rács-QCD 
számítások megjósolják, de jelenleg kísérleti adatok 
nem sok jelét mutatják annak, hogy hibrid szabadsági 
fok létezik a mezonspektroszkópiában. Igaz, létezésü
ket sem tudják cáfolni.

A multikvark állapotok létével kapcsolatban még 
nincs egyértelmű bizonyíték. Egyes mezonok, például 
az a„(980), 7ő(980), £>^(2317) molekulajellegűek, de a 
kísérleti tények kizárnak erősen kötött tetrakvark 
(qqqq) konfigurációt. Nagy távolságoknál négy kvark 
színsemleges objektumra válik szét. A rács-QCD szá
mítások nem mutatnak arra, hogy skalár mezonokban 
a tetrakvark-konfigurációnak nagy szerepe lenne.

Diakonovés munkatársai királismodell-számítások 
alapján megjósolták egy egzotikus izoskalár barion 
létét, amelynek spin-paritása VZ és ritkasága S' = +1. 
E 0+(154O)-nel jelölt „pentakvarkhoz” hozzárendelt 
konfiguráció uudds, ami nK* (azaz udd+ us ) vagy 
pK° (azaz uud+ds) rezonanciaként jelentkezik. Az 
állapot létét több laboratóriumban is kísérletileg ész
lelték, de a vizsgálatok további megerősítésre szorul
nak. 2009-ben üzembe lépett Japánban a J-PARC pro- 
tonszinkrotron. Ennek nagyteljesítményű proton
nyalábja lehetővé teszi a kaonok és pionok intenzív 
előállítását, ez az első valódi kaongyár. A 0+ penta- 
kvark kutatását 7C-/AT-reakciókban egyik első felada
tuknak tekintik.

Nemrégiben a charmónium gerjesztési nívórend
szerében is találtak olyan nívókat, amelyek hadron- 
molekulákhoz tartozhatnak (Wiedner [14]). Az új álla
potok természetének pontos meghatározása azonban 
a jövő feladata.
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1. táblázat

N éhány nagyobb hadronfiz ikai kutatóhely

laboratórium gyorsító mérőberendezés

Frascati
LNF

DAONE: e*e~ tárológyűrű 
Ecm = 1020 MeV 
Lum. = 5 x 1032 cm 'V 1
Jóváhagyott terv: SuperB, lum. ~1036 cm 'V 1

FINUDA spektrométer 
stb.

Mainz
MAMI

Mikrotron
£CO < 1604 MeV
/Ce") < 100 |XA nem polarizált

mágneses spektrométerek
fotonpolarizáció
PbF2 kristály detektorok stb.

Bonn
ELSA

e“-szinkrotron 
/ W  = 0,5-3,5 GeV 
/„ ~ 1 nA polarizált

10 nA nem polarizált

kristályhordó spektrométer 
BGO spektrométer 
polarizált céltárgyak

Lund
MAX-lab.

e"-szinkrotron 
Ee = 250 MeV 
Ey = 10-185 MeV

mágneses hodoszkóp 
NaI(Tl), HPGe, CsICTl) 
repülési idő mérése, n-det. stb.

Genf
CERN
COMPASS

Szuper-protonszinkrotron 
Ep = 450 GeV 
tt-nyalábok is

hadronspektrométer, spinszerkezet 
polarizált céltárgyak 
NA kísérletek

//lassító folyékony hidrogén céltárgy 
lassított antiproton-nyaláb

kristályhordó spektrométer 
(Hidas [6]-ban)

Jülich
COSY

tároló és hűtő szinkrotron 
Ep = 2,88 GeV 
Ed = 2,27 GeV 
polarizáció

mágneses spektrométerek 
repülési idő mérése 
elektromágneses kaloriméter 
polariméter

Darmstadt 
GSI FAIR

SIS 100/300 szinkrotron 
HESR tárológyűrű 
E(p) = 0,8-14,5 GeV

PANDA (lásd (161-ban) 

épülőben (-2015- 2018-ig)

Továbbiak:
Európában: EAI -  Dubna, IHEP -  Szerpuhov, Oroszország
Egyesült Államokban: RHIC -  Brookhaven, J-lab. -  Virginia, Fermi-lab. -  Chicago mellett 
Ázsiában: J-PARC -  Tokai, Japán, BEPC-II -  Peking, Kína 

és mások.

A QCD egyik misztériu
ma, hogy eddig miért csak 
kvark-antikvark és három- 
kvark-állapotokat tudtak 
biztosan azonosítani.

A hadronok 
kölcsönhatásai

Az intenzív kutatások ered
ményeként a hadronok köl
csönhatásait egyre ponto
sabban sikerül megismerni.
Különösen a pionok közötti 
kölcsönhatás felderítésében 
születtek látványos eredmé
nyek: ma már az S-hullámú 
nn ütközési hosszat (ami a 
kéttest-ütközések egyik fon
tos paramétere) 2%-os pon
tossággal ismerjük. Az ered
ményt a rács-QCD, valamint 
effektiv térelméleti számítá
sokkal értelmezni is lehet.

Vizsgálták továbbá a ru
galmas JtK-szórást, amiben 
már a ritka kvark is szerep
hez jut.

A mezon-mezon köl
csönhatások vizsgálata -  
kombinálva megfelelő me- 
zontérelméleti vagy királis 
perturbációs elméleti szá
mításokkal -  egyre inkább 
a precíziós szakaszba lép.

Figyelemre méltó eredményeket értek el a nN és más 
mezon-barion kölcsönhatások vizsgálatában is, főleg az
S-hullámú ütközési hossz meghatározásában. Mindezek 
fontosak az atommagokat és hiperonokat összetartó erős 
kölcsönhatások megismerése szempontjából.

Összegzés, kitekintés

A kvarkok 1960-as években történt felfedezése óta a 
hadronfizika hatalmas fejlődésen ment át. A hadronok 
szerkezetére, gerjesztett állapotaira, bomlásmódjaira, 
kölcsönhatásaira rengeteg kísérleti adat gyűlt össze, 
és ma már hatékony kvarkmodellek állnak rendelke
zésre a mezonok és barionok sajátságainak leírására. 
A kezdetektől kiinduló (ab initio) rács-QCD számítá
sokkal a hadronok tömegét, egyes gerjesztett állapo
tait és bomlásait is le lehet írni. A hadronok kölcsön
hatásainak vizsgálata precíziós szakaszba lépett.

A nyilvánvaló sikerek ellenére egyik tárgyalt téma
kör sem tekinthető lezártnak. A hadronok szerkezetét 
tovább szükséges vizsgálni az elérhető legnagyobb 
energiáknál pp- és pp  -reakciókból. A „spinkrízis” sem 
feloldott, új adatokra van szükség különösen lepto

nokkal létrehozott, mélyen rugalmatlan szórási folya
matokból és az általánosított partoneloszlási reakciók
ból. Az összetevő kvarkokra alapozott kvarkmodellek 
jó nyomon járnak a hadrongerjesztések és bomlások 
leírásában. Már megjelentek következetesen relati- 
visztikus kvarkmodellek is. Ugyanakkor -  különösen 
a bomlások leírásában -  néha nagy eltérések vannak 
a kísérleti és elméleti eredmények között. A rács-QCD 
számítások reményteljesek, de egyelőre a kísérleti 
hadrontömegekhez illesztett kvarktömegekkel szá
molnak, amik sokkal nagyobbak a fizikai (csupasz) 
kvarktömegeknél.

A vizsgálatok tovább folytatódnak. Az 1. táblázat 
áttekintést ad néhány nagyobb hadronfizikai kutatóla
boratóriumról, valamint a gyorsító és mérőberendezé
seikről. Európában különösen reményteljes a GSI 
FAIR PANDA programja. Ebben a nagy energiájú anti- 
proton-nyaláb, valamint a rendkívül fejlett mérőrend
szer (időprojekciós kamra, mikrovertex-detektorok, 
driftkamrák, repülési időt mérő berendezés, elektro
mágneses és hadron kaloriméterek, Cserenkov-detek- 
torok, eltérítő mágnesek, müonszámláló stb.) ideális 
feltételeket teremtenek a hadronfizikai kutatásokhoz. 
Jelentős előrelépés várható a Frascati LNF SuperB
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programjának realizálásától is, ami a gyorsító lumino- 
zitásának több mint három nagyságrenddel való eme
lését tűzte ki célul. Japánban már működik a J-PARC 
első valódi kaongyár. Az USA-ban a RHIC, Brookha- 
ven és a J-lab., Virginia programok jelentős hozzájáru
lást adhatnak a hadronfizikához.

A hadronfizikai kutatások fejlődési irányait igen 
részletesen tárgyalja A magfizika perspektívái Euró
pában című munka [15].
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2011 Atom m ag Centenárium i Éve keretében 
a M agyar Tudományos Akadém ia  

Fizikai Tudom ányok és M űszaki Tudom ányok  
Osztályai 2011. m ájus 5-én közös Rutherford- 

em léknapot rendeztek.
A z  emléknap két tudománytörténeti megközelítésű 

előadása a következő írások alapja.

RUTHERFORD ÉS A SZÁZÉVES MAGFIZIKA

Szinte minden tudományos előadás kötelezően azzal 
kezdődik, hogy már a régi görögök is. Nos, a görög 
tudomány már a kezdetekkor arra kereste a választ -  
szükségképpen spekulatív úton -  hogy miből áll a 
világ, mi a világot összetartó alapelv, a létező prin
cípiuma.

Az arisztotelészi négy elem gondolata először Em- 
pedoklésznél jelenik meg (i.e. 480-430). A világ sokfé
lesége négy alapelem, a föld, a víz, a tűz és a levegő 
különböző arányú kompozíciójából jön létre. Ezzel a 
képpel szakít Démokritosz atomelmélete (i.e. 430 kö
rül), miszerint az anyag végtelen sokaságú parányi, és 
épp ezért az érzékszervek által nem észlelhető atomból 
áll. Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című köny
vében a következőket hangsúlyozza: „Mai szemmel 
nézve, vagy helyesebben a XIX. század szemével néz
ve, az állandóságot a változásban, vagy másként kife
jezve: a változás lehetőségét az állandóság megtartásá
val legsikeresebben Démokritosz oldotta meg az atom
elmélete segítségével.” Egyes tudománytörténészek

Bencze Gyula írása teljes terjedelmében a Természet Világa 2011. 
júniusi számában olvasható. Köszönjük Staar Gyula főszerkesztő
nek, hogy beleegyezett a szerkesztett közlésbe.

Bencze Gyula
KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet

Démokritosz elméletében a fizikatörténet és szükség
képpen a filozófiatörténet legzseniálisabb gondolatát 
látják, amelyből modern világképünk kialakult. Ariszto
telész kritikája miatt azonban az egész elmélet 2000 
évig méltánytalanul háttérbe szorult.

Arisztotelész (i.e. 350.) visszatér Empedoklész négy 
eleméhez, anyagelmélete szerint az egyes elemek 
között átmenetek is lehetségesek. A való világ ezen 
anyagok különböző keverékéből áll össze. Az elmélet 
feltételezi, hogy az anyag folytonos, akármeddig oszt
ható, és minden része azonos szerkezetű a kiinduló 
résszel. Arisztotelész filozófiája sajnálatos módon ta
gadta a megfigyelés és a kísérletek szerepét a megis
merésben, és ezért hosszú ideig a tudomány fejlődé
sének akadályává vált.

Démokritosz elméletének fő propagálója és to
vábbfejlesztője a költő és filozófus Lucretius (i.e. 99— 
55?) volt, aki ugyan latin nyelven publikált, azonban 
epikureus filozófiája miatt tevékenységét -  részben az 
egyház hatására -  nem vették komolyan, ezért az 
atomelméletről egészen Pierre Gassendi (1592-1655) 
munkásságáig a nyugat nem vett tudomást.

A klasszikus fizika fejlődését szerencsére ez a kö
rülmény csak kevéssé befolyásolta, így a mechanika,
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termodinamika, statisztikus fizika és az elektromos
ságtan kialakulása viszonylag zavartalan volt. A 19- 
század végén azonban a természetes radioaktivitás 
felfedezésével olyan jelenségek vártak magyarázatra, 
amelyekhez új, modern fogalmakra volt szükség.

A magfizika bölcsője

1896-ban Antoine Henri Becquerel felfedezi a radio
aktivitást, megfigyeli, hogy az urán megfeketíti a fény
képezőlemezt, valamint a megfeketedést okozó su
gárzás elektromos töltéssel rendelkezik. A kísérletek
be bekapcsolódik a Curie-házaspár, Marie és Pierre 
Curie, akik hamarosan azt is felfedezik, hogy nem
csak az urán, hanem a tórium is radioaktív -  maga a 
„radioaktív” elnevezés is Marie Curie-től ered.

1897-ben /. J. Thomson a katódsugarakat tanulmá
nyozva felfedezi az elektront. A laboratóriumában 
dolgozó ifjú új-zélandi kutató, Ernest Rutherford 
1899-ben felfedezi, hogy a rádium kétfajta sugárzást 
bocsát ki, az egyiket alfa-, a másik, áthatolóbb sugár
zást béta-sugárzásnak nevezi el.

1902: Ernest Rutherford és Soddy kidolgozza a ra
dioaktív bomlás elméletét.

1904: Rutherford felfedezi, hogy az alfa-sugárzás 
nehéz, pozitív töltésű részecskékből áll.

1905: Albert Einstein publikálja a speciális relativi
tás elméletét, amely szerint az anyag és energia egy
másba átalakulhat (E = mc2).

A 20. század első éveire tehát a kutatók nagyjából 
megértették a radioaktivitás jelenségének főbb vo
násait. Tudták, hogy az a-sugarak pozitív töltésű 
ionokból állnak, és sejtették azt is, hogy azok valójá
ban a héliumatom ionjai. A ß-sugarakrol tudták, 
hogy elektronokból állnak, valamint azt is sejtették, 
hogy a sugárzás harmadik fajtája, a y-sugárzás ha
sonlít a Röntgen által felfedezett X-sugarakhoz. Is
meretes volt továbbá, hogy egy elem egyszerre csak 
egyfajta sugárzást bocsát ki, amely az elem számára 
egyben kémiai átalakulást is jelent. Meghatározták a 
bomlási törvényt és megalkották a felezési idő fogal
mát. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezeket a je
lenségeket nem magfizikai jelenségeknek tekintet
ték, minthogy az atom szerkezetéről akkor még nem 
voltak ismereteik. Rutherford azonban már helyesen 
sejtette meg, hogy a radioaktivitás jelensége új terü
letekre fogja terelni a kutatásokat, mivel a követke
ző óvatos kijelentést tette: „A radioaktivitásról meg
mutatták, hogy olyan kémiai jelenségek kísérik, 
amelyekben folyamatosan új típusú anyag keletke
zik. ... Ezekből az a következtetés vonható le, hogy 
ezek a kémiai változások szükségképpen szubatomi 
jellegűek.”

Az eredményeket a tudományos közösség Nobel- 
díjakkal jutalmazta: 1903-ban a az elemek bomlásá
nak kutatásáért és a radioaktív anyagok kémiájában 
elért eredményeiért Becquerelt „rendkívüli szolgála
tainak elismeréséül, melyet a spontán radioaktivitás 
felfedezésével nyújtott”, míg Marie és Pierre Curie-t

1. ábra. Ernest Rutherford (jobbra) munkatársával Hans Geigerrel a 
híres, aranyfóliás szóráskísérlet berendezése előtt.

„rendkívüli szolgálataik elismeréséül, melyet a Henri 
Becquerel professzor által felfedezett sugárzás közös 
tanulmányozásával nyújtottak”.

Ernest Rutherford 1908-ban kémiai Nobel-díjban 
részesült „az elemek bomlásának kutatásáért és a ra
dioaktív anyagok kémiájában elért eredményeiért”. A 
kémiai Nobel-díj átadása utáni banketten mondott kis 
beszédében 1908. december 11-én Rutherford megje
gyezte, hogy az életében már sok különféle és külön
böző sebességű átalakulást vizsgált, de ezek közül a 
leggyorsabb az volt, amikor egyetlen pillanat alatt 
fizikusból kémikus lett!

A magfizika megszületése

Az atom első modellje 1903-ban Lénárd FülöpXőX szár
mazik. Elektron szóráskísérletek alapján feltételezte, 
az atom tömegének nagy része kis térfogatra koncent
rálódik, és minden elem alapvető építőeleme egy 
pozitív és negatív töltés kötött rendszere, a „dynami- 
da”.1 2 Az elem tömegszáma arányos a dynamidok szá
mával, azaz a hidrogénatom egyetlen dynamid, míg a 
héliumatom négy dynamidból épül fel. Ez a modell 
azonban nem tudta magyarázni, hogy az atomból a 
bomláskor miért csak a negatív töltésű részecskék 
(elektronok) szabadulnak ki.

J. J. Thomson 1904-ben megalkotott modellje azt a 
tényt igyekezett figyelembe venni, hogy az atomból 
radioaktív bomlásnál ß-sugärzäs alakjában elektronok 
távoznak, vagyis az atomban szükségképpen elektro
noknak kell jelen lenni. Modelljét mazsolás kalács 
(plum pudding) modellnek is nevezik, mivel az el
képzelés szerint az atomban pozitív elektromos kö
zegben (puding) elektronok mozognak.2

1 P. Lenard: Über die Absorption der Kathodenstrahlen verschie
dener Geschwindigkeit. Ann. Physik 12 {1903) 714-744.
2 J. J. Thomson: On the structure of the atom: an investigation of 
the stability and periods of oscillation of a number of corpuscles 
arranged at equal intervals around the circumference of a circle; 
with application of the results to the theory of atomic structure. 
Phil. Mag., Ser. 6/7<A904) 237-265.
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Ezekben az években több modell is született az 
atom szerkezetére és tulajdonságaira vonatkozóan, 
ezek azonban sikertelennek bizonyultak és igen ha
mar feledésbe merültek (H. Nagaoka (1904): The Sa
turnian model; Lord Rayleigh (1906): Electron fluid 
model, J. H. Jeans (1906): Vibrating electron model; 
G. A. Schott (1906): Expanding electron model; /. 
Stark 11910): The archion model).

Thomson modelljének kísérleti vizsgálatára végezte 
el 1910-ben Rutherford híres szóráskísérletét Geiger 
(1. ábra) és a fiatal doktori ösztöndíjas Marsáén se
gítségével, amelyben radioaktív preparátumból szár
mazó a-részecskékkel sugárzott be egy aranyfóliát, 
majd detektálta az azon áthaladó részecskék szögel
oszlását (2. ábra). A szórást a klasszikus mechanika 
segítségével tárgyalta, feltételezve, hogy a beeső ré
szecske és az atom közötti Coulomb-kölcsönhatás po
zitív és negatív töltések különböző eloszlásából tevő
dik össze. Nagy meglepetésére, a várakozással ellen
tétben nagy szögekben, azaz hátrafelé is szóródtak 
részecskék, ami arra utalt, hogy az atomban a pozitív 
töltés egy igen kis központi térfogatban koncentráló
dik. Korabeli hasonlattal élve, az atommag az atom
ban olyan, mint „légy a katedrálisban”.

A feljegyzések szerint Rutherford a következőkép
pen kommentálta a meglepő eredményt: „olyan volt, 
mintha az ember egy 15 hüvelykes lövedéket lőtt volna 
WC-papírba és az visszapattanva eltalálta volna őt!” („It 
was almost as if you fired a 15 inch shell into a piece of 
tissue paper and it came back and hit you.”)

A kísérleti eredményeket az azóta híressé vált Ru- 
therford-féle hatáskeresztmetszet segítségével lehetett 
leírni:

da f e2
dQ.

4 £sin2 0
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ról a következő fizikai kép alakult ki: az atom egy 
központi részből, az atommagból, és a körülötte ke
ringő elektronokból áll. A semleges atomban az elekt
ronok száma megegyezik az atomnak a periódusos 
rendszerben elfoglalt helyét jellemző Z  rendszámmal, 
az atommag pozitív töltése ebből adódóan Ze. Az 
atomsúlyhoz legközelebb álló A egész számot tömeg
számnak nevezve, az atommag így A számú hidrogén 
atommagból is állhatna, ha össztöltése nem lenne 
különböző. A töltésszám úgy áll helyre, ha azt képzel
jük, hogy az A -Z  számú proton mellett van egy-egy 
elektron, amely a pozitív töltést közömbösíti. Vagyis 
az atommagban Z  számú proton és A - Z  számú pro
ton-elektron párnak kell lennie. Ez az elképzelés 
azonban csak kevéssé volt meggyőző. Nem véletlen 
tehát, hogy a Bohr-féle atommodell kapcsán Ruther
ford már 1921-ben felvetette a neutron, egy semleges 
részecske esetleges létezését az atommagban, amely 
valahogy kompenzálhatja a protonok elektromos ta
szítását és stabilizálhatja az atommagokat.

Az atommagfizika megszületésének tehát az 1911- 
es esztendő tekinthető, amikor Rutherford híres szó
ráskísérletének eredményét publikálta a Philosophical 
Magazine-ben. Az atommodell sikere nyomán 1914- 
ben tudományos érdemeiért lovaggá ütötték, majd 
közbeszólt az I. világháború.

Rutherford a háború alatt főként a tengeralattjárók 
akusztikus detektálásának problémájával foglalkozott, 
majd 1917-ben visszatért kutatásaihoz, és az a-részecs- 
kék és a könnyű elemek atomjainak kölcsönhatását 
kezdte tanulmányozni. A természetes radioaktív anya
gok a-sugárzását használva bombázó nyalábnak 1919- 
ben kísérletei során azt találta, hogy ha az a-részecskék 
eltalálnak egy-egy nitrogén magot, abból egy hidrogén
magot ütnek ki, azaz mesterséges elemátalakulás, más 
szóval a következő atommagreakció jön létre:

14N + oc 170  +p.
amelyben e az elektron töltése, Zx és Z2 az ütköző ré
szecskék töltésszáma, E a bombázó energia és 0 a 
szórási szöget jelenti.

A kísérleti eredmények alapján alakult ki az atom
mag Rutherford-féle modellje, amelyben egy központi 
pozitív töltés, az „atommag” körül mozognak az elekt
ronok a vonzó Coulomb-térben. Ezt a modellt fejlesz
tette tovább az 1912-ben Manchesterben vendégeske
dő Niels Bohr, és lett belőle a Bohr-Rutherford, majd 
Bohr-Sommerfeld-féle atommodell. 1913-ra az atom-

2. ábra. Rutherford híres szóráskísérletének elve.

Csak 1923-ban sikerült Blackettnek Wilson-kamra 
segítségével észlelni és megörökíteni ezt az eseményt 
és egyértelműen igazolni, hogy a héliummag nemcsak 
kilöki a nitrogénmagból a protont, hanem abba be is 
épül. Rutherford fontos észrevétele volt még, hogy az 
így keletkező proton energiája nagyobb, mint a reak
ciót létrehozó alfa-rész kinetikus energiája, így a mag- 
átalakulás közben energia szabadul fel.

A tényékhez tartozik még, hogy a hidrogén atom
magjának elnevezése, a proton is Rutherfordtól ered. 
Az első magreakció megfigyelése 1919-ben meglepő
en kis figyelmet váltott ki mind a szakmai körökben, 
mind pedig a sajtóban.

A magfizika felvirágzása

A Cavendish Laboratóriumba 1919-ben igazgatóként 
visszatért Rutherford kezdeményezésére tovább foly
tak a magfizikai kutatások, különös tekintettel a meg
felelő kísérleti feltételek javítására. Két területen volt 
szükség a méréstechnika továbbfejlesztésére: a ré-
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3. ábra. John Cockroft, E. Rutherford és Ernest Walton.

szecskék detektálása, valamint a bombázó részecskék 
energiájának növelése, azaz a részecskék gyorsítása 
terén. Hans Geiger nevű munkatársa ezért részecske
számlálót kezdett fejleszteni, amelynek egy korsze
rűbb változata, a Geiger-Müller-számláló 1928-ban 
született meg Németországban, és azóta is nélkülöz
hetetlen alapeszköze a magfizikai és részecskefizikai 
kutatásoknak.

A század 20-as éveiben a magfizikai kutatások stag
náltak, csak kevés új eredmény született. Ennek főleg 
technikai okai voltak, mivel a radioaktív preparátu
mok által szolgáltatott a-részecske nyaláb energiája és 
intenzitása sem volt megfelelő az atommag szerkeze
tének vizsgálatára. Rutherford a Royal Society 1927. 
évi ünnepi ülésén november 30-án a következőket 
hangsúlyozta felszólalásában: „A tudomány szem
pontjából igen nagy érdekességgel bírna, ha laborató
riumi kísérletekben lehetőség lenne elektronokból, 
illetve atomokból olyan nyalábokat létrehozni, ame
lyek energiája nagyobb mint az alfa-részecskéké. Ez 
olyan új kutatási területet nyitna meg, amely minden 
bizonnyal rendkívül értékes információt szolgáltatna 
nemcsak az atommagok szerkezetére és stabilitására 
vonatkozóan, hanem sok más irányban is.” Kezdemé
nyezésére a Cavendish Laboratóriumban Ernest Wal
ton, majd később hozzá csatlakozva John Cockroft (3- 
ábra) kezdett a részecskegyorsítás kérdésével foglal
kozni. Az első becslések szerint az atommagok szer
kezetének vizsgálatához 8-10 millió volt gyorsítófe
szültségre lett volna szükség, ami rendkívüli technikai 
problémákat jelentett. Lényeges változást hozott 
azonban George Gamownak a német Zeitschrift fü r  
Physik ben 1928-ban megjelent cikke,3 amelyben egy 
új kvantummechanikai jelenség, az alagúteffektus 
segítségével magyarázta az atommagok alfa-bomlását. 
Eredményéből következően elméletileg lehetővé vált 
töltött részecskékkel atommag-reakciót létrehozni 
akkor is, ha a bombázó energia kisebb volt, mint az 
atommag pozitív töltése okozta taszító „Coulomb-gát” 
energiája.

3 G. Gamow: Zur Quantentheorie des Atomkernes. Z. Physik 51 
(1928) 204.

Az első gyorsítóberendezés kifejlesztése nemcsak 
fontos fejezete a tudománytörténetnek, hanem egy
ben nagy erőkkel megindított nemzetközi verseny is 
volt. A Cavendish Laboratórium kutatóinak több or
szágban voltak riválisai: a Kalifornia Egyetemen 
Berkeley-ben Ernest Lawrence és Stanley Livingston 
új ötlettel körpályán való gyorsítást igyekezett megva
lósítani, és elkezdte a „ciklotronnak” keresztelt beren
dezést fejleszteni. Robert van de Graaff az elektro
sztatikus gyorsító újszerű változatán, a későbbiekben 
Van de Graaff-generátornak elnevezett berendezésen 
dolgozott a Princeton Egyetemen, Merle Tuve pedig a 
washingtoni Carnegie Institutionban igyekezett ha
sonló berendezést létrehozni.

A teljesség kedvéért feltétlenül meg kell említeni, 
hogy az első részecskegyorsítóra vonatkozó szabadal
mi bejelentés Szilárd Leótól származik, aki 1928. de
cember 17-én Németországban egy lineáris „részecs
kegyorsítóra” kért szabadalmat.

Cockroftnak és Waltonnak ötévi munkájába került, 
hogy megépítsen egy működő berendezést, amely 
1932 elején már képes volt nagyjából félmillió volt 
feszültséggel gyorsított stabil hidrogénnyalábot előál
lítani. Rutherford sürgetésére azonnal elkezdték a 
kísérleteket (4. ábra), és 1932. március 14-én látvá
nyos eredményt értek el: 125 keV energiára felgyorsí-

4. ábra. Cockroft és Walton első „kaszkád” generátora, a detektor
nál Walton látható.
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5. ábra. A neutron felfedezése.

tott hidrogén-atommagokkal lítium fémet bombázva 
azt találták, hogy a lítiumatom magja szétesik két hé
lium-atommagra, amelyek energiája lényegesen na
gyobb, mint a bombázó hidrogénnyalábé, azaz a 
reakció során energia is felszabadul:

3Li7+ jH1 -> 4Be8 -> 2He4 + 2He4 + y.
A gyorsítók létrehozására megindított versenyt tehát 
Cockroft és Walton kaszkád-generátora nyerte meg, 
amellyel eredményesen gyorsítottak protonokat. Ez 
az esemény az akkori sajtóban nagy hírverést kapott. 
Sir Douglas Cockroft és Ernest Thomas Sinton Walton 
1951-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat „úttörő munká
jukért az atommagok mesterségesen gyorsított atomi 
részecskékkel létrehozott átalakításában”. Érdekes 
fejlemény, hogy az „atomhasításért” folyó versenyben 
a második helyre szorult Ernest O. Lawrence már 
1939-ben Nobel-díjat kapott a ciklotronért és az azzal 
elért kísérleti eredményekért.

Időközben Walther Bothe és H. Becker Németország
ban 1930-ban egy kísérlet során azt találta, hogy ha ra
dioaktív forrásból származó nagy energiájú alfa-részecs
kékkel bizonyos könnyű elemeket (berillium, bór, líti
um) bombáznak, akkor egy addig ismeretlen, nagy átha
tolóképességű sugárzás keletkezik. Először ezt röntgen- 
sugárzásnak gondolták, bár annál is nagyobb volt az át
hatolóképessége, és az eredményeket nagyon nehéz volt 
ily módon értelmezni. A kísérletet megismételve a kö
vetkező eredményt 1932-ben Iréné Joliot-Curie és Frédé
ric Joliot-Curie publikálták. Ha a kijövő sugárzást paraf
finra, vagy más hidrogéntartalmú anyagra bocsátották, 
akkor abból nagy energiájú protonok lökődtek ki. Ezt 
még nehezebb volt röntgensugárzással magyarázni.

A kísérletet megismétlő James Chadwicknek végül 
1932 áprilisában sikerült a jelenséget értelmeznie. 
Sokféle kísérletet végzett arra, hogy kizárja a röntgen
sugárzási elméletet. Azt feltételezte, hogy egy proton
nal nagyjából megegyező tömegű semleges részecske 
lökődik ki. Ezt a feltételezését több kísérlet elvégzésé
vel igazolta is (5. ábrái. A következő magreakció 
játszódott tehát le

4Be9 + 2He4 —> 6C12 + n .
Vagyis Chadwick (6. ábra) megtalálta a neutront, az 
atommag semleges alkotórészét, amelynek létezését 
Rutherford már a 20-as évek elején megsejtette. Felfe
dezéséért 1935-ben Nobel-díjat kapott.

1932 tehát nemcsak a Cavendish Laboratóriumnak, 
hanem a magfizika új tudományának is kiemelkedően 
sikeres éve volt. Rutherford a Royal Society április 28-i

Az atommagok szerkezete címmel szervezett vitaülésén 
Chadwick, a neutron felfedezését ismertető, előre meg
hirdetett beszámolója előtt büszkén jelentette be Cock
roft és Walton szenzációs eredményét, az „atommag 
széthasítását”, meg sem várva az eredmények nyomta
tásban való megjelenését a Nature című folyóiratban.

Ennyi új kísérleti eredmény után a továbbfejlődés
hez már szükség volt az eredmények elméleti értel
mezésére is. Rutherford kedvenc szavajárását idézve, 
a fizikusok akár a gyerekek „szétszedték az órát és 
megtudták mi van benne, most már elmélet kellett az 
összerakáshoz!”

Szerencsére nemcsak a kísérlet, hanem az elmélet 
terén is voltak azonban fontos fejlemények:

1925: Werner Heisenberg, Max Born majd a továb
biakban Erwin Schrödinger kidolgozza a mikrovilág 
tulajdonságait leíró elméletet, a kvantummechanikát.

1927: Werner Heisenberg megfogalmazza a híres 
határozatlansági relációt, amely kimondja, hogy nem 
lehetséges egyszerre tetszőleges pontossággal megha
tározni egy részecske helyét és impulzusát.

1932: Werner Heisenberg az atommag alkotó-ré
szei, a protonok és neutronok, valamint tulajdonsá
gaik leírására a kvantummechanikát használja.

És voltak további alapvető kísérleti eredmények is:
1931 november: Harold Urey felfedezi a deutériu

mot, a hidrogén kettes tömegszámú izotópját, amely 
egy proton és egy neutron kötött rendszere.

1934: Frédéric és Iréné Joliot-Curie felfedezi a mes
terséges radioaktivitást. Fermi atommagokat neutro
nokkal bombázva új elemeket hoz létre, valamint lét
rehozza tudtán kívül az első hasadási magreakciót. 
Fermi 1938-ban elnyeri a fizikai Nobel-díjat „neutron
besugárzással létrehozott új radioaktív elemek létezé
sének kimutatásáért, és a lassú neutronok által indu
kált magreakciók kapcsolódó felfedezéséért”.

1938: Otto Hahn és Fritz Strassmann felfedezi a 
maghasadást, amelynek elméleti interpretációját Lise 
Meitner és Otto Frisch adja meg. A világon mindenütt 
elkezdődik a maghasadás tanulmányozása.

Az első kísérletek felfedték, hogy az atomnak belső 
struktúrája -  atommagja -  van, a további kísérletek

6. ábra. James Chadwick, mellette a portré a magfizikában leggyak
rabban használt angol kifejezésekből (forrás: www.tagxedo.com).
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7. ábra. Ernest Lord Rutherford of Nelson címere (balra), Rutherford-bélyegek (középen) és Rutherford képe a százdolláros bankjegyen (jobbra).

megállapították, mely alkotórészekből áll ez a mag, 
amely részecskékkel való bombázás következtében 
átalakulhat. Az alkotóelemek ismeretében most már a 
dinamika alapvető törvényeit kellett felderíteni -  erre 
szolgált a kvantummechanika — a feladat ezek után 
már szinte önmagától adódott.

A maghasadás felfedezésével -  a politika hathatós 
közreműködése mellett -  megindult a verseny a nukleá
ris energia felszabadításáért, ezen belül az atombombá
ért. A magfizika tudománya csak a háború után jött iga
zán lendületbe, amikor sorra vizsgálták az erős és gyen
ge kölcsönhatás tulajdonságait, az atommagok szerkeze
tét, a magreaciók mechanizmusát, valamint a magfizika 
eredményeinek alkalmazását a fizika más területein.

Az erős és gyenge kölcsönhatás, ezen belül a nuk
leon-nukleon kölcsönhatás tulajdonságainak vizsgála
ta, az atommagok szerkezetének, az atommagreak
ciók mechanizmusának tanulmányozása a háborút 
követően rohamosan fejlődni kezdett. Az új, nagy- 
energiájú gyorsítók létrehozásával megindultak a ré
szecskefizikai kutatások is, majd a csillagok energia- 
termelésének és az elemek szintézisének Bethe-féle 
elképzeléséből fejlődött ki a nukleáris asztrofizika. 
Napjainkban a magfizikán belül már számos, önmagá
ban is hatalmas tudományterület alakult ki. Különö
sen fontos hangsúlyozni, hogy a magfizika, ezen belül 
a nukleáris analitika módszerei ma már számos más 
tudományterület nélkülözhetetlen eszközévé váltak.

A magfizika napjainkra „nagy tudománnyá” vált, 
költséges nagyberendezésekkel és hosszú távra törté
nő tervezéssel. A magfizika hosszú távú elképzelései 
a kövekező évtizedre elektronikus és nyomtatott for
mában is elérhetők a nagyközönség számára [6].

Rutherford „személyi kultusza”

Rutherford kétségtelenül a brit tudomány egyik legsi
keresebb és legnagyobb hatású képviselője. Már éle
tében rengeteg elismeréssel és kitüntetéssel halmoz
ták el. Nobel-díja után már 1914-ben megkapta a lo
vagi címet, majd J. J. Thomson örökébe lépve a 1919-

ben került a nagyhírű Cavendish Laboratórium élére. 
1925-ben lett a Royal Society elnöke, és 1931-ben 
nemesi címet kapott Ernest Lord Rutherford of Nelson 
névvel, a hozzátartozó címerrel és a következő jel
mondattal: Primordia Quaerere Rerum (Az alapelve
ket kell keresni), amely Lucretiustól származik (7. 
ábrán balra).

Új Zélandon, Kanadában, sőt még az akkor létező 
Szovjetunióban is bélyeget adtak ki tiszteletére (7. 
ábrán középen), szülőhazájában pedig arcképe a 
százdolláros bankjegyet díszíti (7. ábrán jobbra). 
Nobel-díjasként, valamint a híres Cavendish Laborató
rium igazgatójaként a nemzetközi tudományos közös
ségnek is legnagyobb tekintélyű tagja volt.

Rutherford sikeres kutatói pályafutása során talán 
csak egyetlen alkalommal tévedett, amikor kizárta az 
atommagok energiája ipari méretekben történő felsza
badításának lehetőségét. 1933-ban Londonban egy, a 
Royal Societyben tartott előadásában kijelentette, 
hogy: „Ezekben a folyamatokban [magreakciókban] 
ugyan sokkal több energiához juthatunk, mint 
amennyi a protontól származhat, azonban átlagosan 
nem várhatunk több energiát ilyen módon. Ez az 
energiatermelésnek igen szegényes és hatástalan 
módja, és bárki, aki az atomok átalakulásában keresi 
az energia forrását, hiú ábrándokat kerget.” Szilárd 
bevallása szerint ez az előadás annyira megmozgatta 
a fantáziáját, hogy eljutott a nukleáris láncreakció 
gondolatához. Ötletével felkereste Rutherfordot, aki 
azonban nem vette őt komolyan. Ennek ellenére a 
láncreakció ötletéről Szilárd 1934. március 12-én sza
badalmi bejelentést tett a brit Szabadalmi Hivatalnál.

Rutherford 1937. október 19-én hirtelen hunyt el, 
így nem érhette meg a maghasadás egy évvel későbbi 
felfedezését, valamint az atombombáért folyó ver
senyfutást. Hamvait a Westminster Apátságban he
lyezték el Sir Isaac Newton és Lord Kelvin mellett. 
(Érdemes megjegyezni, a legnagyobbak közül sem 
mindenki részesült ebben a megtiszteltetésben, így 
például P. A. M. Dirac, a kiemelkedő angol elméleti 
fizikust Floridában temették el. Csak évekkel később 
kapott emlékkövet a Westminster Apátságban.)
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Halála után a New York Times-ban a következő 
nekrológ jelent meg: „Csak kevés embernek adatik 
meg, hogy halhatatlanná váljék, még kevesebbeknek, 
hogy még életükben olimposzi rangra emelkedjenek. 
Lord Rutherford mindkettőt elérte. Egy olyan generá
cióban, amely tanúja volt a tudománytörténet egyik 
legnagyobb forradalmának, mindenki elismerte az 
atom végtelenül bonyolult belső világa vezető szakér
tőjének, egy olyan univerzuménak, amelybe neki 
sikerült elsőként behatolni.”

A hivatalos elismeréseknél érdekesebb azonban, 
hogyan emlékszik rá a szakmai közösség. A Caven
dish Laboratóriumban közismert volt Rutherford hi
hetetlen munkabírása és határozottsága. Munkatársai 
ezért a „Krokodil” becenevet adták neki (egyesek 
szerint az elnevezés az akkori vendégkutató Pjotr 
Kapicától ered.) A diákok szerint azonban azért is 
krokodil, mert „a krokodil nem tudja a fejét elfordí
tani ... mindig előre kell mennie mindent elnyelő áll
kapcsával”.

Kapica tisztelete jeléül megbízta Eric Gill szobrász- 
művészt, hogy a Cavendish Laboratórium falára ké
szítsen egy nagy krokodilust ábrázoló domborművet 
(8. ábra). A művész korábban már készített Ruther- 
fordról egy domborművet is. Az elkészült művet azóta 
is nagy figyelem kíséri mind a munkatársak, mind 
pedig a látogatók részéről [7].

Különleges figyelmet érdemel George Gamow kis 
paródiája a „Krokodilról” [8]:

George Gamow: A krokodilus

E jóképű, szívélyes szőke lord 
Nem más mint a brit Ernest Rutherford.
Egy új-zélandi farmer volt az apja,
S paraszti voltát le sem tagadhatja;
Mikor „halkan” beszél, vagy „lágyan” énekel, 
Hangját a párnázott ajtó sem fogja fel,
Hát még ha bosszantják, és bősz haragra gerjed, 
Elképzelni se jó a súlyos dörgedelmet,
Amelyet osztogat; s hogy ő a föld fia,
E stílussal nem sikerül titkolnia.
De hadd mesélek el inkább egy esetet.

Egy ízben Gamowot teára hívta meg,
Amelyet Bohr tiszteletére rendezett 
(Bohr nevéről tán hallott már az olvasó).
A társaságban sok mindenről folyt a szó:
A férfiaknál golf s krikett a téma,
A nők pedig -  még erre nem volt példa -  
Divatról beszéltek; csak Bohr unatkozott 
S szólt Gamowhoz, az ablakra mutatva: „ott 
Az udvaron motorkerékpárt láttam ...
A működését megmutatná? Nos, utánam”!

S már ment is lefelé, a társa meg 
Követte, hisz mi mást is tehetett?!
És lenn az udvaron Gamow sorjában 
Elmondta, mi mire való, s a lázban 
Égő Bohr úgy pattant nyeregbe, mint aki

8. ábra. A „krokodilus” a Cavendish Laboratórium falán.

Motorversenyre készül hajtani.
Az utcán gázt adott és -  fel a járdakőre;
Ember, állat riadtan menekült előle.
De a lendület biz hamar alábbhagyott,

Bohr nem jutott el messzire, s ahogy 
Úgy ötven yardnyi út után keresztben 
Megállt a járdán, s akár egy veretlen 
Hadvezér, kihúzta magát a motoron -  
Az egész Queen Roadon megállt a forgalom

Közben Gamow is odaért és mindent megtett, 
Hogy helyreállítsa a tömegben a rendet,
S azon fohászkodott: inkább az ördögöt,
Mint Rutherfordot most! De máris dörmögött 
A mély hang mögötte: „Gamow, az istenit!
Ha még egyszer od’ adja Bohrnak ezt a járgányt, 
Hogy botrányt csináljon itt az utcán, hát 
Esküszöm kitaposom a belit!”

(Bárány György fordítása)

Rutherford „útravalója” a mai kutatóknak

Rutherford személyiségéről, személyes tulajdonságairól 
könyvtárnyi irodalom található. Fennmaradt mondásai 
beszédesek és lényegre törőek. Száz év távlatából is 
hasznos tanácsokkal szolgálnak vagy fontos felismerést 
hangsúlyoznak a ma magfizikusai számára.

Nem olyan a dolgok természete, hogy egyetlen em
ber hirtelen óriási felfedezést tehet: a tudomány lépés- 
ről-lépésre halad és mindenki az elődei munkájára 
támaszkodik. Ha az ember egy hirtelen és váratlan 
felfedezésről hall— mint derült égből a villámcsapás—
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We haven’t the money, 
so we’ve got to think
Rutherford ’ r i S P P

P. á&ra. Rutherford mondása „kőbe vésve”.

biztos lehet abban, hogy az az egyik ember másikra 
gyakorolt hatásából ered, és ez a kölcsönhatás teremti 
meg a tudomány fejlődésében rejlő óriási lehetősége
ket. A tudósok nem egyetlen ember ötletét használják 
fel, hanem ugyanazon problémán gondolkodó kuta
tók ezreinek együttes bölcsességét, mindenki hozzáte
szi a maga kis hozzájárulását a tudás nagy épületé
hez, amely folyamatosan épül.

„Nagy híve vagyok a dolgok egyszerűségének, és 
ahogyan azt valószínűleg tudják, hajlamos vagyok az 
egyszerű és átfogó ötletekbe úgy belekapaszkodni, 
mintha az életem függene tőle, míg a bizonyíték nem 
lesz túl erős a makacsságom számára.”

Ha a kísérletnél statisztikára van szükség, akkor 
jobb kísérletet kellett volna tervezni.

RUTHERFORD AKTUALITÁSA

Rutherfordpá\yá.\& során -  nyugodtan mondhatjuk így 
-  számos világraszóló eredményt ért el, de ezek közül 
is kiemelkedik három, amelyet valóban korszakalko
tónak kell tekinteni.

Az első, amit Frederick Soddyval együttműködés
ben fedezett fel (1902) a radioaktivitást vizsgálva, 
hogy a radioaktív bomlás során az egyes elemek 
atomjai más elemek atomjaivá alakulnak át, ami el
lenkezett az elemek változatlanságáról vallott akkori 
felfogással és tulajdonképpen az alkimisták elképze
léseinek megvalósulását jelentette.

A második, még az előbbinél is jelentősebb felfede
zését aranyfólián történő alfa-szórás vizsgálatával érte 
el. Marsáén munkatársa azt találta (1909), hogy kis 
számban hátrafelé is szóródnak alfa-részecskék (tíz
ezerből néhány). A méréseket csak úgy lehetett értel
mezni, hogy az atomnak van egy, az atom méreténél 
mintegy százezerszer kisebb átmérőjű magja, amely
ben az atom tömege összpontosul. Rutherford így 
felfedezte az atommagot és megszületett a fizika új 
ága: az atommagfizika.

Végül hasonló jelentőségűek azok a kísérletei, ame
lyek az atommagok mesterséges átalakításához vezet
tek, bebizonyítva, hogy egyes elemek atomjai nemcsak

A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok 
Osztálya és Műszaki Tudományok Osztálya által rendezett, az MTA 
közgyűléséhez kapcsolódó Rutherford tudományos emlékülésen, 
2011. május 5-én tartott előadás írott változata.

„Egy állítólagos tudományos felfedezésnek nincs 
semmi értéke, ha nem lehet azt megmagyarázni egy 
pincérnőnek is.”

A tudományban csak fizika van, minden más csu
pán bélyeggyűjtés.

„A társadalomtudományok terén bármilyen kutatási 
eredmény egyetlen lehetséges értelmezése az, hogy: 
van amikor igen, van amikor nem!”

Nincs pénzünk, ezért gondolkodnunk kell (9. ábra).
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spontán alakulhatnak át másik elem atomjaivá, mint az 
a radioaktív bomlás folyamán történik, de a folyamat 
mesterségesen is előidézhető (1919)- Nitrogén gázt 
bombázott alfa-részecskékkel és Wilson-féle ködkam
rában észlelte a folyamatból kilépő protonokat, vagyis

7N14 + 2He4 -> gCP + iH1.

Rutherford pályája során szinte számtalan kitünte
tésben részesült. A sors fintora, hogy az atommag 
felfedezője, az atomfizikai kutatás elindítója 1908-ban 
kémiai Nobel-díjat kapott.

Mit tanulhatunk ma Rutherfordtól?

Bizonyára van, aki úgy gondolja, hogy a technika és 
speciálisan a tudományos kísérleti technika az elmúlt 
évszázad alatt olyan sokat fejlődött, hogy Rutherford 
tapasztalataival nem sokat lehet kezdeni. Ezt a hozzá
állást támogatja, hogy közelebbről megtekintve Ruther
ford döntő kísérleteinek körülményeit, azok mai szem
mel szinte „primitívnek” tűnnek: szcintilláló ernyők, 
egyszerű mikroszkópok, kezdetleges ködkamra stb.

A valóságos helyzet -  meggyőződésem szerint -  
mégsem ez. Rutherford kutatási stílusa, tudományos 
pályája során végzett tevékenysége és magatartása 
számos olyan vonást mutat, amelyik tanulsággal szol
gálhat nemcsak a mai, de akár az elkövetkező száza
dok kutatóinak is.
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Rutherfordot Faraday\e\ együtt a fizikatörténet 
nagy kísérletezőjeként emlegetik és joggal. Ha végig
tekintünk elért eredményein, ezeket mind kísérletek
kel, méréssel, a megfelelő módszerek és berendezések 
megtervezésével és megépítésével érte el. Ugyanakkor 
a tervezésben és a kivitelezésben nem egyszer nem 
kis merészséggel járt el. Például maga írt arról, hogy 
az atommag felfedezéséhez vezető kísérletekben egy
általán nem volt várható, hogy visszafelé szóródó alfa
részeket is lehet találni. Mégis javasolta, hogy mérjék 
meg és a mérések nem várt eredményhez vezettek.

A fő tanulság a fentiekből mégis csak az, hogy a 
fizikában és általában a természettudományokban a 
mérésekre, a kísérletekre és a gondos megfigyelésre 
kell építeni. Egy természettudomány csak addig ter
mészettudomány, amíg minden megállapítása, kije
lentése és világmagyarázata ezekre vezethető vissza, 
ezeken alapul. Van úgy természetesen, hogy az elmé
let „előreszalad”, előre jelez bizonyos korábban isme
retlen jelenségeket, de senki előtt sem kétséges, hogy 
a szóban forgó elmélet érvényességét csak a megfele
lő jelenség kísérleti kimutatása bizonyíthatja. Végül ne 
felejtsük el, hogy a mai legbonyolultabb kísérletek, 
kísérleti berendezések is „elemeikre”, részegységekre 
bonthatók és ezek ötletes, újszerű és precíz kivitele 
akár döntően is hozzájárulhat a teljes komplex beren
dezéssel nyerhető eredmények sikeréhez.

A 19. században az egyéni kutatások domináltak, a 
több-szerzős munka valóban nagy ritkaságnak számí
tott. Éppen ezért feltűnő, hogy pályája során Rutherford 
mennyi munkatárssal dolgozott, mennyien tanultak in
tézetében, laboratóriumában és vitték szét a magfizika 
új tudományának módszereit és eszméit szerte a vilá
gon. A korszakra jellemző érdekesség, hogy ő, akinek 
annyi doktorandusza volt, maga nem volt doktor, tud
niillik a tudományos pályának az egyetemi doktorátus 
(Ph.D.) nem volt olyan feltétele, mint a későbbiekben.

Ha teljesség igénye nélkül is, de érdemes felsorol
ni neveket, akikkel Rutherford együtt dolgozott, akik 
az „ő műhelyéből” kerültek ki. Ilyenek névsorban 
F. Aston, P. M. S. Blackett, N. Bohr, B. Boltwood, 
H. Bronson, H. Brooks, J. Chadwick, J. D. Cockcorft,
C. D. Ellis, A. E. Eve, H. Geiger, T. Godlewski, 
N. Feather, O. Hahn, P. Harteck, M. Levin, E. Mars- 
den, H. Moseley, M. Oliphant, T. Royds, F. Soddy, 
E. T. S. Walton, C. T. R. Wilson. A felsoroltak között 
vannak ugyan kevésbé ismertek, de nem egy Nobel- 
díjast is találunk.

Ma nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy az 
együttműködésnek, a „team’’-munkának, a tudomá
nyos iskoláknak milyen nagy a jelentősége. Ezzel 
együtt Rutherford kutató munkájában hangsúlyosan 
szerepelt az interdiszciplináris együttműködés, így a 
közös kutatásban számos esetben részt vettek például 
kémikusok is.

Látóköre nem korlátozódott a fizikára. Erre a leg
jobb példa a radioaktív módszerekkel történő geoló
giai kormeghatározás, speciálisan a Föld korának 
megállapítása. Ez az eljárás azóta a geológiai kutatás 
nélkülözhetetlen módszerévé vált.

1. ábra. A Cavendish Laboratórium Cambridge-ben.

Nemcsak más tudományokkal, de kifejezetten a 
gyakorlati alkalmazásokkal és az iparral is közvetlen 
kapcsolatban volt. így az ionizációs kamrákra vonat
kozó tapasztalatai vezettek el a tűzjelző készülékig. 
Már a McGill Egyetemen füstöt engedett be az ionizá
ciós kamrába és észlelte a megfelelő változásokat. 
Ismeretes a szerepe a magasfeszültségű áramforrások 
ipari gyártását illetően is. Az I. világháború alatt a 
tengeralattjárók ultrahanggal történő kimutatására 
használt módszer kidolgozásában vett részt.

Jutott ideje az ismeretterjesztésre is. Eredményeiről 
nyilvános előadásokat tartott, előadásai rendszeresek 
voltak a rádión keresztül is. Emellett nagysikerű tan
könyvet írt a radioaktivitásról.

A tudományos közéletben aktív volt: elnöke volt a 
Royal Society-nek (1925-30) és a British Association for 
the Advancement of Science-nek (1923). Ezen túlme
nően elnöke volt a Brit Tudományos és Ipari Kutatási 
Minisztérium Tanácsadó Bizottságának és neki köszön
hető számos kutató laboratórium megalapítása.

Képes volt ihlető légkört teremteni a Cavendish 
Laboratóriumban ( 1. ábraj, „futtatta” munkatársait és 
maga -  bár egyértelmű, hogy minden jelentős ered
ményhez hozzájárult -  1919 után háttérbe vonult. 
Miközben engedte munkatársait érvényesülni, halá
láig aktív igazgatója maradt a laboratóriumnak.

Magyarországi hatása

A fentebb felsorolt nevek között nem szerepel, de Sza- 
lay Sándor is dolgozott fél évig 1935-ben a Cavendish 
Laboratóriumban. Bár előzőleg két másik Nobel-díjas 
intézetében is töltött hosszabb időt kutató munkával 
(Szent-Györgyi Albert -  Szeged, Peter Debye -  Lipcse), 
a Cambridge-ben töltött idő volt rá döntő hatással.

Nincs itt mód és alkalom arra, hogy Szalay Sándor 
egész pályáját és az általa létrehozott tudományos isko
la most már sok évtizedes tevékenységét bemutassuk. 
Csak arra törekszünk, hogy felidézzük, hogy Ruther
ford kutatási stílusa és szélesebb értelemben vett tudo
mányos tevékenysége miként hatott Szalay Sándorra és 
tudományos iskolájára. E tudományos iskola értékei ma
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2. ábra. Szalay Sándor debreceni magreakciós kísérletében használt 
besugárzó berendezés; a félgömb középpontjában az alfa-sugárzó 
Po-preparátummal és a céltárgyként szolgáló félgömbbel (Zeits. f. 
Physik 112 C1939) 31).

Debrecenben az ATOMKI-ban és a Debreceni Egyetem 
Kísérleti Fizikai Intézetében hagyományozódnak to
vább, hatása -  Szalayn, illetve tanítványain keresztül -  
eljutott számos hazai és külföldi intézménybe is.

Cambridge-ből hazaérkezve Szalay megkezdte a 
magfizikai kutatásokat hazánkban. Az első nemzet
közi közlemények már 1938-ban és 1939-ben megje
lentek, sőt már egyetemi doktori disszertációk is ké
szültek ebben a tárgykörben. A kísérleti eszközöket 
maga készítette munkatársaival és a szerény tanszéki 
műhely támogatásával. Gyorsító ekkor még nem állt 
rendelkezésre Debrecenben, ezért a bombázó ré
szecskék energiájának folytonos változtatását lassítás
sal érte el. Az 2. ábra mutatja a félgömb alakú elren
dezést, centrumában a polónium-preparátummal. Az 
utóbbiból kilépő alfa-részecskék energiáját a fél
gömbben lévő C02 nyomásával lehetett szabályozni 
és a „céltárgy” vagy maga a félgömb volt, vagy a fél
gömb belső felületén helyezkedett el. (például Al, 
illetve B). A kísérlet során gerjesztési függvényeket 
vettek fel, azaz a bombázó energia függvényében 
meghatározták az aktivitás normált értékét. A 3■ ábra 
azt a részecskeszámlálót mutatja, aminek segítségével 
a besugárzott célanyag aktivitását mérték. A 4. ábrán 
a vékony Al-rétegen (amikor sárgaréz félgömb belső 
felületére került a vékony Al-réteg) végzett mérések
ből származó differenciális gerjesztési görbét láthat
juk. A függvény rezonanciákat mutat, amelyek a köz
benső mag energiaállapotára, Al esetében a 31P-re, 
hordoznak információt. Erről a kutatásról írta Szalay a 
következőket; „Ezen munka tervét még távozásom 
előtt megmutattam Lord Rutherfordnak, akinek báto
rító tanácsai nélkül alig lett volna elegendő kitartásom 
az itthoni nehéz körülmények között e nehéz vizsgá
latok elvégzésére. Halála megakadályozott abban, 
hogy köszönetemet ezúton fejezzem ki.”

A debreceni tudományos iskolában azután -  mond
hatjuk -  számtalan egyedi, világviszonylatban is egye
dülálló és az idő előrehaladtával egyre komplexebb 
műszer készült a gyorsítóktól a legkülönbözőbb 
spektrométerekig. Legutóbb például a Fizikai Szem
lében jelent meg cikk az ATOMKI-ban tervezett és 
épített elektron-spektrométerek sorozatáról. A tanszé
ken épült Wilson-kamrával végzett kísérletek vezettek 
a világszerte elismert, nevezetes eredményre, a neut
rínó visszalökő hatásának kimutatására.

3. ábra. A részecskeszámláló, amelyre az 1. ábrán látható besugár
zó berendezésben aktivált targetet ráhelyezve a kibocsátott pozitro
nok detektálhatok {Zeits. f. Physik 112 {1939) 31.).

Nem túlzunk akkor, ha azt állítjuk, hogy munka
társairól, együttműködőpartnereiről nem sokkal rövi- 
debb névsort lehetne összeállítani, mint Rutherford 
esetében. Különösen így van ez, ha figyelembe vesz- 
szük a más tudományterületek képviselőivel történt 
közös kutatásokat, amelyekre a továbbiakban még 
visszatérünk.

Láttuk, hogy Rutherford ténylegesen úttörő volt az 
interdiszciplináris kutatások területén. Szalay ezt a 
stílust -  ha lehet -  még intenzívebben művelte. Szinte 
a hazai magfizikai kutatásokkal egy időben kezdte 
meg az együttműködést a biológia és az orvostudo
mány területén. Első ilyen közleménye 1943-ban je
lent meg a Zeitschrift fü r  Immunitäts-Forschung fo
lyóiratban. Úttörő szerepe volt a radioaktív izotópok 
hazai biológiai-orvosi alkalmazásában. Azóta is folyik 
és kiemelkedőnek mondható a debreceni iskola ez 
irányú tevékenysége, és eredményei jól ismertek ezen 
a területen. Megemlítjük, hogy az ATOMKI területén 
és laboratóriumában kezdődött el a jód-131 orvosi 
alkalmazása. Kelet-Közép-Európában először itt -  
Bécset és Prágát megelőzve -  kezdte meg működését 
egy PET-berendezés a 90-es évek közepén. Jelenleg is

4. ábra. Az ,2A127 (a ,n) ,5P30 magreakció differenciális gerjesztési 
függvénye az eredeti közleményből {MTA Mat. Term. tud. Értesítő 
58 {1939)318.).
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5. ábra. Szalay Sándor, az ATOMKI igazgatója.

a legkülönbözőbb területeken, főleg a nyomelemek 
orvosilag fontos kimutatása területén folyik együttmű
ködés a debreceni egyetemi klinikákkal.

Az interdiszciplináris kutatásokhoz tartoznak a 
kőzetek korának tömegspektrometriai módszerekkel 
történő meghatározásával kapcsolatos eredmények. 
Hasonló a jelentősége az általa és munkatársai által 
művelt C14-es kormeghatározásnak.

Nem kevésbé jelentősek Szalay Sándor környezet- 
kutatásban elért eredményei. Ezen a területen főleg a 
radioaktív anyagok jelenlétét, elterjedését vizsgálta a 
természetben. Különösen hézagpótlóak a külföldön is 
feltűnést keltett eredmények az esővíz radioaktivitásá
ra vonatkozóan. Ma az ATOMKI-ban működik a Her- 
telendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium, ame
lyet az intézet az Isotoptech Zrt.-vel közös finanszíro
zásban működtet.

Szalay professzor (5. ábra) kapcsolata a gyakorlat
tal talán még intenzívebb volt, mint mesteréé. Már 
fentebb említettük aktivitását nemcsak a biológiai
orvosi kutatás, de a klinikai gyakorlat területén is.

Kiemelkedőek a negyvenes évek második felében 
saját maga (tanszéke segítségével) készítette műszeré
vel végzett uránkutatásai. Ezek elvezettek a hazai 
uránbányászathoz, majd az urán és más nehéz fémek 
bedúsulási folyamatait felderítve a természetben -  a 
mikroelem trágyázás szükségességének felismerésé
hez. Ezzel kapcsolatban talán érdemes megjegyezni, 
hogy e sorok írója egy kollégájával a fent említett mű
szerrel vizsgálta az ötvenes évek elején a Debrecen 
körüli talajok radioaktivitását. (Ehhez tudni kell, hogy 
Debrecen területén két különböző talajtípus találko
zik: a nyírségi homok és a termékeny fekete föld.)

Szalay mindig figyelt arra és bíztatta munkatársait, 
hogy ahol csak lehet, gondoljanak eredményeik gya
korlati hasznosítására és építsenek ki kapcsolatokat 
az iparral és a mezőgazdasággal. Ez azóta is mintegy 
„vezérlő elvként” szerepel a debreceni iskola műkö
désében, és ma is széleskörű a kapcsolat a gyógyszer- 
és elektronikus ipartól kezdve a napfény energetikai 
felhasználását segítő tevékenységig.

A tudományos ismeretek terjesztését Szalay elsősor
ban az egyetemi oktatáson keresztül gyakorolta -  
számos más kötelezettségénél előbbre valónak tartot
ta egyetemi előadásait. Nem véletlen például, hogy az 
ATOMKI egész története során az oktatás terén szoro
san együttműködött az egyetemmel, amit nem sok 
akadémiai kutatóintézetről lehet elmondani. Ezen 
túlmenően azonban tartott kifejezetten ismeretterjesz
tő előadásokat és írt ilyen jellegű cikkeket is.

A debreceni fizikus közösség mindig előtérbe he
lyezte a fizika és a tudomány népszerűsítésének ügyét. 
Ezt nemcsak az iskola munkatársainak nagyszámú nép
szerűsítő előadása, cikke, rádió- és TV-szereplése mu
tatja, de az ebben az évben 32. alkalommal megtartott 
és hazánkban Debrecenben kezdeményezett Fizikus 
napok is, amelynek során egy héten keresztül a legvál
tozatosabb programokat ajánlják a nagyközönség, de 
főleg az ifjúság számára.

Társadalmi elkötelezettsége és világnézete nagyon 
hasonló volt Rutherfordéhoz. Szalay a legkeményebb 
diktatúra idején is messze volt minden pártpolitikától. 
Ugyanakkor a tudománypolitikában, a különböző bi
zottságokban, azok munkájában aktívan részt vett. Szin
te a semmiből építette fel az ATOMKI-t, fokozatosan, 
szervesen, évről évre kiválasztva az alkalmas munkatár
sakat. Maga nyilatkozta: „...a fő súlyt a tehetségszelek
cióra fektetem”. Nem egyszer mondta nekünk, hogy az 
egyszerű magyar emberek izzadságos munkája tette 
számára lehetővé, hogy állami ösztöndíjjal fél évig ku
tathasson a Cavendish Laboratóriumban. Kötelessége 
ezt itthon kamatoztatni. Ezért állt ellen minden kísértés
nek, amely véglegesen külföldre csábította volna.

El lehet mondani, hogy a debreceni fizikus közös
ség számos tagja aktívan részt vesz ma is a tudomány- 
politikában. Nem beszélve számos bizottságban be
töltött szerepükről, osztályelnök-helyettes, akadémiai 
alelnök és elnök is kikerült soraik közül. Az egyetem 
és a város életében is részt vesznek, amint arról dísz
doktori, illetve díszpolgári címek is tanúskodnak.

Rutherford személye és pályája nemcsak a fizika fejlő
désére, de kifejezetten a magyar tudományra is jelen
tős hatást gyakorolt. Biztos vagyok abban, hogy túl a 
konkrét indításokon, munkájának és életének elvei 
ma is, de akár még századokon át is hatni fognak 
hazánkban is és a világon is.
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GYORSÍTOK SOPRONBA ES CSILLEBÉRCRE
Részlet Staar Gyula Simonyi Károllyal 1986-ban készített interjújából

-Generációm közvetlenül a háború előtt végzett, 
majd 1946-ban kezdte az új életet. Hátrányunk is, elő
nyünk is származott ebből. Hátrányt jelentett számunk
ra, akik tudóspályát választottunk, hogy mi nem láthat
tunk világot. A nálunk fél generációval idősebb Bay 
Zoltán és Szalay Sándor zz egyetem elvégzése után te
kintélyes külföldi kutatóközpontokba mehettek, Berlin
be, Londonba, ott megtanulhatták, hogyan kell a tudo
mányt művelni, elkészíthették doktori disszertációjukat, 
a legnagyobbakkal találkozhattak. Számunkra ez az út 
lezárult. Előnyünk ugyanebből a tényből származott, 
abból, hogy 1940-ben végeztünk. Tiszta lappal indul
tunk és vákuumban. A nagy öregek valamilyen módon 
szinte törvényszerűen kompromittálták magukat, eset
leg disszidáltak. Idehaza új egyetemek, kutatóintézetek 
épültek, soha nem látott lehetőségek nyíltak. Mögöt
tünk pedig már volt némi tudományos múlt. Rengete
get számított a mi 6-8 éves előnyünk azok előtt, akiket 
később vezetnünk kellett. Tehát, bár szinte kezdő vol
tam, mégis az adott időpillanatban két-három tanszék 
vezetésére is eséllyel pályázhattam.

-  A Műegyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki 
Karán lettél tanszékvezető, Sopronban. A szülőföld 
vonzása miatt döntöttél így?

-  Nem. A véletlen játszott közre, hogy oda kerül
tem. Találkoztam Tárczy Hornoch Antallal, a soproni 
egyetem geodéziai és bányaméréstani tanszékének 
vezetőjével. Beszélgetésünk nagyban hozzájárult ah
hoz, hogy megpályáztam a kar fizika-elektrotechnika 
tanszékének vezetői állását. A tanszéket időközben 
kettéosztották, Kovács István lett a fizika tanszék ve
zetője, én az elektrotechnikáé. Megdöbbentett, meny
nyire erős fakultás a soproni, milyen színvonalas 
munkát végeznek a kutatók. Sopronban 1948-1952 
között dolgoztam, ahol Tárczy Hornoch Antalon kívül 
olyan világszerte ismert szakemberek oktattak, mint 
Boleman Géza, Verő József, Mika József és mások. 
Budapestről érkezvén is azt éreztem, nagyon-nagyon 
rá kell kapcsolnom, ha méltó akarok lenni a karon 
végzett munka színvonalához. Nagyobbik fiam pár 
hónapos volt, amikor leköltöztünk oda, a kisebbik 
már ott született.

-  Mire jutottál Sopronban?
-  Elhatároztam, a nagyfeszültségű berendezés mel

lé gyorsítóberendezést építek. Ez mégiscsak elektro
technikai, mérnöki probléma. Támogatott a lelkes 
tanszéki gárda és két nagyon tehetséges aspiránst 
kaptam; ők segítettek munkámban. Egyikük ma Ame
rikában neves professzor, a másik a Központi Fizikai 
Kutatóintézet kiváló fizikusa, igazgatóhelyettes volt 
Dubnában.

-  A nevük titok?
-  Ó, nem! Schmidt Györgyről és Erő Jánosról van 

szó. Volt rajtuk kívül egy bámulatosan ügyeskezű idős 
laboránsom, Horváth bácsi. Ő még ahhoz a generáció

hoz tartozott, akik a mesterlevélért végigvándorolták 
Európát. Az égvilágon mindent megcsinált, ha elma
gyaráztuk neki, hogyan képzeljük el. Elkészült a gyorsí
tó, felkészültünk arra, hogy Magyarországon először 
részecskegyorsítást hajtsunk végre. A bonyolult ionfor
rás-berendezést a földről kezeltük, én pedig kezemben 
a műszerrel a jelenség megfigyelésére a nagyfeszültsé
gű rész fémgömbjébe ültem, vagyis inkább összegöm
bölyödtem benne, mint gyermek az anyja méhében. 
Bezártak, becsavaroztak, majd gondosan elsimították a 
gömb felszínét. Erre vigyázni kellett, csak ezután he
lyezték feszültség alá a gömböt. Mentek föl a feszült
séggel, én néha kikiabáltam a gömbből, végül elérték a 
háromnegyedmillió voltot. A gyorsítás sikerült, s végre 
hajnali négykor kikecmereghettem a nem éppen ké
nyelmes munkahelyemről. Előadáson néha felteszem a 
kérdést hallgatóimnak: be mernének-e ülni az egymil
lió volt feszültségű elektróda belsejébe. Mert hogy ott 
nulla az elektromos térerősség, arra én szó szoros értel
mében a nyakamat tettem!

-  A z úttörő kísérlet sikerére fölfigyelt a szakma?
-  Igen, ezért kaptam a Kossuth-díjat. De mások is 

fölfigyeltek. Hamarosan megjelent nálam Sopronban 
két komoly, civilbe öltözött úriember, egy alezredes a 
Haditechnikai Intézetből és egy őrnagy. Körülnéztek, 
a biztonsági intézkedések felől kérdezősködtek, majd 
közölték, Farkas Mihály honvédelmi miniszter érdek
lődik a dolgaink iránt. Mert a honvédség számára az 
atom borzasztóan fontos -  közölték bizalmasan. Je
lentkezni fogunk! -  biztosítottak és elmentek.

Kétségbeestem. Kellett ez nekem! Itt van, most mit 
csináljak? Abba kellene hagynom az egészet, azt mon
dani, uraim tévedés történt, nem értek hozzá, nem 
akarom, nem ez a hivatásom. Napokig gyötrődtem, és 
életemben ez alkalommal egyetlen egyszer felvillant 
bennem a gondolat: Sopronhoz nagyon közel van a 
határ... Aztán az egyik éjjel felültem az ágyamban, és 
egycsapásra megvilágosodott, mit kell tennem. Meny
nyit álmodoztam én egy igazi nagy ötmillió voltos, 
precíziós, nyomás alatti gyorsítóberendezésről! Most 
íme, terveim valóra válhatnak. Hiszen honnan tudná 
Farkas Mihály, hogy a katonáknak mi kell? Én, a fizi
kus majd megmondom neki! Gyorsítót kell építeni, 
mert azzal imitálni lehet a nagy neutronsűrűséget, a 
radioaktivitást, kipróbálhat vele mindent, amit csak 
akar. Azonnal nekiláttam, gyönyörű rajzokat készítet
tem az új gyorsítóról, mellé kis embert is, hogy az 
arányokat érzékeltessem, részletes költségkimutatást 
a kiadásokról. Azután szépen összegöngyöltem a ter
veket és izgatottan, de már reménykedve vártam, mi
kor szólít magához Farkas Mihály.

Hamarosan megjött a parancs, percre pontosan je
lenjek meg a Honvédelmi Minisztérium új épületszár
nyában, ami közvetlenül a régi épület mellett volt. Fel
utaztam Sopronból, időben jelentkeztem, már vártak,
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fölvezettek a honvédelmi miniszter első helyetteséhez. 
Nagyon szívélyesen fogadott, majd kivezetett az utcára. 
Ott már egy hatalmas lefüggönyözött autó várt minket. 
Ez úgy látszik hozzátartozott a rítushoz. Beültünk, az 
autó elindult, megkerülte az épülettömböt, és pár perc 
múlva megállt a másik kapunál. Minden elő volt készít
ve, kiszálltunk, nagy bokacsattogás jobbra-balra, föl
mentünk egészen Farkas Mihály előszobájáig. Nagyon 
tudtam uralkodni magamon, ugyanakkor kritikus meg
figyelő voltam. Jé, milyen komikus, rögzítette a tuda
tom, a miniszterhelyettes -  tábornok volt, csillagokkal, 
tölgyfalevelekkel -, mielőtt kopogott és beléptünk vol
na, egy pillanatra megállt, végignézett magán, rendben 
van-e a zubbonya, egyenruhája. Beléptünk. Farkas Mi
hály egyedül volt a szobában, jöttünkre fölállt óriási 
íróasztala mögül. Azon három-négy telefon, semmi 
más. Odajött, üdvözölt, majd mind a hárman leültünk. 
Kedélyes hangnemben indult a beszélgetés, de mind
járt váratlan fordulatot vett. Farkas Mihály nekem sze
gezte a kívánságát. — „Professzor elvtárs, hallottam mi
lyen szép eredményeket ért el a kísérleti atomfizika 
területén. A honvédség természetesen ezt a legmesz- 
szebbmenőkig használni akarja, ennek pedig legegy
szerűbb módja az, hogy professzor elvtárs belép a hon
védség kötelékébe. Úgy tájékoztattak, Önnek ez ellen 
nem volt ellenvetése.”

Meghűlt bennem a vér. Erről nem volt szó. Szeren
csére nem estem pánikba. Furcsa dolog, de tény, fe
letteseimtől, bármilyen magasan álltak, soha nem jöt
tem zavarba. „Fölfelé” majdnem mindig jobban tud
tam érvelni, mint „lefelé”.

Igen, de én pedagógus vagyok, ugyanakkor kutatni 
is szeretnék -  próbálkoztam Farkas Mihályt lebeszél
ni. Közbevágott: -  „Az egész hadsereget taníthatja, az 
egész országot! Nálunk kutathat csak igazán. Gondol
ja meg, maga most kér, könyörög. Akkor egyszerűen 
parancsba adhatja, ha valamit el akar érni!”

A mindenit -  gondoltam milyen elképzelései 
lehetnek ennek az embernek a fizikai kutatásokról, ha 
azt hiszi, napiparancsba adhatom: fiúk, most ezt vagy 
azt fedezzétek fel! Tovább ellenkeztem. A miniszter- 
helyettes megdöbbenve nézett, szeméből kiolvastam: 
ez a civil úgy látszik nem tudja, kivel áll szemben. A 
kíváncsiság ördöge bújt belém, átsuhant a fejemen az 
ötlet, megkérdezem: Farkas elvtárs milyen rendfoko
zatot szán nekem? Soha nem vittem semmire a kato
naságnál, most eldicsekedhetnék -  elsősorban otthon, 
a szülőfalumban -, nekem ezt a rendfokozatot szán
ták. De néma maradtam, mert rájöttem, ha e kérdés 
után mondok nemet, a miniszter arra gondolhat, hogy 
alkudozni akarok.

Amikor Farkas látta, hogy nem állok kötélnek, té
mát váltott, s megkért, térjünk a tárgyra. Elővettem, 
kiteregettem a rajzaimat és elmagyaráztam az ötmillió 
voltos gyorsítóberendezés tervét.

-  Rövidesen a Budapesti Műszaki Egyetem Elméleti 
Villamosságtan Tanszékének vezetője és a Központi 
Fizikai Kutatóintézet Atomfizikai osztályának vezető
je lettél.

-  Igen.

-  Valamit nem egészen értek. Párttag voltál?
-  Nem.
-  Még kevésbé értem.
-  Nézd, amikor Sopronba kineveztek, ebből senki 

sem csinált nagy ügyet. Amikor Budapestre akartak 
hozni, abból már nagy cirkusz kerekedett. Bekérettek 
a pártközpontba. A főszemélyzetis, ismert régi párt
munkás, fanyar, megkeseredett arcú ember, leültetett, 
és nagyon feszesen, majdhogynem ellenséges hangon 
indította a beszélgetést. Előtte egy halom akta, fel
jegyzés. Azt mondta:

-  Ide figyeljen, Önt mi, mások javaslatára, nagyon 
fontos feladatok megoldására szánjuk, mert nem kis 
dolog a Műegyetem budapesti katedrájának és a leg
előkelőbb kutatóintézet atomfizikai osztályának veze
tése. Ugyanakkor súlyos kifogásunk van maga ellen, 
éspedig az, hogy semmiféle politikai megmozdulás
ban nem vesz részt, nem nyilatkozik, nem áll ki a 
rendszerünk mellett.

-  Már ne haragudjék -  húztam ki magam -, én ezt a 
munkámmal teszem, előadásaim vannak Sopronban 
és Pesten is, utazom...

-  Ne is folytassa! -  szakított félbe. -  Tudjuk, arra 
szokott hivatkozni, hogy sok a munkája, nem ér rá. 
De várjunk csak, maga mindig ilyen apolitikus volt? -  
Elkezdett papírjai között lapozgatni, majd kihúzott 
egyet, és számomra is meglepő tényt közölt. -  Itt az 
áll, hogy a harmincas években maga volt az egyetlen, 
aki nem lépett be a műegyetemi Hungarista Bajtársi 
Egyesületbe. Pedig beléphetett volna, megvoltak a 
feltételei. Majd megenyhülve közel hajolt, és azt kér
dezte: -  Hogyan csinálta ezt? Nem volt ebből semmi 
kellemetlensége?

Kiegyenesedtem. Pillanatra átvillant rajtam, na, 
most hőst csinálhatsz magadból. Aztán elnevettem 
magam: nem, nem. Kérem, bármilyen furcsa, ebből 
nekem semmi bajom nem származott. Nem említet
tem, hogy a közös honvédelmi gyakorlati foglalkozá
sokon a H.B.E. tagjai a saját századbeosztásuk szerint 
masíroztak, én viszont így a nyolcadik, a zsidószázad
hoz kerültem, ami akkoriban -  képzelheted -  nem járt 
előnnyel.

Ettől kezdve a beszélgetés roppant szívélyessé vált, 
búcsúzáskor hosszan rázta a kezem.

-  Én azért megkérdezem, mert bár személyzetis 
nem vagyok, de kíváncsi az igen: miért vagy apoliti
kus?

-  Semmiféle olyan szervezetbe nem akartam belép
ni, ami véleményemet, gondolataimat a legkisebb 
mértékben is megkötötte volna. A gondolati szabad
ságomat féltettem mindenféle béklyótól. Ezért tartóz
kodtam a vallástól, a Bajtársi Egyesülettől és minden 
párttól, ami olyan cselekvésre kényszeríthet, amivel 
esetleg nem értek egyet. Az önállóságomat féltettem. 
Bennem ugyanis nagy hűség- és kötelességérzés van: 
amit vállalok, azt mindenáron igyekszem véghezvin
ni. Hallgatólagos egyezséget kötöttünk a hatalommal, 
én minden erőmet megfeszítve végzem a dolgom, ők 
pedig hagynak az utamon járni. Egy példa a múltból: 
Sztálin 70 éves — születésnapján, 1949- december 21-
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én feldíszítették a Műegyetem tantermeit. Minden 
professzornak, aki reggel első órát tartott, dicsőítő 
beszédet kellett mondani a nagy vezérről. Jött hozzám 
is a dékáni titkár, kért, tartsam meg a beszédet, ez az 
utasítás. Mondtam neki, én bizony nem mondok be
szédet.

-  Miért? -  kérdezte meglepve.
-  Nézze kollégám, az olyan lenne, mintha egy ka

tolikus gyülekezetben protestánst kérnének fel elő- 
imádkozónak.

Elszürkült az arca, megrovó hangon replikázott.
-  Nem hiszem, hogy a dékán elvtárs örülni fog pro

fesszor úr szellemeskedésének.
A vége az lett, hogy a dékán másnap reggel velem 

jött, én beültem az első padba, ő megtartotta a beszé
det, dolga végeztével kiment, én fölléptem a katedrá
ra és a táblára írtam a Maxwell-egyenleteket.

Ma már azt is látom, hogy maga az a tény, hogy meg
tarthattam ideológiai függetlenségemet, nem erény volt, 
hanem kiváltság, amely különleges, elsősorban a hadi- 
technika számára fontosnak tartott szakmámnak -  atom- 
fizikusi mivoltomnak -  volt köszönhető. Nem tudom, 
milyen megalkuvásra lettem volna hajlandó, ha válasz
tás elé kényszerülök. Szinte értetlenül csodálom azokat 
az írókat, művészeket, akik inkább hallgattak vagy az 
íróasztal számára dolgoztak.

-  A Központi Fizikai Kutatóintézetnek később, úgy 
tudom, igazgatóhelyettese lettél.

-  Igen. Kovács Istvánt kinevezték igazgatónak, 
Jánossy Lajos meg én voltunk az igazgatóhelyettesek. 
A Műegyetemen egész állásban, a KFKI-ban félállás
ban voltam. Amikor pedig Kovács István lemondott, 
az Akadémia elnökének felkérésére rövid ideig az 
intézet megbízott igazgatója lettem.

-  Milyen terveket akartál megvalósítani a KFKI-ban?
-  Először is, meg kellett építenünk az első komo

lyabb gyorsítóberendezést, amelyen azután a kísérle
teinket végezhettük. Arról persze álmodni sem mer
tem, hogy mondjuk Farkas Mihály segítségével ké
szen vetetek ilyet, hiszen egy modernebb Van de 
Graaff típusú magfizikai gyorsító félmillió dollárba 
került. Stratégiám tehát a következő volt. Amilyen 
gyorsan csak lehet, elkészítjük a berendezést. Közben 
egy elméleti csoport felkészül, s amint a gyorsító 
használható állapotba kerül, elkezdi a kísérleteket. A 
kísérleti csoport ezzel párhuzamosan elkészíti a ki
egészítő berendezéseket. Kezdetben hónapokra le
bontott, részletekbe menő pontos terveket csináltam, 
mely tartalmazta azt is, -  kitől mit várok el.

A készülék 1953-ban már üzemelt, 1954-ben Gerő 
Ernőnek általunk előállított radioaktív izotópot mutat
tunk. Ami ennél fontosabb, két kiváló fiatal munkatár
sam, Erő János és Keszthelyi Lajos (ma a Biofizikai 
Intézet igazgatója Szegeden) kísérleteivel megszüle
tett az első modern magyar eredmény, amelyet vezető 
nyugati tudományos folyóiratban publikálhattunk.

A Szovjetunió, hogy nyitási szándékait ezzel is bi
zonyítsa, 1955-ben a világ előtt feltárta az atomener
gia békés felhasználása terén elért eredményeit. Meg
nyitotta kutatóintézeteit, laboratóriumait. Több külföl-

Simonyi Károly a KFKI-ban.

di delegáció látogatott oda atomreaktor, kísérleti 
reaktor vásárlásának szándékával. Mentünk mi ma
gyarok is. A delegációnk fizikus tagjai voltak Jánossy 
Lajos, Pál Lénárd, jómagam és velünk jött egy minisz
terhelyettes. Mindenhová elvittek, mindent megmutat
tak, Moszkva, Leningrád, Kijev, Harkov legnevezete
sebb kutatóintézeteit láthattuk, tervrajzokat tanulmá
nyozhattunk, közvetlen közelről vizsgálhattuk, megta
pogathattuk a kísérleti reaktort, turbináit, mindent. 
Nagy élmény volt.

Természetesen más szocialista országok is küldtek 
delegációkat. A világhírű fizikus, Joliot-Curie munkatár
sa, a jugoszláv Savic, a Szovjetunióból hazatérve meg
szakította útját, feljött a KFKI-ba. Megnézte az atomfizi
kai osztályunkat és csodálkozva mondta: „Higgye el 
kollégám, itt Budapesten sokkal jobban meglepődtem, 
mint a Szovjetunióban. Ott csodálatos dolgokat láttam, 
de arra számítottam. Erről egyszerűen fogalmam sem 
volt, hogy önöknél ilyen berendezések működnek, 
nemzetközi súlyú kísérleteket végeznek.”

-  Néhány év múlva életednek nehéz időszaka vette 
kezdetét. Lejöttél a hegyről a Duna szintjére, a Duna 
mellé, a Műegyetemre. Majd élettered tovább szűkült, 
az St. épület 216. számú szobájára. Kérdezhetek er
ről az időszakról is?

-  Hogyne! Miért ne! Ez is a történetemhez tartozik. 
Ide is saját erőmből küzdöttem le magam.

-  Jó, akkor vágjunk bele. A KFKI-ból a magad el
határozásából jöttél el vagy küldtek?

-Erre nem válaszolhatok egyértelmű igennel vagy 
nemmel. Magam döntöttem úgy, hogy eljövök, de ak
korra már, 1956 után megfagyott körülöttem a levegő.
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-  Miért, mit csináltál ötvenhatban?
-  Megválasztottak a KFKI forradalmi bizottsága 

elnökének.
-  Mondanál erről kicsit többet?
-  Október 23-a után a KFKI-ban is nagy volt az 

izgalom, óriási gyűlést szerveztek, amelyen a kutatók 
és a dolgozók megválasztották a forradalmi bizottsá
got és annak elnökét. Demokratikus szavazással óriási 
többséggel engem választottak elnöknek. A pádból, 
ahol ültem, mindössze két mondatot szóltam az em
berekhez, közöltem velük, mikor és hol vehetik át a 
fizetésüket. Ennyi volt a programbeszédem. Az elnök
ség nagyon józanul és higgadtan vezette a gyűlést. 
Emlékszem, valaki felszólalt és nagyon csúnyán kiro
hant a párttagok ellen. Ne elvtársazzunk itt... meg 
hasonlókat kiabált. Többen helyeseltek, kezdett ag
resszívvá válni a hangulat. Erre felállt egy vékony, 
sovány kutató és ezeket mondta: „Ha a kolléga nem 
ismerne, bemutatkozom, én vagyok a KFKI párttitká
ra. Tudom, most a dolgok megváltoztak. A kommu
nista párt egy kis párt lesz. Az a véleményem, ennek 
hasznát látjuk, mert akik eddig karrierizmusból léptek 
be, azok most kiszóródnak. Kisebb, de tiszta párt lesz 
a kommunistáké.” Az emberek hangulata egycsapásra 
megváltozott, lehiggadtak, az indulatuk elszállt.

-  A kritikus helyzetek, ha másra nem, arra jók, 
hogy megismerjük embertársaink valódi énjét.

-  Ez igaz. Amikor a gyűlésnek vége lett, egymás 
között megállapítottuk, az összejövetelen ez a felszó
lalás volt a legbátrabb és a legerkölcsösebb. Szegény 
fiú, nemsokára, viszonylag fiatalon meghalt.

-  Graff György volt, rögzítsük nevét.
-  Ezt meg honnan tudod?
-  Professzor úr, én készültem!
-Jó , jó, de ennyire?
-  Igazán nem szándékom a sebek fölszaggatása, 

de mikor elvállaltad a forradalmi bizottság elnöki

VÉLEMÉNYEK

Az energiáról gondolkodók  jövőképei

A globálisan jelentkező energetikai problémák várha
tó következményeit lényegében két alapvetően eltérő

tisztségét, nem érezted, itt most repedés keletkezett a 
politikától való tartózkodásod páncélján?

-  De igen, igazad van. Úgy éreztem, mindezt a KFKI- 
ért teszem. Azért az intézetért, ami szívszerelmem volt, 
aminek fölépítésében erőm megfeszítésével részt vet
tem, ahol több épületsarok, berendezés kedves gyer
mekemként köszönt vissza. Hittem abban, hogy tekin
télyemmel, tudásommal képes leszek megvédeni az In
tézetet, az értékeket mindenféle kilengéssel szemben. 
Jánossyval is beszéltünk erről, biztosítottam, abban a 
pillanatban, amint itt rend lesz, az én szerepem meg
szűnik, és újból övé a kormánybot. A KFKI-ban nem is 
történt a kritikus napokban rendbontás, később a sorok 
rendeződtek és visszaállt a régi munkarend.

Egy idő múlva azonban a KFKI pártvezetése meg
kért, jöjjek és beszéljünk a történtekről. Hosszú vita 
után a párttitkár ezt mondta: -  Lehet, hogy a profesz- 
szor úr sok jót csinált, lehet, hogy csak jót csinált, de a 
reakciósok zászlajára mégiscsak a Simonyi név volt rá
írva. Most pedig a dolgozók azt mondhatják, igen, a 
kisembereket kirúgjuk, az igazgatóhelyetteshez bezzeg 
nem merünk nyúlni. Kifejtette álláspontjukat: Ők arra 
kérnek, mondjak le igazgatóhelyettesi tisztségemről, 
maradjak osztályvezető. Mondtam, én ennek semmi ér
telmét nem látom, majd befejeztük a véleménycserét.

Azután megindult a harc. Rá kellett jönnöm, ilyen 
körülmények között képtelen vagyok dolgozni, vezet
ni. Addig azt hittem, itt iskolát teremthetek. Sok nagy 
fizikus körül nem alakult ki iskola. Volt bennem egy 
határozott érzés: ha mindenki mindent megad, szeré
nyebb kvalitásaimmal is, szorgalommal, munkabírá
sommal, emberismeretemmel teremthetek ilyet. Rájöt
tem, a körülmények ezt nem teszik lehetővé, el kell 
mennem. így, bár hivatalosan soha nem kértek rá, 
lemondtam, munkatársaimnak írtam egy búcsúlevelet, 
és 1957. december 31-én végleg becsuktam magam 
mögött az ajtót a KFKI-ban.

— pesszimista és optimista — szemléletben tárgyalják, a 
laikus média pedig ugyancsak e két megközelítés 
szerint ismerteti azokat. Vélelmezhető, hogy az egy
mástól eltérő véleményeket az egyes szereplők szak-

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága az 1972-ben meghirdetett v é l e m é n y e k  sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben is. A szer
kesztőbizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika oktatására vonatkozó 
véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak 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.
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i I korábbi kutatási eredmények
I.... i jövőbeni kutatási eredmények
----  igények
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1. ábra. A kőolajlelőhelyek felfedezése és az olajfelhasználás. A legjelentősebb vagyonok közül 
először találták meg a kuvaiti Burgan-mezőt, majd a szaúd-arábiai Ghawart. Ez utóbbi önmagá
ban a világtermelés körülbelül 6%-át adja, az összesen több tízezer mezőéből. Ha túljut a ter
melési csúcson, többek szerint az a világtermelés tetőzését is fogja jelenteni, http:// 
peakoildebunked.blogspot.eom/2005/09/H 9-will-world-peak-when-ghawar-peaks.html; http:// 
www.hubbertpeak.com/SA (forrás: http://www.planetforlife.com/oilcrisis/oilstuation.html).

mai meggyőződése mellett a személyes alkatuktól 
függően szintén befolyásolt világlátásuk is alakítja. Fő 
vonalaikban mégis célszerű tudni róluk.

A pesszimisták arra figyelmeztetnek, hogy a fosszi
lis energiák kimerülése a Föld lakosainak nagy töme
geire nézve akár végzetes hatást is gyakorolhat. Fred 
Hoyle szerint: amint elfogynak a fosszilis energiahor
dozók, nem leszünk képesek megtartani technológiai 
civilizációnkat, „csak egy dobásunk van”. Richard C. 
Duncan1 [1] „Olduvai elmélete” alapján az energiater
melés már 2025 tájára bekövetkező csökkenése a né
pesség fogyását is maga után vonja majd. James Love- 
locli véleménye az, hogy a Föld „beépített” korrek
ciós lehetőségeit túlhaladtuk, a bolygó pedig „meg
hibásodott üzemmódba” került. Többek szerint: amint 
az erőforrás-kínálat csökken, a gazdaság zsugorodni 
fog, a közegészségügy -  mint a legdrágább és legkifi
nomultabb ágazat -  szétesik, ezt követik majd a za
vargások, a járványok és az éhínségek. D. Meadows 
[2] azt állítja, hogy az életminőség elképzelhetetlen 
mértékben romlik majd. El kell búcsúznunk az olcsó 
energiától, a búza ára is oly mértékben nő majd, hogy 
a szegény országok nem tudják megfizetni.3 Dmitrij 
Orlov [31 a várható összeomlást öt lépcsőben jósolja 
bekövetkezni, amely a pénzügyi válsággal kezdődik, 
azt a kereskedelmi, a politikai és szociális válság kö
veti, és a kulturális válsággal teljesedik be.

Az optimisták kevesebben van
nak: Peter Atkins oxfordi egye
temi tanár szerint a természet- 
tudomány még sohasem találta 
szembe magát olyan akadállyal, 
amit ne tudott volna leküzdeni, és 
ezt alkalmas időben meg is fogja 
tenni. Robin M. Mills geológus
közgazdász is hasonló vélemé
nyen van, szerinte az olajhiány -  
ha lesz is -  nem fogja az ipari 
civilizáció végét jelenteni. Az olaj 
kiváltásának lehetőségében hisz 
Oláh György Nobel-díjas is [4], 
Ennek egyik járható útját a meta
nol-gazdaság széleskörű elterjesz
tésében látja.4

De nemcsak az energia konk
rét kérdéseit lehet optimistán 
vagy pesszimistán megítélni, ha
nem az egész emberi társadalom 
jövőjét is. A szolidaritás globális 

forradalmára lenne szükség ahhoz, hogy a jelenlegi 
társadalmak rövid távú céljairól át lehessen térni 
azokra a globális -  többek között energetikai -  távlati 
célok követésére, amelyeket egy kölcsönösen függő 
világ megkövetel. Paul D. Raskin a Tellus Institute5 
megalapításával pedig elindította a „The Great Transi
tion Initiative” (GTI) tevékenységét. Lester R. Brown6 
a B-4.0 Terv [51 című művében keresi a kiutat abból a 
zsákutcából, amelybe a világ belesodródott. Ezáltal 
szándékozik munkáját világméretű hálózattá szélesíte
ni, fókuszálva a környezeti politikára, az energiarend
szerekre, az ivóvíz-ellátásra, valamint a klímaváltozás 
problémájára, és igyekszik szembeszállni a jövőre vo
natkozó pesszimizmussal.

Energiatermelési kilátások

A világ jelenlegi 12 milliárd tonna olaj-egyenértékű 
összes energiafelhasználásának négyötöde fosszilis 
energia, az ahhoz tartozó infrastrukturális kiépített
séggel. Közülük a kőolajat jogosan nevezik a társa
dalmak vérellátásának. Nemcsak a nyugati civilizá
ció, hanem a legtöbb fejlődő ország is egyre na
gyobb függőségbe kerül az importtól. Márpedig a 
világ hagyományos olajtermelése -  az olajvagyonok 
megtalálásának csúcsát évtizedek óta elhagyva Cl- 
ábra) -  a tetőzés környezetében van, hiszen az 2005

1 Richard C. Duncan, a San Diego-i Egyetem professzora.
2 Lovelock felkérést kapott a NASA-tól a marsi élet lehetőségének 
kutatására. Ekkor fejlesztette ki Gaia-elméletét, amely szerint a Föld 
egy élő organizmus.
3 Arra a kérdésre, hogy milyennek látja Magyarország esélyeit a 
sötét jövőképben, a Föld Napja alkalmából 2005-ben Magyarorszá
gon járt D. Meadows a következő választ adta: „aránylag jónak. 
Egy ilyen kicsi és homogén társadalomban könnyebb változásokat 
elérni a fenntartható fejlődés megvalósítására. Jó az ország mező- 
gazdasági potenciálja, és a viszonylagos gazdasági elmaradottság 
előnyt jelent a máshol már bekövetkezett fejlődési zsákutcák kike
rülésében.”

4 A metanol ipari előállításának elterjedése hozzájárulhat az ener
giaproblémák megoldásához. Üzemanyagcellákban hidrogén he
lyett szén-dioxidból előállított metilalkoholt használva a fő termékei 
az elektromos áram, a hő, a víz és a szén-dioxid. Ha ez utóbbit sike
rül visszacirkulálni, a metanol reverzibilis energiahordozóként sze
repelhet.
5 A Tellus Intézet missziója: előmozdítani a fejlődést, és fenntarta
ni a világ civilizációját.
6 Lester R. Brown a Worldwatch Institute és az Earth Policy Insti
tute alapítója.
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2. ábra. A világ cseppfolyós üzemanyagforrásai a következő két 
évtizedben. A hagyományosan termelő, ma is működő mezőkből a 
2030-ra prognosztizált kőolajigény csupán fele részben lesz kielégít
hető. (Lényeges többlettermelésre elsősorban csak a közel-keleti és 
a Kaszpi-tengert körülvevő országoknak van esélye). Ezért nő a je
lentősége a nem hagyományos olajoknak és a megújuló energiafor
rásoknak, bár ezek bevonása az igények kielégítésébe nem több a 
becsült cseppfolyós szénhidrogén igények 10- 20%-ánál (forrás: 
EIA.AE02009).

óta gyakorlatilag nem nő,7 holott az emberiség a 
jövőben is egyre többet igényel(ne) belőle. Egyesek 
szerint a termelés a tetőzést elérve egy darabig azo
nos, vagy hullámzó szinten (platón) marad, mások 
szerint viszont szinte azonnal évi 2—6%-os visszaesés 
következik. Az igények és a termelés közötti külön- 
bözetet megújuló bázisú üzemanyagokból, illetve 
nem hagyományos olajokból kell(ene) kielégíteni 
(az így kiegészült forrásokat nevezik „liquid fuel”- 
nek8). De ezek a lehetőségek nem látszanak meg
nyugtatóknak, hiszen a különbözet túlnyomó részé
nek rendelkezésre állása egyelőre „nem azonosítha
tó forrás” (2. ábra). Ebben szerepet játszik az, hogy 
előállításuknál figyelembe kell venni az úgynevezett 
„energetikai megtérülést” (EROEI),9 vagyis azt az 
arányt, amelyik az egységnyi befektetett energiával 
kinyerhető mennyiséget fejezi ki. Ez határozza meg 
termelésük értelmét, tehát nem csak annak „drágasá-

7 Az ASPO-USA szerint a világtermelés 98%-át adó 42 (12 OPEC és 
30 nem-OPEC) legnagyobb olajtermelő országból 30 már elérte a 
termelés tetőzését, vagy túl is jutott a termelési csúcson.
8 Közéjük sorolandók a bio-üzemanyagok és a cseppfolyós hidro
gén.
9 EROEI: Energy Return on Energy Invested

gáról” vagy környezeti hatásáról van szó. Ezért félre
vezető az EROEI ismerete nélkül kijelenteni a nem 
hagyományos szénhidrogének mennyiségének „ha
talmas” voltát (Sia Conseil) [6]. A hagyományos ola
jok árproblémáját befolyásolja, hogy a kínálat zömét 
adó fejlődő országok nagyrészt szénhidrogén-ex
portjuk bevételeiből élnek, és vagyonuk csökkenése 
következtében -  kiviteleik mennyiségi mérséklődése 
esetén -  jövedelmeiket csak áraik emelésével tudják 
megőrizni. A vevőknek arra kell felkészülniük, hogy 
az eladók előbb-utóbb „el fognak menni” az árakban 
addig a határig, ameddig a vásárlók képesek lesznek 
fizetni. Ezt egyedül a kereslet csökkenése ellensú
lyozhatja (recesszió a vásárlói oldalon, olcsóbb al
ternatív energia stb.).

A probléma a földgáznál néhány évtizeddel ké
sőbb (a szénnél pedig a még távolabbi jövőben) fog 
jelentkezni.

Az elektromos energiát évtizedek óta méltán hív
hatjuk a társadalmak idegrendszerének. Amennyi
ben megoldódik a villamos meghajtású gépkocsik 
gyártása,10 tömegtermelésének valamelyik változata 
jelentős mértékben helyettesítheti az olajat. A váltás 
más területeken is bekövetkezhet (ez alól a legna
gyobb kivétel -  mint százezernyi szerkezeti anyag, 
műanyag, gyógyszer és növényvédőszer alig nélkü
lözhető alapanyaga11 -  a petrolkémiai nyersanyag
ként történő felhasználás). így távlatilag a nem-fosz- 
szilis energiára alapozott villamosenergia-termelés 
lehet a civilizáció megmentője, de ennek feltétele a 
villamos energia növekvő mennyiségű rendelkezés
re állása. A világon felhasznált évi körülbelül 20 
ezermilliárd kWh villamos energia kétharmadát je
lenleg fosszilis energia bázisán termelik. A jövőbeni 
lehetőségek a „tiszta technológiákat” alkalmazó 
szén-, valamint a megújuló bázisú erőművekben, 
továbbá az uránvagyon végessége miatt a fissziós 
atomerőművek új generációiban, később (csak re
mélhetően) a fúziós erőművekben történő előállítás
ban rejlenek. Mindez folyamatos kutatásokat igé
nyel. Az atomerőműveknél azért hangsúlyozzuk az 
új generációjúak létesítésének szükségességét, mert 
a kinyerhető ismert uránvagyon (a World Nuclear 
Association szerint 5,4 millió tonna12 *) meghatározó a 
nukleáris fejlesztésben [7]. Mivel az atomerőművek 
üzemeltetése már most évi 68 ezer tonna uránt igé
nyel, lényegesen jobb uránhasznosítású atomerőmű
vek generációinak tömeges termelésbe állítására 
van/lenne szükség.

10 Amennyiben például villamos meghajtásúra sikerülne terelni a 
teljes közúti közlekedést, e célból körülbelül 1500 darab többlet 
1000 MW-os villamoseróműre lenne szükség. Ez több mint három
szorosa a jelenleg üzemelő atomreaktorok számának. Nem feled
kezhetünk meg arról sem, hogy a világ körülbelül egy milliárdos 
gépkocsiállománya évente mintegy 50 millióval nő.
11 Természetesen később számításba jöhet a jelenlegi petrolkémiai 
bázisú vegyipari termékek előállítása szén vagy mezőgazdasági 
hulladék bázison is. Az így előálló termékpaletta azonban nem biz
tos, hogy majd le tudja fedni a minőségi igényeket.
12 Az uránvagyon több mint 60%-a négy országban (Ausztrália,
Kazahsztán, Kanada és Oroszország) van.
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3■ ábra. A megújuló energiák potenciális aránya (forrás: WBGU).

A megújuló energiákról

Mai megítélés szerint a megújuló energiáknak egyre 
nagyobb szerepet kell kapniuk. Az egymáshoz viszo
nyított (potenciális) arányokat a 3■ ábra szemlélteti. 
Lester R. Brown szerint nemzedékünk kihívása: egy 
olyan új gazdaság felépítése, amelyet nagymértékben 
megújuló energiaforrások működtetnek, amely maga
san diverzifikált szállítási rendszerrel rendelkezik, és 
amelyik mindent újra hasznosít és újra felhasznál. 
Ennek az átalakulásnak eddig soha nem látott sebes
séggel kell megtörténnie.13

Ha sikerül energetikai forradalmat végrehajtani, a 
megújuló energiaforrások termelése a század közepé
re -  az L-B Systemtechnik szerint -  megközelítheti a 
jelenlegi teljes energiafelhasználást (4. ábra). Ennek 
akár nagyobb része is megjelenhet villamos energiá
ban, amelynek előállításában a szél-, a biomassza és a 
napenergia lehet a domináns. Ez utóbbi szerepe fő
ként arra alapozható, hogy az intenzív kutatásoknak 
köszönhetően rohamosan nő a fotovillamos átalakítás 
hatásfoka.14 Mindazonáltal igazi áttörésére csak 
hosszú távon -  várhatóan a század második felében -  
lehet számítani. Ez, mint egy távoli vízió, húzóereje 
lehet az egyébként több irányban folytatandó kutató
munkának. A rapszodikusan rendelkezésre álló szél- 
és napenergia hatékony hasznosítása érdekében meg 
kellene oldani a magas hőmérsékletű szupravezetést 
és a villamos energia tárolását is. Ennek a kutatás- 
fejlesztési feladatai még előttünk állnak. A megújuló 
energiaforrások szempontjából a biomasszát úgy cél
szerű figyelembe venni, hogy előállítása ne a gabo
natermelés rovására történjék, mert a gabona is egyre

13 L. Brown négy fontos célkitűzést határoz meg: az éghajlat stabi
lizálását, a népességszám stabilizálását, a szegénység megszünteté
sét és a Föld ökológiai rendszereinek helyreállítását. Ez a szerző 
szerint feltétlenül kiegészítendő a jövő energiaellátásának a meg
alapozásával.
14 Nicola Armaroli és Vincenzo Balzani 2006-ban leírt feltételezé
se szerint napenergiával -  10%-os konverziós hatásfokot feltételez
ve -  a Föld termőterületének 0,16%-án meg lehetne termelni a világ 
jelenlegi villamosenergia-szükségletét.

4. ábra. A megújuló energiák felhasználásának prognosztizált felfu
tása (forrás: L-B Systemtechnik).

inkább stratégiai termék lesz. (Magyarország számára 
ez kitörési lehetőség!) A geotermikus energiának vi
lágszerte eltérőek a lehetőségei. Hazánk e szempont
ból viszonylag kedvező helyzetben van.15 Az energia
váltás előmozdítását -  a kutatások mellett -  a nagy 
múltú gépgyártási hagyományaink felelevenítésével is 
támogatni kell!

A helyzet reális megítélésénél figyelembe kell ven
ni, hogy mind a már alkalmazott, mind a jövőbeni 
energiafajták szolgálatba állításának milyen a vagyoni 
megalapozottsága (amire példát az előbbiekben az 
uránnál láttunk). A figyelmet arra is ki kell terjeszteni, 
hogy van-e elegendő (ritka)fém, illetve katalizátor- 
(például platina) alapanyag stb., valamint arra is, 
hogy melyek az egyes energiatermelési módozatok 
környezeti következményei. E mellett nem utolsó 
szempont az sem, hogy mekkora a különböző ener
giafajtákhoz tartozó EROEI. Meg kell említeni továb
bá, hogy fontos az időtényező szerepe. A tapasztala
tok alapján a jövőre nézve is az állapítható meg, hogy 
a megújuló és a nem hagyományos energiáknál a 
technológiák tökéletesedése következtében várha
tóan javul, a hagyományos energiafajtáknál viszont a 
készletek egyre nehezebb hozzáférhetősége miatt 
minden bizonnyal romlik az EROEE16 *

Fel kell hívni továbbá a figyelmet arra is, hogy a na
gyobb bőségben, illetve kevesebb szennyezést okozó 
energiaféleségekre történő átállás tempóját -  akár a 
megújuló energiaforrásokra, akár az atomerőművek 
újabb generációira gondolunk -  a szóban forgó meny- 
nyiségek, az infrastruktúra-váltás inerciája, valamint az 
határozza meg, hogy az egyes új energiafajtának is 
megvannak a sajátos vagyoni, kitermelési, és az emlí
tettek értelmében kutatásokhoz kötött technológiai fel
tételei. Azt is hozzá kell tenni, hogy a várható energia
váltás az energetikán kívüli (gépipar, vegyipar stb.) 
területeken szintén számottevő kutatómunkát feltéte
lez. Ennek megfelelően az átállás csak fokozatos lehet.

15 Kurunczi Mihály szerint Magyarországon a nagy és a sekély 
mélységű termálpotenciál együttesen 100-110 PJ/év.
16 Ezzel kapcsolatban tudni való, hogy a ma elterjedt technológiák
mellett a hidrogén előállításához több energiára van szükség, mint 
amennyi belőle visszanyerhető.
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A civilizáció jövőjét a következő néhány évtized tech
nológiai eredményei fogják megalapozni. Ezeket az 
évtizedeket azonban át kell vészelni!

A tudomány és a kutatás jelentősége

A természeti kincsek fogyatkozása és a környezet 
érzékelhető romlása miatt az emberiség legfőbb és 
végső tartaléka az e fenyegetéseket egyedül kivédeni 
képes(?) tudás, azaz egy más minőségű energia: a 
szellemi (ami természetesen metafora, és közvetlenül 
nem mérhető kj-ban). Az embernek a természetben 
kezdettől fogva rejlő lehetőségeket a tapasztalat és a 
kutatómunka által van esélye felismerni, kibontakoz
tatni, a technológiával pedig saját szolgálatába állíta
ni. Ily módon kell előkészíteni és végrehajtani egy 
soron következő nagy energiaváltást is. Az említett 
nagy számú kihívás oldaláról érkező impulzusok iga
zán pozitív hajtóerőként a jövőről gondolkodók szá
mára azonban csak akkor tudnának produktívan hat
ni, ha azokat integráltan sikerül átlátniuk. A változá
sok tempója gyorsul, így az idő fokozottan sürgeti a 
közöttük levő sokrétű és egyre átláthatatlanabb kap
csolat minden eddiginél alaposabb elemzését. Mielőtt 
a specializáció, az egyes területeken felhalmozódó 
ismerettömeg és az emberi elme korlátái, valamint 
sok egyéb miatt végleg kiesik a kezünkből a természeti 
folyamatok uralásának gyeplője, szükség van/lenne 
valamiképpen használhatóvá, kezelhetővé szinteti
zálni ezt az óriási arzenált, segítségével keresendő a 
maitól bizonyára lényegesen eltérő jövőbe vezető or
szágút. A világháló óriási lehetőséget, sőt segítséget 
nyújt az emberiségnek a problémák megoldásában, 
de az emberi elmében rejlő asszociációs készséget és 
intuíciót nem képes helyettesíteni.

Szellemi energiáink tehát -  amint erre általánosság
ban korábban is utaltunk -  hozzájárulhatnak hazánk 
és az egész világ energetikai fejlődéséhez. Gondol
junk csak a magyar iskolarendszerből kikerültek 
közül akár a külföldre szakadt Teller Ede, Wigner 
Jenő, Neumann János és sok más kiválóság eredmé
nyeire, akár az itthon maradottakéra! Vissza kell térni 
sikeres oktatási hagyományainkhoz!

A paradigmaváltás szükségszerűsége

„Nincsenek örök barátaink és örök ellenségeink, csak 
örök érdekeink vannak, és az a kötelességünk, hogy 
ezeket az érdekeket kövessük.” (Lord Palmertson17)

Adott korban valamely társadalmi szinten elfoga
dottá vált tudományos felfogást -  de általános szemlé
letmódot, követett életvitelt is -  paradigmának ne
vezhetünk. Az utóbbi évtizedekben a fejlett országok 
körében eluralkodott a „piac mindent megold” para
digmája. Amennyiben azonban különböző okok miatt

17 Viscount Palmerston (1784-1865) két ízben volt Nagy Britannia 
miniszterelnöke.

túl sok, e paradigma által kezelhetetlen anomália hal
mozódik fel -  és a globális kihívások sokasága most 
erre utal forradalmi változásra van szükség. Az 
ennek eredményeként létrejövő új paradigma radiká
lisan eltér az előzőtől. Véleményem szerint -  még ha 
csak az energetikát tekintjük is -  hármas paradigma- 
váltásra van szükség: a közgondolkodásban, a köz- 
gazdasági elméletben és gyakorlatban, valamint az 
energiapolitikákban [8].

Nyilvánvaló, hogy a közgondolkodásban meg kell 
változtatni a nyugati világ túlzottan fogyasztásorientált 
tudatát, ami az etikai érzés/értékek újraélesztésével, 
mozgósításával kezdhető el. Ez minden bizonnyal az 
egyik, talán a legnagyobb feladat lesz. Ennek érdeké
ben szükséges, hogy az állam segítse elő az emberi tő
ke gyarapítását az oktatási rendszer fejlesztésével. A 
felnövő nemzedékeket kellő tudással kell felvértezni a 
változó energetikai körülményekhez való alkalmazko
dáshoz, a „jövősokk” átélése nélkül. Az IMD svájci gaz
daságkutató 58 országot áttekintő vizsgálata alapján 
Magyarországon 2001 és 2010 között az oktatási rend
szer színvonala példátlan módon a tizedikről a negy
vennyolcadik helyre, a természettudományi tárgyak ok
tatása a második helyről a negyvenkettedik helyre, a jól 
felkészült mérnökök rendelkezésre állása pedig az ötö
dik helyről szintén a negyvenkettedik helyre zuhant 
vissza. Ezt a tragikus folyamatot vissza kell fordítani! A 
jövő legnagyobb tartaléka a tanuló ifjúság. Az oktatott 
anyag szempontjából fontos lenne -  új vonásként -  a 
meglevő ismereteket szintetizálni is, hogy annak alap
ján rendelkezésre álljon majd fakultatív tananyag az an
nak elsajátítására fogékony diákok számára. Ez azért 
volna jelentős, mert az összetetté vált problémák meg
válaszolásához transzdiszciplináris erőfeszítésekre 
van/lesz szükség, és arra is, hogy mielőbb legyenek 
olyanok is, akik azokat gyakorolják.18 Ezt a gondolatot 
inspirálja az energetika is, tekintve, hogy az mindennel 
összefügg. A felnőtt társadalmat pedig tájékoztatni kell 
-  a médiát is bevonva -  a világ energiahelyzetéről, vala
mint arról, hogy az egyes ember mit tehet az energiael
látottság fenntarthatósága érdekében.

Közgazdasági vonalon új -  a neoliberalizmust 
meghaladó -  elméletet és gyakorlatot kell kidolgozni 
és megvalósítani a gazdaság sikeres működtetéséhez. 
Véleményem szerint az energiaellátás mindenre ki
terjedő következményei különösképpen sürgetik az 
áttérést a pénz vezérelte gazdaságról a természethez 
igazodó fejlesztésekre. A megoldás keresésekor a ter
mészeti rendszereket (erőforrásvagyon, környezet) 
mielőbb elébe kell helyeznünk a pénzügyi szempon
toknak! A szállítás drágulása felértékeli a helyi terme
lés (a lokális gazdaság) szerepét, különösen az ener
giaigényes mezőgazdaságban, ezáltal a hazai termő
földét és a élelmiszer-termelését, valamint a vízvagyo-

18 A szerző másfél évtizede kezdeményezte Pungor Ernő akadé
mikus, a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége akkori 
elnökének támogatásával a Szövetség keretében e célból egy 
munka kidolgozását, az elgondolás azonban akkor nem valósult 
meg. A problémák egyre összetettebb volta miatt ma fokozottan 
aktuális lenne.
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nét is, de lehetőség szerint minden egyéb területen is. 
A vidékfejlesztéssel összhangban a gazdasági prioritá
sok közé célszerű sorolni a helyi élelemtermelést, ez 
utóbbinak elsőbbséget adva még a mezőgazdaság 
ipari célú hasznosításával (üzemanyaggyártás) szem
ben is. Szükség esetén az sem kizárt, hogy felmerül 
majd bizonyos emberi tevékenységek lassításának, 
korlátozásának kényszere is.

Fokozott súlyt kell helyezni a külpolitikára itt Euró
pában, sőt Magyarországon is! Ezért választottam e 
pont mottójául Lord Palmertson bon mot-ját.19 A kül
politika energetikai fontosságára a közelmúltból is 
lehetne példákat sorolni. Ezúttal mégis egy régebbit 
említünk: az Egyesült Államok elnöke 1944 elején a 
külügyminisztériumátO) bízta meg az olajkérdés -  
szakértői véleményekre alapozott -  tanulmányozásá
val. Az így szerzett információkkal felvértezett Roose
velt elnök a II. világháború vége felé a Jaltai Konfe
renciáról hazatérőben (1945. február) a Szuezi-csator- 
nánál lehorgonyzóit Quincy cirkálón találkozott Ibn 
Szaúd királlyal, és biztosította Szaúd-Arábiát20 az 
Egyesült Államok barátságáról és támogatásáról az 
azóta is tartó olajszállítások fejében21 (5. ábra).

Összegzés

E rövid cikkben csak vázlatos eszmefuttatásra volt le
hetőség. Záró gondolatunk is csak néhány mondatnyi 
terjedelmű. A legfontosabb látni, hogy mint a történe
lemben megannyiszor, most is az emberi tudáson és 
etikai érzéken van a sor. A kormányzatoknak a nemzet
közi kapcsolatok építése mellett az (etikai) nevelést, az 
energiatudatosságra irányuló oktatást, a tudományt, a 
természettudományos kutatást, valamint a technológia- 
fejlesztést fokozottan támogatnia kell!

19 The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/ 
2010/feb/23/energy-geopolitics-deserves-center-stage) hangsúlyozza, 
hogy „jelenleg a nyugati politikusok -  szemben az orosz, a kínai és az 
iráni politikusokkal -  nem fordítanak kellő figyelmet az energetikát 
érintő eurázsiai folyamatokra”. (Az 1993-ban elfogadott magyar ener
giapolitika még így fogalmazott: „számolni kell -  európai összefogás 
keretében -  a világ második legnagyobb földgázforrásával rendelkező 
iráni lelőhelyek elérésével”. Politikai okokból ezek az elképzelések 
lekerültek a napirendről, Kína viszont évről-évre egyre nagyobb fi
gyelmet fordít Oroszország és az Iránt is magába foglaló Kaszpi-térség 
energiaforrásaira. Lehet, hogy ez utóbbiakról Európa lemarad?
20 Az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb kőolaj-impor
tőre. A második legjelentősebb beszállítója Kanada után Szaúd-Ará- 
bia ma is.
21 Tudni való, hogy az amerikaiak olajkoncessziós ügyben már 
1933-ban szerződést kötöttek a szaúdi uralkodóval, de a nagyará
nyú olajkitermelés csak 1944 után indult meg. A világ messze legna
gyobb olajmezőjét (Ghawar) 1948-ban találták meg és 1951-ben 
indult a kitermelés (1. ábra).

5. ábra. Roosewelt elnök találkozása Ibn Szaúd királlyal.

Túlélésünk, civilizációink megmaradásának legfőbb 
záloga az e területekre történő befektetés. Az emberi
ség sorsa a jövőben is szellemi síkon fog eldőlni!

Ezzel kapcsolatban azonban hangsúlyozni kell -  
amint azt Aszódi Attila a japán földrengés atomerő- 
művi következményeivel foglalkozó harmadik hely
zetelemzése is rögzíti:22 „alapelv, hogy ha a tudo
mányban új ismeretek merülnek fel, akkor az alapján 
a létesítmények biztonságát újra kell értékelni. A 
japán események ismeretében feltétlenül szükséges 
az európai atomerőművekben megvizsgálni a dízelge
nerátorok működőképességét és a súlyos balesetke
zelési utasítások érvényességét.” E közlemény írásá
nak idején még nem tudható, hogy miként záródik le 
a baleset, a végleges következtetések levonásának 
sincs itt az ideje, és az sem tudható, hogy a világ köz
véleménye miként fog reagálni a katasztrófára.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

FIZIKAVERSENY A CSODÁK PALOTÁJÁBAN
Vicze Zsolt 

Pataky István Szakközépiskola

Amikor pályakezdőként egy műszaki szakközépisko
lában helyezkedtem el, azt reméltem, hogy diákjaim 
érdeklődőek lesznek a természettudományok iránt. 
Várakozásaimmal ellentétben a mindennapok során 
nem ezt tapasztaltam, tapasztalom. Sokat gondolkod
tunk a munkaközösség tanáraival, hogy milyen 
módon tudnánk változtatni ezen. A sok felvetésünk 
közül az egyik megvalósult próbálkozásunkról szeret
nék itt beszámolni.

Úgy döntöttünk, hogy fizikaversenyt szervezünk a 
10. évfolyam számára, amely kidolgozására és lebo
nyolítására a munkaközösség engem kért fel.

A verseny kidolgozása során fölállítottam néhány 
célt. Egyrészt fontosnak tartottam, hogy maga az ese
mény élmény legyen a résztvevők számára. Tudom, 
hogy egy iskolai programnak nem kell olyannak lennie, 
mint egy látványos mozifilmnek, mégis úgy gondolom, 
hogy egyes vonásokban alkalmazkodni kell a minket 
körülvevő színes, hangos, pörgő világhoz. Másrészt 
szerettem volna elérni, hogy a diákok a versenyben 
aktívan, tevékenyen vegyenek részt, ne csak nézzék az 
ott folyó eseményeket, „saját bőrükön érezzék a fizikát”.

Tanítványaimmal folytatott beszélgetéseim alapján 
azt gondolom, hogy a mai diákok nagyon kevés sze
mélyes tapasztalatot szereznek az őket körülvevő 
világról, a tárgyak fizikai tulajdonságairól. Gyerekko
rukban nem kellett lökniük és tolniuk a játékautót, 
mert már egy elektromos motor hajtotta, a szódavizet 
ma már nem szénsavpatronnal készítik, hanem palac
kozva veszik stb.

Az iskola anyagi és tárgyi lehetőségei alapján két
fordulós versenyt terveztem. Az első fordulóban egy 
fizika feladatlappal kellett megbirkózniuk a diákok
nak. A legjobbak ezután gyakorlatban, kísérletekkel 
mérhették össze tudásukat.

A második fordulónak a Csodák Palotája adott he
lyet. Ezúton is szeretnék köszönetét mondani a Cso
dák Palotájának és Zsíros László Róbertnek, akik segí
tettek elképzeléseim megvalósításában.

A verseny szervezésénél választásom azért esett a 
Csodák Palotájára, mert a kiállítás számtalan kipróbál
ható eszközzel, látványos, érdekes fizikai kísérletek
kel ideális helyszínnek tűnt egy izgalmas, nem szok
ványos fizikaverseny megrendezéséhez.

A második forduló két részből állt, amelyen 4 fős 
csapatok vettek részt. Először forgószínpadszerűen 
kellett 4 állomást bejárniuk a résztvevőknek.

Köszönöm kollégámnak, Kanyó Dánielnek, hogy a versenyen ké
szített képeivel színesíthetem a beszámolót.

Az első állomáson a csatolt hintát kellett a diákok
nak kipróbálniuk és a hozzá kapcsolódó feladatokat, 
kísérleteket elvégezniük.

A versenyzőknek a második állomáson -  ahol kivé
telesen nem tudtak részt venni a kísérletben — a de
monstrátor által működtetett Jákob-létrával kapcsola
tosan kellett néhány kérdésre válaszolniuk. Maga a 
Jákob-létra egy nagyfeszültségű transzformátor. A 
szekunder tekercs két kivezetésére egy-egy fémszál 
van rögzítve, amelyek enyhe ívben távolodnak egy
mástól. Ha a tekercs kivezetései között kellően nagy a 
feszültség, akkor a két szál között a levegőn keresztül 
megjelenik egy áramív. Hogy ezek után mi történik, 
mindenki megcsodálhatja a Csodák Palotájában.

„Lazításképpen” a Hatszög a hetediken című kiállí
tási tárgy logikai feladványát kellett megoldaniuk, hat 
szöget kellett az asztalba vert hetedik szög tetején 
kiegyensúlyozni. Bár itt nem kellett formális tudásról 
számot adniuk a diákoknak, a feladat megoldásához 
segítséget nyújtottak az egyensúlyról, illetve a forga- 
tónyomatékról tanultak.

Az utolsó állomáson egy Lenz-ágyúval kísérletez
hettek a résztvevők, majd magyarázatot kellett talál
niuk a különböző gyűrűk viselkedésére.

A verseny második felében a csapatok egy olyan 
feladatlapot kaptak, amin több rövid kérdés volt, 
amelyekre a kiállítást bebarangolva kellett a válaszo
kat megtalálniuk.

Hat szög a hetediken, nehéz feladat.
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Kísérlet a Lenz-ágyúval. A versenyzők.

A verseny előkészületei során többször jártam a 
Csodák Palotájában és azt tapasztaltam, hogy sokan 
egy óriási játszótérnek tekintik a kiállítást. Nyílván ez 
célja is a szervezőknek, de úgy gondolom, hogy értő 
figyelem nélkül a kiállításban rejlő lehetőségek java 
része kiaknázatlan marad. A verseny feladataival ezért 
azt igyekeztem elérni, hogy a diákok álljanak meg egy 
pillanatra, csodálják meg a jelenségeket, majd próbál
ják megmagyarázni a történteket. íme néhány példa: 

Próbáld ki a Coriolis szobát! írd le, és magyarázd 
meg, mit tapasztaltál!

„Volt egy dolog, amit nagyon jó, hogy kipróbáltam, 
mert nem csak elméletben szembesültem a témával, 
hanem a gyakorlatban is. Beültünk egy kis szobába, 
ami körbe-körbe forgott és kaptunk egy labdát, amit 
gurítani kellett és tényleg egyenesen gurult, csak mi 
úgy láttuk, mintha elkanyarodna, pedig nem.”

Mérd meg! A homlokod vagy a tenyered a melegebb? 
meglepődtem, hogy a homlokunk sokkal mele

gebb, mint a kezünk. A kezünk, még ha dörzsöltük is, 
nem lett melegebb, mint a homlokunk.”

Megváltozhat-e egy tárgy színe festés nélkül?
„Amikor kívülről néztem a szobában a csapattársai

mat, akkor nem láttam semmi furcsát, de amikor be
mentem, én is szembesültem azzal, hogy meg lehet 
változtatni festés nélkül a tárgyak színét.”

„A kedvenc feladatom az Alkotó ingás feladat volt. 
Ez a feladat azért tetszett, mert ilyen eszközzel szerin
tem én nem fogok találkozni a hétköznapi életben és 
itt főként a kreativitást kellett használni. Ha valamiért 
megérné visszamenni, hát ez az lenne.” (Gábor 
Bence lO.A-s tanuló)

A verseny során számomra nem az volt a fontos, 
hogy a diákok számot adjanak eddigi tudásukról, ha
nem, hogy tapasztalatokkal, élményekkel, új tudással 
gyarapodjanak. Nap mint nap szembesülök azzal, 
hogy az uralkodó óraszámok, osztálylétszámok és 
egyéb tárgyi lehetőségek miatt a diákok fizikaórán 
nagyon keveset tapasztalhatnak a fizikai világból. 
Ezzel a versennyel arra akartam ráébreszteni őket, 
hogy a fizika nem csak a tankönyvekben él, hanem 
körülvesz minket.

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZASA
A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN Teiermayer Attila

Karolina Gimnázium, Szeged

A fényt kibocsátó dióda (Light Emitting Diode = LED) 
működésének fizikája nem része a középiskolai 
törzsanyagnak, legfeljebb fakultációs órákon vagy 
szakkörön tárgyalható. A LED-ek mint sajátos fény
források azonban jól felhasználhatók a fizikatanítás 
számos területén. Alkalmazásuk több szempontból is

Ezen írásom az ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika Tanítása program
ban folytatott munkám keretében készült. Szeretném megköszönni 
témavezetőm, Juhász András cikkíráshoz nyújtott segítségét, hasz
nos ötleteit és tanácsait.

előnyös: egyrészt könnyen és olcsón beszerezhetők, 
használatuk nem igényel speciális felszerelést, és 
lehetőséget nyújtanak arra is, hogy érdeklődőbb, te
hetségesebb diákjaink otthon is kísérletezzenek ve
lük; másrészt az elvégzett kísérletekhez, mérésekhez 
számítási feladatokat is kapcsolhatunk. A kísérletek 
magyarázatot, értelmezést kívánnak, ezek során so
kat taníthatunk meg diákjainknak a félvezető-fizika 
speciális területeiről is.

írásomban a LED-ek néhány iskolai alkalmazását 
szeretném bemutatni a teljesség igénye nélkül.
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1. ábra. A házilag is elkészíthető zsírfoltos fotométer.

A LED-lámpa mint energiatakarékos fényforrás

Egyetlen LED fényereje csekély, ha azonban egy fog
lalatban sok LED helyezkedik el, az együttes fényerő 
összemérhető a hagyományos lámpákéval, miközben 
elektromos energiaigénye sokkal kisebb azokénál. A 
kereskedelemben bő választékban kaphatók ilyen há
lózati feszültségre készült LED-es fényforrások. A LED 
működtetésére néhány volt egyenfeszültség szükséges.
A sok LED-ből álló lámpák foglalatába beépített elekt
ronika biztosítja, hogy a diódák a 230 V-os hálózati f- 
eszültségről táplálva is működtethetők legyenek.

A 2010. májusi emelt szintű érettségi vizsga szóbeli 
tételsorának egyik mérési feladata az volt, hogy a 
vizsgázó hasonlítsa össze egy hagyományos izzó és 
egy geometriailag teljesen hasonló felépítésű kom
pakt fénycsöves fényforrás relatív fényteljesítményét 
zsírfoltos fotométer segítségével. Relatív fényteljesít
ményen a kitűzött feladat a fényforrás fényteljesítmé
nye és a felvett elektromos teljesítmény hányadosát, 
tehát a fényhasznosítást értette. Ez a feladat továbbfej- valamint 
leszthető úgy, hogy a másik széles körben elterjedt 
modern fényforrással, a LED-es fényforrással történjen 
az összehasonlítás, vagy a két új típusú fényforrás 
relatív fényteljesítménye kerüljön összevetésre.

Ehhez a mérési feladathoz rövid, de tanulságos 
számítási feladatokat kapcsolhatunk. E témakör fel
dolgozása történhet szakköri keretek között, tanórán 
csoportmunkában, vagy frontális foglalkozásban.

A Bunsen által kifejlesztett zsírfoltos fotométer egy
szerűen használható a mérés elvégzéséhez. Ha a zsír
foltot csak egy irányból világítjuk meg, a fényforrás 
felőli oldalon a folt sötétebb, a szemközti oldalon 
pedig világosabb, mert a zsírfolt fényáteresztő képes
sége nagyobb, mint az őt tartalmazó papíré. Ha az 1. 
ábrán látható módon mindkét oldalról megvilágítjuk 
a fényfoltot, és megtaláljuk a papírlap azon helyzetét, 
ahol a folt mindkét oldalon azonos fényességű, akkor 
a folt megvilágítottsága megegyezik [1],

Szakirodalmakból [2] megtudhatjuk, hogy a folton a 
fényforrás fényteljesítménye egyenesen arányos a folt 
és a fényforrás távolságának négyzetével, így

( V

0,

illetve azt, hogy a fényhasznosítások aránya az

összefüggéssel számolható ki, 
ahol O a fényforrás fénytelje
sítményét, T) a fényhasznosí
tást, r a folt és fényforrás tá
volságát, P a fényforrás elekt
romos teljesítményét jelenti.

Méréseimhez egy 60 W-os 
hagyományos izzót, egy ME- 

GAMAN Party Color típusú kompakt fénycsövet 
(gömb alakú búra, átmérő: 6 cm, teljesítmény: 6 W, 
élettartam 10 000 óra), és egy FORlight típusú, 60 
LED-et tartalmazó fényforrást (gömb alakú búra, át
mérő: 5,7 cm, teljesítmény: 3 W, élettartam 50000 óra) 
használtam. A fényforrások kiválasztásánál figyeltem 
arra is, hogy mindegyik fénye „meleg” legyen.

Első feladatként adhatjuk diákjainknak, hogy mé
réssel hasonlítsák össze a hagyományos fényforrás és 
a két modern fényforrás fényteljesítményét, fényhasz
nosítását, és ezen adatokból jósolják meg a két mo
dern fényforrás fényhasznosításának arányát, majd 
méréssel ellenőrizzék a számítás eredményét.

Először tehát összehasonlíthatjuk a hagyományos 
izzót a kompakt fénycsövessel és a LED-es fényforrás
sal. A méréseket a fent leírtak alapján elvégezve kap
juk, hogy

0 ,
0

= 4,92 és TI, = 0,49,
komp * komp

0
0 ,

6,37 es 0 , 32 .

A méréseket elvégezve jóslatként

komp

Tíz
0,32
0,49

= 0,65

értéket kapunk. Ha ezután a két modern fényforrással 
a mérést elvégezzük, ez a hányados 0,71-nek adódik. 
Ha a mért és a számolt eredmény viszonylag közel 
esik egymáshoz, az eredménnyel elégedettek lehe
tünk, hiszen a foltok világosságának vagy sötétségé
nek megítélése szubjektív, ezért itt a relatív fénytelje
sítmények arányának becsléséről lehet csupán szó.

A most következő feladatok elméleti jellegűek, de 
az energiatakarékosságra nevelés szempontjából fon
tosak lehetnek.

1. A fényteljesítményeket összehasonlítva hány 
kompakt fénycsöves, illetve LED-es fényforrás helyette
sít egy 60 W-os izzót?

A fényteljesítmények arányait megfigyelve elmond
hatjuk, hogy egy 60 W-os izzót esetünkben körülbelül 
5 kompakt fénycsöves és körülbelül 6 LED-es fényfor
rás helyettesít. (A napi gyakorlatban egy 11 W-os
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kompakt fénycső helyettesítheti a 60 W-os izzót, egy 
14 W-os már felül is múlja -  csakhogy ezek nem gömb 
alakúak, ami nehezíti a fotométeres összehasonlítást.)

2. Miért választják az emberek a hagyományos 
izzót a modern fényforrásokkal szemben?

Egyrészt azért választják az emberek a hagyomá
nyos izzókat, mert kevesebbre van belőlük szükség 
ugyanakkora fényerősség eléréséhez, másrészt egy 
izzó ára 80-100 Ft, egy kompakt fénycsövesé 2000 Ft, 
egy LED-es fényforrásé 3—4000 Ft.

3- Egy hagyományos izzó átlagos élettartama 1000 
óra, az általunk használt kompakt fénycsöves fény
forrásé 10000 óra, a LED-es fényforrásé 50000 óra. 
Az izzó ára 90 Ft, a kompakt fénycsöves fényforrásé 
1900 Ft, a LED-es fényforrásé 3800 Ft volt. Ha egy 
szobát a 60 W-os izzó fényerejével szeretnénk megvi
lágítani napi 8 órán keresztül, hosszú távon gondol
kodva melyik fényforrás alkalmazását javasoljátok? 
(1 kWh villamos energia árát számoljuk átlagosan 
50 Ft-nak!)

Az előző mérési eredmények után a számítást elvé
gezve a LED-es fényforrással 50 000 óra alatt körülbelül 
49 000 Ft-ot fizetünk az áramért, a kompakt fénycsöves 
fényforrással körülbelül 85 000 Ft-ot, (a 14 W-os kom
pakt fénycsőnél körülbelül 40000 Ft-ot) a hagyomá
nyos izzóval pedig 154000 Ft-ot. (50 darab hagyomá
nyos izzó ára 4500 Ft, 5 kompakt fénycsőé 9500 Ft, míg 
a LED-es fényforrásé 3800 Ft, ez a különbség az áram- 
fogyasztáshoz képest elhanyagolható.)

A számok alapján egyértelműen a LED-es fényfor
rás mellett érdemes döntenünk. Ugyanakkor az is az 
igazsághoz tartozik, hogy napi 8 óra üzemidővel szá
molva az 50000 óra körülbelül 20 év, és az emberek 
világítás szempontjából ekkora távlatban nem szoktak 
tervezni, kiindulva abból, hogy 20 évvel ezelőtt a mai 
újdonságokra nem számíthattak volna.

Ezek a feladatok segíthetnek minket abban, hogy 
diákjainkat a meglévő energiával való takarékosko
dásra neveljük, élményt jelenthet eközben az, hogy 
egy általunk elvégzett órai mérés szolgáltatja a számí
tási feladat alapját.

Házi készítésű LED-stroboszkóp

Mint minden diódán, a LED-en is csak egy irányban 
haladhat át az áram. Ez teszi lehetővé, hogy könnyen, 
egyszerűen készítsünk belőle stroboszkópot. Váltako
zó feszültségre kapcsolva a LED csak félperióduson
ként világít. 50 Hz-es frekvencián ez nem érzékelhető, 
ha azonban a frekvenciát csökkentjük, a jelenség jól 
megfigyelhető.

Az 2. ábrán látható stroboszkópot egy LED-es 
zseblámpából készítettük. A zseblámpa 20 kis fény
erejű LED-ből áll, és eredetileg 4,5 V egyenfeszültség- 
ről működtethető. Kis átalakítással azonban elérhető, 
hogy hanggenerátorra csatlakoztathassuk. A lámpá
ban a LED-es hálózat egyik kivezetése maga a fém
test, a másik pedig a csőben közvetlenül a LED-ek 
alatt található kis rugó.

A cső falát szakkörös diákjaimmal két helyen átfúr
tuk, egy vezetéket a cső belső falára forrasztottunk, 
egy másikat pedig egy szigetelőszalaggal bevont kro
kodilcsipesz segítségével a rugóhoz rögzítettük. A 
vezetékeket banánhüvelyen keresztül köthetjük a 
hanggenerátorra. Figyelnünk kell arra, hogy a váltófe
szültség alkalmazásakor a hanggenerátor által kiadott 
effektiv feszültség nem lehet nagyobb, mint

hiszen a LED-es hálózaton eső csúcsfeszültség legfel
jebb 4,5 V lehet! A lámpa által felvett teljesítmény a 
mérések szerint 400 mW körül van.

A hanggenerátorról működtetett diódák villogó 
megvilágításában a folyamatos mozgások szakaszos
nak tűnnek, a stroboszkóphatás jól megfigyelhető. Ha 
a mozgó test fényvisszaverő-képessége jó, például 
fehérre van festve, a helyiséget elsötétítve és a mozgó 
test mögé sötét hátteret helyezve, egyszerű strobosz- 
kópunk megvilágítása mellett „strobo-képeket” fotóz
hatunk.

Fényhullámhossz-mérés optikai ráccsal

A különböző színű fény hullámhosszának mérése 
fontos optikai kísérlet. Egyetemi laboratóriumokban 
drága spektroszkópokkal speciális töltésű gázkisülési 
csövek fényét vizsgálják. Középiskolai szinten jól 
megfelel a különböző színű LED-ek fényének vizsgá
lata egyszerű optikai rácson keresztül. A hullámhossz- 
mérést szubjektív észleléssel vagy egyszerű digitális 
kamerával (például mobiltelefon kamerája) készített 
fotó segítségével végezhetjük el.

Színes LED mellé helyezzünk cm-skálát (fehér 
papír-mérőszalagot vagy vonalzót)! A LED-et igazít
suk például a 10 cm-es osztásvonalához! Távolodjunk 
el a LED-től előzőleg kimért 1-2 méter távolságra, 
majd nézzünk a világító LED-re úgy, hogy közvetlenül 
egyik szemünk elé optikai rácsot tartunk! Ha a rács

2. ábra. Saját készítésű stroboszkóp.
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3. ábra. A szubjektív észlelésről készült fotó.

osztásvonalai függőlegesen állnak, a 3- ábrahoz ha
sonló képet látunk. Középen, a skála kiválasztott vo
nalánál a világító LED, jobbra és balra szimmetrikusan 
a két elsőrendű elhajlási maximum található. Ez a 
mérés szubjektív észlelésen alapuló módja.

Ha mindkét szemünkkel egyszerre nézünk, a termé
szetes látványt és a rácson keresztül látott képet 
agyunk egymásra vetíti. így jól meg tudjuk állapítani, 
hogy a diódától jobbra és balra eső elhajlási maximu
mok a centiméterskálán hová esnek. A rács és a LED tá
volságát (Z), az elhajlási maximumok skálán mért távol
ságát (x) és az optikai rács rácsállandóját (d) ismerve a 
fény hullámhossza meghatározható (4. ábra).

A szubjektív látványt rögzíthetjük digitális fényké
pezőgéppel (például mobiltelefon kamerájával). A 
fényképezőgépet szembe állítjuk a centiméterskála 
fölött lévő diódával, közvetlenül az objektív elé tart
juk az ismert rácsállandójú optikai rácsot, és exponá
lunk. Ezután lemérjük és feljegyezzük a LED és az 
optikai rács (illetve a gép lencséje) közti távolságot. A 
kamera a szemünkhöz hasonlóan alkot képet a lát
ványról. A rögzített digitális kép azonban a rácsállan
dó értékével, valamint a kamera és tárgy helyszínen 
lemért távolságával kiegészítve a mérés maradandó 
dokumentuma. A fotót a kísérlettől függetlenül utólag 
bárhol, bármikor megnézhetjük és kiértékelhetjük.

Az 3- ábrán látható kép készítésekor a mobiltele
fon lencséje L = 29,5 cm távol volt a diódától, az opti
kai rács 300 vonalat tartalmazott milliméterenként 
(rácsállandó d  = 1/300 mm). A képen a skála csekély 
elmosódottsága ellenére jól megbecsülhető a két ol
dalsó elhajlási maximum távolsága, ennek fele a szá
mításhoz szükséges x érték, ez alapján x ~  5,3 cm.

Az így ismert adatokkal és a fenti összefüggésekkel 
számolva a LED sárga fényének hullámhossza kerekítve

X = 590 nm.
A tapasztalatok szerint az elhajlási kép leírt fotózá

sa után a legkülönfélébb színes LED-ek hullámhosszát 
a diákok otthoni munkában is meg tudják határozni. 
A fotó kiértékelése feleltetéshez is kapcsolható és 
dolgozatban is feladható.

< •

tga = x/L és ífsina = X
-  k=i

dióda
Ofe-0)

vonalzó
4. ábra. A mérés elméleti háttere.

Mint minden fizikai mérésnél, az előbb leírt hul
lámhosszmérésnél is meg kell adnunk a mérés pon
tosságát. A LED és a rács távolságánál a leolvasási 
pontosság 0,5 cm-nek vehető, a képről a folt leolvasá
sát 2-3 mm-es hibával tehetjük meg. Ebből 10%-os 
nagyságrendű hiba származhat. Ugyanakkor ennél a 
mérésnél nem is a pontos számérték a fontos, hanem 
az, hogy egy igen kicsiny mennyiséget a legtöbb kö
zépiskolában fellelhető egyszerű eszközök segítségé
vel viszonylag nagy pontossággal meg tudunk hatá
rozni. Különösen igaz ez a következő részben emlí
tendő infravörös fényre.

Láthatatlan (infravörös) fény 
hullámhosszának mérése

Az elektromágneses spektrum infravörös tartományát 
szemünk nem érzékeli. Egyszerűen bemutatható ez 
például a tv-készülék távvezérlőjével. Az eszköz elő
lapján infravörösben sugárzó LED található. Szabad 
szemmel nem látjuk, hogy a LED a távirányító gomb
jainak lenyomásakor fényt bocsátana ki. A digitális 
fényképezőgép azonban ezt a fényt is „látja”. A kame
ra chipje érzékeli az infravörös sugárzást és meg is 
jeleníti a folyadékkristályos képernyőjén. Ha a távirá
nyító gombjait lenyomjuk, a képernyőn úgy látjuk, 
hogy a LED világít. A digitális kamerák e tulajdonsá
gát felhasználhatjuk arra, hogy optikai rács segítségé
vel megmérjük a szemünk számára láthatatlan fény 
hullámhosszát.

Az eljárás hasonló, mint a színes LED hullám
hosszának kamerával való mérésénél. A különbség 
abban van, hogy most az elhajlási maximumok kis 
intenzitása miatt sötétben kell fényképet készíteni, 
így a képre nem fotózhatunk skálát. A probléma ket
tős fotózással oldható meg. Készítsünk fényképet 
először világosban, ekkor például a távirányító szé
lessége lehet a viszonyítási alap (természetesen ek
kor a helyszínen le kell mérni és fel kell jegyezni az 
eszköz valódi szélességét). A fotózást ezután a táv
irányító működése közben, az optikai rácsot köz
vetlenül a kamera lencséje elé tartva meg kell ismé
telni. Ügyeljünk arra, hogy a kamera és a infra-LED 
távolságát le kell mérnünk, és ez a távolság a két 
fénykép készítése során meg kell egyezzen. Ha a 
távirányító szélességét mérjük le, akkor a rácsot úgy 
helyezzük a kamera elé, hogy az elhajlás függőlege
sen történjen, hiszen ilyenkor a vízszintes méretek 
nem torzulnak.
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5. ábra. A távirányítóról készült fénykép.

6. ábra. Az elhajlási kép (az eredeti kép 90°-kal elforgatva).

Az 5. és a 6. ábra így készített két felvételt mutat, 
így a távirányító valódi 4,3 cm szélességéből arányo
san kiszámolhatjuk a már említett x távolságot. A fel
vétel készítésekor a lencse és a LED távolsága L = 23 
cm volt, a rácsállandó pedig cf = 1/300 mm. Az eredeti 
fotó alapján x = 7 cm, a számítást elvégezve az infra
vörös fény hullámhosszára 899 nm-t kapunk.

A leírt kettős fotózás feleslegessé válik, ha találunk 
olyan távirányítót, ami két infravörös LED-del műkö
dik ( 7. ábra). Ilyenkor elegendő egyetlen fotót készí
teni az elhajlásról. Arra kell csak figyelnünk, hogy az 
optikai rács vonalai párhuzamosak legyenek a két 
LED által meghatározott egyenessel. Ilyen felvétel 
látható a 8. ábrán.

A távirányítón vízszintesen egymás mellett helyez
kedik el a két LED, a kamera elé tartott optikai rács vo
nalai ennek megfelelően vízszintesen álltak. Fényelhaj
lás a rács vonalainak irányára merőlegesen lép fel, ezért 
a két LED távolságát az elhajlás nem változtatja meg. Az 
elhajlási maximumok távolságát és a LED-ek távolságát 
a fotón mérjük. Az elhajlási maximumok valódi távolsá
gát a fotó léptékének ismeretében tudjuk meghatározni. 
Ehhez a LED-ek fotón mért távolságát és a LED-ek táv
irányítón lemért távolságát használhatjuk fel.

A 8. ábrán az elhajlási kép látható. A valóságban a 
két LED távolsága 8 mm volt, a felvétel készítésekor a 
távirányító a kamerától L = 16 cm távolságban helyez
kedett el, a rácsállandó d = 1/200 mm. A mérést és a 
számítást elvégezve a hullámhosszra 941 nm-t kapunk.

7. ábra. Két LED-del működő távirányító.

'

8. ábra. Az elhajlási kép (az eredeti kép 90°-kal elforgatva).

Összegzés

A fent leírt kísérletek csak egy szeletét adják a LED-ek 
középiskolai alkalmazásának. A világító diódák hasz
nálatán keresztül taníthatunk anyagszerkezeti ismere
teket, fizikai optikát, ezen kívül megmérhetjük a 
Planck-állandót [31, és beszélhetünk diákjainknak az 
energiatakarékosságról, a jövő (vagy már a jelen) 
fényforrásairól.

A kísérletek nemcsak színesíthetik a tanórát vagy a 
szakköri foglalkozást, hanem lehetőség nyílik méré
sek végzésére, kiértékelésére, és ehhez kapcsolódóan 
számítási feladatok megoldására.

Diákjaink így nemcsak az órán találkozhatnak a LED- 
ekkel, hanem otthon is kísérletezhetnek, ezzel látens 
módon megnövelhetjük a fizika tantárgy heti óraszámát.
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H Í R E K -E S E M É N Y E K

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Nanoszerkezetek előállítása, vizsgálata és alkalmazása -  Őszi Iskola
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi és 
Diffrakciós Szakcsoportja 2011-ben közös Őszi Iskolát 
szervez.

Az idei iskola témája: Nanoszerkezetek előállítása, 
vizsgálata és alkalmazása.

Az anyagtudományban a nanométeres tartományban 
lezajló strukturálódási és átalakulási folyamatok, új 
technológiai lépések és jelenségek az utóbbi évtizedek
ben az érdeklődés homlokterébe kerültek. Ez az érdek
lődés szükségszerűen maga után vonta a szerkezetvizs
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gálati módszerek fejlődését is, olyan új kísérleti techni
kák kidolgozásával és elméleti megközelítésekkel, 
amelyekkel a nanoszerkezetű anyagok vizsgálhatóak, a 
végbemenő folyamatok értelmezhetőek. Iskolánk egyik 
célja, hogy a szakterületet képviselő kutatók és oktatók 
előadásaiból megismerhető legyen a magyarországi 
kísérleti és elméleti nanoanyag kutatások széles spekt
ruma. Az iskola-jellegre tekintettel a saját eredmények 
bemutatásán túl, az egyes módszereket és technikákat 
az általános alkalmazhatóság szempontjai szerint is 
szeretnénk bemutatni.

Az idén is megőrizzük az Őszi Iskola hagyományos 
felépítését, ezért meghívott előadók tartanak össze
foglaló jellegű előadásokat, főleg PhD, illetve diplo
mázó hallgatóknak és a nanorendszerek iránt érdek
lődőknek.

Emellett várjuk azon kollégák jelentkezését, akik 
rövidebb előadást kívánnak tartani a szakterület kur
rens témáiról vagy saját eredményes kutatásaikról.

A meghívott előadások 45 percesek, 10 perc kér
désidővel, a többi előadás 25 perces, 5 perc kérdés
idővel.

Az iskola 2011. október 5-én, szerdán ebéddel kez
dődik és 2011. október 7-én, pénteken délután ebéd
del zárul.

Az iskola helye: Hotel Honti, Visegrád, 2025 Viseg- 
rád, Fő u. 66.

A költségekről az érdeklődőknek hamarosan 
e-mailt küldünk. Kérjük, jelentkezéskor a következő 
adatokat adják meg: név • intézet neve, címe (ahova 
az ELFT által kiállított számlát kéri) • e-mail cím • 
más elérhetőség, például telefon/mobil telefon • 
ELFT tag-e.

A jelentkezési adatokat a következő címre kérjük: 
Újfalussy Balázs, e-mail: bu@szfki.hu, fax: 1-392- 
2215, vagy Fábián Margit, e-mail: fabian@szfki.hu, 
fax: 1-392-2215.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 9-e (pén
tek). Kérjük, hogy a hatékony szervezés érdekében a 
határidőt szíveskedjenek betartani.

Szeretettel várunk minden nanovilág és modern 
fizika iránt érdeklődőt!

Szabó István, Újfalussy Balázs, Anyagtudományi és 
Gubicza Jenő, Fábián Margit, Diffrakciós Szakcsoport

HÍREK ITTHONRÓL

Természettudományos kompetenciafejlesztés a TIT-ben
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat immár fél 
évszázada kezdte meg egyedülálló, tehetségtámogató 
programjait -  iskolán kívüli oktatási/nevelési formák 
(tudományos baráti körök, készségfejlesztő és isme
retterjesztő szakkörök, tanulmányi versenyek, vetél
kedők, klubok, táborok) szervezésével.

A TIT 2009-től két éven át szervezett oktatást kiegé
szítő képesség/kompetenciafejlesztő kiscsoportos fog
lalkozásokat, szakköröket, és 4 -  nagy népszerűségnek 
örvendő -  nyári napközis csillagászati tábort, a TIT 
Uránia Csillagvizsgáló, illetve a TIT Budapesti Plane
tárium területén a TÁMOP-3.2.3-08/2/KMR-2009-0010 
európai uniós pályázat keretében.

A 2010 áprilisában kezdődő és decemberében lezá
rult, nagy érdeklődésre számot tartott 30 órás csillagá
szati tematikájú foglalkozásokon (Ifjú csillagászok,

Sétáló Naprendszer, Csillagjárás, A távcső világa) 45 
csoportban több mint 400 tanuló vett részt. Emellett a 
nyári napközis csillagászati táborok további 80 gyer
meknek nyújtottak felejthetetlen élményt.

A változatos programok során a gyerekek csillagá
szati műsort tekinthettek meg a TIT Budapesti Plane
tárium kupolájában, vetélkedők (Bolygóvadászat) 
segítségével mérhették össze tudásukat; napórát és 
camera obscurát készítettek, meglátogatták a Termé
szettudományi Múzeumot és a Csillagászati Kutatóin
tézetet, valamint szabadtéri csillagászati akadályverse
nyen vettek részt.

Oktatást kiegészítő természettudományi foglalko
zások elérték céljukat: a gyerekek folyamatosan visz- 
szajárnak a csillagászati intézményekbe, és kíváncsian 
várják a programok folytatását.

SZÉCHENYI TERV

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www ujszechenyiterv.gov.hu 

06 60 638 638
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■
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ÚJDONSÁGOK AZ EXOBOLYGÓK VILÁGÁBÓL
Szabó M. Gyula, Simon Attila — MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet, Budapest 

Szalai Tamás — SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged

Az exobolygók vizsgálata a csillagászat húzóágazatává 
vált az elmúlt években [1-4]. Különösen fontos csopor
tot alkotnak a tranzitos bolygók, amelyeket -  a pálya
síknak a megfigyelő számára kedvező helyzetéből 
adódóan -  periodikusan átvonulni látunk csillaguk 
korongja előtt. A nagyobb bolygók esetében 1-2 száza
lékos fényváltozás detektálására van lehetőség, míg 
egy Föld méretű bolygónak egy Naphoz hasonló csil
lag előtt való átvonulása mindössze 0,01%-nyi intenzi
táscsökkenéssel jár. A fénycsökkenés mértékéből meg
határozható a bolygó mérete, a közös tömegközép
pont körül keringő csillag látóirányú sebességének 
változásaiból pedig kiszámítható a bolygó tömege is.

1. ábra. Az exobolygók tömeg-sűrűség eloszlása a Jupiter tömegé
nek és sűrűségének egységében; a pontok jelzik az ismert exoboly- 
gókat. A szaggatott vonalak a feliratok szerinti kezdeti magtömegű, 
az abszcisszának megfelelő össztömegű egyensúlyi átlagsűrűsége
ket mutatják. Figyeljük meg, hogy a légkör kezdetben csökkenti az 
átlagsűrűséget, majd ahogy növekszik az atmoszféra tömege (nyo
mása, gravitációja, sűrűsége), az átlagsűrűség ismét nagyra nőhet.

Pontosabban, a keringési periódusból és a tranzit idő
tartamából közvetlenül a csillag sűrűsége határozható 
meg (ennek bizonyítása szép középiskolás versenyfel
adat lehetne). A fedés mélysége alapján becsülhető a 
relatív sugár (a csillag és bolygó sugarának aránya), a 
sebességamplitúdók alapján számítható a tömegarány, 
ebből a bolygó sűrűsége is kiszámítható. A bolygó 
paramétereinek kiszámítása ezután további, megfelelő 
csillagmodelleken alapul (7. ábra). (A gyakorlatban 
természetesen nem az imént leírt „receptet” számoljuk 
végig, hanem a fenti megfontolásokat is magukban 
foglaló, a fényváltozást leíró egyenletek paramétereit -  
időtartam, relatív sugár, tranzit-időpont, ütközési para
méter -  közvetlenül illesztjük az egész megfigyelt 
fénygörbére, a bolygó paramétereit pedig az ered
ményből számoljuk visszafelé.)

Exobolygók és gazdacsillagaik

A bolygó tömegének és sűrűségének ismeretében 
információkhoz juthatunk a belső szerkezetet illetően, 
szerencsés esetben pedig -  spektroszkópiai mérések
ből -  a felsőlégkör legfontosabb alkotóelemeit is meg 
lehet határozni. Az exobolygók atmoszférájának vizs
gálatára már léteznek jól használható modellek (kis 
módosításokkal a csillaglégkörökre vonatkozó model
leket kell alkalmazni); ezekben feltétlenül figyelembe 
kell venni az erős külső megvilágítást, valamint -  az 
óriásbolygók esetében -  a bolygó lassú, milliárd éves 
időskálán zajló összehúzódását is -  ezeknél a plané
táknál ez a belső hőtermelés forrása -  (2. ábra). Fon
tos eltérés a csillagokhoz képest, hogy a bolygónak

A kutatásokat az MTA Lendület fiatal kutatói programja, az OTKA 
K76816, K83790 és MB08C 81013 számú pályázata támogatta.
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2. ábra. Mag nélküli, Jupiter-tömegű bolygó felsőlégkörének nyomás
hőmérséklet diagramjai. Az atmoszféramodellek egy Nap-analóg csil
lagtól adott távolságra alakulnak ki, a távolságértékeket a görbék 
fölötti számskála mutatja csillagászati egységben. Vastagított, szürke 
vonal jelzi a konvektiv instabilitás tartományát.

lehet szilárd magja, ám ennek tömege egyelőre nem 
meghatározható, így szintén illesztendő paraméter. 
Ha megfelelő pontossággal ismerjük a csillag lumino- 
zitását és életkorát, akkor egy óriásbolygó belső szer
kezetének modellezése lényegében két paraméterre -  
a szilárd mag tömegének és az össztömeg meghatáro
zására -  redukálódó probléma. Kisebb bolygók eseté
ben (amikor kevésbé kiterjedt a légkör) más paramé
tertérre lehet szükség: itt a bolygó vas- és kőzettartal
ma, jégtartalma és légkörének tömege léphet fel mo
dellezendő paraméterként (a szóhasználat kissé le
egyszerűsített, ugyanis az exoplanetológiában minden 
illékony, szerves vagy szervetlen, nem gáz halmazál
lapotú anyagot jégnek hívunk, akkor is, ha az anyag 
történetesen cseppfolyós halmazállapotú).

Jelenleg már csaknem hatszáz, más csillag körül 
keringő bolygót ismerünk. Ezek többsége a Jupiter
hez hasonló gázóriás; a Földünkhöz hasonló méretű 
planéták felfedezése egyelőre még várat magára. 
Ezen bolygók közül mintegy 130 tranzitos, amelyek 
túlnyomó többsége „forró” típusú (a definíció még 
kissé bizonytalan, általában a 0,05 csillagászati egy
ségnél kisebb sugarú pályán keringő bolygókat sorol
ják ide, de egyéb konvenció is lehetséges). Ha meg 
tudjuk figyelni egy forró exobolygó eltűnését a csillag 
mögött (másodlagos átvonulás), úgy lehetővé válik a 
bolygó saját luminozitásának meghatározása, ami 
végeredményben a hőmérséklet és az albedó kiszámí
tását teszi lehetővé. A forró gázóriásokat ezen megfi
gyelések szerint két nagy csoportra lehet osztani. A 
nagyjából 1000-1500 K hőmérsékletű forró jupiterek 
alkotják az úgynevezett pL csoportot: ezeknél jelentős 
radiális konvekció alakul ki, és felsőlégkörüket sűrű 
felhők alkotják (az albedójuk nagy, hasonlóan a Jupi
teréhez és a Szaturnuszéhoz). A másik, úgynevezett 
pM csoport tagjainak felsőlégkörében sztratoszféra, 
azaz hőmérsékleti inverzió alakul ki, ami megállítja a 
konvekciót (2. ábra), ilyen planéta a Naprendszerben 
nincs. Ebbe a csoportba a 2000 K-nél magasabb effek
tiv hőmérsékletű bolygók tartoznak, amelyek legin

kább az M típusú törpecsillagokra hasonlítanak (in
nen az elnevezés). Ezen bolygók esetében nincs fel
hőképződés, a légkör jó közelítéssel abszolút fekete 
test, és a felsőlégköri rétegben mélyebbre „látunk”. A 
csillag közelsége miatt ezeknek a bolygóknak is viha
ros a légköre, de ebben az esetben a sztratoszférában 
inkább zonális irányú szelek jellemzőek. Néhány exo
bolygó „vegyes” képet mutat: a csillag felé eső olda
lon forróbb (itt a légkör a pM csoportra jellemző), az 
éjszakai oldalon pedig hűvösebb, nagyobb albedójú 
terület alakul ki. Ezekben az esetekben a forró folt 
gyakran kissé eltérő irányba esik, mint amerre a csil
lag látszik a bolygó felől -  ezen aszimmetriák oka 
egyelőre tisztázatlan.

Néhány forró jupiter légköre folyamatosan evapo- 
rálódik, mert a csillagszél és a sugárnyomás elfújják a 
nagy besugárzástól jelentősen kitágult bolygó lazán kö
tött felsőlégkörét. Az ilyen bolygók körül jelentős mére
tű, ritka gázokból és plazmából álló felhő alakul ki, 
amelyet például a hidrogén Lyman-alfa vonalán végzett 
megfigyelésekkel mutathatunk ki. A HD 209458 bolygó 
esetében a tranzit mélysége Lyman-alfa hullámhosszon 
a teljes intenzitás 0,12 része, vagyis a bolygó körül ki
alakult hidrogénfelhő olyan mértékben kiterjedt, hogy 
a csillag fényének 12%-át elnyeli! (Pontosabban, a 
Lyman-alfa hullámhosszon kisugárzott energia 12%-a 
hidrogén ionizálására fordítódik.) Ennél a rendszernél 
teljes elnyelést feltételezve is a csillag méretének har
madánál kiterjedtebb felhőt kapunk (3- ábra)\

Mostanában kezdik nagy számban felfedezni az 
úgynevezett forró neptunuszokat, a csillagaikhoz ha
sonlóan közel keringő, de a forró jupitereknél kisebb 
tömegű égitesteket. Az eddig azonosított exobolygók 
eloszlása azt mutatja, hogy forró neptunuszokból 
több van, mint forró jupiterekből. Mindez a keringési 
periódusoktól függetlenül igaz: a 3-100 nap tartomá
nyon nagyjából végig hasonlónak tűnik a forró jupite
rek és forró neptunuszok becsült aránya, az egyszerű 
bolygókeletkezési elméletekkel összhangban.

3. ábra. A HD209458 tranzitja Lyman-alfa hullámhosszon. A jelen
tős fényelnyelés az evaporálódó bolygó kiterjedt hidrogénburkának 
tulajdonítható (az inzertben látható fantáziarajznak megfelelően).
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4. ábra. A tranzitos exobolygók periódus-tömeg eloszlása (nagyobb, 
szürke pontok), kiegészítve a radiálissebesség-mérések által detektált 
periódus -  minimális tömeg eloszlással (kisebb, fekete körök).

Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet Lendület- 
csoportjának tagjai, Szabó M. Gyula és Kiss L. László 
frissen megjelent cikkükben [5] tranzitos exobolygók 
eloszlását elemezve egy meglepő jelenségre hívják fel 
a figyelmet: három napnál rövidebb keringési perió- 
dusú, Jupiternél kisebb tömegű bolygót alig isme
rünk, annak ellenére, hogy a forró jupiterek „hem
zsegnek” ezen a tartományon. A tranzitos exobolygók 
tömegét a keringési periódus függvényében ábrázolva

5. ábra. A Rossiter-McLaughlin-jelenség. Fent és középen a csillag 
előtt átvonuló bolygó a csillag forgástengelye és egyenlítője felől 
nézve. Lent: a sebességszelektív kitakarás miatt fellépő anomália a 
vonalak „átlagos” sebességében. Figyeljük meg, hogy az eltérő geo
metriai konfigurációkhoz eltérő sebességgörbék tartoznak. így a 
méréssel lehetővé válik a bolygó pályájának térbeli meghatározása.

egy jól körülhatárolt üres tartomány, a „kis Jupiter 
sivatag” (sub-Jupiter desert; az elnevezés Jupiternél 
kisebb tömegű forró jupitereket és Neptunusznál na
gyobb méretű forró neptunuszokat takar) rajzolódik 
ki, amely éles ellentétben áll a három napnál 
hosszabb periódusok esetén megfigyelt eloszlással, és 
külön magyarázatot igényel. A jelenségre korábbi 
vizsgálatok is utaltak, de mostanra gyűlt össze annyi 
megfigyelés, amelyek alapján egzakt statisztikai mód
szerekkel kijelenthető, hogy a „lyuk” magában az 
eloszlásban van benne, és nem a véletlen adateloszlás 
rossz tréfájának áldozatai vagyunk. Ráadásul a boly
gók eloszlása a csillagok körül erősen sűrűségfüggő 
is. Lényegében úgy tűnik, hogy a kisebb sűrűségű és 
tömegű exobolygókat kitiltja a csillag közeléből egy 
olyan folyamat, amely nem hat a kicsit nagyobb sűrű
ségű forró jupiterekre és a nagy sűrűségű, de kis tö
megű szuperföldekre sem.

A szakirodalomban több alternatívát is közöltek a 
jelenség magyarázatára. Lehet, hogy a kis jupiterek 
gyorsan elpárolognak a csillag közelében, hiszen lég
körük gravitációsan kevéssé kötött. A forró jupiterek 
is párolognak, de a párolgási ráták lényegesen kiseb
bek, így a gázóriások hosszabb ideig bírják ki stabilan 
a csillag közelségét (4. ábra). Létezik azonban egy 
mind jobban terjedő, ugyanakkor bonyolultabb ma
gyarázat. Eszerint a kis jupitereket már a bolygókelet
kezés korai szakaszában, a protoplanetáris korong 
evaporációjának időszakában kitiltja a korong ár
apályhatása (pontosabban a korong belső peremének 
árapály-csapdázása, amely ekkor kifelé vándorol) a 
csillagok közvetlen közeléből, miközben a nagy tö
megű bolygókra ez a folyamat nem hat.

Spektroszkópiai megfigyelésekkel a bolygó pályá
jának a csillag forgástengelyéhez mért szögét is meg 
lehet határozni. A mérés azon alapul, hogy az átvonuló 
bolygó a tranzit során a csillag különböző radiális se
bességgel mozgó részeit takarja ki, ami az átlagos ra
diális sebesség jellegzetes torzulását okozza (Rossiter- 
McLaughlin-effektus -  5. ábra). A megfigyelések arra 
utalnak, hogy a forró jupiterek jelentős része (nagyjá
ból harmada) a csillag egyenlítőjéhez nagy szögben 
hajló pályán kering, és nem ritka a retrográd keringés 
sem. A megfigyelés rendkívül meglepő, és egyelőre 
nem is sikerült megnyugtatóan magyarázni. Különös, 
bár statisztikailag egyelőre csak valószínű feltételezés, 
hogy a korai, A-F színképtípusú csillagok hajlamosak 
nagy inklinációjú pályán keringő forró jupitereket „tar
tani”, míg a Naphoz nagyjából hasonló vagy hűvösebb 
csillagok nem igazán [6]. A jelenséget talán bimodális 
bolygókeletkezéssel, vagy egzotikus, árapályerők által 
irányított későbbi pályafejlődéssel lehet magyarázni.

A gyorsan forgó csillagok alakja a centrifugális erők 
miatt ellapul, az egyenlítő távolabb, a pólusok köze
lebb kerülnek a csillag magjához. így a csillag pólus
vidékei magasabb hőmérsékletűek lesznek, mint az 
egyenlítő. Az ilyen csillag előtt ferde pályán elhaladó 
bolygók és kis méretű kísérők fényváltozása jellegzetes 
torzulást mutat, hiszen az átvonulás megfelelő részén, 
ahol a forróbb terület előtt tartózkodik a bolygó, a kita-
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kart fény több, így az átvonulás fénygörbéjében egy 
lokális gödör keletkezik -  némiképpen emlékeztetve a 
Rossiter-McLaughlin-jelenségre de itt tisztán fotomet
riai effektusról van szó. Ha ilyen fénygörbetorzulást 
látunk (6. ábra), abból egyszerre következtethetünk a 
csillag gyors forgására és a bolygó ferde pályájára -  az 
utóbbi konklúzió a bolygókeletkezési és vándorlási 
folyamatok nagyon fontos, ám eddig még nem ponto
san tisztázott szerepű nyomjelzője.

Ezt a jelenséget elméleti megfontolások alapján 
2009-ben jósolta meg J. W. Barnes [7], ám mostanáig 
nem sikerült megfigyelni. Az első ilyen típusú rend
szer azonosítása az MTA CSKI Lendület-csoportjának 
eredménye. A detektálás a Kepler-űrtávcső nyilvános 
adatainak átnézésén alapul, amelyet kiegészítettek 
egy németországi távcsővel készített nagy felbontású 
színképpel (Holger Lehmann, Thüringiai Csillagvizs
gáló, Németország), valamint a legnagyobb magyar 
távcső, a Piszkés-tetői 1 méteres RCC-teleszkóp nagy 
szögfelbontású megfigyeléseivel. Külön kiemelendő, 
hogy a Kepler-űrtávcsővel végzett felfedezések meg
erősítésében az 1 méteres távcső nagy szögfelbontású 
üzemmódja egy év alatt már másodszor játszott kulcs- 
fontosságú szerepet: az áprilisban a Science folyóirat
ban bejelentett Trinity-rendszer [8] természetének 
tisztázása is e távcső feladata volt.

A „rendkívül költői”, KOI-13 01 jelű égitestet a Kep
ler-űrtávcső által talált bolygójelöltek között jelentették 
be 2011 februárjában. A magyar kutatócsoport a fény
görbe aszimmetriájára felfigyelve kiderítette, hogy egy 
száz éve ismert, kissé eltérő fényességű komponen-

7. ábra. Felül: a KOI-13 tranzit fázisdiagramja. A vonalak mutatják a 
jellegzetes fénygörbetorzulásokat. Középen: A fénygörbe eltérése 
egy szimmetrikus mintagörbétől. Lent: A tranziton kívüli fényválto
zás is aszimmetrikus, ami változó megvilágításra utal. A mellékmini
mum mélysége alapján a kísérő hőmérséklete mintegy 3150 kelvin.
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6. ábra. Torzulások egy gyorsan forgó csillag előtt áthaladó bolygó 
fénygörbéjén. A jobb oldali ábra szemlélteti a forgás miatt a pólu
soknál kialakuló forró foltokat.

sekből álló szoros kettőscsillag egyik tagja körül ke
ring a kísérő ( 7-8. ábra). A felfedező cikkben megje
lent lábjegyzet szerint a Kepler-képmező egyetlen pi
xelére két csillag fénye esik, de az nem derült ki, hogy 
a rendszer hogyan néz ki pontosan, és hogy a Kepler 
adatait korrigálták-e a zavaró fényre. Egy tranzit nagy 
szögfelbontású megfigyelésével, valamint a Kepler- 
adatok Szabó Róbert által végzett „trükkös” újraredu- 
kálásával kiderült, hogy a kísérő a kettős fényesebb 
csillaga körül kering. A kutatók azt is kimutatták, hogy 
a két csillag fizikai kettőst alkot, mert a tagok helyzete 
100 év alatt nem változott észrevehetően (együttmoz- 
gó kettős). A csillagok gyors forgását időközben a 
Thüringiai Csillagvizsgáló spektroszkópiai megfigyelé
se is megerősítette. A csillagokra modellt illesztve és a 
Kepler adatait a halványabb csillag fényének figyelem- 
bevételével újraredukálva kiderült, hogy két, a Napnál 
23-szor, illetve 30-szor fényesebb csillag alkotja a 
rendszert, amely tőlünk 1800 fényévre helyezkedik el. 
A kísérő mérete a Jupiter méretének 2,2-szerese, ami 
alapján inkább barna törpének tekinthető, nem pedig 
„valódi” bolygónak [91.

Végeredményben tehát egy olyan rendszert kell 
elképzelnünk, amelyben két gyorsan forgó, kissé la
pult, forró, nagy méretű csillag kering egymástól 
nagyságrendileg ezerszeres Nap-Föld-távolságban; a 
fényesebb csillag körül pedig erősen inklinált (ferde) 
pályán kering egy barna törpe kísérő, mégpedig a

8. ábra. A KOI-13 rendszerről alkotott lehetséges elképzelés. Az 
inzert az 1 méteres RCC-távcsővel készített képet mutatja a terület
ről. Az ellipszoidális alakú, gyorsan forgó csillagok a rendszer A és 
B jelű komponensei; a csillagok elnyúltsága és intenzitástérképe az 
Altair interferometriai képén alapul. A KOI-13.01 kísérő az A kom
ponens közvetlen közelében kering.
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csillag sugarának mindössze hatszoros(l) távolságá
ban. Maga a rendszer is minden szempontból uniká- 
lis: ilyen forró csillag körül egyáltalán nem ismertünk 
még kísérőt, ráadásul a kísérő maga is egy „forró bar
na törpe” lehet -  ez szintén egyedülálló.

Exoholdak

Különösen merész állításnak hangzik, hogy egyes kuta
tók már a távoli bolygóholdak kimutatásának lehetősé
géről elmélkednek. Ám az ilyen jellegű vizsgálatok már 
korántsem a víziók, hanem a tudományosan megalapo
zott eljárások kategóriájába esnek. A távoli világok 
bolygóholdjainak felfedezése különösen izgalmas len
ne, hiszen saját Naprendszerünkben is számos példát 
látunk arra, hogy milyen egzotikus világok rejtezhetnek 
egy-egy bolygó „udvartartásában”. A Jupiter Io nevű 
holdján aktív vulkáni tevékenység figyelhető meg. 
Egyes holdak (a Jupiter körül keringő Europa és Callis- 
to, a Szaturnusz körüli Enceladus vagy a Neptunusz 
körüli Triton) esetében felszín alatti vízóceán lehet, míg

9■ ábra. Holdak kimutatására alkalmas két lehetséges mérés. A 
bolygó és a hold közös tömegközéppontját TKP jelöli, a bolygó 
keringése e pont körül kimutatható a bolygó tranzitidőpontjainak 
változásából. Hasonló lehetőség a kompozit fénygörbe (bolygó és 
hold együtt) súlyvonalának (centroidjának) megfigyelése, amely 
egybeesik egy, a térben elhelyezhető fotometriai középpont tranzit- 
jával (FKP). Mivel FKP is TKP körül kering, a fénygörbe-centroidok 
is időpont-eltolódást mutatnak.

a Szaturnusz Titan nevű kísérőjét vastag légkör borítja, 
felszínén pedig metánfolyók vannak. Földünk Holdja 
ránézésre nem ennyire különleges, de nagyon fontos 
szerepe van bolygónk forgástengelyének stabilizálásá
ban, így az élet kialakulásában és fennmaradásában is. 
Ezért az exoholdak jövőbeli felfedezése további válto
zatos égitestek megismerését, vagy akár életre utaló 
jelek kimutatását is maga után vonhatja.

D. Williams modellszámításai [10] alapján az infra
vörös tartományban végzett megfigyelések során jó 
esély kínálkozik bolygó-hold rendszerek kimutatására. 
Exoholdak keresésére az infravörös hullámhossztarto
mány a legmegfelelőbb, mivel a legfeljebb néhány száz 
fokos testek hőmérsékleti sugárzásának zöme ebbe az 
intervallumba esik. Ezek a jelek nem túl erősek, de 
elemzésük révén még így is lehetővé válhat a bolygó 
kísérőinek kimutatása, különösen a Földéhez hasonló, 
légkör nélküli holdak esetében. Ezen égitestek felszíni 
hőmérséklete ugyanis rendkívül dinamikusan változik 
attól függően, hogy az adott terület éppen a nappali 
vagy az éjszakai oldalon van-e (Holdunk esetében az 
értékek körülbelül -220 és +130 °C között változnak). 
A hold nagy hőmérséklet-ingadozása apró, de periodi
kus jelként észlelhető az infravörös sugárzásban.

A Szegedi Tudományegyetemen és az MTA KTM 
Csillagászati Kutatóintézetben dolgozó kutatók egy 
csoportja -  Szabó M. Gyula, Szatmáry Károly, Simon 
Attila -  egy másik módszerrel történő exohold-detek- 
tálás lehetőségét vizsgálják [11], Ötletük a már említett 
tranzitmódszerre épül. Az exoholdak detektálásának 
lehetősége a kísérőnek a bolygóra gyakorolt gravitá
ciós vonzóerején alapul, ez a hatás pedig leginkább 
akkor figyelhető meg, ha a hold tömege relatíve nagy 
a planétáéhoz képest. Ugyanakkor a bolygóátvonulá
sok során felvett fénygörbéken annál nagyobb arányú 
a fényességcsökkenés (és annál jobban vizsgálható 
rajtuk a holdak hatása), minél nagyobb a fedést okozó 
planéta. A feltételek alapján úgy tűnik, hogy a Szatur
nuszhoz hasonló, alacsony átlagsűrűségű óriásbolygók 
kísérőinek kimutatására nyílhat először esély. A ma
gyar csoport modellszámításai alapján, ha hold is ke
ring a bolygó körül, apró időpont-eltolódások jelen
nek meg a fedési fénygörbén (9. ábra). A vizsgálatok 
szerint egy Földre hasonlító bolygó megtalálása esetén 
körülbelül 20% eséllyel lehet majd detektálni egy eset
leg ott lévő, Holdunkhoz hasonló nagyságú kísérőt. Az 
eredményeket D. Kipping és munkatársai [12] is meg
erősítették: számítógépes szimulációkon alapuló ered
ményeik szerint a Kepler-űrtávcső érzékenysége ele
gendő lehet a Földünknél akár ötször kisebb tömegű 
bolygókísérők detektálásához is.

Összehasonlításképpen meg kell jegyeznünk, hogy a 
Naprendszerben lévő holdak jócskán alatta vannak en
nek a határnak: bolygórendszerünk legnagyobb holdja, 
a Jupiter rendszerében lévő Ganymedes negyvenszer, 
míg a Hold nyolcvanszor kisebb tömegű planétánknál; 
de még bolygószomszédunk, a Mars tömege is csak 
nagyjából egy tizede a Földének. Mivel azonban tudjuk, 
hogy más naprendszerekben a Jupiternél jóval nagyobb 
tömegű bolygók is találhatók, nem lehet kizárni a Mars
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nál nehezebb holdak létezését sem. Az Európai Űrügy
nökség tervezett új űrobszervatóriuma, a PLATO teljesít
ménye már elegendő lehet egy 0,4 Föld-méretű exohold 
kimutatására is -  ebbe a mérettartományba pedig már 
beleesik a Naprendszer 2-3 legnagyobb holdja! Ha a 
projekt zöld utat kap, minden bizonnyal ki fogja deríte
ni, hogy mi újság más naprendszerek bolygói körül -  
főleg a forró jupiterek és forró szuperföldek kísérőire 
remélhető megbízható statisztika. A tervezett űrtávcsö
ves programban egyébként jelen cikk első szerzője ve
zeti az exohold-programot.
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ASZTROSZEIZMOLÓGIA ÉS CSILLAGKAVALKÁD 
A KEPLER-ŰRTÁVCSŐ OPTIKÁJÁN KERESZTÜL

Szabó Róbert, Derekas Aliz
MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet, Budapest

A Kepler-űrtávcső fő célja más csillagok körül találha
tó, Földhöz hasonló bolygók, valamint bolygórend
szerek felfedezése [1], Az űrtávcső immáron több mint 
két éve gyűjt fotometriai adatokat az ég egy bizonyos, 
105 négyzetfokos területéről (a teljes égbolt körülbe
lül 40000 négyzetfok), mintegy 160000 csillagot mo- 
nitorozva folyamatosan. Több mint 1200 bolygójelölt 
bejelentésével -  amelyek meglepően nagy része több 
bolygót tartalmazó (nap)rendszerben található —, a 
Neptunusz és szuper-Föld méretű bolygók magas 
gyakoriságának megállapításával, a lakhatósági zóná
ban keringő bolygók felfedezésével a Kepler alig két 
év alatt teljesen átformálta az exobolygókról szerzett 
ismereteinket. Azonban az utóbbi időben nemcsak a 
számos különleges exobolygó-felfedezés kötődik az 
űrtávcső nevéhez, hanem az asztrofizika egyéb terüle
tein is születtek jelentős áttörések. Ez nem meglepő, 
ha felidézzük, hogy a Kepler bolygókeresési stratégiá
ja az úgynevezett tranzitmódszeren alapul, amely a 
távoli csillagok körül keringő bolygók csillaguk ko
rongja előtti áthaladása által létrehozott fényesség
csökkenés detektálását jelenti. (Fontos megjegyezni, 
hogy a csillag korongja a Keplerrel is felbonthatatlan,

Szabó Róbertét a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Derekas Alizt a 
Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíj, a KIK-csoport munkáját az 
MTA Lendület programja, az OTKA K83790 és MB08C 81013 számú 
pályázatai, valamint az Európai Közösség 7-es Keretprogramjának 
(FP7/2007-2013) 269194. számú szerződése támogatta.

a bolygó maga pedig láthatatlan, mindössze a fényes
ség csökkenése mérhető.) Minthogy a Nap körül ke
ringő Kepler 2-3 nagyságrenddel pontosabb fényes
ségmérést tesz lehetővé a földi műszerekhez képest, 
ráadásul szinte folyamatosan figyel nagyszámú csilla
got, ami a Földről vagy Föld körüli pályáról csak kor
látozottan valósítható meg, ezért szinte törvényszerű 
volt, hogy magukról a csillagokról szerzett tudásunkat 
is forradalmasítsa a NASA űreszköze. Ennek alapja az, 
hogy a legtöbb csillag különféle fényváltozásokat 
mutat, amelyek az esetek többségében a csillag szer
kezetéről, a benne végbemenő folyamatokról (pulzá- 
ció, oszcilláció), gravitációsan kötött kísérőjéről (fedé
si kettősök), esetleg forgásáról, aktivitásáról, csillag 
körüli anyagról stb. hordoznak információt. A legfris
sebb, csillagok fizikájával kapcsolatos eredményekből 
szemezgetünk, külön kitérve a magyar vonatkozású 
felfedezésekre.

Csillagrezgések bűvöletében

A csillagok rezgésével foglalkozó asztroszeizmológia 
segítségével bepillantást nyerhetünk a csillagok belső 
szerkezetébe is. Az első ismert pulzáló csillagok, a 
cefeidák rezgése meglehetősen egyszerű módja a pul- 
zációnak, a csillag periodikusan kitágul és összehúzó
dik. A folyamatos rezgést az úgynevezett kappa-me- 
chanizmus tartja fenn, amely a csillag bizonyos réte-
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1. ábra. Kilenc csillag oszcillációjának frekvenciaspektruma. Az oszcillációs frekvenciák Gauss-eloszlást mutatnak vmax (belső kis ábrák) 
körül. A csillagokat fényesség és hőmérséklet szerint rendezve jól látható, hogy a kisebb luminozitású csillagok oszcillációja gyengébb, mint 
a nagyobb luminozitású társaiké.

geiben végbemenő ionizációval és az anyag ezzel járó 
opacitás-változásával (a sugárzás szempontjából vett 
átlátszóság-változással) kapcsolatos. Az elmúlt évtize
dekben másfajta pulzáló csillagokat is felfedeztek, 
amelyek több frekvenciával -  több rezgési módusban 
-  rezegnek. Ahogy a műszerezettség egyre jobb lett és 
egyre pontosabb méréseket tudtak végrehajtani, úgy 
nőtt a megfigyelhető, egyszerre gerjesztett módusok 
száma. Ez utóbbiban Napunk viszi el a pálmát: benne 
több mint egymillió oszcillációs módus együttes ger- 
jesztettsége mutatható ki [2], Az ezek által okozott 
fényességváltozás nagyon csekély, csak érzékeny 
műszerekkel mutatható ki. E rezgéseket egészen más 
mechanizmus váltja ki, mint a cefeidák esetében: a 
Nap felszíne alatti konvektiv zónában levő anyag fo
lyamatos mozgása berezgeti a csillagot, ami a saját- 
módusaiban kezd el rezegni. Ezek a rezgések nem 
hosszú életűek, gerjesztés nélkül hamar lecsillapod
nának, de a konvekció egyfolytában életben tartja 
őket. A más csillagokban előforduló ilyenfajta rezgé
seket Nap típusú (szoláris) oszcillációnak hívjuk. Ezek 
a csillagok számos módusban rezegnek, amelyek szé
les frekvenciatartományban oszlanak szét, de a rezgé

sek amplitúdója meglehetősen kicsi. Minden egyes 
rezgési módus a csillag belső szerkezetéről szolgáltat 
információt, hasonlóan ahhoz, ahogy a Földön haladó 
szeizmikus hullámok a Föld belső szerkezetébe en
gednek betekintést. Mivel a különböző módusok a 
csillag más és más rétegeibe hatolnak be, ezért minél 
több módust sikerül kimutatni, annál pontosabban 
meg lehet határozni az adott csillag felépítését. Sze
rencsére a csillagok széles csoportjánál várhatók ilyen 
rezgések, ezek azok, amelyek felszínén vagy ahhoz 
közel konvekciós réteg található. 2011 tavaszán négy 
cikk is megjelent a tekintélyes Science és Nature fo
lyóiratokban, amelyek a Keplerrel végzett megfigyelé
seken alapulnak, és ezen csillagrezgések tanulmányo
zásában nyújtanak nagy előrelépést 131.

Ötszáz tagú csillagzenekar

William Chaplin és munkatársai [4] ilyen rezgéseket 
használtak fel arra, hogy 500, Naphoz hasonló, de 
különböző korú csillag sugarának és tömegének el
oszlását tanulmányozzák. A konvektiv réteg keltette
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rezgések periódusa tipikusan néhány perc, amplitú
dójuk pedig mindössze néhány milliomod rész (ppm 
-  part per million). Korábban mindössze 25 hasonló 
csillag esetében voltak tanulmányozhatók ezek az 
oszcillációk.

Amint az 1. ábrán látható, a Nap típusú oszcillá
ciók gazdag, szabályosnak tűnő, fésűszerű eloszlást 
mutatnak. Az ábrán látható frekvenciák (amelyek 
egyes rezgési módusok felhangjainak felelnek meg) 
közötti jellemző távolságim úgynevezett nagy szepa
ráció) a csillag átlagos sűrűségének négyzetgyökével 
arányos. A rezgések amplitúdója nagyjából Gauss- 
eloszlást követ. A maximális amplitúdóhoz tartozó 
frekvencia g 7 f̂1/2-nel arányos, ahol g ~ M/R2 a csillag 
felszíni gravitációs gyorsulása, Teff pedig a csillag ef
fektiv hőmérséklete. A csillagok hőmérsékletét földi 
többszín-fotometriai mérésekből megállapítva a Kep
lerrel mérhető két mennyiség lehetővé tette a csilla
gok tömegének és sugarának meghatározását csillag
fejlődési modellektől függetlenül.

A sugarak eloszlása az elméleti számításoknak meg
felelő eloszlást mutatta, a tömegeloszlás viszont megle
petést okozott. A megfigyelt eloszlás szélesebb és ma
ximuma eltolódott a kisebb tömegű csillagok felé a várt 
eloszláshoz képest (2. ábrái). Ez utóbbi a Kepler által 
megfigyelt csillagmező csillagaira jellemző paraméterek 
eloszlását modellező, a csillagfejlődést is figyelembe 
vevő szimulációján (szaknyelven populációszintézisen) 
alapszik. Amennyiben az eloszlás nagyobb mintára is 
hasonló, akkor át kell gondolnunk a születő csillagok 
tömegeloszlására és keletkezési ütemére vonatkozó 
elképzeléseinkat, valamint a tömeg-sugár relációkat is 
újra kell kalibrálni. Ezenkívül a konvekció leírásának 
pontatlansága és a mintában rejtőzködő kettőscsillagok 
is hozzájárulhatnak a megfigyelt különbséghez -  bár 
valószínűleg kisebb mértékben.

Pillantás a vörös óriások belsejébe

Beck és munkatársai [5] szintén a Nap típusú oszcillá
ciókat használták fel, amikor a KIC 6928997 jelű vörös 
óriás csillagban mutatták ki a g-módusú rezgések pe
rióduskülönbségeit 320 napnyi Kepler-megfigyelés 
alapján. A g-módusú rezgések nevüket az őket fenntar
tó erőről, a gravitációról kapták, szemben a p-módusú 
rezgésekkel, melyekben a nyomásé (pressure) a fő 
szerep. A legtöbb Nap típusú oszcilláció p-módusú, 
ezek többnyire a csillag felsőbb részein haladnak, és 
nem jutnak el mélyen a magba. A g-módusú rezgések 
azonban keresztülhaladnak a vörös óriáscsillag magján, 
így olyan információkat hordoznak magukkal a csillag 
kémiai összetételéről, sugárirányú sűrűségeloszlásáról 
és impulzusmomentumáról, amelyekről semmilyen 
más technikával nem szerezhetünk információt. A Kep- 
ler-űrtávcső segítségével ráadásul olyan kevert módu- 
sokat sikerült megfigyelni, amelyek a csillag külső tar
tományaiban p-módusú, a magban pedig g-módusú 
rezgésekként viselkednek. Ezen módusok perióduskü
lönbségei az elméleti számítások szerint a mag és a
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2. ábra. A fekete vonalak a Kepler-mintában vizsgált csillagok meg
figyelt tömeg- (felső ábra) és sugáreloszlását (alsó ábra) mutatják, 
míg a szürkén satírozott eloszlások populációszintézis-modellezés- 
sel készültek (és különböző megfigyelési effektusokra korrigáltak).

konvektiv burok sűrűségkontrasztjára jellemzőek, így 
vizsgálatukkal sokkal jobban megérthetjük a vörös óri
áscsillagok szerkezetét és fejlődését. A Kepler tehát 
elsőként engedett bepillantást a Nap távoli jövőjét meg
testesítő csillagtípus szerkezetébe (3- ábra).

A Tim Bedding vezette kutatócsoport ennél is to
vább ment [6]. Szintén a vörös óriásokban megfigyelt 
kevert módusok felhasználásával egyértelműen sikerült 
elkülöníteniük a csillagfejlődés különböző fázisaiban 
levő objektumokat, amelyek a felszíni tulajdonságaikat 
tekintve egyébként nem térnek el egymástól. Miután 
egy Naphoz hasonló, fősorozati csillag belsejében kel
lőképpen lecsökken a hidrogén aránya, a fúziós ener
giatermelés áttevődik egy, a mag körüli héjba, miköz
ben a csillag külső rétegei felfúvódnak, és a csillag vö
rös óriássá válik. A későbbi fejlődés során a hélium is 
begyullad a magban. E különbségnek azonban semmi
lyen kívülről megfigyelhető hatása nincs a csillag külső 
rétegeire, amelyek sok szempontból lecsatolódtak a

3- ábra. Egy Nap típusú csillag és egy vörös óriáscsillag szerkezete.

224 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 /7 - 8



4. ábra. A kevert módusok perióduskülönbségei 400 csillagra. Az 
ábra egyértelműen mutatja a két elkülönülő populáció létét. A hid
rogént héjban égető vörös óriások (fekete körök) és a magban hé
liumot égető vörös óriások (szürke gyémántok és fekete négyzetek, 
ez utóbbiaknál nem lehetett megbízhatóan kimérni a frekvenciakü
lönbséget) jól elkülönülnek. A fekete vonalak a héjbeli hidrogén
égető állapotra végzett modellszámítások eredményei.

magról, így eddig semmilyen megfigyelési informáci
ónk nem volt a két eltérő fejlődési állapotú csillagcso
portról. Itt jön a képbe a Kepler és az asztroszeizmoló- 
gia. Ahogy korábban említettük, ezek a g-módusok és 
a kevert módusok a csillag mélyebb rétegeiben lévő 
folyamatokról árulkodnak, így a kutatócsoport a vizs
gált Kepler-fénygörbék elemzése során arra jutott, hogy 
-  összhangban az elméleti számításokkal -  a két cso
port elkülöníthető a kevert módusok perióduskülönb
ségei alapján. A mag körüli héjban hidrogént égető 
csillagoknál ez a különbség nagyjából 50 másodperc
nek, míg a magban héliumot égető vörös óriásoknál 
100-300 másodpercnek adódott, tehát a két csoport 
egyértelműen elkülönült (4. ábra). Ezen eredmények 
segítségével lehetőség nyílik arra, hogy tanulmányoz
hassuk a különböző fejlődési szakaszokban levő vörös 
óriások arányát, és tesztelhessük a csillag- és galaxisfej
lődésről alkotott modelljeinket.

Vad csillagtánc

A Kepler által megfigyelt legtöbb csillagról nagyon 
kevés információ állt rendelkezésre az űrmisszió előtt. 
Ilyen a tőlünk nagyjából 1000 fényévre fekvő HD 
187091 jelű objektum is. Egy évszázadon keresztül 
annyit tudtunk róla, hogy mind tömege, mind mérete 
körülbelül kétszerese a Napénak. A Kepler azonban

drámaian más képet festett róla mindössze néhány 
hét megfigyelés alapján. Szabályos időközönként (42 
naponként) a csillag 1%-nyi mértékben felfényesedik, 
majd visszahalványodik, a közbenső időben pedig 
jóval kisebb amplitúdójú, de komplex fényváltozások 
jellemzik (5. ábra). William Welsh, a San Diego-i 
Egyetem vizsgálatot vezető professzora szerint az első 
hipotézis az volt, hogy egy rendkívül egzotikus égi
testtel -  egy fekete lyukkal -  állunk szembe, ami pe
riodikusan felerősíti a körülötte keringő csillagkísérő 
fényét.1 Ekkor azonban röntgensugárzást is kellene 
detektálnunk a fekete lyuk környezetéből, amit a 
NASA Swift röntgenteleszkópjával sikerült kizárni.

A rejtélyt további spektroszkópiai mérésekkel si
került megoldani. Az időközben KOI-54 névre ke
resztelt csillagról2 kiderült, hogy nem egy, hanem 
kettő, a Napnál kicsit nagyobb csillagot tartalmaz, 
amelyek nagyon elnyúlt elliptikus pályán keringenek 
egymás körül. Ennek eredményeként 42 naponként 
egészen közel viharzanak el egymás mellett, ami 
átmérőjük mindössze háromszorosát (120 millió km) 
jelenti. A felfényesedés azért következik be, mert a 
szoros megközelítés miatt a csillagok tojásdad alakú
ra formálódnak, miközben egymás felé forduló olda
luk jelentős mértékben felfűtődik. A legmeglepőbb 
azonban az a tény, hogy a felfényesedések alatt, illet
ve közben is az egyik (vagy mindkét) csillag olyan 
pulzációs frekvenciákat mutat, amelyek pontos több
szörösei a keringési időnek, ami arra utal, hogy az ár
apály gerjesztette pulzációról van szó [7]. Ez a ma
gyarázata tehát a fénymenetben megfigyelt oszcillá
ciónak. Ezt a ritka jelenséget mindössze két másik 
alkalommal sikerült megfigyelni, de nem ilyen pon
tossággal és nem ilyen extrém pályaparaméterekkel 
bíró csillagpárosnál. A külső gerjesztés okozta pulzá- 
ció tálcán kínálja azt a lehetőséget, hogy a csillagok 
belsejét asztroszeizmológiai eszközökkel is vizsgál
juk, amire egyébként nem lenne módunk.

Magyar eredmények

Korábban már beszámoltunk a magyar vonatkozású 
eredményről, amelynek során Derekas Aliz (MTA KTM 
CsKI, korábban ELTE) és munkatársai egy egzotikus 
csillagrendszert fedeztek fel [8, 91. A rendszer korábban 
szintén átlagosnak tűnt: mindössze két spektroszkópiai

5. ábra. A KOI-54 normált fényessége az idő (a Naprendszer tömegközéppontjára vonatkoztatott bari
centrikus Julian-napokban) függvényében.
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1 Ez az általános relativitás- 
elméleten alapuló jelenség jól 
ismert a csillagászatban, mikro- 
lencsézésnek hívják. Az 1990- 
es években számos égboltfel
mérés kereste a mikrolencse- 
jelenségeket a Galaxisunkban 
előforduló sötét -  csillagászati 
méretű -  égitestek után ku
tatva.
2 Az érdekes, például bolygó- 
jelöltet mutató csillagok (Kepler 
Object of Interest) kapnak ilyen 
sorszámot.
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6. ábra. A HD 181068 Kepler-fénygörbéje az idő (a Naprendszer tömegközéppontjára vonatkoztatott 
baricentrikus Julian-napokban) függvényében. A felső panelen 218 napnyi mérés, míg az alsón 28 nap
nyi szegmens látható, amely két egymást követő hosszú periódusú, valamint a rövid periódusú fedések 
részleteit mutatja be.

mérés létezett róla az iro
dalomban, ennek alapján a 
HD 181068 körül egy kísé
rőt is feltételeztek. A ké
sőbb Trinitynek elnevezett 
rendszer igazi arcát szintén 
a Kepler mutatta meg: 
eszerint három csillagból 
áll, egy vörös óriásból és 
két vörös törpéből. Külön
legességüket a rendszer 
speciális geometriája adja: 
a közel egy síkban mozgó 
hármasra szerencsés mó
don olyan szögben látunk 
rá, hogy a vörös törpepár 
45,5 naponta eltűnik a vö
rös óriás mögött, közben pedig kölcsönös fedéseket is 
mutat 0,9 napos periódussal (6. ábra). A felfedezés és 
az azt követő földi megerősítő (follow-up) mérések 
rámutatnak a csillagászat művelésének mai gyakorla
tára, hiszen nagyon sok tudós és mérnök dolgozott a 
Kepler-űrtávcső tervezésén, megépítésén és az ada
tok feldolgozásán, majd magyar vezetéssel, de széles 
nemzetközi összefogással sikerült a rendszer konfi
gurációját meghatározni. így például a vörös óriás fő
komponens átmérőjét ausztrál kutatókkal együttmű
ködve, amerikai távcsöveket használva, interferomet- 
riai mérésekkel közvetlenül sikerült megmérni, 
amelyről így kiderült, hogy 12-szer nagyobb Napunk
nál. Magyar műszereknek is jutott szerep a munká
ban, ugyanis nagy szögfelbontású felvételek szület
tek Piszkés-tetőn az 1 méteres RCC-távcsővel, ame
lyek kizárták optikai kísérők összeolvadó képét egé
szen a 0,5 ívmásodperces határig.

A csillag azonban még egy meglepetést tartogatott. 
Ha a KOI-54 esetében a keringés gerjesztette pulzá- 
cióról beszéltünk, itt ennek éppen az ellenkezője tör
ténik. A CoRoT (európai fotometriai űrszonda) és a 
Kepler méréseiből tudjuk, hogy a hozzá hasonló vö
rös óriáscsillagok mindegyike mutatja a Nap típusú 
oszcillációk jelenségét (több mint ezer csillag alap
ján), ezen csillag esetében azonban ennek semmi 
jelét nem sikerült kimutatni, azaz valamilyen mecha
nizmus elnyomja, de legalábbis lecsökkenti az ampli
túdóját. Vannak viszont hosszabb periódusú fényvál
tozások, amelyeknek elgondolásunk szerint közük 
lehet a vörös törpecsillag-pár keringéséhez, mivel 
ennek periódusa közel esik a talált rezgések perió
dustartományához. A Nap típusú oszcilláció hiánya 
teljesen váratlan, a pontos mechanizmus megértése 
egyelőre várat magára. További vizsgálatokat folyta
tunk, és sikerült elérnünk, hogy a Kepler általánosan 
használt 30 perces mintavételét a Trinity esetében 
cserélje fel a fontos csillagokra és bolygórendszerek 
megfigyelésére fenntartott 1 perces mintavétellel, ami 
a fedések pontosabb megfigyelését és a rendszer 
pontosabb leírását eredményezi majd, de azt remél
jük, hogy közelebb visz a Nap típusú oszcillációk 
rejtélyes hiányának megértéséhez is.

A Kepler jövője

A sort még hosszan folytathatnánk az egyéb egzoti
kus csillag- (és bolygó-) rendszerekkel, befejezés
ként azonban csak kettőt említünk. A KIC 10195926 
jelű, erős mágneses terű, A-típusú csillag olyan pul- 
zációs módusokban rezeg, amelyek szimmetriatenge
lye nem esik egybe. Ráadásul torziós módusokat is 
mutat, amit úgy lehet legkönnyebben elképzelni, 
hogy hol a csillag északi, hol pedig a déli félgömbje 
forog gyorsabban [10]. A Kepler előtt egyik jelenséget 
sem sikerült megfigyelni. A másik a KOI-126, a Trini- 
tyhez hasonló, szintén hierarchikus hármas rendszer, 
ahol két kis tömegű (0,21 és 0,24 naptömegű) csillag
ból álló kettős kering egy nagyobb tömegű, fősoro
zati csillag körül. A keringési idők értéke 1,76 és 33,9 
nap [11]. A rendszer fontossága abban rejlik, hogy az 
elméletek szerint mindkét kis tömegű csillag teljes 
mértékben konvektiv, azaz bennük a Nap nagy ré
szére jellemző sugárzási energiatranszport helyett a 
konvekció szállítja az energiát. Általában ezen (hal
vány) csillagok sugarát és tömegét csak nagy bizony
talansággal ismerjük. A fedési hármas rendszer elren
dezése ebben az esetben viszont biztosítja, hogy e 
fontos csillagok alapvető paraméterei nagyon ponto
san meghatározhatók.

❖
Úgy hisszük, sikerült meggyőzően bemutatni, hogy 
a Kepler nemcsak a bolygók, de a csillagok vizsgála
tában is forradalminak nevezhető áttörést produkált. 
A Kepler által felfedezett, figyelemre méltó bolygó- 
rendszerek, az exoplanéták megsokszorozott száma 
és nem utolsósorban a korábban soha nem látott 
furcsa és sokszor bizarr, magányos és többszörös 
csillagok minden bizonnyal oda fognak vezetni, 
hogy az eredetileg 3,5 évre tervezett programot még 
2,5 évvel meghosszabbítják. Erről 2011 végén szüle
tik döntés. Ha valóban így lesz, akkor nemcsak a 
hosszabb keringési idejű (ezáltal nagyobb valószínű
séggel lakható) bolygók lesznek felfedhetők, hanem 
a fontos asztrofizikai mérföldköveknek tekinthető 
sztelláris objektumok felfedezése és vizsgálata is 
folytatódhat, és a magyar kutatókat is büszkeség
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töltheti el, hogy hozzájárulhattak korunk egyik je
lentős űrprogramjának sikeréhez.

A magyar Kepler-csoportról (KIK: Kepler /nvesti- 
gations at the Konkoly Observatory) annak honlap
ján http://www.konkoly.hu/KIK/ található további 
bőséges információ.
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UTAZHATNAK-E ÉLŐLÉNYEK A BOLYGÓK KÖZÖTT?
Keresztúri Ákos

Collegium Budapest és Magyar Csillagászati Egyesület

Elméletileg nem kizárt, hogy élőlények a világűrbe is 
kijussanak, tetszhalott állapotban túléljék az ott ural
kodó körülményeket, majd megfelelő viszonyok közé 
kerülve ismét életre keljenek. Ezeket a teóriákat pán- 
spóra vagy pánspermia elméleteknek nevezik. Az 
elgondolás Anaxagoraszt követően, modern megkö
zelítéssel elsőként Berzelius (1834), majd Kelvin 
(1871) és Helmholtz (1879) munkáiban olvasható. 
Svante Arrhenius 1903-ban közölt hasonló teóriát, ő 
meteoritok nélkül számolt azzal, hogy a baktériumok 
utazhatnak a világűrben.

Amikor egy élőlény egy kőzetdarabban utazik, a 
lehetőséget litopánspermiának nevezik. A fenti elmé
letek nem adnak magyarázatot az élet keletkezésére, 
eszerint az egyes égitestek egymást „fertőzik” meg az 
élettel. Mindehhez első lépésként egy élethordozó 
égitestet (például Föld) élőlények hagyják el, ame
lyek tetszhalott állapotba kerülnek. Ezt követően 
bizonyos ideig utaznak a világűrben, mozgásukat 
gravitációs és kis tömeg esetén sugárzási folyamatok 
erősen befolyásolják, majd véletlen folyamatok révén 
landolnak egy másik égitesten. Ha ott megfelelő kö
rülmények közé kerülhetnek, ismét életképesekké 
válhatnak. Elkülöníthető Naprendszeren belüli és 
azon kívüli utazás.

Start egy bolygóról

Egy nagy becsapódás (7. táblázat) a felszínközeli 
kőzeteket úgy lövi ki, hogy bennük az ellenálló mik
robák kevéssé roncsolódnak, ha a start során fellépő 
nyomást és hőmérsékletet túlélik. Utóbbira egyrészt 
a jelenség gyors lezajlása miatt van lehetőség, de

Az alábbi írás az idén tavasszal megjelent Asztrobiológia című könyv
ből származó rövid fejezet. Célja, hogy példát mutasson a könyv té
maköreiből és a tárgyalás szakmai mélységéről.

csak annál a testnél, amely a felszínhez közeli réteg
ben található, illetve nem a robbanás forró centrumá
ban helyezkedik el.

A mélyebb rétegekben a kilökődés pillanatában 
nagy nyomás lép fel, amíg az anyag felgyorsul. Ellen
ben a felszínközeli réteg a kifelé haladó lökéshullám
tól nem nyomódik össze ennyire, mivel felette nincs 
szilárd anyag, hanem kis nyomást átélve gyorsul a 
kritikus érték fölé (7. ábra).

A fentinél talán lassabb folyamat is juttathat apró 
élőlényeket a világűrbe. Ennek keretében a szelek 
10-30 kilométeres magasságba szállítják az apró sej
teket. A viharfelhők szintje felett sok időt tölthetnek, 
miközben szaporodnak, illetve bizonyos mértékig 
alkalmazkodnak az ott uralkodó erősebb sugárzás
hoz, kisebb légnyomáshoz és alacsonyabb hőmér
séklethez. Az apró testek a felületükön megtapadó 
töltések miatt a globális mágneses térrel kölcsönha
tásba lépnek, ha pedig az ekkor ébredő erő megha
ladhatja a gravitációs erőt, tovább emelkedhetnek. A 
magnetoszférában az ideális esetben töltéssel még 
mindig bíró testeket elsősorban az úgynevezett mag- 
netoszferikus buborékok szállítják tovább. Utóbbiak
ban a mágneses tér olyan szerkezetet vesz fel, amely
nek hatására a környező erővonalakkal kölcsönhatva

1. táblázat
B ecsapódáskor k irep ü lő  anyag je llem ző i a M arsnál

becsapódó test 
átmérője (km)

keletkező kráter 
átmérője (km)

100 °C alatti 
hőmérsékleten 
kidobott anyag 
mennyisége (g)

100 800 8,3x l017

30 250 2,2x l016

20 175 5,5xl015
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7- biogén magnetit előfordulásának alsó határa (?)
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1. ábra. Egy becsapódással keletkezett kráter közelítő mélysége 
(vízszintesen) és a kidobott anyag maximális származási mélysége 
(függőlegesen), valamint néhány földi élőlény jellegzetes maximális 
előfordulási mélysége.

nagy sebességgel eltávolodnak bolygónktól -  elvileg 
ekkor „csupasz” élőlények juthatnak a világűrbe.

Utazás a bolygóközi térben

A világűrben uralkodó körülményeket csak tetszhalott 
állapotban lehet túlélni. Erre egyes baktériumoknál 
ideális a spóraállapot, amikor inaktív fázisba kerülve 
szélsőséges környezeti viszonyokat (alacsony hőmér
séklet, szárazság, erős sugárzások) képes túlélni a 
baktérium.

Az alacsony hőmérséklet és a teljes szárazság mel
lett súlyos problémát jelentenek az intenzív sugárzá
sok. Ezek roncsoló hatása miatt tetszhalott állapotban 
is csak bizonyos nagyságú dózis (teljes sugárzás
mennyiség) tolerálható -  ha túl nagy a roncsolás, utá
na már kedvező körülmények esetén sem lesz életké
pes az élőlény. A sugárdózist a világűrben töltött idő, 
valamint az élőlényt övező sugárvédő borítás és an
nak esetleges saját sugárzása együtt határozza meg. 
Az egyszerű élőlények tetszhalott állapotban, rövid 
idő alatt védelem nélkül sem feltétlenül szenvednek 
el akkora sugárterhelést, hogy többé már ne legyenek 
életképesek.

Hosszabb időt pedig megfelelő sugárvédő réteg 
segítségével, például egy kőzet belsejében vészelhet
nek át. Durva közelítéssel egymillió éves űrbéli tartóz
kodáshoz egy méter vastag kőzetréteg nyújthat meg
felelő sugárvédelmet. Hosszú időskálán azonban már 
a kőzet saját radioaktivitása lehet veszélyforrás, amely 
az összetételtől függ.

2. táblázat
A N aprendszerben becsü lt bo lygók özi anyagcsere m értéke

forrás
égitest1

szökési
sebesség
(km/s)

cél
égitest2

égitestre 
érkező anyag3

(%)

átlagos 
utazási idő 

(106 év)

Merkúr 4,4 Merkúr 80 0,1-10

Vénusz 7 5-30

Föld és Hold 0,5 10-30

Mars - -

Vénusz 10,4 Merkúr 0,5 1-10

Vénusz 50 0,1-10

Föld és Hold 9 0,1-10

Mars <1 1-50

Föld 11,2 Merkúr _ _
és Hold és

2,4 Vénusz 15 0,1-10

Föld és Hold 50 0,01-10

Mars 0,1 1-50

Mars 5,0 Merkúr - -

Vénusz 4 1-20

Föld és Hold 5 1-20

Mars 3 0,1-20

1 ahonnan az anyag kirepül
2 ahol a kidobott anyag véletlenszerűen landol
3 a teljes kidobott anyagmennyiséghez viszonyítva

Landolás egy „lakható” égitesten

A légköri belépéskor lezajló események a test töme
gétől, sebességétől, érkezési szögétől, a légköri sűrű
ség függőleges eloszlásától és a test belső szerkezeté
től is függenek. A legkisebb szemcsék erős felhevülés 
nélkül magasan lelassulnak, majd lassan ülepednek a 
felszín felé. A nagyobb testek a légkörben felizzanak, 
közben lassulnak. Gyakran teljesen megsemmisülnek, 
esetleg a magasban felrobbannak, de lelassulhatnak, 
majd szabadeséssel lehullanak. A legkisebb testeknél 
tehát nincs felhevülés, viszont csak rövid űrbéli tar
tózkodás lehetséges veszélyes sugárterhelés nélkül. A 
nagyobbaknál jobb a sugárvédelem, de csak a kőze
tek belsejében lehet túlélni a külső felület felhevülé- 
sét a légköri fékeződéskor.

Egy adott bolygórendszeren belül sokkal nagyobb 
az esély az élet ilyen vándorlására (2. táblázat), 
mint hogy a kirepült test egy másik csillag körüli 
planétán landoljon. A Chicxulub becsapódás alkal
mával például körülbelül 109-1010 tonna anyag re
pült ki a Földről, amelyből a hozzánk száz fényévnél 
közelebbi egy-egy csillag környezetébe már csupán 
gramm nagyságrendű anyagmennyiség juthatott el. 
Jelenleg évente tonnányi anyag hagyhatja el a Nap
rendszert.
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2. ábra. A Foton-M3 visszatérő egysége, amelynek külső felületén a 
STONE-6 kísérlet kőzetmintái kaptak helyet (ESA).

Kísérletek

A pánspóra elméleteknél kísérletesen vizsgálható az 
élőlényeknek a nagy nyomással és sokkhatással 
szemben mutatott túlélőképessége, amely a „kilövés” 
és a „landolás” pillanatában léphet fel. Az űrbéli túlélő
képesség Föld körüli pályán és szimulációs kamrákban 
tanulmányozható, a mesterséges meteoritokkal pedig a 
„leszállás” előtti légköri fékeződés vizsgálható. Az aláb
bi példák ezek közül mutatnak be néhányat.

Az LDEF (Long Duration Exposure Facilty) műhol
don, amely 1984 és 1990 között keringett a Föld körül, 
spórákat helyeztek el. Az űreszköz hazaszállítása után a 
baktériumspórák közel kétharmada ismét életképes 
volt. Célirányosabb összeállítás az orosz FOTON műhol
dak fedélzetén elhelyezett BIOPAN kísérlet volt, amely
ben két hétig vákuumnak, a világűr sugárzásainak és 
extrém hőmérsékleteknek tettek ki élőlényeket (főleg 
mikrobákat, növénymagvakat), valamint szerves anya
gokat. A tetszhalott állapot után a Földön legjobban 
vizsgázott a Bacterium subtilis. Ezeket agyagban, vörös 
homokkőben, a Millbillie meteorit és a Zagami marsi 
meteorit anyagában, valamint szimulált marstalajminták
ban helyezték el. A világűr körülményeinek közvetlenül 
kitett példányoknak körülbelül egymilliomod része ma
radt csak életképes, ellenben amelyeket kőzetszemcsék
kel kevertek össze, 50-90% között volt az arány. Kide
rült továbbá, hogy nem csak a sporulációra képes élőlé
nyek élhetnek túl egy űrbéli utazást. Ezek között említ
hető a Synechococcus cianobaktérium, amely populá
ciójának közel negyede életképes maradt.

A STONE-1 kísérlet során 1999-ben egy-egy kap
szula tért vissza a Föld körüli pályáról bolygónkra, és 
7-8 km/s sebességgel lépett be a légkörbe. A visszaté
rő egység külső felületére különböző kőzetmintákat 
rögzítettek, és a landolás után a légköri súrlódás, vala
mint a magas hőmérséklet hatását vizsgálták rajtuk. 
Egyes minták hátoldala (amely a szonda testével és 
nem a légkörrel érintkezett) Chroococcidiopsis ciano- 
baktériumokat is tartalmazott.

A STONE-6 kísérletben a visszatérő kapszula külső 
felületén helyezték el a mintákat, köztük üledékes 
kőzeteket és bazaltokat. Az egység 12 napos Föld kö

rüli keringés után landolt. A külső felületen lévő 3,5 
milliárd éves vulkáni homokból álló, összecementált 
üledék az ausztráliai Pilbaból származott. Ennek közel 
fele elizzott a visszatérés során, de a mélyebben lévő 
fosszíliák egy része felismerhető maradt benne. Egy 
350 millió éves agyagkőnek közel 30%-a maradt meg 
épségben. Miközben körülbelül 1700 °C lépett fel a 
minták felületén, az élőlényeket a körülbelül 2 cm 
vastag kőzetréteg nem tudta megvédeni a forróságtól. 
A cianobaktériumok nem élték túl a visszatérést a 2 cm 
vékony minta belső oldalán, azonban fosszíliáik (akár
csak a kőzetmintákban lévő idős fosszíliák) a lehullás 
után is felismerhetőek maradtak, ugyanakkor jelentős 
ásványtani átalakulások is történtek.

A MarsTox kísérletben szimulált marsi regolit min
tába helyeztek baktériumokat. Ezeket szerény sugár
zásvédelemmel is ellátták a Föld körüli pályán, ami a 
Mars felszínére jellemzőhöz közeli sugárdózist ered
ményez. Itt a marstalaj mérgező hatását és az erős 
ultraibolya sugárzás együttes következményét vizsgál
ták. A MarsTox I a FOTON M-2 kísérlet keretében 
2005-ben, a MarsTox II a FOTON M-3 fedélzetén 
2007. szeptember 14-26. között volt Föld körüli pá
lyán, utóbbinál már a Mars légköri portartalmának 
következményét is megpróbálták figyelembe venni 
(2. ábra). A marsihoz hasonló körülmények között 
jobban élték túl a baktériumok az űrutazást, mint a 
vákuumnak közvetlen kitéve, a minta mérgező kémiai 
hatása pedig nem volt kimutatható.

Inaktív formában néhány millió éves tetszhalott 
állapot utáni „feléledést” már több alkalommal kísér
letesen bizonyítottak. 30-40 millió éves baktériumok
ról készült megfigyeléseken egyelőre vitatkoznak a 
szakemberek, mivel nehéz a méréseket nagy pontos
sággal kivitelezni. Egy, az új-mexikói sókristályban 
talált 250 millió éves baktérium életképessé válásáról 
pedig még bizonytalanabbak az ismeretek.

Vastagabb, vagy rosszabb hővezető anyagnál ked
vezőbb lehet a helyzet. A korábbi feltételezésekkel 
ellentétben, a földihez hasonló üledékes kőzetek is 
egyben maradhatnak a légköri belépés során (ilyen 
marsmeteoritokat eddig nem találták, és feltételezték, 
hogy azok teljesen elizzanak, illetve szétdarabolód- 
nak a légkörben).

A pánspóra alapú utazás az élőlényeknél elsősor
ban a Föld és a Mars viszonylatában érdekes. Mivel 
bolygónk gravitációs tere erősebb a Marsénál, keve
sebb földi meteorit landolt a vörös bolygón, mint for
dítva. A „bolygóközi anyagcserére” főleg a Naprend
szer korai időszakában kerülhetett sor, amikor gyako
ribbak voltak a becsapódások. Nem kizárt, hogy a 
gyorsabban hűlő Marson korábban lett annyira hűvös 
a felszín, hogy ott a folyékony víz megjelenjen, és ott 
akár korábban is kialakulhatott az élet, mint a Földön. 
Ha ez megtörtént, meteoritokban a Földre is juthattak 
az első „marslakók”. Fontos megemlíteni továbbá, 
hogy ha a földi életet a világűrből érkezett élőlények
kel magyarázzuk, azzal még nem adtunk választ az 
élet kialakulására. Utóbbira mai ismereteink alapján 
az ősi Földön jó esélyek voltak.
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EGYEDI MOLEKULÁK SZERKEZETMEGHATAROZASA: 
SEGÍTHET-E A RÖNTGEN SZABADELEKTRON-LÉZER?

Jurek Zoltán, Faigei Gyula, Bortel Gábor, Tegze Miklós
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

A különböző anyagok, anyagcsaládok tulajdonságai
nak megismerése, majd megszerzett tudásunk alapján 
igényeinknek megfelelő új anyagok előállítása nagy
ban elősegítette a technika fejlődését, mai moderni
zált világunk kialakulását. Mindennek lényeges pillére 
a szerkezetkutatás, amelynek célja az anyagokban 
található atomi elrendeződés meghatározása. Ez az 
ismeret azért fontos, mert az anyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságai szorosan összefüggnek azzal, hogy mi
lyen atomokból, molekulákból épülnek fel és ezek 
hogyan helyezkednek el a térben.

Az anyagvizsgálat, szerkezetkutatás alapvető mód
szerei közé tartoznak a szóráskísérletek. Ilyenkor egy 
ismert tulajdonságú hullámot bocsátunk a mérendő 
objektumra, majd a kölcsönhatásuk miatt megválto
zott hullámtér detektálásából következtetünk a minta 
tulajdonságaira, például szerkezetére. Ahhoz, hogy 
atomi elrendezésekről kapjunk információt, az alkal
mazott hullám hullámhosszának az atomi távolságok 
nagyságrendjébe kell esnie, azaz X ~ 0,1 nm. Elektro
mágneses hullámot alkalmazva ez a röntgensugárzás 
tartományát jelenti. A röntgensugárzás rugalmas szó
ródása legerősebben a minta elektronjain megy vég
be, ezért a módszerrel a térbeli elektronsűrűséget 
térképezhetjük fel. A röntgen behatolási mélysége 
viszonylag nagy, segítségével az anyagba „belelátha
tunk”, tömbi információhoz jutunk.

A röntgensugárzás 100 éves történetének tudomá
nyos fontosságát mi sem tükrözi jobban, mint hogy 
hozzá kapcsolódóan az 1900-as évektől napjainkig 14 
Nobel-díjat ítéltek oda.

A szerkezetkutatás új kihívása: 
a kristályoktól az egyedi molekulák felé

Általában elmondhatjuk, hogy a kísérleti berendezések 
fejlődése a kapcsolódó tudományágak intenzív fejlődé
sét vonja maga után. Erre jó példa a szinkrotron forrá
sok megjelenését követő forradalmi változás a kristá
lyosítható fehérjék szerkezetkutatásában: a publikus 
Protein Data Bank (ww.pdb.org) adatbázis ma már 
több, mint 70 000 fehérje szerkezetét tartalmazza. Azon
ban nem minden molekula kristályosítható, vagy elő
fordulhat, hogy nem a kristályos forma szerkezete ér
dekel minket. Különösen a biológia területén mutatko
zik nagy igény az egyedi molekulák feltérképezésére.

Egy röntgenszórásos (röntgendiffrakciós) mérés 
során a mintán szóródott sugárzás irány szerinti inten

A 2010. évi Fizikus Vándorgyűlésen elhangzott előadás szerkesztett 
változata.

zitáseloszlása, a szóráskép kerül rögzítésre. Kristályok 
esetén cél az elemi egységet alkotó molekulák re
konstrukciója és azok térbeli periodikus rendjének, a 
kristályrácsnak a meghatározása. A röntgenszórás a 
minta 109-1023 db azonos atomcsoportján egyszerre 
történik, ami az egy molekulán elvileg mérhető jel 
jelentős felerősödését eredményezi. Azonban, ha a 
minta csupán egyetlen molekulából áll, nincs ez az 
erősítő hatás, ami a mérhetőséget drasztikusan meg
nehezíti.

Azt gondolhatnánk, hogy ha kicsi a jel, ezt pótol
hatjuk hosszabb mérési idővel. A helyzet nem ilyen 
egyszerű. Egyrészt még a legmodernebb szinkrotron 
sugárforrásokat felhasználva is irreálisan hosszú mé
résidőket kapunk. Másrészt a minta jelentős sugárká
rosodást szenved, jóval a megmérhetősége előtt tönk
remegy.

Ennek oka, hogy a mérés során nemcsak a szá
munkra szerkezeti információt hordozó rugalmas, 
hanem a rugalmatlan, energiaátadással (például foto
nok elnyelődésével) járó folyamatok is végbemennek. 
Ezek okozzák a minta ionizációját, kötések felszaka
dását, átrendeződését, a károsodást. A biológiai rend
szerek atomjainak legnagyobb része könnyű elem 
(mint szén, nitrogén, oxigén), amelyekre ráadásul 
mintegy 10-szer nagyobb (!) a fotoeffektus (rugalmat
lan folyamat) valószínűsége, mint a röntgen rugalmas 
szóródásáé. Azaz mire atomonként legalább 1 rugal
masan szóródott fotont detektálnánk, drasztikusan 
roncsolódik a minta. A sugárkárosodás természetesen 
a kristályos minták esetén is probléma: gyakran a 
szinkrotronos mérés alatt is tönkremegy egy kristá
lyos biológiai minta. Azonban az a tény, hogy az ato
mok elmozdulása egy kristályban jelentősen korláto
zott, lassítja a károsodást. Továbbá, mivel sok mole
kulapéldány átlagát mérjük, a véletlenszerűen végbe
menő roncsolódásoknak a szóráskép megváltozásá
ban tükröződő hatását a kiátlagolódás jelentősen 
csökkenti.

Egyedi (tehát nem kristályos) minta esetén ezek a 
hatások nincsenek: minden egyes változás az eredeti 
szerkezet irreverzibilis megváltozását eredményezi. 
Amennyiben a mérésidő ezen folyamatok tipikus idő
skálájánál jóval nagyobb (ahogy ez a 20. század rönt
genforrásai esetén van), a szerkezetmeghatározáshoz 
elégséges információ elvileg sem gyűjthető össze az 
eredeti szerkezetről a károsodás előtt [1].

Svédországban élő magyar kutató, Hajdú János 
ismert fel egy lehetséges kiutat [2]. Ötlete a követke
ző gondolatmeneten alapul: végezzük el olyan gyor
san a mérést, ami alatt még nem, vagy csak alig moz
dulnak el az atomok. Becslések azt mutatják, hogy ez
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az idő rövidebb kell legyen, mint 100 fs. Ez sokkal 
kisebb, mint a szinkrotronokból jövő impulzusok 
hossza (tipikusan 50 ps). A mérésre mégis az ad re
ményt, hogy az utóbbi évtizedben egy új típusú rönt
gen sugárforrást dolgoztak ki, a röntgen szabadelekt
ron-lézert, amely képes 100 fs-nál rövidebb, nagyon 
intenzív impulzusokat előállítani. Azonban a későb
biekben írottakból látni fogjuk, hogy önmagában a 
rövid impulzusok még nem elégségesek a szerkezet
meghatározás minden problémájának megoldásához, 
ehhez számos gyakorlati és elvi kérdés megválaszo
lása szükséges. Ezeket a következő fejezetekben 
tárgyaljuk.

A röntgenforrások új generációja: a röntgen 
szabadelektron-lézerek
Az optikai lézerek által kibocsátott fény unikális tu
lajdonságokkal rendelkezik: keskeny sávszélesség 
(azaz nagy pontossággal egyféle hullámhosszú fény
komponenst tartalmaz), nagy térbeli (cm -  km) és 
időbeli (ns -  ms) koherencia, nagy intenzitás. Külön
böző üzemmódú lézerek léteznek: vannak folytonos 
és impulzus üzeműek, napjainkban pedig már az ult
rarövid fs-os impulzushossz is elérhető. E fényforrá
sok kétségkívül az anyag megismerésének lényeges 
eszközeivé váltak.

A speciális tulajdonságú fény keletkezéséhez szük
ség van valamilyen közegre, amely egy hullámhosz- 
szon történő sugárzást preferál, valamint a közeg és a 
kibocsátott hullám közötti kölcsönhatásra, ami majd a 
sugárzás felerősödését eredményezi. A hullámhosszt 
kiválaszthatja például atomok elektronállapotai közötti 
energiakülönbség: ha az elektronok erősebben kötött 
állapotokból a gyengébben kötöttbe való gerjesztése 
után visszatérnek alapállapotukba, az átmenet során 
az energiakülönbségnek megfelelő karakterisztikus 
sugárzás jelenik meg. A közeg és a már kibocsátott 
sugárzás kölcsönhatását úgy tesszük lehetővé, hogy a 
fényt tükrökkel visszavezetjük a közegbe. A tükrök 
megfelelő távolsága esetén állóhullám alakul ki, az 
állóhullám pedig a gerjesztett atomokat vele megegye
ző fázisú hullám kibocsátásával járó átmenetre készteti 
(indukált emisszió). Ha kívülről (például egy villanó
lámpával) fenntartjuk az atomok gerjesztettségét (po
pulációinverziót létrehozva), a rendszerbe pumpált 
energia áttételesen a kialakuló és egyre erősödő hul
lámtérnek adódik át. A sugárzás kicsatolása például az 
egyik tükrön keresztül történhet.

Az ultrarövid impulzusú optikai lézerek nagy idő
felbontású méréseket tesznek lehetővé, viszont a 
nagy térbeli (atomi) felbontáshoz a hullámhossz 
csökkentése szükséges. A fent említett séma sajnos 
nem alkalmazható a rövid hullámhosszú röntgenlé
zer előállítására, mert ugyan találhatunk olyan ato
mokat, amelyek rendelkeznek a kívánt energiakü
lönbségű elektronállapotokkal, de a röntgensugárzás 
számára merőleges beesésben működő tükrök nem 
léteznek.

1. ábra. A szabadelektron-lézer sugárzásának kialakulása az modulá
torban. Az elektroncsomag elektronjai pályájuk kanyarulataiban előre 
sugároznak, az átfedő sugárzásból felerősödő komponens hullám
hosszát az elektronok energiája és az undulátor paraméterei határoz
zák meg. A paraméterek megfelelő hangolása esetén (egy pályaperió
dus alatt az elektronok pontosan egy fényhullámhossznyit maradnak 
le a sugárzástól) rezonancia alakul ki az elektronok és a tér között, 
ami önerősítő spontán emissziót (Self-Amplified Spontaneous Emis
sion, SASÉ) eredményez (kép forrása: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Free-electron_laser).

A szabadelektron-lézerek (Free Electron Laser, 
FEL) [3-51 működési elve viszont lehetőséget adhat a 
kívánt rezonancia huzamos fenntartásához, bár ah
hoz, hogy technológiailag megvalósítható legyen a 
röntgen tartományban működő FEL (röntgen szabad
elektron-lézer, XFEL), napjainkig kellett várni. A lé
zerhatás a szinkrotronokban alkalmazott periodikus 
mágnesen (undulátoron) áthaladó ultra relativisztikus, 
10-15 GeV-es energiájú szabad elektronok csomagja 
és az általuk kibocsátott sugárzás kölcsönhatására 
épül. A mágneses tér hullámpályára állítja a relativisz
tikus elektronokat, amelyek a görbült pályaívek men
tén egy előre irányuló keskeny kúpba koncentráltan 
sugároznak. Ha a rendszer paraméterei (elektronok 
energiája, mágneses periódushossz) bizonyos tarto
mányba esnek (úgynevezett gyenge terű eset), a 
kúpok folyamatosan átfednek ( 1. ábra). Ekkor egy, a 
rendszerparaméterektől meghatározott hullámhosszú 
összetevőre igaz lesz az, hogy a különböző ívek men
tén kisugárzott hullámok fázishelyesen (rezonanciá
ban) adódnak össze. Ezen a hullámhosszon a kijövő 
intenzitás a mágneses periódusszámtól négyzetesen 
függ, azaz jelentős erősítés tapasztalható. Az elektro
nok viszont egymáshoz képest nem összehangoltan 
sugároznak, az erősítés az elektronok számának első 
hatványával arányos.

A szabadelektron-lézerben -  az elektrongyorsító 
és az undulátor paramétereinek megfelelő megvá
lasztása esetén -  az undulátor vége felé az elektro
nok által kibocsátott röntgensugárzás elektromágne
ses tere már olyan nagy lesz, hogy jelentősen vissza
hat az elektronok mozgására és egyúttal fázishelye
sen találkozik az elektroncsomagokkal. Ennek ered
ményeképpen az undulátoron áthaladó elektroncso
mag térbeli szerkezete fokozatosan megváltozik, 
úgynevezett mikrocsomagokba rendeződés indul 
meg. Az undulátor elején még összehangolatlanul, 
spontán sugároznak az elektronok, az undulátor vé
gére érve viszont már egymással fázisban. Az erősítés 
az undulátor mentén exponenciálisan növekedve éri 
el telítési értékét, ami a elektronok számának négy
zetével arányos -  az egy csomagban lévő elektronok 
számát, tipikusan ~109-t figyelembe véve ez igen 
jelentős.
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A kijövő impulzus hossza és szóráskép
minősége az elektroncsomag 
minőségétől függ. Az eredeti 
tervek szerint ez 100 fs körüli, 
de a legújabb kísérleti eredmé
nyek szerint a < 10 fs-os tarto
mány is elérhetővé válhat. Az 
XFEL lényeges és igen előnyös 
tulajdonsága, hogy a sugárzás 
hullámhossza az elektronok és 
undulátor paraméterein keresz
tül folytonosan hangolható.

Az FEL sugárzás hullámhosszát alapvetően az elekt
ronok energiája határozza meg. A röntgentartomány el
éréséhez szükséges -17 GeV-es elektroncsomagok lét
rehozásához dedikált lineáris gyorsító szükséges, vala
mint rendkívül precíz undulátortechnológia. Mindez egy 
ilyen berendezés megépítésének magas költségét ered
ményezi. A lágy röntgen (A, ~ 6-50 nm) tartományban 
működő Free-Electron Laser in Hamburg (FLASH) XFEL 
prototípus szerényebb technikát igényel, a hamburgi 
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) területén 
2005-ben indult be. Az első (és egyenlőre egyetlen) ke
mény röntgent (—1,5 Ä) szolgáltató Linac Coherent Light 
Source (LCLS) pedig 2009-ben az amerikai Stanfordban 
lett üzembe helyezve. Az európai XFEL (European 
XFEL, Hamburg) 2014-re várható, amely az LCLS-nél va
lamelyest rövidebb (1 Ä) hullámhosszon másodpercen
ként mintegy 300-szor több impulzust szolgáltat majd. A 
Föld más pontján is terveznek röntgen szabadelektron
lézert (Japán, Svájc), azonban paramétereik alapján az 
atomi felbontású egymolekulás szerkezetmeghatározás
ra leginkább az európai ígérkezik megfelelőnek.

A szerkezetmeghatározás elvi lépései

Hagyományos, kristályokon történő diffrakciós méré
sek esetén, a kristályt a bejövő nyalábhoz képest kü
lönböző (nagyon sok) orientációba állítva, megmérjük 
a rugalmasan szórt fotonok számát. Azt tapasztaljuk, 
hogy csak bizonyos jól megha
tározott orientációk esetén, ak
kor is csak bizonyos irányok
ban van számottevő intenzitás, 
máshol közel nulla értéket ka
punk. Részletes elemzés azt 
mutatja, hogy ezen irányoknak 
megfeleltethetünk egy 3 di
menziós rácsot. Ezt nevezzük 
reciprokrácsnak, illetve a be
foglaló 3D teret reciproktér- 
nek. Megmutatható, hogy a 
valós térbeli periodikus atomi 
szerkezet egyértelműen meg
feleltethető a 3D reciprok- 
térbeli intenzitáseloszlásnak 
amennyiben az egyes recip- 
rokrács-pontokba szórt hullá
mok fázisát is ismerjük. A két

bejövő röntgennyaláb

2. ábra. a) a minta megvilágításával 2D szóráskép mérhető, b) a 2D szórásképet a reciproktérbeli 
Ewald-gömbre vetítve ábrázoljuk, c) sok különböző állású (különböző mintaorientációból adódó) 
2D Ewald-gömbfelülettel kitölthető egy reciproktérbeli 3D térfogat.

tér között Fourier-transzformáció létesít kapcsolatot. 
A nem-periodikus egyedi molekulák szórásképe 
abban különbözik a kristályos mintákétól, hogy nem
csak a reciprok rács pontjaiban van jelentős szórt in
tenzitás, hanem a térben folytonosan. A legnagyobb 
probléma itt abból adódik, hogy ugyanazt a mintát 
nem tudjuk különböző orientációban a nyalábba he
lyezni, mert már egy lézerimpulzus alatt nagy sugár
károsodás éri (felrobban). Ezt a problémát úgy kerül
hetjük meg, ha ugyanabból a mintából számos replika 
áll rendelkezésre és ezeket egymás után lőjük be az 
egymást követő impulzusokba. így sok szórásképet 
kapunk, ugyanazon szerkezetű, de véletlenül orientált 
mintákról. Ezeket a képeket kell összeraknunk egy 
3D reciprok térbeli képpé. A szerkezetmegoldást még 
az is nehezíti, hogy az intenzitás mérésekor csak a 
fotonok számát mérjük, amiből aztán a szórt hullá
mok amplitúdóját kapjuk meg, a hullámok fázisát 
viszont nem. Ez a probléma a kristályos esetben is 
fennáll, és fázisprobléma néven ismert.

A fentiek szerint tehát a mérés és rekonstrukció 
menete vázlatosan a következő: mérjünk szórásképe
ket egy 2D helyzetérzékeny detektorral {2.a ábra), 
amiből 2D gömbfelülethez kapcsolódó adatokhoz 
juthatunk (2.b ábra). A sok, különböző mintaorientá
ció mellett elvégzett mérésből (sok gömbfelület 2D 
adataiból) állítsuk össze a reciprok térbeli 3D elosz
lást (2.c ábra), majd végezzük el az inverz Fourier- 
transzformációt az elektronsűrűség előállításához.

>1000000 db
3. ábra. A szerkezetmeghatározás lépései - 
~ 1000 000 db -10 000 db

klasszifikáció orientácic rekonstrukció
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a)
Coulomb-robbanás

a minta az impulzus elején és végén

b)

d)
valós tér
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kívül p = 0)
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reciproktér

f " =  I f i  e *

Ifi -  l f oíJ  
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4. ábra. A kiértékelés lépései, a) modellszámolás egy 10 fs-os impulzusban lévő, vízburokkal kör
bevett szénklaszter sugárkárosodásáról (keresztmetszet) [81. A mintát pozitív össztöltése miatt az 
elektrosztatikus erők szétvetik (Coulomb-robbanás), de a centrumba vonzott kváziszabad lassú 
elektronok árnyékoló hatása lelassítja a belső atomok mozgását. Az atomok jobb láthatóságának 
kedvéért az elektronokat nem ábrázoltuk, b) Klasszifikáció: a közel azonos mintaorientációhoz tar
tozó képek korrelációja magas, a távoliaké zérushoz közeli [91. c) Orientáció: az egyes szóráské
peknek megfelelő reciproktérbeli Ewald-gömbök közös metszésvonallal rendelkeznek, d) Rekonst
rukciós iteratív algoritmus sémája.

A következőkben áttekintjük az egyedi molekulák 
szerkezetmeghatározásának sémáját (3■ ábra) -  
ahogy azt ma elképzeljük a felbukkanó nehézsége
ket és azok lehetséges megoldásait.

minta pozitívan töltött lesz és 
így vonzó hatást fejt ki a kis 
energiás kváziszabad elektro
nokra. A vonzás hatására 
ezek a mintában maradnak, 
méghozzá a molekula belső 
régiójában. Töltésszeparáció 
alakul ki a mintában: egy bel
ső, semleges, plazmaszerű 
mag és egy elektronszegény 
külső, pozitív töltésű héj jele
nik meg. A centrumban az 
elektronok árnyékoló hatása 
miatt lassú az ionmozgás, míg 
kívül egy erőteljes tágulás 
tapasztalható (4.a ábra). Az 
ionok dinamikáját az elektro
sztatikus erők határozzák 
meg, ezért a jelenséget Cou- 
lomb-robbanásnak hívják.

A mérés alatti sugárkároso
dás két módon is csökkenthe
tő: rövidebb impulzusok (<10 
fs) használatával és/vagy kes
keny víz védőburok alkalma
zásával [7, 8] (4.a ábra). Az 
első megoldás működése egy
értelmű, hiszen rövidebb idő 
alatt kevesebbet tudnak el
mozdulni az atomok. A má

sodik megoldás úgy segít, hogy a vízréteg lesz a pozi
tívan töltött réteg, míg a minta a belső semleges mag, 
amelyben a mozgások lassúbbak.

Mérés, a sugárkárosodás
Az egyedi molekulák gondosan beállított spray-tech- 
nika segítségével juttathatók egyesével az impulzus
ba. Mivel a mérés során nem csak a minta eredeti, 
hanem a sugárzás miatt már roncsolódott állapotán 
szóródott fotonokat is detektáljuk, a mért szóráskép 
eltér az ideálistól. A képek megváltozásának a mérés 
paramétereitől (például az alkalmazott sugárzás tulaj
donságaitól, vagy a minta összetételétől) való függé
sének vizsgálatához a sugárkárosodás időbeni lefolyá
sának megismerése, modellezése szükséges [6].

A károsodást beindító folyamat a röntgensugárzás 
ionizáló hatása, a fotoeffektus. Könnyű atomok (C, N, 
O) esetén a beeső foton energiája (—10 keV) sokkal 
nagyobb a kötési energiáknál (<0,5 keV), ezért a kilö
kött fotoelektronok kinetikus energiája 10 keV körüli, 
ami azt eredményezi, hogy elhagyják a rendszert. A 
fotonok nagyobb valószínűséggel ütik ki a mélyebben 
kötött atomi elektronokat, így a fotoeffektust köve
tően az atomok gerjesztett állapotba kerülnek, amiből 
egy -250 eV-os elektron kibocsátásával (Auger-rela- 
xáció) jutnak alacsonyabb energiájú állapotba. Ezek 
az elektronok további ionizációs lavinákat okozhat
nak a mintában. Az eltávozott fotoelektronok miatt a

Szórásképek orientáció szerinti osztályozása, 
a klasszifikáció
A mérőnyaláb és a minta paramétereit ismerve kiszá
míthatjuk a szórási képet. Kiderül, hogy a kép egy- 
egy pixelébe átlagosan nagyon kevés (0,01-1) foton 
szóródik. Ez statisztikusan nem ad elégséges informá
ciót a rekonstrukcióhoz. A statisztikát úgy tudjuk javí
tani, hogy azonos orientációnál sok képet veszünk 
fel. Azonban, ahogyan azt korábban már említettük, a 
minták véletlenszerű, számunkra ismeretlen orientá
cióban érkeznek a nyalábba. A szórásképeket magu
kat használhatjuk az orientáció utólagos megállapítá
sához. A legegyszerűbb, ha csak annyit akarunk meg
állapítani, hogy két kép azonos vagy különböző 
orientációban érkezett-e. Ezt a lépést klasszifikáció- 
nak nevezzük. Megmutatható [9, 10], hogy ha a képe
ket egyes pixeljeik beütésértékeiből képzett vekto
rokkal reprezentáljuk, akkor az azokon értelmezett 
normált skaláris szorzat, mint korrelációs faktor segít
ségével a klasszifikáció elvégezhető: azonos, vagy 
igen közeli mintaállású képek között a szorzat 1 körü
li, de a nagy szögeltérésűek között zérus közeli (4.b 
ábra). Az eljárás sikerességét természetesen befolyá
solja a képek statisztikája, azonban a szerkezetmegha
tározáshoz szükségesnél sokkal (~100-szor) kevesebb
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beütésszám esetén is már elvégezhető ez a lépés. Na
gyobb molekula, vagy több megvilágító foton esetén 
több lesz a beütésszám a képben, és sikeresebben 
végezhető el a klasszifikáció.

A sikeres klasszifikáció eredményeképp immár jó 
statisztikájú szórásképeket kapunk, azonban általános 
esetben nem ismert, hogy ezek milyen mintaorientá
cióhoz tartoznak.

Szórásképek orientálása
A következő feladat tehát a 2D szórásképekből felépí
teni a reciproktérbeli 3D intenzitáseloszlást. Egy szó
ráskép a reciproktérben egy, a tér origóján átmenő 
gömbön adja meg az intenzitást. Egy másik minta
orientáció egy másik gömbön, ezek a gömbök a 4.c 
ábra szerint metszik egymást egy közös ív mentén. 
Az egyik orientációs módszer, a közös vonal módszer 
ezt felhasználva keresi meg a lehetséges metszésvo
nalakat és illeszti össze a gömböket [11, 12]. Egy 
másik kidolgozás alatt álló módszer (GTM, az önszer
vező térkép egy változata [131) a klasszifikációt és az 
orientációt egy lépésben igyekszik megoldani, kihasz
nálva, hogy a közeli képek hasonlók: ez mért képek 
közvetlen rendezését valósítja meg a szomszédok 
hasonlósága alapján. Lehetséges mindkét jellegzetes
séget egyszerre kihasználni [14]: a mért képet minden 
lehetséges orientációban hozzápróbáljuk a reciprok
térbeli feltételezett 3D megoldáshoz, majd a hozzá 
legjobban illeszkedő orientációban javítjuk vele a 
megoldást. Az eljárások egyelőre alternatívák, mind
nek megvan a maga előnye és hátránya. A két leglé
nyegesebb szempont a képek zajosságára való érzé
kenység, és az, hogy a numerikus megoldás ideje 
hogyan skálázódik a feladat (azaz a meghatározandó 
molekula) méretével. Ideális esetben ebben a lépésé
ben tehát összeállítjuk a 3D reciproktérbeli intenzi
tás-, illetve amplitúdóeloszlást.

A szerkezet rekonstrukciója
A numerikus megoldás során a valós (és reciprok) 
teret diszkretizáljuk, cél az ehhez bevezetett rács rács
pontjaiban lévő sűrűségértékek meghatározása. Az 
amplitúdóadatok önmagukban nem elegendőek az 
elektronsűrűség előállításához: a feladat alulhatáro
zott (az ismeretlenek száma nagyobb, mint a függet
len egyenleteké), az inverz Fourier-transzformáció 
nem végezhető el. A hiányzó információt valahonnan 
pótolni kell, azaz másfajta ismeretünket is fel kell 
használni. Ilyen például az, hogy az elektronsűrűség 
csak valós pozitív lehet, vagy az atomicitás, azaz hogy 
a sűrűség jellemzően az atomcentrumok körül mutat 
éles maximumot. További lényeges információhoz 
juthatunk a mért intenzitásértékekből: a minta mére
tére lehet következtetni (a reciproktérbeli intenzitás
eloszlás a valós térbeli elektronsűrűség autokorrelá- 
ciós függvényének Fourier-transzformáltja). A kere
sett sűrűségmegoldást tehát véges, a mintát magába 
foglaló térfogatra korlátozhatjuk, amin kívül szükség

szerűen zérus. A következő stratégiát választhatjuk: a 
minta méreténél jóval nagyobb valós térbeli tarto
mányban keressük az elektronsűrűséget, ami arányo
san nagyobb reciproktérbeli finomságot követel meg 
és arányosan több változót (amplitúdó, fázis) és 
egyenletet eredményez (mivel az egyedi molekulák 
szórásképei folytonosak, ez megtehető). Azonban 
tudjuk, hogy a bennfoglaló térfogaton kívül zérus a 
megoldás, tehát ezzel csökken a valódi ismeretlenek 
száma. A minta méreténél legalább kétszer nagyobb 
tartományt kell választani, a gyakorlatban azonban 
ennél nagyobbat szoktak (oversampling).

Ezeken az adatokon pedig iteratív eljárással állít
hatjuk elő a megoldást (4.d ábra)-, véletlenszerű kiin
dulási 3D elektronsűrűségen (diszkrét) Fourier-transz- 
formációt végzünk, majd kicseréljük az amplitúdóér
tékeket a mért értékekre. Ezután inverz Fourier- 
transzformációval visszajutunk a valós térbe, ahol 
újabb kényszert alkalmazunk, például a mintán kívül 
lenullázzuk a sűrűséget. A kapott elektronsűrűségen 
végzett Fourier-transzformációval az iteráció újabb 
ciklusát kezdjük meg. Az iterációt addig végezzük, 
amíg stabil megoldást nem kapunk, azaz amin a kö
vetkező iterációs lépések és alkalmazott kényszerek 
már nem változtatnak.

Több ilyen, a tapasztalat szerint jól működő iteratív 
eljárás is létezik [15-18], azonban a felmerülő elvi és 
gyakorlati kérdésekre nehéz matematikai precizitású 
választ adni, például: valóban a valós sűrűség megol
dást kapjuk vissza, vagy esetleg egy másik, nem fizi
kai megoldás is kijöhet? Konvergál-e mindig az eljá
rás? Ha igen, milyen gyorsan?

Első kísérletek és kilátások

Összegezésül azt mondhatjuk, hogy a fő nehézséget 
két tényező okozza: az, hogy a minta egyedi moleku
la, és az, hogy atomi felbontással szeretnénk megis
merni. A legfrissebb, 2010-es kísérleti eredmények jól 
mutatják, hogy az idő haladtával közeledünk a cél 
felé. Hajdú János és csoportja az úgynevezett Mimiví- 
rus egyedi példányain végzett sikeres méréseket [19], 
bár az elért felbontás (32 nm) egyelőre még nem ato
mi. H. Chapman és társai pedig membrán fehérje 
komplex nanokristályait (0,2-2 pm méret, 103-105 db 
molekula) mérték, szubnanométeres felbontást elérve 
[20]. Mindkét mérés az amerikai LCLS-nél történt.

Az elmúlt 10 év elméleti és kísérleti eredményei, 
valamint a röntgen szabadelektron-lézerek továbbfej- 
leszésére vonatkozó jelenlegi tervek alapján tehát 
egyértelműen kijelenthető, hogy joggal bizakodunk 
az egyedi molekulák atomi szintű szerkezetmeghatá
rozásának jövőbeli sikerében.
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MŰTÁRGYAK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA 
NEUTRONOKKAL -  AZ EU ANCIENT CHARM PROJEKT

Kis Zoltán, Belgya Tamás, Szentmiklósi László, Kasztovszky Zsolt 
MTA Izotópkutató Intézet, Nukleáris Kutatások Osztálya 

és az Ancient Charm Együttműködés

Az Ancient Charm projekt

Az Európai Közösség 6. keretprogramjában (EU FP6) 
került elfogadásra az Analysis by Neutron Resonant 
Capture /maging and other Emerging Neutron Tech
niques: New Cultural Heritage and Archaeological 
Research Methods (ANCIENT CHARM) elnevezésű 
nemzetközi pályázat. Célja a roncsolásmentes neut
ronanalitikai módszerek kombinálása, továbbfejlesz
tése volt, illetve ezen technikák alkalmazása értékes 
műtárgyak háromdimenziós elemeloszlásának, fázis
szerkezetének feltérképezésére [1], A 4 éves kutatási 
program 2006 januárjában, 10 nemzetközi kutatócso
port (egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok) rész
vételével indult.

A vizsgálatok során a mintákat kivezetett termikus-, 
illetve hidegneutron-nyalábbal sugároztuk be. A neut
ronok elektromosan semleges részecskék, így köny- 
nyen behatolnak a minta belsejébe, és ott magreak
ciókat válthatnak ki. Lassú neutronok esetén a reak
ciók és így a mérési eljárások két fő csoportra osztha
tók az alapján, hogy a mért jel a neutronok sugárzá- 
sos befogásából vagy szóródásából keletkezik. Befo
gás révén az elemi összetételről, szóródás révén a 
szerkezetről kapunk információt. Az első csoportba 
tartozik a prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA) 
és a rezonancia-neutronbefogásos analízis (NRCA), 
míg a másodikba a repülési idő-neutrondiffrakció 
(TOF-ND). A tárgyon átbocsátóit neutronnyaláb gyen
gülése általában mindkét hatás együttes következmé
nye, amelynek képi megjelenítésére alkalmas a neut
ronradiográfia (NR), illetve -tomográfia (NT). A fenti 
módszerek sok tekintetben kiegészítik egymást, ezért 
együttes alkalmazásukkal a vizsgálati eredmények 
teljesebb információt szolgáltatnak például a műtár-

Kutatásunkat az EU FP6 ANCIENT CHARM (015311) projekt és a 
NAP VENEUS08 (OMFB-OO184/2006) projekt támogatta.

gyak kívülről láthatatlan részeinek jellegzetességeiről, 
közvetve a készítésük módjáról, a származási helyük
ről és a restaurálást befolyásoló tényezőkről.

A behatolás mélysége és a reakció végbemenetelé
nek valószínűsége erősen függ a mintát besugárzó 
neutronnyaláb energiaeloszlásától és a nyaláb „útjá
ban lévő” vizsgált anyagtól. A neutron és a MeV-es 
energiájú gamma-foton akár több cm anyagon is át 
tud haladni, így nagyobb tárgy belseje is sikerrel vizs
gálható.

A következőkben röviden áttekintjük az ANCIENT 
CHARM projektben szereplő neutronos módszerek 
jellegzetességeit. A vizsgálatok során lehetővé tettük 
a minták pontos térbeli pozicionálását és forgatását. 
Ezáltal a mért információ (elemösszetétel, szerkezet) 
térbeli koordinátákhoz köthetővé vált, vagyis három- 
dimenziós (3D) leképezést hoztunk létre: a vizsgált 
tárgy belsejének jellemzői térképszerűen megjelenít
hetők.

A mintán áthaladó neutronnyaláb gyengülésén 
alapuló neutrontomográfia/radiográfia a tárgyak való
di 3D/2D-S képalkotására alkalmas módszer. Jelenleg 
az irodalomból ismert [2] elérhető legjobb térbeli fel
bontás körülbelül 25 |im. Mi a kísérleteinkben 330 
|im-es felbontást valósítottunk meg. A transzmissziós 
kép kémiai elemek azonosítására azonban csak korlá
tozottan alkalmas. Előnyös a szerves anyagot tartal
mazó tárgyak megjelenítésére (a nyalábgyengülés a 
hidrogéntartalom miatt számottevő), illetve a hasonló 
rendszámú elemek elkülönítésére (amelyek a röntgen 
radiográfiával nem adnak megfelelő kontrasztot). A 
projekt keretében a tomográfiai/radiográfiai módszer 
fejlesztése nem volt cél, csak az általa kapott szerke
zeti információ került felhasználásra.

Bizonyos atommagok a neutronbefogását követően 
másodpercekkel, percekkel vagy akár napokkal ké
sőbb úgynevezett késő gamma-fotonokat bocsátanak 
ki, általában ß-sugärzäs kíséretében. Hevesy György
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erre a jelenségre alapozva dolgozta ki 1936-ban a 
neutronaktivációs analízist (NAA). A módszer az 
1950-es évektől általánosan elterjedt, régészeti anyag- 
vizsgálati (archeometriai) kutatásokban is régóta al
kalmazzák. A hagyományos neutronaktivációs analí
zis azonban roncsolásos eljárás, tehát mintát kell ven
ni a vizsgált objektumból, ezért gyakran nem alkal
mazható leletek elemzésére.

A roncsolásmentes megoldást sok esetben a sugár- 
zásos neutronbefogási reakció közvetlen alkalmazása 
jelenti, amelynek során az atommagok magasan ger
jesztett állapotba kerülnek, majd az atommagra, illet
ve az elemre jellemző, azonnali (prompt) y-fotonokat 
kibocsátva alapállapotba jutnak. A kisugárzott prompt 
gamma-fotonok energiaeloszlása az elemre jellemző, 
míg számuk a mintában lévő atomok mennyiségével 
arányos. Az ilyen mérési eljáráson alapuló módszert 
prompt-gamma aktivációs analízisnek (PGAA) nevez
zük. Alkalmazása során előnyös a nagyobb neutron
befogási hatáskeresztmetszettel rendelkező lassú (hi
deg vagy termikus) neutronokkal történő besugárzás. 
Ugyanannak az anyagnak a hideg vagy termikus 
neutronokkal történő besugárzása mindig azonos 
energiaeloszlású spektrumot eredményez (kivéve né
hány irreguláris elemet), ezért az eloszlást jellemző 
arányokból az elemekre jellemző könyvtár hozható 
létre 13, 4].

Homogén minta esetén (általában ilyenek a fémöt
vözetek, üvegek és sokszor a kerámiák is), a mért ösz- 
szetétel jellemző lesz a teljes mintára és így a minta 
nyersanyagára. Inhomogén mintára ez nem igaz, ezért 
a térbeli eloszlás meghatározására kidolgoztuk a 
prompt-gamma aktivációs képalkotás (PGAI) módsze
rét, amelyet a későbbiekben részletesen bemutatunk.

A termikusnál nagyobb energiájú (1 eV — 10 keV), 
epitermikus neutronok rezonanciaszerűen is befo
gódnak az atommagokba. A jelenséget a mintán átha
ladó neutronok számának hirtelen csökkenésével 
vagy a befogást követő gamma-fotonok számának 
hirtelen növekedésével észlelhetjük. A jel nagysága 
nem-lineárisan függ az anyag mennyiségétől. Ezen a 
jelenségen alapszik a rezonancia-neutronbefogásos 
analízis (NRCA) [51. A mintán áthaladó neutronok 
energiafüggő detektálásával rezonancia-neutron- 
transzmissziós (NRT -  Neutron Resonance Transmis
sion) vizsgálat is végezhető [6]. Ekkor a különböző 
neutronenergiákon mért rezonanciaeloszlást mutató 
gyengülés jellemző az összetételre. A kis beütésszá
mok esetében alkalmazott nagy neutronnyaláb-átmé- 
rő (> 1 cm) miatt ennél a módszernél is az anyag 
besugárzott részére átlagosan jellemző összetételt 
kapunk eredményül.

Az anyagok kristályszerkezete (az atomi szerkezet 
periodikus, hosszú távú rendezettsége, illetve a ren
dezettség hiánya vagy csökkenése) meghatározza a 
neutronok szóródását (diffrakcióját). Az eltérülés mér
tékéből következtethetünk a szerkezet homogenitásá
nak, torzulásának mértékére, illetve a rácsállandókra. 
A neutronszóródás jelenségén alapszik a repülési idő- 
neutrondiffrakciós (TOF-ND) módszer [7]. A diffrak

CCD kamera

lencse

neutron

szcintillátor
goniométer (x, y, z, o ) ernyő
1. ábra. A neutrontomográf elvi felépítése.

ciós spektrum felvételével -  hasonlóan a széles kör
ben alkalmazott röntgendiffrakcióhoz (XRD) -  vizs
gálhatjuk a minták (például bronz, kerámia, kőzetek) 
kristályszerkezetét, fázisösszetételét és feszültségi 
viszonyait. Számos esetben az anyagban jelenlévő 
kémiai vegyületek is azonosíthatók.

Neutrontomográfiával kombinált prompt-gamma 
aktivációs képalkotás (PGAI-NT)
A teljes neutronnyaláb általában jól használható a 
tárgy tomografikus (3D), illetve radiografikus (2D) 
leképezésére. A minta egyes részeinek eltérő neutron
gyengítése miatt a szürkeárnyalatos vetületi képeken 
a belső felépítés nagy pontossággal jeleníthető meg. 
Ezáltal láthatóvá válnak a régészeti szempontból érde
kes részletek, és azok kijelölhetők a további vizsgála
tokhoz 18]. Amennyiben a kijelölt részekhez hozzá
kapcsoljuk pontos térbeli koordinátáikat, a későb
biekben ezen részek a minta mozgatásával a kollimált 
neutronnyalábba vihetők és elemi összetételük meg
határozható. A tomográf elvi felépítése az 1. ábrán 
látható.

A prompt-gamma aktivációs analízis elemi képal
kotássá (PGAI) történő fejlesztése réssel kollimált 
párhuzamos neutronnyalábbal valósítható meg 191. 
Minél kisebb résen keresztül engedjük a mintára a 
neutronokat, annál kisebb térfogatból származik az 
analitikai információ. Két fontos aleset különböztethe
tő meg a detektálás szempontjából (2. ábra). Ha a 
neutronok elnyelése után felszabaduló y-sugárzást 
kollimálás nélkül detektáljuk, a y-fotonok a mintán 
keresztülhúzódó, teljes húrszerű térfogatból eljutnak 
detektorba, vagyis ez az elrendezés a húr irányában 
homogén minták vizsgálatára alkalmas. Kettős kolli-
2. ábra. A PGAI-NT mérőrendszer elvi felépítési lehetőségei: húr
geometria, illetve izotérfogat.
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3■ ábra. A PGAI-NT mérőrendszer kettős kollimációval.

máció esetén (amikor a neutronok és a detektált gam
ma-fotonok is kollimáltak) a kibocsátott y-sugárzás 
csak egy kis térrészből juthat a detektorba. Ekkor az 
analitikai információ a kollimáit nyaláb és a detektor 
látószögének metszési térfogatából, az izotérfogatból 
származik. Ezzel az elrendezéssel jobb térbeli felbon
tás érhető el a húrgeometriához képest, azonban a 
szükséges mérési idő hosszabb. A neutrontomográfia 
nyújtotta előnyöket kihasználva, a PGAI vizsgálat a 
teljes minta pásztázása helyett csak a kijelölt terüle
tekre koncentrálható [10], így ezeken a területeken az 
adott mérési idő mellett pontosabb elemi összetétel 
határozható meg (3■ ábra).

Rezonancia-neutronbefogásos, illetve 
rezonancia-neutrontranszmissziós képalkotás 
(NRCI, illetve NRT)
A hideg, illetve termikus energiával rendelkező neut
ronokhoz képest a nagyobb energiájú, azaz epitermi- 
kus neutronok mélyebben képesek behatolni az 
anyagba. A rezonanciaenergiáknál nagyságrendileg 
megnő a neutronbefogás valószínűsége. Az egyes 
energiatartományokban végzett besugárzások az elté
rő elemi érzékenységek miatt jól kiegészítik egymást. 
Az NRCA és NRT módszerrel például jól mérhető a 
PGAA-val nehezen kimutatható As, Sb, Sn (tipikus 
bronzösszetevők).
4. ábra. Rezonancianeutron elnyelődési spektrum repülési idő 
alapján.

Az NRCA, illetve NRT mérések során a mintára bo
csátott impulzusszerű neutroncsomagban a neutronok 
energiaeloszlása folytonos. A nagyobb energiájú, gyor
sabb neutronok hamarabb érik el a tárgyat, mint a ki
sebb energiával rendelkezők. Tehát a repülési idő (a 
kibocsátás időpillanatának és a rezonanciaelnyelődés 
révén felszabaduló y-sugárzás detektálásának időkü
lönbsége) egyértelmű kapcsolatban van az elnyelődött 
neutronok energiájával, amiből az abszorbeáló anyag 
összetételére következtethetünk. Az 4. ábrán a rezo- 
nanciaszerűen elnyelődött neutronok ujjlenyomatát 
(NRCA spektrumát) láthatjuk. NRT esetén csúcsok he
lyett abszorpciós völgyekkel találkozunk.

Ebben a formájában az NRCA módszer -  hasonlóan 
a standard PGAA-hoz -  tömbi információt nyújt az 
anyagról. A neutronnyaláb szűkítése és a tárgy moz
gatása (4. ábra) most is az analitikai információ forrá
sának térbeli leszűkítését eredményezte (NRCI). A 
y-sugárzás mérésére használt detektor YAP (ittrium 
alumínium perovszkit, YA103:Ce) szcintillációs kris
tály volt, míg a neutronnyaláb kollimálását és árnyé
kolását 6Li-ban dúsított lítium-karbonáttal (Li2C03) 
oldották meg.

Amennyiben a tárgy mögé neutronokra érzékeny és 
időinformációt is rögzítő pixeldetektort helyezünk, 
akkor -  a nyaláb szűkítése nélkül is -  lehetőség van 
natív 2D, illetve forgatás révén 3D-s információ gyűj
tésére, a rezonancia-neutrontranszmissziós (NRT) kép
alkotására. A transzmisszió mérése során a repülési idő 
alapján meghatározható az elnyelt neutronok energiája, 
és így a minta elemi összetétele. A térbeli felbontás a 
neutronok helyérzékeny detektálásának korlátáiból 
eredően a néhány mm-es nagyságrendbe esik.

Neutrondiffrakciós tomográfia (NDT)

A diffrakciós mérések során a tárgy köré helyezett de
tektorrendszer a szóródott nyaláb intenzitáseloszlását 
méri a szórási szög függvényében. Kristályos anyagok 
esetében az eloszlás diszkrét (nem folytonos), ellentét
ben a nem-periodikus szerkezetű anyagokkal (például 
amorf, folyékony), ahol az intenzitás eloszlása folyto
nos. Több fázis együttese esetén az egyes eloszlások 
egymásra rakódnak. A szóródott neutronok segítségé
vel az anyag mikroszkopikus szerkezetéről nyerünk 
információt: például ásványi és fémes fázisok léte és 
aránya, kristályos textúrák felismerése, porozitás mérté
ke. Ezek a tulajdonságok számos esetben kapcsolatban 
vannak a tárgy előállításának, korábbi kezelésének és 
deformációjának történetével.

A standard mérési elrendezés során a besugárzás 
nagyobb keresztmetszetű (néhány cm2) neutronnya
lábbal történik, tehát a szerkezeti jellemzőknek vi
szonylag nagyobb térfogatra való átlagértékét kapjuk. 
A számos egyéb elrendezési lehetőség közé tartozik a 
korábbiakban bemutatott húrgeometria (a mérés so
rán csak a neutronnyaláb kollimáit). A tárgy vízszintes 
és függőleges letapogatásával, valamint forgatásával a 
szóródási csúcsok intenzitásának változásából vissza-
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5. ábra. Kétdimenzós neutrondiffrakciós képalkotás.

nyerhető a tárgy belsejének szerkezete, ebben az 
esetben két acél és két réz rúd egy alumínium henger
be helyezve (5. ábra). Forgatás és eltolások segítsé
gével háromdimenziós térkép is előállítható [7].

Összefoglalás a módszerek tulajdonságairól

Az 1. táblázat áttekintést ad a fenti módszerek leg
fontosabb jellemzőiről. Ahol nincs szükség a neutro
nok impulzusszerű kibocsátására, tehát a vizsgálatok 
állandó intenzitású nyalábbal történnek (NT, PGAI), 
ott az elsődleges neutronforrás a kutatóreaktor. A re- 
zonancia-neutronbefogásos és a rezonancia-neutron- 
transzmissziós képalkotás esetén impulzusüzemű 
(például spallációs) neutronforrás biztosítja a neutro
nokat, mert itt a repülési idő-neutronenergia össze
függés meghatározásához szükséges a kibocsátás ide
jének ismerete. Diffrakciós vizsgálatok végezhetők 
mindkét típusú neutronforrással.

A különféle vizsgálatok érzékenysége jelentős mér
tékben eltérhet az egyes kémiai elemekre nézve. Sze
rencsés körülmény, hogy sok esetben egymást kiegé
szítő eredmények nyerhetők. Külön érdemes megem
líteni, hogy a neutrontomográfia és a prompt-gamma 
aktivációs analízis sok könnyű elemre is nagyobb ér

zékenységgel alkalmazható, míg a rezonancia-neut- 
ronbefogásos analízis inkább a közepes tömegszámú, 
illetve nehezebb elemeket méri jól. Mindhárom vizs
gálati eljárással nehezen mutatható ki a szén, az oxi
gén és a nitrogén. A neutrondiffrakciós tomográfia 
leginkább a tökéletes rácsszerkezetű mintáknál nyújt 
jól értelmezhető eredményt.

Két eredmény

Az ANCIENT CHARM projekt keretében a Magyar 
Nemzeti Múzeumból származó két tárgy, egy 6. száza
di germán korong fibula (6. ábra), valamint egy 7. 
századi meroving övcsat (7. ábra) PGAI-NT, illetve 
NRT vizsgálatát mutatjuk be. A méréseket a garchingi 
FRM-II reaktornál és a didcoti ISIS pulzált neutronfor
rásnál végeztük.

A PGAI mérés során a fibula — alumínium keretbe 
történt befogása után -  mozgatható mintatartó asztalra 
került. Neutron-radiográfiás, illetve -tomográfiás felvé
tel alapján határoztuk meg a neutronnyalábbal letapo
gatandó térrészt. A nyaláb mérete, vagyis a térbeli fel
bontás 2x2,5 mm2 volt. A rendelkezésre álló viszonylag 
nagy neutronfluxus lehetővé tette az izotérfogatos mé
rést, ezáltal valódi 3D-s elemtérkép készítését.

A nagy számú gamma-spektrum kiértékelése után 
az egyes letapogatott térfogatelemek koordinátáihoz 
hozzárendeltük a lokális elemösszetételt. A 6. ábrán 
az összetevők eloszlása látható. A mérés kiértékelésé
nek jelenlegi fázisában számos korrekciós tényezőt 
még nem vettünk figyelembe, így nem számoltunk a 
neutronok önárnyékolásával, a gamma-sugárzás ön
abszorpciójával és a mérőrendszer hatásfokával. Ezért 
az előzetes eredmények csak kvalitatív, minőségi 
analízist adnak. A módszer továbbfejlesztésével a ké
sőbbiekben lehetőség lesz mennyiségi eredmények 
megadására is.

1. táblázat
Á ttekintés a ro n cso lá sm en tes n eu tron os vizsgálati m ódszerek  legfon tosabb  je llem ző irő l

NT PGAI NRCI/NRT NDT
neutronenergia hideg és termikus 

neutron
hideg és termikus neutron epitermikus neutron termikus neutron

sugárforrás reaktor reaktor gyorsító reaktor/ gyorsító
információ neutrongyengülés 

(elnyelés + szórás)
elemi összetétel 
elnyelésből

elemi összetétel 
elnyelésből

atomok térbeli helyzete 
(például rácsszerkezet)

érzékenység
nagy B, Cd, Sm, Gd B, Cd, Sm, Gd Cu, As, Zn, Ag, Sb, Sn, 

Sm, Gd, Au, Co
tökéletes rácsszerkezet

közepes H, K, Mn, Fe, Ti, Cu, Ag, 
Au

H, Cu, Ag, Au, Na, K, Mn, 
Fe, Al, T

Pb, Al, Fe, Ni, Ti, Ca, Na, 
K, Cl, Si

polikristály

kicsi C, N, O, Na, Al, Sn, Pb C, N, O, Mg, Si, Sn, Pb H, B, C, N, O amorf
jellemzően 
vizsgálható tárgyak

összetett fémek, fa, 
szerves

kerámiák, kövek, fémek, 
üveg

fémek, ötvözetek, 
kerámiák

ötvözetek, márvány, 
kerámiák

behatolási mélység egy-két cm egy-két cm több cm több cm
térbeli felbontás -100 gm 1-3 mm -10 mm -10 mm
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a) ezüst b) arany c) réz d) vas e) kén
6. ábra. Kölked-Feketekapu lelőhelyről előkerült 6. századi germán korong fibula és a PGAI vizsgálattal kapott 3D elemtérkép.

------------------------------  — ^
a) ezüst b) cink c) ón d) réz

7. ábra. Környe lelőhelyről előkerült 7. századi meroving övcsat elemi összetételének 2D térképe NRT mérések alapján.

A térképek alapján kiderült, hogy a készítés, illetve 
esetleges javítás során az almandin betétek alatt 
aranylemez-borítást alkalmaztak, ami ritkaság volt az 
adott kultúrában.

Az övcsat rezonancia-neutrontranszmisszós (NRT) 
méréseinek során a neutronnyaláb teljes keresztmetsze
tét használtuk; az elemi képeket egy 10x10 pixelre bon
tott neutrondetektorral felvett rezonancia-neutrontransz- 
misszós spektrumokból nyertük. A kiértékelés eredmé
nyéből kapott 2D-s elemi térképek a 7. ábrán láthatók. 
Az eredmények alapján a készítési technológia követhe
tő és ez utalással szolgál a készítő műhelyek kapcsola
taira. Vizsgálataink alapján megerősítést nyert, hogy a 
Dunántúlon élő germán népesség az avar hódítás után 
is kiváló nyugati kapcsolatokkal rendelkezett.

A (nem is túl távoli) jövő

Az ANCIENT CHARM projekt keretében a PGAI-NT 
módszer részletes kidolgozását a Budapesti Kutatóreak
torhoz kapcsolódó NIPS mérőhelyen végeztük. A pro
jektben elvégzett méréseink eredményén felbuzdulva 
megterveztünk egy új, NORMA névre keresztelt műszer
együttest, amelynek megépítésére a Baross Gábor Prog
ram -  Közép-Magyarország (REG_KM_INFRA_09) pá
lyázatán NORMA_10 azonosítóval támogatást nyertünk.

Várhatóan 2011 végére elkészül az új berendezés, és 
ezzel a PGAI-NT technika, elsők között a világon, ha
zánkban is elérhetővé válik.
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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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VEKTOROK PÁRHUZAMOS ELTOLÁSÁNAK 
SZEMLÉLTETÉSE -  I. RÉSZ
A délirányt jelző kordé, a Foucault-inga és egyebek

Bokor Nándor, BME Fizika Tanszék
Laczik Bálint, BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék

Vektorok párhuzamos eltolása

Mikor párhuzamos két vektor? A válasz magától érte
tődőnek tűnik: ha ugyanabba az irányba mutatnak. 
Menjünk tovább: szeretnénk egy vektort a sík adott 
pontjából egy másikba párhuzamosan elmozgatni. 
Körülményesebbnek tűnő megfogalmazással: szeret
nénk apró lépésenként úgy odébb vinni, hogy mind
egyik lépés végén kapott vektor párhuzamos legyen a 
lépés kiinduló vektorával. így joggal várhatjuk, hogy 
a teljes művelet végén kapott vektor is párhuzamos 
lesz a kezdeti vektorral. A mozgatási szabály ismét 
magától értetődőnek tűnik (legalábbis sík felületen): 
úgy kell a vektort elmozgatni, hogy közben mindig az 
eredeti irányba mutasson (1. ábrái).

De mi a helyzet görbült felületen? Hogyan magya
rázzuk el például egy gömb felületén élő „laposlé
nyeknek” (akik számára nem létezik a harmadik di
menzió, nem látnak ki a felületből), hogy mi a teen
dő, ha a saját világukban egy vektort párhuzamosan 
akarnak eltolni? A precíz matematikai szabályt előbb 
saját magunknak kell kiokoskodnunk, hogy aztán 
tudathassuk kétdimenziós barátainkkal. Világos, hogy 
az „úgy eltolni, hogy végig a 13-dimenziós értelemben] 
eredeti irányba mutasson” szabály itt nem működik,

1. ábra

/

hiszen akkor a vektorok előbb-utóbb kifordulnának a 
felületből. Márpedig a laposlények vektorai mind a 
felület érintősíkjában állnak; különben olyan irányú 
komponensük is lenne, amely dimenzió nem is léte
zik (a laposlények számára).

Nézzünk először néhány könnyen tárgyalható konk
rét esetet a gömbfelületen, aztán próbáljuk meg megfo
galmazni az általános szabályt. A 2. ábra egy gömbfe
lületet, a laposlények univerzumát ábrázolja. Lapos 
barátaink szeretnének az A, B és C jelű görbéken pár
huzamos eltolással körbevinni egy-egy olyan vektort, 
amelyek a kiinduláskor az adott görbével érintő irá
nyúak. Ezt az első gondolatkísérletünket célszerű úgy 
megválasztanunk, hogy mindhárom görbe szabályos 
kör legyen. A nyilvánvaló analógia miatt szemléletes 
úgy gondolni ezekre, mint Földünk különböző széles
ségi köreire: az A jelű közel van az Északi Sarkhoz, a B 
jelű valahol az északi félteke közepe táján helyezkedik 
el, a C jelű pedig maga az Egyenlítő. Próbáljuk beraj
zolni az ábrába, hogyan néznek ki a három esetben az 
apró lépésenként párhuzamosan eltolt vektorok!

Az A görbe esetén a legegyszerűbb a dolgunk. A be
járt tartomány a teljes gömbnek nagyon kicsi része, 
amelyről tudjuk, hogy gyakorlatilag síknak tekinthető. 
Ahogy egy stadionban körbefutó atléta mozgásának 
elemzéséhez sem kell a Föld görbületét figyelembe ven
nünk, úgy itt is minden további nélkül alkalmazható a 
síkbeli szabály: ábránkat úgy kell megrajzolni, hogy az 
összes eltolt vektor „nézzen ugyanabba az irányba” (3- 
ábra). A vektor tehát előbb kifordul az A görbéből, 
aztán a teljes kör megtétele után visszajut eredeti állapo
tába. Az eredeti vektor és a teljes kör megtétele után 
visszajutott vektor 0 fokos szöget zár be egymással, 
ahogy síkbeli rajzaink tapasztalatai után várjuk.

2. ábra 3- ábra
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4. ábra

A C görbe esete is egyszerű. Először is, az ábrára a 
„párhuzamosan eltolt” vektorokat úgy kell berajzol
nunk, hogy végig a felület érintősíkjaiban maradjanak 
(hiszen a laposlények számára csak ilyen vektor értel
mezhető). Másodszor, mivel a C görbe a gömb egyen
lítője, amely szimmetrikusan osztja két részre a göm
böt, érintővektora a „párhuzamos eltolás” folyamán 
nem fordul üűí ki sem lefelé, sem felfelé a görbéből, 
különben megsértené az ábra szimmetriáját. (Akár a 
lefelé, akár a felfelé elfordulást választjuk, nem tud
nánk választásunkat megindokolni.) A vektor tehát 
mindvégig a görbe érintővektora marad (4. ábra). 
Mint az A görbe esetében, a vektor a kiindulópontba 
visszajutva ekkor is fedésbe kerül eredeti helyzetével, 
de most közben -  kívülről, a 3 dimenziós térből nézve 
-  tett egy teljes kört (ebből a nézőpontból nem igaz 
tehát, hogy mindvégig „ugyanabba a irányba muta
tott”!). Helyesebb ezért, ha úgy fogalmazunk: az ere
deti vektor és a teljes kör megtétele után visszatért 
vektor 2n szöget zár be egymással.

Az A és a C görbe esete markánsan különbözik 
egymástól: az A görbe mentén -  jó közelítéssel sík 
felületen -  végigvitt vektor a teljes kör megtétele után 
is ugyanabba az irányba mutat, bár menet közben a 
görbéből erősen kifordul. A C görbe mentén végigvitt 
vektor viszont a görbéhez képesti helyzetét őrzi meg, 
miközben a külső (3 dimenziós) szemlélő számára 
drasztikusan változtatja az irányát. Szerencsés vélet-

6. ábra

lennek tűnik, hogy a teljes kör megtétele után éppen 
27t-nek adódik az összes szögelfordulás.

A B görbe közbülső eset. Eddigi tapasztalataink alap
ján a következőképpen okoskodhatunk: a vektor a 
párhuzamos eltolás során biztosan ki fog fordulni a 
görbéből (hiszen nem alkalmazható rá a C görbénél 
indokolt szimmetria-érvelés), de nem olyan mértékben, 
mint az A görbe esetén (5. ábra). Bár okoskodásunk 
hibátlan, a kapott ábra mégis bántóan ellentmond az 
ösztöneinknek. A berajzolt vektorok egyszerűen „nem 
tűnnek párhuzamosnak”; ráadásul az a zavarba ejtő fur
csaság adódik, hogy a kiindulási vektor és a teljes kör 
után ugyanoda érkezett eredmény-vektor nyilvánva
lóan egészen más irányba mutatnak.

Mielőtt pontosan megértenénk, miért történik ez, 
gondoljuk végig a következőket: a gömb olyan alak
zat, amelynek minden pontja egyenértékű. A B gör
bén végigvitt vektor furcsa viselkedéséért tehát a be
járt görbe a felelős, nem pedig a kiindulópontnak a 
gömbön elfoglalt helyzete. Ha ugyanabból a kiindu
lópontból ugyanazt a vektort egy kis tartományon 
hordoztuk volna körbe (mondjuk egy az A-hoz ha
sonló kör mentén), a végeredményül kapott vektor 
biztosan fedésbe került volna a kiindulási vektorral 
(ó. ábra).

Gondolkodjunk el ezek után, milyen általános sza
bályt tudunk megfogalmazni, amely a szemléletünk
nek is megfelel, és az 5-6. ábrák furcsaságait is meg
nyugtatóan magyarázza. Érezhetjük, hogy naiv szabá
lyunkkal mi volt az egyik baj: a „mindig ugyanarra 
mutasson” követelmény csak a vektorokról mond egy 
(ráadásul eléggé pongyolán megfogalmazott) állítást, 
a görbéről, amely mentén a vektort eltoljuk, tudomást 
sem vesz. A gömbi példákból viszont láttuk, hogy a 
vektor helyzetét ahhoz a görbéhez képest kell megad
ni, amely mentén odébb visszük.

Térjünk vissza oda, ahol a legnagyobb biztonságér
zettel mozgunk: egy sík felületre. Először toljuk el 
vektorunkat párhuzamosan egy egyenes mentén (7. 
ábra). Megfigyelésünk egyszerű: az eltolás során a 
vektor a bejárt egyenes vonallal mindvégig azonos 
szöget zár be. (Érezzük, miért nagy lépés ez: a felület 
két vonala közötti szög a laposlények számára is 
könnyen értelmezhető, ellentétben a kissé megfogha-
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7. ábra

tatlan „ugyanarra mutasson” szabállyal.) Új szabá
lyunk tehát: „Ha egyenes mentén akarod párhuzamo
san eltolni a vektorodat, akkor lépésről lépésre gon
doskodj arról, hogy a vektor mindvégig azonos szöget 
zárjon be az egyenessel.” A biztonságot adó sík felüle
ten most görbe vonal mentén vigyük végig a vektort 
(8. ábra). A görbével bezárt szög nyilvánvalóan vál
tozik. Előbb felállított szabályunkat mégis átmenthet
jük erre az esetre, az alábbi módon: „Ha görbe mentén 
akarod párhuzamosan eltolni a vektorodat, akkor a 
görbét közelítsd kicsiny egyenes szakaszokkal — ezek 
adják az eltolás lépéseit -, és minden kicsiny egyenes 
szakaszra követeld meg, hogy a szakasz elején és 
végén a vektor azonos szöget zárjon be az adott egye
nes szakasszal” (8. ábra). Másodikként felállított sza
bályunk természetesen önmagában is megállja a he
lyét, hiszen az egyenes mentén történő eltolás speciá
lis esetként kiadódik belőle. De alkalmas-e arra, hogy 
görbült felület (például gömb) felületén élő laposlé
nyeknek használható receptet adjon a párhuzamos 
eltolásra? Egyetlen apró átfogalmazásra van csak 
szükség: az „egyenes” szó görbült felület esetén ho
mályos értelmű, ezért cseréljük ki az általánosítása
ként használt „geodetikus” szóval. (A geodetikus defi
níciója: a két adott pontot összekötő vonalak közül a 
legrövidebb.)

Összefoglalva tehát eddigi tapasztalatainkat, bármi
lyen felületen élő laposlényeknek a következő eltolá
si szabályt adjuk:

Ha adott vonal mentén párhuzamosan akarod el
tolni a vektorodat, akkor a vonalat közelítsd kicsiny 
geodetikus szakaszokkal -  ezek adják az eltolás lépé
seit-, és minden kicsiny geodetikus szakaszra követeld 
meg, hogy a szakasz elején és végén a vektor azonos 
szöget zárjon be az adott geodetikus szakasszal.

9. ábra

8. ábra

Ellenőrizzük szabályunk használhatóságát a gömbi 
laposlények esetére! Ismert (és a laposlények is tudják), 
hogy gömbfelületen két pont közötti legrövidebb út 
főkör mentén vezet: a főkörök a gömbfelület geodeti
kusai. A 2. ábra C görbéje pontosan ilyen. Szabályunk 
azt diktálja, hogy például az ilyen görbe érintővektorá
nak párhuzamos eltoltja mindvégig a görbe érintővek
tora maradjon. És valóban: a 4. ábra megrajzolásakor -  
más megfontolásból kiindulva -  pontosan ezt az ered
ményt kaptuk. Ami még ennél is meggyőzőbb: szabá
lyunkat a B görbe mentén való eltolásra következete
sen alkalmazva valóban az 5. ábrán látható, elsőre 
furcsának tűnt viselkedést kapjuk. (A repülés történeté
nek jelentékeny eseménye volt, amikor a légitársasá
gok rádöbbentek, hogy az azonos szélességi körön 
fekvő városok -  például New York és Isztambul -  kö
zött nem az őket összekötő szélességi kör mentén ér
demes repülni, mert nem az a legrövidebb út.) Termé
szetes, hogy a vektor kifordul a B szélességi körből, 
hiszen ez a szélességi kör görbe vonal a gömbön, amit 
„egyenes” (= geodetikus) szakaszokkal kell közelíte
nünk. A szabályunk alkalmazását illusztráló 9. ábra 
tulajdonképpen a 8. ábra megfelelője gömbfelületre.

A Gauss-Bonnet-tétel

Már tudjuk, hogy a vektor teljes szögelfordulása, mi
után zárt görbén párhuzamos eltolással visszavittük 
eredeti helyzetébe, függ a görbe alakjától, az általa 
bezárt terület nagyságától. De mekkora ez a teljes 
szögelfordulás? Ezt a kérdést a Gauss-Bonnet-tétel 
válaszolja meg, amelynek Eulertő\ származó elegáns 
bizonyításváltozatát [1] az alábbiakban vázoljuk.

Görbült felületre éppúgy rajzolhatunk sokszögeket, 
mint síkra, csak a sokszög síkbeli definícióját -  egyenes 
szakaszokkal határolt alakzat -  kell értelmesen módosí
tanunk: a sokszög geodetikus szakaszokkal határolt 
alakzat. Példaként a 10. ábra egy gömbfelületre rajzolt 
háromszöget mutat. Mindhárom oldal a gömb geodeti
kusának -  azaz egy-egy főkörének — darabja. Vigyünk 
körbe egy vektort a gömbi háromszögön a párhuzamos 
eltolás szabályának megfelelően. Mint láttuk, geodeti
kus vonal mentén párhuzamosan eltolt vektor megtart
ja a geodetikushoz képesti irányát (4. ábra). Mivel 
alakzatunk csupa geodetikus vonalból áll, a párhuza
mos eltolás ábrája könnyen megrajzolható. Az egysze
rűség kedvéért az A-ból kiinduló vektor legyen az AB 
oldal érintővektora. Érintő irányát megtartja egészen 
addig, amíg a B csúcshoz ér. Ott a BC oldallal ß-tt szö
get zár be (úgy is mondhatjuk, hogy az AB oldallal be-
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zárt 0°-os szöghöz ekkora szögnövekmény adódik), és 
ezt a szöget a BC oldalon való végighaladás során 
mindvégig megtartja. Amikor a C csúcshoz ér, és elin
dul a CA oldalon, újabb, ezúttal (y-7t) nagyságú szög
növekményt kap, azaz a BC oldallal bezárt szöge (ß -J t)  
+ (y-jt) lesz. Végül az A csúcshoz, azaz a kiinduló 
ponthoz érve az AB oldallal -  és saját eredeti irányával 
-  bezárt szöge immár (ß -7 t)  + (y -7 t) + ( a - 7 t )  lesz.

A vektor a teljes hurok megtétele után tehát

8 = ( ß - tu) + ( y - n ) + ( a - J t )

= a  + ß +  y -  7i

szögelfordulást végez (a szögelfordulást „moduló 2jc” 
értelmezzük, tehát 2ji többszörösei elhagyhatók).

A képlet gyors ellenőrzése: síkháromszög esetén 
a+ß+y = Jt, tehát 8-ra zérus adódik, amint egy sík fe
lületen párhuzamosan eltolt vektortól el is várjuk.

Tegyünk fel egy látszólag nem ide tartozó kérdést: 
mekkora a 10. ábrán látható gömbi háromszög terüle
te? K válaszhoz rajzoljuk le a háromszöget még egyszer, 
de úgy, hogy az oldalakat adó főköröket végig kirajzol
juk (_11. ábra). A három főkör -  ezt egy gumilabdán, a 
főköröket golyóstollal berajzolva könnyen ellenőrizhet
jük -  a gömbfelületet nyolc részre osztja. Ha ezek közül 
kiválasztunk négyet: az eredeti ABC gömbháromszö
get, valamint az AB, a BC és a CA oldalakkal érintkező 
további 1-1, összesen három gömbháromszöget -  lásd

a vonalkázott részeket a 11. ábrán -, érdekes megfi
gyelést tehetünk (segít a már említett gumilabda): a 
bevonalkázott rész a gömb felületének éppen a felét 
fedi le, sőt egybevágó a be nem vonalkázott maradék 
résszel. A vonalkázott terület tehát

ahol R a gömb sugara.
Az ábrán az is látszik, hogy az ABC háromszög 

voltaképpen három elnyújtott (és bevonalkázott) „kif
li-alakzat” metszet-tartománya. Mindhárom kifli-alak
zat úgynevezett gömbi kétszög (az elnevezés teljesen 
logikus; mindazonáltal ennek az egzotikus sokszög
nek hiába keresnénk a síkbeli megfelelőjét, ott ugyan
is két egyenes nem metszheti egymást kétszer.) A 
gömbi kétszög egy narancsgerezd héjához hasonlít, 
ezért területének kiszámítása magától értetődő: terü
lete a gömbfelületnél annyiszor kisebb, ahányszor 
kisebb a nyílásszöge 2jt-nél. A 11. ábrán bevonalká
zott, A csúcsú kétszög területe például:

4 R* n —  = 2 R2 a.
2n

Az ABC gömbi háromszög T területét ezek után a 
következő gondolatmenettel kaphatjuk meg: ha a 
három gömbi kétszög területét összeadjuk, majd az 
eredményből kétszer kivonjuk a triplán figyelembe 
vett ABC gömbháromszög területét, megkapjuk a be
vonalkázott összterületet:

2 R2 a + 2 R2$ + 2 R2y - 2 T =  2 R2n, (2)

amiből a gömbháromszög területe:

7’ = J?2 (a + ß+  y -  7t). (3)

A (3) és (1) egyenletek egybevetésével azonnal látjuk, 
hogy párhuzamosan körbevitt vektor teljes 8 szögel
fordulása a bejárt területtel arányos:

11. ábra (Innen adódik a 8-ra gyakran használt felületi excesz- 
szus elnevezés.)

Ahogyan egy szöghöz tartozó körívhossz osztva a 
kör sugarával adja a radiánban mért szög definícióját, 
úgy a szteradiánban mért térszög definíciója: a tér
szöghöz tartozó gömbfelület-darab osztva a gömb 
sugarának négyzetével. A (4) egyenlet jobb oldalán 
tehát éppen az ABC gömbháromszöghöz tartozó Q 
térszög szerepel, azaz a végeredmény ebbe az egy
szerű alakba írható:

8 = £2. (5)

Szavakkal: a gömbi háromszög mentén párhuzamo
san eltolt vektor teljes felületi excesszusa (radiánban
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12. ábra

mérve) egyenlő a háromszög által lefedett (és sztera- 
diánban mért) térszöggel.

A (4) egyenlet könnyen általánosítható: érvényes
sége igazolható előbb tetszőleges gömbi sokszögre, 
majd tetszőleges zárt görbére a gömbfelületen. Egy 
gömbi sokszög ugyanis felbontható gömbi háromszö
gekre (12. ábra). Könnyen belátható, hogy a teljes 
felületi excesszus megkapható, mint a háromszögek
hez tartozó felületi excesszusok összege. Ugyanakkor 
-  triviális módon -  a teljes terület is a háromszögek 
területének összegeként adódik. A (4) egyenlet tehát 
változatlan formában igaz. Másrészt a gömbfelületen 
tetszőleges zárt görbe közelíthető -  tetszőleges pon
tossággal -  gömbi sokszöggel, azaz a (4) egyenlet a 
gömb felületén valóban tetszőleges görbére igaz.

Gaussnak a görbült felületek geometriájában elért 
egyik legfőbb eredménye az volt, hogy talált egy olyan 
mérőszámot -  ezt tiszteletére Gauss-görbületnek nevez
zük -, amely egyértelműen és pontról pontra jellemzi az 
adott felület görbültségének mértékét [2]. A probléma 
nehézsége abból adódik, hogy a görbület-mérőszámtól 
elvárjuk: a felület deformációmentes változtatása -  mint 
például egy sík lap felgörgetése hengerré -  „ne tudja 
becsapni”: egy újságlap a lényegét tekintve akkor is sík 
felület, amikor legyet akarunk vele agyonütni.

A Gauss-görbület kiszámításának módját a követ
kező gondolatkísérlet illusztrálja: az adott pontban 
húzzuk meg a felület érintősíkját. Állítsunk erre az

érintősíkra merőleges síkokat az összes létező irány
ban. Ezeknek a merőleges síkoknak és a görbült felü
letnek a metszésvonalai síkgörbék, amelyeknek az 
adott pontban meghatározható a görbületi sugaruk. A 
végtelen sok merőleges síkhoz végtelen sok síkgörbe 
tartozik, mindegyikhez 1-1 görbületi sugár. Ezeket a 
görbületi sugarakat előjelesen értelmezzük, attól füg
gően, hogy az adott érintőkör középpontja a felület 
„alatt” vagy „fölött” helyezkedik-e el. A végtelen sok 
görbületi sugár érték között lesz egy (előjelesen) leg
kisebb és egy legnagyobb: Rmm és Rmílx. Gauss zseniá
lis meglátása az volt, hogy a

mennyiség tökéletesen megfelel a céloknak. Igazi mérő
száma a felület adott pontban értelmezett görbületének, 
ráadásul előjeles mennyiség. Nem csak síkra, hanem -  a 
sík felületté torzításmentesen kiteríthető -  hengerfelület
re is zérust ad (utóbbi esetben R^  = °° miatt) Nyeregfe
lületre negatív szám, gömbfelületre pozitív. Hangsúlyo
zandó, hogy K, a Gauss-görbület, pontról pontra értel
mezett mennyiség, csak éppen gömbfelület esetén min
den pontra ugyanaz: K= 1/R2. Ez utóbbi összefüggéssel 
a (4) egyenlet a következő alakba írható:

8 = TK. (7)

Ez a felírásmód csak állandó görbületű felületekre (a 
gömbre, és a később tárgyalandó pszeudoszférára) 
alkalmazható. Tetszőleges görbült felületre így általá
nosítható: a felületen, adott zárt görbe mentén párhu
zamosan eltolt vektor teljes felületi excesszusa egyen
lő a Gauss-görbületnek a görbe által körülzárt felület
re számított integráljával:

S = f  KdT. (8)
T

Ez a Gauss-Bonnet-tétel.
Érdekesség, hogy a Gauss-Bonnet-tételnek az (5) 

egyenlet változtatás nélkül, általánosan használható 
alakját adja. Ilyenkor, tetszőleges (nem gömbi) gör-

13- ábra

b)
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14. ábra

bűit felület esetén, az (5) jobb oldalán szereplő Q tér
szöget a 1 3 ■ ábra szerint értelmezzük: amint a görbült 
felület normál egységvektora végigvándorol a G zárt 
görbén, ugyanezek a normál egységvektorok egy 
egységgömb középpontjából kiindítva egy másik zárt 
görbét írnak le az egységgömb felületén. Ennek az 
egységgömb felületén kialakult zárt alakzatnak a terü
lete adja £2-t (egyben a G görbéhez tartozó S felületi 
excesszust, egyben az eredeti görbült felület Gauss- 
görbületének a 7'felületre számított integrálját).

A 13 a ábra az

r(u, v)

u
v

1 sin(w) sin(tf)

felületet és az -0,8 < u < 0,7, -1 < v < 1,1 tartomány 
határán az

dpx dr 
du dv 
dr dr
du dv

normál egység vektorokat szemlélteti, a tartomány 
úgynevezett gömbi képét (azaz az egység sugarú 
gömb középpontjából indított normál egységvektorok 
végpontjai által kijelölt alakzatot) pedig a 1 3 -b ábra 
mutatja.

Szellemes technikai megoldásokkal vagy egyszerű 
fizikai elvek kihasználásával többféle olyan eszköz 
konstruálható, amelyek -  adott felület adott görbéje 
mentén elmozogva -  ténylegesen megvalósítják vek
torok párhuzamos eltolását. (Itt a „vektort” például egy 
a felület érintősíkjában adott irányban álló rúdnak kép
zeljük el, amely az eszköz többi részéhez képest elfor
dulhat, de mindig a felület érintősíkjában marad.1) Az 
ilyen eszközökkel kétféle alapkísérlet is végezhető: (1) 
adott felületen adott zárt görbe mentén végigtolva az 
eszközt, a „vektor” teljes elfordulásából megkapható a 
felületi excesszus, és így belső méréssel meghatározha

1 Ez a megjelenítés annyiban félrevezető, hogy egy valóságos vek
tor „kezdő-” és „végpontja” ugyanabban a pontban van.

tó az integrált Gauss-görbület; (2) ügyeskedve úgy vé
gigtolva az eszközt a felületen, hogy a „vektor” orientá
ciója (az eszközhöz képest) ne változzon, meg lehet 
találni a felület geodetikus vonalait.

A kínai délirányt jelző kordé

A délirányt jelző kordé [3-5] nevű ókori kínai talál
mány -  egyes feljegyzések szerint i.e. 2634-ben (!) 
találta fel a „Sárga császár”, a nagy birodalom akkori 
uralkodója -  a kietlen terepen utazók tájékozódását 
segítette. Szerkezetének legfontosabb része egy brili
áns műszaki lelemény, a fogaskerék differenciál 
(amely a gépkocsik mindmáig fontos szerkezeti ré
sze). A délirányt jelző kordé egy, a British Museum- 
ban kiállított modellje a 14.a ábrán látható. A műkö
dő szerkezet felső részén álló szobor kinyújtott karja a 
jármű mozgásirányától függetlenül állandó irányba 
mutatott. (A kordé indulásakor tetszőleges alapirányt 
lehet választani, a korabeli kínai navigáció szerint 
azonban a figura a déli világtájat jelezte.)

A 14.b képen egy általunk készített modell látható. 
Az interneten számos LEGO-változat található, ezek 
egyikét is összeraktuk (14.c ábra).

A szerkezet eredeti verziójának egyszerűsített váz
latát a 15. ábra szemlélteti. Az eredeti mechanizmus
ban a fogaskerekek legrégebbi alakjai, az úgynevezett

15. ábra*
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‘színes változata
a folyóirat végén ............

16. ábra?

homlokcsapos vagy pálcás fogazatok találhatók. Az a 
és b jelű, azonos átmérőjű kerekeken gördül a szekér; 
a bal és jobb oldali kerekek szögsebessége co2, illetve 
(új. A fogaskerekek azonos átmérőjűek, homlokfelüle
tükön megegyező osztású pálcákból épülnek fel. A 
koronaszerű kialakítás lehetővé teszi mind a párhuza
mos, mind a merőleges tengely elrendezésű kerekek 
kapcsolódását (16.a ábra). (Az ábrán a fogaskerekek 
tengelyeit nem tüntettük fel.)

Azonos alakú fogaskerekek esetén a bal oldali kor- 
dékerék a hozzákapcsolt b', a két részből álló c, va
lamint az /  jelű fogaskerekeket (02 szögsebességgel 
hajtja. Hasonlóképpen a jobb oldali kerék a vele ösz- 
szekapcsolt a', valamint a mindkét homlokfelületü
kön fogazott d é  s e  jelű fogaskerekeket co, szögsebes
séggel forgatja. A felsorolt kerekek mindegyike a sze
kérhez rögzített tengelyek körül foroghat.

A csúszás nélkül gördülő, azonos p sugarú kerekek 
talajjal éppen érintkező pontjai pillanatnyi nyugalom
ban vannak, a kerekek középpontjai pedig vx = C0jP, 
illetve v2 = co2p sebességgel mozognak (16.b ábra). 
Ha például (új < co2, a jármű a P pont körül £2 szögse
bességgel elfordul:

Q = = (9)

ahol b a kerekek nyomtávolsága.
A szerkezet legérdekesebb része az e, f  g és g' 

jelű fogaskerekekből felépülő differenciálmű (17. 
ábra).

Az e és /fogaskerekek a kordéhoz rögzített függő
leges tengely körül foroghatnak, a g és g' kerekeket 
hordozó vízszintes tengely azonban az e és /kerekek 
közös tengelyvonala körül képes elfordulni. A g és g' 
kerekeket hordozó vízszintes tengelyhez kapcsolódik 
az állandó irányt jelző h kar. Az /kereket a kordé bal 
oldali kerékrendszere co2 szögsebességgel, az e jelű 
fogaskereket pedig a jobb oldali kerékcsoport (-co/ 
szögsebességgel hajtja. Azonos méretű fogaskerekek 
esetén a g és g' jelű fogaskerekek középpontjai

co' =
co, -co2

2
(10)

szögsebességgel keringenek az / é s  e kerekek tenge
lyei körül. (9) és (10) összevetéséből látható, hogy ha 
a kordé kerekek 2p átmérője megegyezik a b nyom
távval, az co* szögsebességgel keringő tengelyhez 
kapcsolt h irányjelző éppen a jármű Q pillanatnyi ka
nyarodási szögsebességével ellentétes mértékben 
fordul el. Ez azt jelenti, hogy -  hacsak a kerekek nem 
csúsznak meg -  bármilyen pályán is haladjon a jármű, 
a szobor mindig a jármű pillanatnyi kanyarodásával 
ellentétesen fordul, a jelző kar tehát mindvégig az 
indulásnál beállított irányba mutat.

Bár elemzésünket sík felületi mozgást feltételezve 
végeztük el, bizonyítható, hogy a kordét bármilyen 
felület bármely zárt görbéje mentén csúszásmentesen 
gördítve a szobor karja párhuzamos eltolást végez. A 
kordé használatával tehát elvileg vizsgálható a Gauss- 
Bonnet-tétel2, ennek azonban az a feltétele, hogy a b 
nyomtávolság sokkal kisebb legyen, mint a vizsgálan-

2 A délirányt jelző kordé differenciálgeometriai alkalmazhatóságá
nak eszméje világosan felsejlik Hilbert páratlan geometriai ismeret- 
terjesztő művében. A kordéról szóló első európai beszámoló Her
bert Allen Giles (1845-1935) angol diplomata és sinológus 1909-ben 
közzétett ismertetője. A beszámolót azonban -  a szerzők véleménye 
szerint -  Hilbert aligha olvasta.

„A geodetikus vonalakat úgy állíthatjuk elő, hogy valamely végte
len kis görbeívet a felületen mindig -egyenest előre« tolunk. Megkö
veteljük, hogy A és B pályái egyenlő hosszúak legyenek, és hogy e 
pályák mindegyike AB-re merőleges legyen. Ez a pálya, amelyet ek
kor AB középpontja ír le, tetszőleges pontossággal geodetikus, ha az 
AB görbeívet elég kicsinynek választjuk. Ebből a definícióból valószí
nű, hogy mindegyik pontból mindegyik irányba pontosan egy geo
detikus vonal indul ki. E definíció szerint továbbá a geodetikus vona
lakat úgy lehet megközelítőleg előállítani, hogy a felületen lehetőleg 
kis kétkerekű kocsit gördítünk, amelynek kerekei mereven össze 
vannak kötve a közös tengelyükkel, tehát azonos a fordulatszámuk.”

Forrás: D. Hilbert, S. Cohn-Vossen: Szemléletes geometria. Gon
dolat Kiadó, 1982, 252 o., Strommer Gyula fordítása.
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dó felület bármely görbületi sugara. Másképp megfo
galmazva: a kordé karakterisztikus méretskáláján a 
felület nem lehet túl görbült vagy „göcsörtös”.

Ennek illusztrálására nézzünk egy egyszerű példát, 
amikor a kordé egy gömb szélességi köre mentén 
gurul, majd a továbbiakban elemezzük a mozgást az 
úgynevezett pszeudoszférán.

A kordé mozgása gömbfelületen

A differenciálmű által mozgatott szobor szögelfordu
lása a szekérvázhoz képest a mozgás T időtartama 
alatt

T

O = jco ' dt. (11)
o

A kerekek szögelfordulásai a szekérvázhoz képest 
hasonlóképpen

T

= cOj dt, J
0

T

^ 2  = J  co2 dt.
o

A kerekek csúszás nélkül legördült ívhosszai

(12)

Mivel

■Si = P ®i, 

^  = P ®2-
(13)

T

O = f Ml..0)2 dt, (14)
í  2

a szobor <£> szögelfordulása, valamint a kerekek által 
megtett 5i és S2 utak kapcsolata:

® (15)
2 P

Gördüljön a kordé co, szögsebességgel forgó kereke 
az O középpontú, ismeretlen R sugarú gömb kx kör
vonalán, az co2 szögsebességgel forgó kerék pedig a k, 
körvonalán (18. ábra).

Legyen AD= ru BC= r2. A korábbiakkal összhang
ban CD = b = 2p a nyomtáv. A k2 kör sugara a geo
metriai viszonyokból (elemi trigonometriai azonossá
gokat alkalmazva) könnyen megkapható:

1 -
/ í.''2 b
R

V V L

( , Vb
2 R (16)

+ b
\

1 -
í r v h
V /

1 - '  6 V 
2R

A kerekek által megtett utak az rlt illetve r2 sugarú 
körök kerületei:

p = 2 7t rv 

p <f>2 = 2 Jt r2.
(17)

A (15)—(17) összefüggések alapján, a Maple R14 for
mulamanipulációs software alkalmazásával a

p O - r,

(18)
2 p \JR2 -  p2 \jR2 - rf +r1i?2- 2 r , p 2

R2
egyenlet adódik. A (18) egyenletet a gömb keresett R 
sugarára megoldva:

R m ±  2 \ ^ ^ p 2- O r lP +tf7t (19)

V̂ 4 7T2 -  ® 2

A 79. áöra a p = 100 mm keréksugárhoz az r, sugár és 
a <t> szög függvényében az R = állandó függvényeket 
szemlélteti.

Legyen a továbbiakban r = rv A (20) formulából 
nyilvánvaló, hogy <t> —> 27t esetén R —>°°, vagyis a síkon 
egy teljes kört megtevő kordé irányjelzője pontosan 
egy teljes körülfordulási végez. A kordé kerekeinek p 
sugarát -  és egyúttal a b = 2p nyomtávot -  0-ra csök
kentve a (19) határértéke:

hm R = (20)
\ /4 n 2 -  <&2

18. ábra 19. ábra
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20. ábra

A (20) kifejezésből a szobor elfordulása a szekérváz
hoz képest ekkor tehát

0> = + (21) 
R

Az A sugarú gömbfelület r sugarú körvonala által ha
tárolt gömbsüveg felülete

2 p 7t n 7CCr. = —n-----  = 755,33 mm
2 71

sugarú körön mozgott. A (19) formulát alkalmazva a 
gömb sugarára R~  1107 mm-t kaptunk. (Ellenőrzésül: 
a földgömb egyenlítői kerülete a modell talpán látha
tó felirat szerint 6660 mm, ez alapján a glóbusz suga
rára R* ~ 1060 mm adódik.)

A pszeudoszféra4
A gömb mellett egy további állandó, K= — 1 Gauss fő
görbületté felület a pszeudoszféra. Az [1,0,0] ponton5 
átmenő traktrix görbe z  tengely körül forgatásával 
előállított pszeudoszféra (21. ábra) egyenlete:

T= 2 7t r Ir - J r^ - t2 ). (22)

(21) és (22) összevetéséből látszik, hogy a b —> 0 határ
esetben a kordé szobrának í> szögű elfordulása való
ban kimutatja a Gauss-Bonnet-tétel szerinti 8 felületi 
excesszust:

tehát

5 JT
R2

2 n j _ \Jr 2 - r2
R

(23)

8 = 2 n - O. (24)

A 14.b ábrán szereplő kordéval az ELTE TTK Lágy
mányosi Campus központi épületének előcsarnoká
ban álló földgömbön ellenőrző méréseket végeztünk 
(20. ábra).

A p = 103 mm kerék sugarú, b = 206 mm tengelytá
vú kordét a jó közelítéssel gömbnek tekinthető glóbu
szon körbe gördítve,3 az irányjelző O = 285° szögel
fordulása mellett az egyik kereke n = l xk  körülfordu- 
lást végzett. A vizsgált kerék ekkor az

3 Az aulában tartózkodók csendes derültségére a földgömböt -  a 
működtető motor hibája miatt -  a déli félteke óceánjain gördülő 
kordét helyben tartva, kézzel forgattuk körbe.

sech(u) cos(v)

r  (w, v) sechCu ) sin( v) .

u - tanh(w)

(25)

A pszeudoszféra első rendű Gauss-féle főmennyiségei 
a definiáló összefüggésekkel (r, a (25) vektor z'-edik 
komponense):

E

F

G

' d r * 
duk *

dr, dr.

' d r * ' d r *
du

_M —1 + ^ 2
du dv du dv

du
sinh(M)
cosh(zi)2

3 rS dr3 m 0 
du dv

drx
dv

V dr
~dv

V dri
dv

1
cosh(w)

(26)

A pszeudoszféra felszíne az a < u < °°, 0 < v < 2n hatá
rok között:

4 Lásd például Coxeter, H.S.M.: A geometriák alapjai. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1987.
5 A vektor valamennyi komponensét q > 0 számmal szorozva, a 
[q, 0,0] ponton átmenő traktrix forgatásával adódó pszeudoszféra 
egyenletét nyerjük. Az egyszerűbb tárgyalásmód érdekében azon
ban az „egység” objektumokat vizsgáljuk.
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27t oo

A  =  j  J  \JEG -  F 2 du dv =
0  a

2 n
cosh( a)

(27)

A n , jelű x - z koordináta-síkban {v = 0) a pszeudoszfé
ra traktrix meridián görbéjének egyenlete:

x  = sech(w), 
z  = u - tanh(w).

(28)

Mivel a pszeudoszféra forgásfelület, az y  = 0 hely
zetű P  pontjához tartozó n 3 érintősík merőleges n r re. A 
n , és n 3 síkokra egyaránt merőleges Tl2, a felület nor
málmetszeti síkja. Mivel a pszeudoszféra Gauss-görbü- 
lete K = - 1, a Il2 síkmetszetben a görbületi sugár:

— = cosech(u). (31)
P

A geometriai viszonyokat a 22. ábrák szemléltetik. A 
22.b ábra jelöléseivel

AP = p = -sinh(u),

CP = — = cosech(u) =  ---- i-— ,
p sinh(w)

AF = cosh(u) - sech(w) = cosh(n) ------  , (32)
cosh(w)

AC = AP + CP = - sinh(w) ------—,
sinh(u)

AB  = cosh(u).

Az APF  és A CB hasonló derékszögű háromszögek 
megfelelő oldalainak aránya:

AF = AB  
AP AC

(33)

A hiperbolikus függvények definíciói alapján nyilván
való, hogy

cosh(w)  ---- — —
cosh( u)

-  sinh(w)
cosh(w)

- sinh(w) - , 1 - 
sinh(M)

(34)

Azaz a fl2 síkmetszet görbületi körének Cközéppontja 
éppen a z  tengelyre esik.

A P  ponthoz tartozó parallel kör sugara (28) sze
rint, u = a helyettesítéssel

r = E P  = sech(ű) = ---- . (35)
cosh(fl)

A traktrix görbületi sugara (az u változó szerinti déri- A 22. b ábra jelöléseivel a gömbre levezetett (23) ösz-
válásokat vesszővel jelölve): szefüggés:

ix '2 + v'2)i/2= ------- — = -sinh(w)
x ' y  
x" y"

(29)

és a görbületi kör A  középpontjának koordinátái:

% x  - x x '2 + y '2
x  y
x" y

, x ,2+ y 2y  + y   = u.
x  y
x" y"

cosh(w),

(30)

8 := 2 K

egyszerűsítve

1
sinh(a)

V 1
cosh(ű)

V

1
sinh(fl)

s  9 _ cosh(a) - 1 » _ 2n
cosh (a)  cosh(í?)

(36)

(37)

Ezzel a pszeudoszféra példáján is illusztráltuk a 
Gauss-Bonnet-tétel állítását.

A pszeudoszféra r = E P  sugarú parallel körén gör
dített kordé mérési eredményei nyilván megegyeznek 
a K = CP sugarú gömb r sugarú parallel körén nyert
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adatokkal.6 A gömbfelület és a pszeudoszféra lakói 
azonban -  ha csak erre az egy mérésre támaszkodnak 
-  a kordé alkalmazásával nem tudják világaik erősen 
eltérő alakjait megkülönböztetni.

6 Egy olyan kúpfelületen is ugyanezt a mérési eredményt kap
nánk, amely érinti a gömböt és a pszeudogömböt a szóban forgó 
kör mentén. Ez a felület a kúp csúcsának a kivételével mindenütt 
görbületien (sík)! (Lásd erről Hraskó Péter: Relativitáselmélet. Typo- 
tex, Budapest, 2002, 401. oldalát.)
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AZ ELSŐ SOLVAY-KONFERENCIA CENTENÁRIUMÁN -  I.
Radnai Gyula

ELTE Anyagfizikai tanszék

Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című köny
vében sok érdekes dokumentumot, fotót közöl. Az 
egyik legérdekesebb ezek közül az, amelyik az első 
Solvay-konferencia résztvevőiről készült. A fotót egy 
brüsszeli fényképész, bizonyos Benjamin Couprie 
készítette egy szerencsés pillanatban. Eduardo 
Amaldi (1908-1989) olasz fizikus, az 1970-es és 
1973-as Solvay-konferencia elnöke szerint ez talán 
minden idők leghíresebb fényképe, amit fizikusokról 
készítettek. A helyet és az időpontot is jól ismerjük: 
Brüsszel, Hotel Metropole, 1911. október 30. -  no
vember 3. Itt és ekkor tartották az első Solvay-konfe- 
renciát Cl. kép).

A konferencia létrejötte
A SOLVAY márkanév ma már egy multinacionális vegyi 
konszernt jelöl, amelynek központja Brüszszelben van és 
40 országban 17 ezer embert foglalkoztat. Megalapítója 
Ernest Solvay (1838-1922) belga iparmágnás, aki az ipari 
méretű szódagyártás olcsó és hatékony módszerét dol
gozta ki. Nem járt egyetemre (elég sokat betegeskedett), 
viszont nagybátyja kémiai üzemében sok jó ötlettel állt 
elő és nemsokára önállósította magát. 1872-ben szaba
dalmaztatta ipari szódagyártási találmányát, gyárakat 
létesített Németországban, Angliában, Amerikában és 
viharos gyorsasággal meggazdagodott (2. kép).

1. kép. Az első Solvay konferencia résztvevői. Ülnek (balról jobbra): Nernst, Brillouin, Solvay, Lorentz, Warburg, Perrin, Wien, Mme Curie, 
Poincaré. Állnak (balról jobbra): Goldschmidt, Planck, Rubens, Sommerfeld, Lindemann, de Broglie, Knudsen, Hasenöhrl, Hostelet, Herzen, 
Jeans, Rutherford, Kamerlingh-Onnes, Einstein, Langevin.
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A 19. században a gazdag emberek előtt több út is 
állt vagyonuk hasznosítására, nemes cselekedet volt a 
jótékonykodás. Magyarországon például Semsey Andor 
(1833-1923) tűnt ki ebben az időben a természettudo
mány pártolásával. Földbirtokát bérbe adva fejedelmi 
bőkezűséggel támogatta azokat az intézményeket, 
amelyek feladata a természettudomány és a műveltség 
terjesztése volt. A Nemzeti Múzeum, a Földtani Intézet, 
a Természettudományi Társulat anyagi támogatása mel
lett Eötvös Loránd gravitációs méréseit több mint száz
ezer koronával segítette. Jelentős összeggel járult hozzá 
az Eötvös Collegium könyvtárának felszereléséhez, 
ösztöndíjat létesített az egyetemen maradó fiatal tudó
sok számára.

Belgiumban Ernest Solvay 
maga alapított tudományos ku
tatóintézeteket. A századfordu
ló körül Európában tért hódító 
szabadegyetemi mozgalom ke
retében 1894-ben hozta létre az 
Institut des Sciences Sociales 
nevű szociológiai kutatóintéze
tet, majd nemzetközi fizikai-ké
miai intézetet alapított. A nem
zetközi jelző hangsúlyos, Sol- 
vay-nek több országban voltak 
érdekeltségei, ezért természe
tesnek tartotta, hogy a tudományos kutatást is nem
zetközileg összehangoltan végezzék a tudósok, ezt 
akarta elősegíteni.

így jött az az ötlete is, hogy nemzetközi részvételű 
konferenciát hívjon össze Brüsszelbe a tudomány 
legaktuálisabb kérdéseinek megvitatására. A meghí
vottak számát 20 és 30 között, a konferencia időtarta
mát egy hétben szabta meg. Minden költséget vállalt, 
még az utazási költségeket is. De mi legyen a konfe
rencia tárgya, és kik legyenek a meghívottak? Ezt va
lószínűleg nem akarta egyedül eldönteni. Talán azt 
szerette volna, ha a hozzá közel álló kémiai-fizikai 
problémák közül jelölik ki a megvitatandó témát. 
Ennek kiválasztására pedig a berlini egyetem fizikai
kémiai intézetének vezetője, Walther Nernst (1864- 
1941) látszott a legalkalmasabbnak, aki maga is felta
láló volt, akárcsak Solvay. Sejteni lehetett, hogy jól 
megértik egymást.

A téma kitűzése

Walther Nernst Solvay által is ismert találmánya egy 
fényforrás volt, amely mindenek előtt az ívlámpát 
készült kiváltani az utcai közvilágításban. A „Nernst- 
lámpa” világítótesteként kerámiarúd szolgált, amelyet 
először egy platina izzószál fűtött fel olyan magas 
hőmérsékletre, aminél már a rajta átfolyó áram hatá
sára önálló világításba kezdett. Nernst megfogalmazá
sa szerint ez a kerámiarúd „szilárd elektrolit” volt, a 
hőmérséklet emelkedésével egyre nőtt a vezetőképes
sége, ezért még vashuzalt is sorba kellett kötni vele, 
hogy stabilizálják a működését. Mindez egyetlen lám
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patesten belül -  kissé bonyolult 
eszköz lehetett Edison szénszá
las izzólámpájához képest.
Egyetlen előnye az volt, hogy 
normál légköri nyomáson mű
ködött, nem kellett hozzá vá
kuum, mint az izzólámpához.
Nernst azonban nemcsak jó 
feltaláló, hanem jó menedzsere 
is volt találmányának, sikerült 
eladnia az AEG számára. Az 3 kép. Walther Nernst 
érte kapott pénzt Göttingenben (1864-1941)
az általa alapított fizikai-kémiai 
intézet fejlesztésére fordította. Ezért is bízott benne 
Solvay, akinek a szemében ő az igazi, alkotó tudóst 
testesítette meg (J. kép).

Nernst 1905-ben Göttingenből Berlinbe ment át, 
mivel az itteni egyetemi fizikai-kémiai intézet igazga
tójává nevezték ki. Itt alkotta meg és hozta nyilvános
ságra -  egy karácsony előtti társulati előadáson -  ne
vezetes tételét, a termodinamika harmadik főtételét. A 
jókor, jó helyen kimondott tétel nagy visszhangra talált. 
Először Max Planck (1858-1947) fogalmazta át fiziku
sok számára: „az abszolút zérus hőmérséklethez köze
ledve az entrópia is zérushoz tart”, nemsokára pedig a 
tudományos köztudatba is bevonult, mint „az abszolút 
zérus fok elérhetetlenségének elve”. Ez a tétel végleg 
megalapozta Nernst tudományos tekintélyét.

1910-ben Berlinben az anyagok fajhőjének viselke
dését tanulmányozta egyre alacsonyabb hőmérsékle
teken, és elméleti magyarázatot keresett arra, miért 
tart a szilárdtest fajhője nullához, miközben hőmér
séklete az abszolút zérushoz közeledik. Kiváló fiatal 
segítői voltak: Frederick Lindemann (1886-1957) 
Angliából és Arnold Eucken (1884-1950) Jénából nála 
doktoráltak. Az elméleti megalapozást Svájcból várta 
egy nemrég feltűnt fiatal elméleti fizikustól, akit 1905 
óta kísért figyelemmel. 1909-ben Salzburgban talál
koztak, a német orvosok és természettudósok társula
tának évi közgyűlésén. Albert Einstein (1879-1955) 
nagy visszhangot váltott ki előadásával az itteni mate
matikai konferencián. Max Planck és Arnold Sommer
feld  (1868-1951) egyaránt el voltak ragadtatva tőle.

A rejtélyes elméleti probléma az energiakvantum 
mibenléte volt, amelyet Planck a feketesugárzás tárgya
lására vezetett be már egy évtizeddel ezelőtt. Planck azt 
tételezte fel, hogy az üregsugárzásban az üreg falait 
alkotó oszcillátorok energiája csak diszkrét értékeket 
vehet fel. Einstein a hatáskvantum érvényességét 1905- 
ben kiterjesztette magára a fényre (fotonhipotézis) és
1906-ban a kristályos szilárdtest minden atomjára. így 
tudta megmagyarázni a szilárdtest fajhőjének nullához 
tartását. Egyelőre az abszolút hőmérséklettel való expo
nenciális függés jött ki Einstein modelljéből, ami sajnos 
nem nagyon egyezett a mérésekkel, de legalább kijött 
annyi, hogy nullához tart a fajhő.

Einstein modelljét később Peter Debye (1884-1966) 
finomította, majd Max Born (1882-1970) és Kármán 
Tódor (1881—1963) közösen megalkották a kristályban 
egymáshoz csatolt atomi rezgések dinamikai elméle-
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tét (fononhipotézis), és ez már kiadta a fajhőnek az 
abszolút hőmérséklet harmadik hatványával való ará
nyosságát az abszolút zérus fok közelében, ami jól 
egyezett a mérésekkel. Mindez azonban már a Solvay- 
konferencia után történt, a konferencia előtt egyedül 
Einstein kvantumos levezetése létezett. Érdekesség
ként érdemes megemlíteni, hogy az 1970-es években 
Angliában a Nuffield Physics Project Nevill Mott 
(1905-1996) bátorítására a középiskolások számára is 
érthető szinten tárgyalta az „Einstein-kristályt” a kvan
tumfizika bevezetőjeként. Nálunk Marx György 
(1927-2002) szellemi irányítása mellett Tóth Eszter 
kísérelte meg ennek adaptálását a gimnáziumok ne
gyedik osztálya számára írt fizika tankönyvében.

Nernst úgy gondolta, hogy leginkább a kvantumhi
potézis az a téma, ami ennek a konferenciának meg
vitatandó témája lehet, ezért a kvantumhipotézis meg
alkotóját, Max Planckot (4. kép) 
kérte meg 1910-ben, hogy vál
laljon főszerepet a leendő kon
ferencián, előtte pedig segítsen 
a meghívandó résztvevők kivá
lasztásában, szervezzék együtt a 
konferenciát. 1910-ben Planck 
52 éves volt, Einstein csak 31.
Einstein neve még nem jelentett 
elég vonzerőt a meghívandó 
tekintélyes tudósok számára, 
vagyis Nernst helyesen döntött, 
amikor Planckot választotta.
Planck azonban 1910-ben még 
elutasította Nernst ajánlatát. Nem elvi, fizikai meggon
dolásból, hanem személyes okból. Még csak egy éve 
múlt akkor, hogy felesége meghalt tbc-ben, s ő egyedül 
maradt négy gyerekükkel. Egy évvel később azonban 
Planck magára talált, újra megnősült és bizakodóan te
kintett a világba. Elvállalta, hogy segít a konferencia 
szervezésében. Megállapodtak a konferencia címében 
is: La Théorie du Rayonnement et les Quanta (Sugár
zás- és kvantumelmélet).

A brüsszeli konferencia hivatalos nyelve érthetően -  
az akkori általános szokás szerint -  a francia lett, de 
németül és angolul is szabad volt megszólalni, előadást 
tartani vagy a diszkusszióban részt venni.

Nobel-díjasok meghívása

A konferencia résztvevőinek kiválasztásakor előny
ben voltak a Nobel-díjasok. Akkor már tíz éve létezett 
ez a kitüntetés, amelyet a Svéd Tudományos Akadé
mia döntése alapján lehetett elnyerni a világ bármely 
részéből. Egyre nagyobb tekintélyre tett szert a No- 
bel-díj minden tudományterületen. Most a fizikai és a 
kémiai Nobel-díjasok jöhettek szóba.

Fizikából 1901-ben az első Nobel-díjat Conrad Rönt
gen (1845-1923) német tudós, akkor már a müncheni 
egyetemen működő professzor kapta meg. Az 1911- 
ben 66 éves kísérleti fizikus azonban már nem nagyon 
vett részt a tudományos életben, nem hívták meg.

1902- ben a holland Hendrik 
Lorentz (1853-1928) (5. kép) és 
Pieter Zeeman (1865—1943) 
kapták a fizikai Nobel-díjat.
Zeeman Lorentz kérésére vizs
gálta meg kísérletileg, hogy 
van-e hatása a mágneses térnek 
a gázkisülések fénykibocsátásá
ra. Zeeman észrevette, hogy a 
gázkisülések vonalas színképe 
megváltozik, a színképvonalak 
mintegy „felhasadnak”, hol két, 
hol három, egymáshoz közeli 
vonalra (Zeeman-effektus). A jelenséget Lorentz tudta 
értelmezni. 1911-ben Lorentz már elismert elméleti 
fizikus volt nemcsak Európában, de Amerikában is. 
1909-ben publikálta Elektronelmélet című könyvét, 
amely a Columbia Egyetemen tartott előadásaira épült. 
Jól beszélt angolul, németül, franciául. Ez, és kiegyen
súlyozott természete tette alkalmassá arra, hogy Planck 
és Nernst a konferencia elnökének javasolják. Zee- 
mant nem hívták meg, helyette más kísérleti fizikuso
kat hívtak, akiknek kutatásai jobban kapcsolódtak a 
konferencia témájához.

1903- ban a francia Henri Be
cquerel (1852-1908), Pierre Cu
rie (1859-1906) és Marie Sklo- 
dowska Curie (1867-1934) kap
tak megosztott Nobel-díjat fizi
kából a radioaktivitás felfedezé
séért. Közülük 1911-ben már 
csak Marie Curie élt. Őt meghív
ták -  végül ő lett az egyetlen nő 
a résztvevők között (5. kép).

1904- ben Lord Rayleigh 
(John William Strutt) (1842—
1919) angol tudós kapta a fizi
kai Nobel-díjat, leginkább az 
argon felfedezéséért (7. kép). Neki a feketesugárzás 
hosszú hullámhosszú részére sikerült 1900-ban meg
felelő elméletet és formulát találnia, fiatal tanítványa, 
bizonyos James Jeans (1877- 
1946) segítségével. Rayleigh 
Cambridge-ben Maxwelh kö
vette a Cavendish Laboratórium 
élén; tanítványa volt a két 
Thomson (apa és fia, mindket
ten Nobel-díjasok) és az indiai 
Chandra Bose (1858-1937) is.
1905 és 1908 között Lord Ray
leigh volt a londoni tudomá
nyos akadémia, a Royal Society 
elnöke. Azután már inkább 
csak a Lordok Házában szólalt 
fel, ott is csak akkor, ha fiziká
ról volt szó. Elhárította a meghívást, de írt egy kétol
dalas levelet Nernstnek, amit ő fel is olvasott, a részt
vevők pedig meg is vitattak a konferencián.

1905- re Philipp Lenard (1862-1947) küzdötte ki ma
gának a Nobel-díjat, miután évekig hangoztatta, hogy

4. kép. Max Planck 
(1858-1947)

5. kép. Hendrik Lorentz 
(1853-1928)

6. kép. Marié 
Sklodowska Curie 

(1867-1934)

7. kép. Lord Rayleigh 
(1842-1919)
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Röntgen is csak neki köszönheti a felfedezését. Hogy, 
hogy nem, nem hívták meg a Solvay-konferenciára.

De nem volt a meghívottak között J. J. Thomson 
(1856-1940) sem, az 1906-os kitüntetett. Lord Ray
leigh tanítványa és 1884 óta utóda Cambridge-ben a 
Cavendish Laboratórium élén. Éppen 1911-ben épí
tette meg az első jól működő tömegspektrográfot. 
Igazi invenciózus mérnök-fizikusként nagyszerű kí
sérleteket talált ki és végzett el, emellett számos ta
nítványt nevelt, akik közül heten lettek később No- 
bel-díjasok. Az igaz, hogy sem a feketesugárzással, 
sem a kvantumossággal nem foglalkozott, az anyag 
és az atom szerkezete azonban nagyon is érdekelte. 
Az is igaz, hogy hiába az ő kísérletei bizonyították 
be az elektromosság „atomos” szerkezetét, haláláig 
nem volt hajlandó az általa feltárt legkisebb negatív 
töltésű részecskék megnevezésére elfogadni az 
„elektron” szót.

1907- ben egy chicagói fizikus, Albert Abraham 
Michelson (1852-1931) kapott fizikai Nobel-díjat pon
tos optikai méréseiért. Ő volt az első amerikai, aki 
Nobel-díjat kapott. A relativitáselmélet szempontjából 
alapvető fénysebességmérése nagyon érdekelte volna 
Lorentzet és Einsteint is, de a relativitáselmélet nem 
volt napirenden a Solvay-konferencián. Érthető, ha 
Nernst és Planck nem javasolta Michelson meghívását.

1908- ban francia fizikus, Gabriel Lippmann (1845— 
1921) is optikai kutatásért nyerte el a Nobel-díjat: egy 
olyan színes fényképezési eljárást dolgozott ki, amelyik 
a fény interferenciáján alapult. Akik odaítélték a díjat, 
valószínűleg azt várták, hogy olyan sikert arat majd ez a 
találmány a mindennapi életben, mint amilyet annak 
idején Röntgen felfedezése aratott. Nem így történt. 
Még több évtizedet kellett várni, amíg egy interferenci
án alapuló fényképészeti eljárás, a Gábor Dénes (1900- 
1979) által feltalált holográfia valóban világsikert ért el. 
Lippmann sok mindennel foglalkozott optikán kívül is 
a fizikában, de egyik se kapcsolódott a konferencia té
májához, ezért őt se hívták meg.

1909- ben „a drótnélküli távíró kifejlesztésében 
való érdemeik elismeréséül” kapott a német Kari 
Braun (1850-1918) és az olasz Guglielmo Marconi 
(1874—1937) megosztott fizikai Nobel-díjat. Egyikük 
se volt elméleti érdeklődésű fizikus, ők invenciózus, 
gyakorlati emberek, feltalálók voltak. Talán el se jöt
tek volna a konferenciára, ha meghívják őket.

1910- ben viszont olyan fizi
kus kapta meg a díjat, aki egész 
életében az intermolekuláris 
erőkkel foglalkozott és megal
kotta a reális gázok mind a mai 
napig használatos állapotegyen
letét. Johannes Diderik van der 
Waals (1837-1923) holland fizi
kus (8. kép) még a korelnök 
Solvay-nál is idősebb volt egy 
évvel, ezért várható volt, hogy 
nem szívesen jön el vitatkozni a 
fiatalokkal a legújabb elmélete
ken, de azért meghívták. Már
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csak azért is, mert ő volt a legutóbb kitüntetett fizikai 
Nobel-díjas. Azt, hogy 1911-ben kit fognak kitüntetni, 
persze még senki se tudta. Van der Waals kimentette 
magát, nem vett részt a konferencián.

Angliai m eghívottak

A kémiai Nobel-díjjal kitünte
tettek között volt egy fizikus, 
akinek a radioaktivitással kap
csolatos kutatásai szoros kap
csolatban voltak Curie-ék kuta
tásaival. 1908-ban kapott ké
miai Nobel-díjat Ernest Ruther
ford  (1871-1937) „az elemek 
bomlásának vizsgálataiért és a 
radioaktív anyagok kémiájában 
elért eredményeiért”. 1907-ig a 
montreali McGill Egyetem fizi
kaprofesszora volt, akkor visz- 
szajött Európába, és a manchesteri, kiválóan felszerelt 
fizikai laboratórium igazgatója lett. Őt meghívták, el is 
jött (9. kép).

Manchesterből meghívták azt 
a fizikust is, aki létrehozta ezt a 
laboratóriumot. Arthur Schuster 
(1851-1934) egyaránt jó volt az 
elméleti és a kísérleti fizikában.
(Tőle származik többek között 
az antianyag létezésének gondo
lata is.) Az 1900-ban megnyitott 
laboratóriumot, amely hamaro
san a Cavendish Laboratórium 
versenytársává vált, 1907-ben 
adta át a tanszékkel együtt a 
nála húsz évvel fiatalabb Ruther- 
fordnak. Most elhárította a meghívást, gondolta elég, ha 
Manchestert Rutherford képviseli (70. kép).

Cambridge-ből is volt még egy fizikus, aki Lord 
Rayleigh mellett szerepelt a meghívottak között, de 
nem tudott eljönni: Joseph Larmor (1857-1942) {11. 
kép). Nevét ma a fizikusok leg
inkább a Larmor-precesszió 
(atomok, elektronok mágneses 
momentumának precessziója 
külső mágneses térben) kap
csán szokták emlegetni. ír szár
mazású elméleti fizikus volt, 
aki meggyőződéssel hitt az 
éterben és Írország egységé
ben. Lorentz pártján volt Ein
steinnel szemben a távolság- és 
idődilatáció kérdésében. Elmé
letileg helyesen határozta meg 
a gyorsuló elektron sugárzási 
terét és az elektronok rezgésére vezette vissza a szín
képvonalak felhasadását külső mágneses térben.
1911-ben a Cambridge-i Egyetem képviseletében sike
resen pályázott brit parlamenti képviselői mandátum-
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ra -  ez akkor fontosabb volt 
számára, mint részt venni a Sol- 
vay-konferencián.

Cambridge-et James Jeans 
képviselte a konferencián, tel
jes erőbedobással. Előadást is 
tartott, s a diszkussziókban te
vékenyen vett részt. 1904 és 
1909 között Princetonban volt 
az alkalmazott matematika pro
fesszora, közben egyetemi tan
könyveket publikált elméleti 
mechanikából és elektrodina
mikából -  így matematikailag jól felkészülten vehetett 
részt a konferencián a kvantumelmélettel kapcsolatos 
vitákban {12. kép).

Holland, dán és belga résztvevők

Lorentz, miután elvállalta az el
nökséget, nagy örömmel fogad
ta, hogy meghívják ide vele egy
idős kísérleti fizikus kollegáját 
is. Heike Kamerlingh Onnes 
(1853-1926) 03■ kép) nagysze
rű „hideglabort” épített ki Lei- 
denben, egész Európából hozzá 
jártak tanulni az alacsony hő
mérsékletű kísérletek iránt ér
deklődő fizikusok. Egyetlen ver
senytársa volt: a skót James De- 
war (1842-1923) Londonban, de 
őt is sikerült megelőznie: 1908- 
ban Kamerlingh Onnes cseppfolyósította először az 
utolsó „permanens” gázt, a héliumot. Nernst számára

magától értetődő volt Kamerlingh Onnes meghívása, ő 
maga is alacsony hőmérsékletű kísérletekkel bajlódott. 
Arra viszont Kamerlingh Onnes se számított, hogy 
éppen 1911-ben, a konferenciát megelőző hónapokban 
sikerül felfedeznie egy teljesen új jelenséget, a szupra
vezetést, amire majd csak a kvantumfizika lesz képes 
magyarázatot adni.

Hollandiából tehát két fizikus vett részt az első Sol- 
vay-konferencián, Dániából pedig csak egy, Martin 
Knudsen (1871-1949). Ő a gázok kinetikus modelljé
vel foglalkozott, érdekes megállapításokra jutott mind 
elméleti, mind gyakorlati szinten a koppenhágai mű
szaki egyetemen. Különleges figyelmet szentelt azok
nak az állapotoknak, ahol a gázmolekulák közepes 
szabad úthossza meghaladta az edény méreteit.

Belgium a konferencia házigazdája volt. Ennek 
megfelelően a belga résztvevők leginkább a konfe
rencia lebonyolításában vettek részt, Solvay közeli 
munkatársai voltak. Georges Hostelet {1875-1960) szo
ciológus, Edouard Herzen (1877-1936) vegyész, aki 
még további öt Solvay-konferencián segített a szerve
zésben. Robert Goldschmidt (1877-1935) léghajózási 
szakértő volt -  rejtély, hogyan lett a konferencia egyik 
titkára.

Irodalom
1. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó, Buda

pest, 1986.
2. La Theorie du Rayonnement et les Quanta, Rapports et Discus

sions de la Reunion tenue a Bruxelles, du 30 Octobre au 3 No
vember 1911. Publies par MM. Langevin et M. de Broglie, Gau- 
thier-Villars, Paris, 1912.

3. Die Theorie der Strahlung und der Quanten, Verhandlungen 
a u f einer von E. Solvay einberufenen Zusammenkunft (30. Ok
tober bis 3- November 1911). Mit einem Anhänge über die Ent
wicklung der Quantentheorie vom Herbst 1911 bis zum Sommer 
1913, in deutscher Sprache herausgegeben von A. Eucken, Halle 
a. S., Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, 1914.

12. kép. James Jeans 
(1877-1946)

13■ kép. Heike 
Kamerlingh Onnes 

( 1853- 1926)

RÉTHY MÓR ÉS TULLIO LEVI-CIVITA
In memóriám Toró Tibor (1931-2010)

Oláh-Gál Róbert
Sapientia Egyetem, Csíkszeredái Gazdaság- 

és Humántudományok Kar, Románia

Nagyon meglepett, amikor elolvastam, hogy Rétby 
Mór fejében már 1892-ben megfogant az az elképze
lés, hogy a gravitációt, az elektromágnesességet és a 
fényt egységes térelméletben kellene tárgyalni. Tör
tént ugyanis, hogy Réthy Mór 1892. április 21-én a 
Matematikai és Physikai Társulat rendezésében egy

Köszönetét mondok Zsidó László úrnak, a Római Egyetem profesz- 
szorának, az MTA külső tagjának, aki segítséget nyújtott Réthy Mór
nak Tullio Levi-Civitához írt levelének fénymásolatban való beszer
zéséhez, Réthy Gábor úrnak, Réthy Mór dédunokájának, a német 
fordításért és Komornik Vilmos úrnak a Strassbourgi Egyetem pro
fesszorának a francia fordításért.

előadást tartott A gravitáció, elektromosság, mágnes- 
ség és a fény elméletének közös alapon való tárgyalá
sa címmel. Az 1892. Mathematikai és Physikai Lapok 
1892. évi I. kötete erről beszámol és azt írja, hogy kö
zölni fogják Réthy előadását. Sajnos csak az alábbi 
rövid összefoglaló jelent meg a Természettudományi 
Közlönyben [2]:

„Az 1892. április 21-i ülésen:
Dr. Réthy Mór tartott előadást »A gravitáczió, az 

elektromosság, a mágnesség és a fény elméletének 
közös alapon való tárgyalásáról«. Előadó megismer
tette azt a két módot, mely a nevezett hatók törvé-
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nyeinek mathematikai kifejezésére szolgál, neveze
tesen a Newton-félét, mely az erőket a tömeg és a 
távolság függvényében fejezi ki, és a Fourier-félét, 
mely az erőket bizonyos differencziál-egyenletekkel 
határozza meg; ez utóbbi módon alkalmazta Max
well, az egyenletek oly rendszerét állítván fel, mely 
a nevezett egész tüneménycsoport törvényeit magá
ba foglalja. Előadó ezután tüzetesen megismertette 
Hertz német fizikus differenciál-egyenleteit, melyek
nek a Maxwell-félékkel szemben az a jó oldaluk 
van, hogy bennök csupa olyan mekkoraság fordul 
elő, a melyek megfigyelés útján is meghatározhatók. 
Végre megmutatta, hogy miként adódnak ki az 
egyenletből a Coulomb-féle alaptörvények, a Kirch- 
hoff-féle áramtörvények stb., nemkülönben, hogy 
miként foglalják magukban, és pedig észleletek 
útján is igazolható következmények révén, a fényel
mélet differenciál-egyenleteit, miből kitűnik, hogy a 
fény az elektromos vagy mágnesen erők hullámzásá
ra vezethetők vissza.”

Kár, hogy nincs meg a fenti 
előadás részletes kifejtése. De 
van rá remény, hogy valahon
nan előkerül. Réthy Mór kézira
tainak egy része kutatható a 
MTA Könyvtár Kéziratárában, de 
a fenti előadás anyaga explicit 
módon nincs közöttük, mint ön
álló dolgozat. De A gravitáczió, 
a z  elektromosság, a mágnesség 
és a fény  elméletének közös ala
pon való tárgyalásáról értekezé
sének gondolatai, eszmefuttatá
sai, részeredményei lehet, hogy más kéziratok között 
fellelhető! Bár eddig nem sikerült megtalálnom Réthy 
Mór előadásának teljes szövegét, a fenti közlemény 
egyértelművé teszi, hogy Réthy Mór ezzel az elképzelé
sével nagyon modern szemléletet képviselt.

Réthy Mór korának legújabb matematikai eszköztá
rát használta és sok dolgozatával úttörő munkát vég
zett a magyar elméleti fizikában, de a matematikában 
is. íme mit írt neki Tullio Levi-Civita (Padova, 1873- 
március 29. -  Róma, 1941. december 29.) a modern 
differenciálgeometria egyik megteremtője.1

„Pádua, 1907. március 13. 
Uram és mélyen tisztelt kollégám,

Megtisztelve érzem magamat jóindulatú figyelme 
által, amelyet irántam tanúsított azáltal, hogy elküldte 
nekem legutolsó dolgozatát. A legnagyobb örömmel 
ismerkedtem meg annak tartalmával, és sietve feje
zem ki Önnek minden köszönetemet. Engedje meg, 
hogy hozzátegyem, mennyire csodáltam analízisének 
pontosságát és mélyreható bölcsességét, amely által 
felszínre tudta hozni egymástól távol eső területek (az 
Ostwald-elv és a termodinamika második főtétele) 
közti rejtett viszonyokat, amelyek eléggé rebellisek

1 Ismeretes, hogy az Einstein által használt differenciálgeometriai 
formalizmus is nagyrészt Tullio Levi-Civitától származott.

ahhoz, hogy a klasszikus mechanika keretei közé 
lehessen szorítani őket. Kérem, engedje meg, hogy 
egy egészen friss cikk általi tiszteletnyújtással, ame
lyet ugyanezen levélben küldök, kifejezzem a nagyra
becsülésemet.

Ön iránti nagy tisztelettel,
T. Levi-Civita”2

Rérthy levele T. Levi-Civitának:
„Nagyon Tisztelt Kolléga Úr!

Budapest 1907. III. 22 
Szívélyes köszönet az Ön kedves leveléért, megkö
szönöm a munkáját -Nyomás az edény falára ideális 
folyadékoknál«, melynek Metodikáját nagy élvezettel 
olvastam. Engedőmével, levelemmel elküldöm két 
publikációmat is. Ezenkívül már 1879-ben is publikál
tam -A nyomás az ékre«, de sajnos csak magyar nyel
ven. A Metodika és az eredmény ugyan az volt, mint a 
pár évvel később megjelent Bobileff-féle dolgozatnál. 
Megjegyezném, hogy a nehéz folyadéksugárról Laut- 
reauf is publikált 1894-ben a Annales de 1’ Esp. Sup. 
Grenoblei-ben és 1901-ben a Liouville Journalban. A 
probléma megoldásától Lautreauf is ugyan olyan távol 
van mint én. A Kirchoff-féle dolgozatokról úgy tűnik 
semmit sem tudott megtapasztalni.

Kollegiális üdvözlettel szolgálatára
Réthy

Budapest, VII, Baross tér 17.”3

„Pádua, 1907. március 23. 
Uram és mélyen tisztelt kollégám,

Minden köszönetem oly kedves leveléért és külön
lenyomatái nagylelkű elküldéséért, amelyeket a leg
nagyobb érdeklődéssel olvas
tam. Lekötelezett kézírásos 
megjegyzéseivel, és még in
kább azzal a nagyúri jólelkű- 
séggel, amelyet irántam tanúsí
tott. Az igazság az, és ezt szíve
sen elismerem, hogy tudnom 
kellett volna az ön friss mun
káiról, és azokat figyelembe 
kellett volna vennem a kuta
tásom megfogalmazásakor.
Ennek hiánya nem volt szándé
kos; ön nagy szerencsémre 
biztosított róla, hogy nem ha
ragszik ezért rám. De én ugyanannyira sajnálom, és 
szeretném magamat igazolni, amennyire csak lehet. 
Kérem, őrizze meg irántam való jóindulatát, és fogad
ja el nagyon magas szintű és tiszteletteljes figyelme
met kifejező érzéseimet.

Ön iránti nagy tisztelettel,
T. Levi-Civita”4

2 Franciából magyarra fordította Komornik Vilmos, MTA KK, Ms 
5323/179.
3 Németből magyarra fordította Réthy Gábor, a levél eredetije a 
Páduai Egyetem Levéltárában.
4 Franciából magyarra fordította Komornik Vilmos, MTA KK, Ms 
5323/180.

Réthy Mór 
(1846-1925)

Tullio Levi-Civita
(1873-1941)
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Csak reménykedhetünk, hogy 
Réthy Mór a magyar fizikatörté
netében is megkapja a méltó el
ismerését. (Sajnos a legtöbb ki
adványban még születési dátu
ma is tévesen 1848-nak van írva, 
a helyes évszám 1846.)

Toró Tibor professzor több 
dolgozatot közölt „Einstein ál
máról”. Egyik legutolsó dolgo
zata nemrég jelent meg a Mate
matikai Lapok Bolyai-emlék- 
számában, Toró professzor ha
lála után [6].

E sorok írója nagyon fájlalja, hogy Réthy Mór fenti 
eszmefuttatását és gondolatait nem tudta megbeszélni 
Toró professzorral. De azzal a felejthetetlen élmény

nyel emlékezhetek meg Toró professzorról, aki szin
tén az egységesített térelmélet nagy prófétája volt, 
hogy utolsó előadásának hallgatója és társelőadója 
lehettem, 2010. július 20-án Csíkszeredában, a Bolyai 
Nyári Akadémia szervezésében.

Irodalom
1. MTA Könyvtár Kézirattár: Réthy Mór hagyatéka
2. Réthy Mór: A gravitáczió, az elektromosság, a mágnesség és a 

fény elméletének közös alapon való tárgyalásáról. Természettu
dományi Közlöny 24. évf., 273- sz., 266. old.

3. Oláh-Gál Róbert: Eötvös Loránd és Réthy Mór levelezése. Fizikai 
Szemle 59(2009) 311.

4. Oláh-Gál Róbert: Réthy Mór (1846-1925). A modern felsőfokú 
matematikai oktatás és kutatások elindítója Erdélyben. Termé
szet Világa 141/2. 2010. február

5. Értesítő a Matematikai és Physikai Társulat 1892 évi előadásairól. 
Mathematikai és Physikai Lapok, I, 5.

6. Toró Tibor: Bolyai rejtett kincseitől Einstein utolsó álmáig. Mate
matikai Lapok (2010/2) 115-122.

Toró Tibor 
(1931-2010)

KÁRMÁN TÓDOR, 1881-1963
Szabó Tímea — Ungvári Tudományegyetem
Sikolya László, Szabó Árpád — Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kar

A 19. század vége és a 20. század eleje a fizika és a ter
mészettudományok aranykora, egyben a magyar tudo
mányosság igen fényes időszaka. E kor egyik kiváló 
képviselője Kármán Tódor világhírű fizikus és matema
tikus. Főként aerodinamikával és rakétatechnikával 
foglalkozott. Igen jelentősek az áramlástani és a hang- 
sebesség fölötti (szuperszonikus) repülés kérdéseivel 
kapcsolatos felfedezései. Az aktív űrkutatás elindítója. 
A Nemzetközi Légügyi és Űrhajózási Hivatal, a Nemzet
közi Űrhajózási Szövetség valamint a Nemzetközi Aszt
ronautikai Akadémia alapítója. Az Akadémiának több 
éven át elnöke is volt. Tudományos tevékenységéről 
számos jeles tudománytörténész úgy vélekedett, hogy 
kiérdemelte volna a Nobel-díjat.

Kármán Tódor Budapesten született 1881. május 
11-én. Édesapja, Kármán Móri ró, kiváló középiskolai 
tanár és pedagógiai szakíró volt. EötvösJózsef oktatás- 
ügyi miniszter 1869-ben kérte fel és bízta meg egy 
állami középiskola megszervezésével. így lett Kármán 
Mór a Budapesti Tudományegyetem Gyakorlógimná
ziuma, a Mintagimnázium alapítója. Édesanyja nagy 
műveltségű asszony volt. A szülőknek bizonyára nagy 
szerepük volt abban, hogy tehetséges fiuk már gimna
zista korában élénk érdeklődést tanúsított a matema
tika iránt. Döntő szerep jutott ebben a gyakorlógim
názium matematikatanárának, az országos hírű Beke 
Manó professzornak is.

Kármán Tódor az édesapja által alapított Trefort utcai 
Mintagimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. 
1898-ban érettségizett. Még ebben az évben megnyerte 
a Mathematikai és Physikai Társulat évente megrende
zett tanulmányi versenyét. A Középiskolai Mathematikai 
Lapokban igen gyakran lehetett találkozni nevével.

Kármán Tivadar (e néven említik az egyetemi köz
lemények) az 1898/1899-es tanévben volt első éves 
hallgatója a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmér
nöki karának. Nagy elismeréssel emlegette tanárait, 
közülük is kiemelt tisztelettel Bánki Donát profess- 
szort. Egyetemi évei alatt kitűnő tanulmányi eredmé
nyeiért többször is kapott „szorgalmi díjat”, „pályadí
jat”. 1902-ben kitűnő eredménnyel fejezte be egye
temi tanulmányait, szerzett gépészmérnöki oklevelet. 
Katonai szolgálatának letöltése után, 1904-ben Bánki 
Donát tanársegédje lett. Ugyanakkor a Ganz-gyárnál 
is alkalmazták mérnöki beosztásban.

Első dolgozata 1902-ben jelent meg. Ezután kutatá
si eredményeit rendszeresen publikálta. Sikerei nagy 
hatást gyakoroltak édesapjára, aki külföldi tanulmány
útra buzdította. 1906-ban, 25 éves korában el is nyerte 
a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíját és Göt- 
tingenbe ment, ahol a híres Ludwig Prandtl profesz- 
szor vezetésével még két évet tanult, de már az egye
temen is tartott előadásokat a mechanika és aerodina
mika tárgykörében.

Doktori disszertációját a szakítószilárdságról írta. 
Az 1908-ban megvédett műszaki doktori disszertáció 
egy csapásra nemzetközi hírnevet szerzett neki. 
Ahogy 1908-ban letelt ösztöndíja, göttingeni diáktár
sával, Vészi Gyulával Párizsba utaztak és beiratkoztak 
a Sorbonne-ra, ahol Marie Curie előadásait hallgatták. 
Ezután visszatért Göttingenbe. Bár a göttingeni évek 
igen termékenyek voltak, Kármán Tódor mégsem 
fogadta el a végleges kinevezést, hanem 1909-ben 
magántanár lett. 1912-ben a Selmecbányái Bányamér
nöki Akadémia Géptani Tanszékére elnyert kinevezé
sével is csak nagyon rövid ideig élt, ugyanis a főiskola
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Kármán Tódor (1881-1963)

keretei között nem volt igazi lehetőség tudományos 
munkára, így egyévi szabadságot kért és visszament 
Göttingenbe, hogy félbehagyott munkáit befejezze.

Selmecbányán a híres osztrák elméleti fizikus, a 
Doppler-effektus felfedezője, Christian Doppler is 
tanított, a matematika, a fizika és a mechanika pro
fesszora volt.

Kármán Tódor 1913 elején, amikor az Aacheni Mű
szaki Főiskola meghívását elfogadta, lemondott Sel
mecbányái állásáról és Aachenbe költözött, ahol az 
Aeronautikai Tanszék professzoraként aerodinamikát 
oktatott. Kisebb-nagyobb megszakításokkal 1932-ig 
élt Aachenben, ottani működését az I. világháború 
szakította meg, mivel 1914 őszén be kellett vonulnia a 
Monarchia hadseregébe. A hadseregben a Bécs mel
letti Fischamend katonai reptéren kutatómérnökként 
harci repülőgépek fejlesztésével foglalkozott. A repü
lőgépek fejlesztésénél számtalan technikai újítást va
lósított meg. Itt merült fel az a gondolat is, hogy az 
ellenség megfigyelésére használt, helyben lebegő 
léghajók helyett egy helyből felemelkedni képes re
pülőeszközt kellene konstruálni. Kármán magyar ba
rátaival, Ashót Oszkárral, Zurovetz Vilmossal, Petró- 
czy Istvánnal megoldották a feladatot, és 1917-ben 
elkészítették a mai helikopterek ősét.

Kármán Tódort a háború befejeztével Budapesten 
találjuk, de nem tudományos munkával, hanem tudo
mánypolitikával foglalkozott, ugyanis felkérésre a Kul
tuszminisztérium műszaki felsőoktatási osztályát ve
zette. A Tanácsköztársaság leverése után azonban Kár
mán Tódor jobbnak látta elhagyni az országot, pedig ő 
sohasem volt kommunista, célja csupán az volt, hogy 
apja nyomdokain haladva modernizálja az oktatást. 
1919 novemberében visszatért Aachenbe. Többen is

ezt az utat kényszerültek választani, és különféle okok 
miatt, különböző időkben elhagyták szülőföldjüket. 
Érzelmeikben azonban ők sohasem szűntek meg ma
gyarnak maradni, büszkék voltak a magyar származá
sukra. Közülük többen, közvetve vagy közvetlenül, de 
beleszóltak nemcsak a tudomány fejlődésébe, hanem 
a II. világháború kimenetelébe: Kármán Tódor, Szilárd 
Leó, Wigner Jenő, Teller Ede, Neumann János, Szent- 
Györgyi Albert, Bay Zoltán és mások is. Bátran és 
büszkén mondhatjuk, hogy a 19. és a 20. század fordu
lóján csodálatos talentummal (kiváló szellemi képes
séggel) megáldott „tudósjelöltek” születtek „kis magyar 
hazánkban”. Kár, hogy az ország ezeket a fiatalokat 
nem tudta megtartani magáénak.

1920-ban ismét Aachenben találjuk, az aacheni 
Aerodinamikai Intézet igazgatója. Oktatott és kutatott. 
Az általa vezetett intézet a világ egyik legismertebb 
repüléstudományi kutatóközpontja lett. Eredményei
nek híre eljutott Pasadenába is, ahová Robert Millikan 
meghívta egyetemi előadónak. 1926-tól 1930-ig Pasa- 
denában és Aachenben is dolgozott. 1931-ben fel
mondta aacheni munkahelyét és 1932-ben, ötvenéves 
korában, átköltözött Pasadenába, ahol a Kaliforniai 
Műegyetemen, Robert Millikan Nobel-díjas fizikus 
tanszékén lett egyetemi tanár. Ötven évig európai, 
majd élete utolsó harmincegy évében amerikai volt. 
Az igazság az, hogy ő nemcsak magyar, német vagy 
amerikai volt, hanem világpolgár. Élete utolsó évei
ben ugyanis kapcsolatai és utazásai az egész világra 
kiterjedtek.

Kármán Tódor mindig hangsúlyozta magyar szár
mazását, és őt ebben semmi sem ingatta meg. Vele 
utazott Aachenbe, majd a kaliforniai Pasadenába öz
vegy édesanyja és húga, akik ugyancsak több európai 
nyelvet beszéltek. Kármán Tódor sohasem nősült 
meg. Húga önfeláldozó, hűséges segítőtársa volt. Ők 
az új hazában is a magyaros életvitel, a magyar men
talitás szerint éltek. Kármán Tódor önéletrajzából tud
juk, hogy egész életében ezernyi szállal kötődött a 
magyar kultúrához, a magyar tudományhoz. Mindig 
büszke volt magyar származására. A rakétatechnika 
szaktudománya is jeles művelőjét -  Kármán Tódort -  
világszerte magyarként emlegeti.

Kármán Tódor már Magyarországon elkezdte tudo
mányos munkásságát. 1911-ben fölismerte a közeg
ben mozgó tárgyak által keltett örvénysort, és a kelet
kező energiaveszteség csökkentésére fejlesztette ki az 
autók, a hajók, a repülők áramvonalas alakját. Az álta
la fölismert jelenséget a tudomány Kármán-féle ör
vénysorként emlegeti. Kármán Tódor repülőgépeket, 
rakétákat tervezett. Ő tervezte többek között a B-36, 
B-47, B-52-es repülőgépeket, de részt vett az Atlas és 
a Titán hordozórakéták megtervezésében is. Hazánk 
fiának fontos szerepe volt az amerikai légierő létreho
zásában. Több amerikai rakétatípus fejlesztését irányí
totta az 1940-es években. Munkájának eredménye, 
hogy az amerikai bombázó repülőgépek — amint 
Amerika belépett a világháborúba -  nagyon hamar 
elkészülhettek. Amerikai történészek véleménye sze
rint a Kármán Tódor által vezetett repülőgép-fejlesz-
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Az amerikai légierő vadászgépének első, sugárhajtómű segítségével 
végrehajtott felszállása 1941-ben. A „rakéta-segítette” felszállás rövi- 
debb kifutópályát igényelt, így a repülőgép-anyahajókról a lom
hább bombázógépek is el tudtak indulni.

tés egy évvel megrövidítette a II. világháború küzdel
meit, és ezzel milliók életét mentette meg.

Kármán Tódor fontos eredményeket tárt fel nem
csak a szilárdság, a fémek kutatásában, a képlékeny- 
ség, a kristályrácsszerkezet, a súrlódási ellenállás, 
hanem a szilárd rakéta-hajtóanyagok, a magneto-hid- 
rodinamika, a sugárhajtás, a korszerű rakéták megal
kotása területén is.

Rakétaelmélettel az 1920-as évek elején kezdett 
foglalkozni. Jól ismerte azon korai elméleti kutatók 
munkáit, akik a rakétát az űrhajózás kizárólagos hor
dozóeszközének tartották. Fontosnak és jelentősnek 
vélte az orosz Konsztantyin Ciolkovszkij, a francia 
Robert Esnault-Peltire, az amerikai Robert Goddard, 
és különösen az erdélyi születésű, német Hermann 
Oberth elméleti és gyakorlati eredményeit. Maga Kár
mán Tódor 1936-ban a Kaliforniai Műszaki Egyetem 
Aerodinamikai Kutatóintézetének vezetőjeként került 
közvetlen kapcsolatba a rakétatechnikai kutatásokkal. 
Az 1960-as évek legelején az elsők között ismerte fel 
az űrkorszak beköszöntésének jelentőségét.

Még tartott a II. világháború, amikor Kármán Tó
dort felkérték, hogy hozza létre és vezesse a légierő 
tudományos tanácsadó testületét. Már 1939-től hivata
los tanácsadója volt az US Air Force-nak (Amerikai 
Légierő). Közismert, hogy rendkívül sikeres munkát 
fejtett ki a nemzetközi tudományos együttműködés 
szervezésében. Az 1949-ben megalakult NATO kato
nai szakértője és az USA elnökének tudományos ta
nácsadója volt. 1956-ban a kezdeményezésére jött 
létre a Nemzetközi Repüléstudományi Tanács. 1960- 
ban döntő szerepet játszott a Nemzetközi Asztronauti
kai Akadémia létrehozásában. Az akkori megosztott 
világban az Akadémiának óriási jelentősége volt. 
Büszkék lehetünk, hogy alapítója és első elnöke ma
gyar tudós, a Budapesten született és nevelkedett 
Kármán Tódor volt.

Több száz értekezése, tanulmánya és dolgozata je
lent meg, tanulmányainak nagy része valamennyi vi
lágnyelven megjelent. Több tudományos akadémia 
választotta tagjai sorába, negyvenöt tudományos ki
tüntetést és díjat vehetett át, a világ harminc egyete
me választotta díszdoktorává, köztük 1962. október 
22-én alma matere, a Budapesti Műszaki Egyetem. 
Ekkor járt utoljára szülővárosában, Budapesten, és 
tartotta meg székfoglaló előadását. A magyar tudóso
kat nemcsak nagy tudásával kápráztatta el Kármán 
professzor, hanem azzal is, hogy a több mint negy
ven éve külföldön élő tudós milyen választékosán 
beszélte anyanyelvét.

Washingtonban tiszteletére fogadást rendeztek 80. 
születésnapján, ahol hazánk fia, Teller Ede mondott 
köszöntőt. 1963-ban John Kennedy, az Egyesült Álla
mok elnöke elsőként a magyar Kármán Tódornak ad
ta át az akkor alapított, legnagyobb amerikai tudomá
nyos elismerést, a National Medal of Science kitün
tetést. Tulajdonosa volt a Prandtl-emlékgyűrűnek, a 
Watt International Medálnak és a Gauss-éremnek. A 
Hold túlsó oldalán és a Marson egy-egy kráter őrzi 
nevét. Emlékének megörökítésére Budapesten a Köz
lekedési Múzeum parkjában emeltek mellszobrot.

82 évesen, 1963-ban újra visszatért szeretett városá
ba, Aachenbe, hogy barátai körében töltse élete utol
só napjait. 1963. május 7-én, Aachenben fejezte be 
eredményekben és eseményekben páratlanul gazdag 
életét. Hollywoodban temették el.

Kármán-féle örvénysor az Atlanti óceán felett, ahogy a Columbia űr
repülőgépről volt látható 2003. január 18-án.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

FOLYADEKCSEPPES LEVELEK NAPEGESE
-  Egy biooptikai diákkísérlet

Stonawski Tamás, Murguly Alexandra, Pátzay Richárd, Cérna László
Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium, Nagyecsed

A projektmódszer nem újkeletű pedagógiai módszer, 
hiszen több, mint száz éve létezik, bár még ma is so
kan idegenkednek tőle. Diákjaimmal gyakorta készí
tünk projekteket, vagy csatlakozunk nagyobbakhoz. 
E munkák sokszor hónapokig, akár egy egész tanévig 
is eltarthatnak. Az előkészületek sokszor iskolán kí
vül, a tanulók szabadidejében történnek, a konzultá
ciók is szakkörökön, szünetekben vagy a világhálón 
keresztül zajlanak. A tanórán csak a megfelelő doku
mentációval ellátott, kész projekteket tálaljuk az osz
tály elé. Ilyenkor hasznos, hogy a projektekben fel
használt fizikai törvények és összefüggések összhang
ban legyenek a tanítási óra anyagával. Mivel a projek
tek konkrét gyakorlati példákon keresztül keltik élet
re a könyvekből megtanult tudományos ismereteket, 
igen intenzív kompetenciafejlesztő hatásuk van, a 
befogadó tanulók motivációs szintje is nagymérték
ben növekszik. A projektek elkészítésének kritikus 
része a pontos dokumentálás és a jegyzőkönyvek 
időbeli elkészítése. Erre is érdemes nagy hangsúlyt 
fektetni, hiszen mindez a tudományos munka elen
gedhetetlen része. A dokumentálás egyik fontos esz
köze a mobiltelefon, amivel képeket, filmeket, hang- 
felvételeket is készíthetnek a diákok, de számológép-,

1. ábra. A diákok gyakran használják az Egységes érettségi fizika  
feladat gyűjteményi a tanítási órákon és a házi feladatok elkészítése 
közben is. A 2152. feladat szövege.

2152. Nyáron, déli napsütésben nem ajánlatos a kertben locsolni, mert „meg
égnek” a növények levelei. Az alábbi magyarázatok közül csak egy fogadható el 
Melyik az .'
A) Az elpárolgó víz gőzei okozzák a növények károsodását.
B) A vízcseppek gyűjtőlencseként viselkednek, én a levelek felületére fókuszálják 

a napfényt.
C) A felmelegedett növényi részek a hideg víz hatására hirtelen lehűlnek, s ez fejt 

ki olyan hatást, mintha megégtek volna.

képszerkesztő-, jegyzetfüzet- és naplófunkciókkal is 
rendelkeznek már az egyszerűbb mobilok is.

Horváth Gábor és munkatársainak a Fizikai Szem
lében megjelent egyik cikkét [1, 2] és a hozzá tartozó 
egyéb szakirodalmat [3, 4] elolvasva, valamint az erről 
szóló egyik előadását meghallgatva (amiről a Magyar 
Televízió Delta műsorában is sugároztak egy rövid 
filmet [5D ismertem fel, milyen izgalmas lehetne gim
nazistákkal is elvégeztetni a vízcseppes levelek nap
égésével kapcsolatos terepkísérleteket. Akadt még 
néhány ötletem, amelyek segítségével más megköze
lítésben is vizsgálható az adott probléma.

Kísérleti előkészületek

Tanulóim a l l .  osztályban ismerkedtek meg az optika 
alapfogalmaival, többek között a domború lencsék 
képalkotásával, nevezetes sugármeneteivel. Feladat- 
megoldásaik során találkoztak az Egységes érettségi 
feladatgyűjtemény 2152. feladatával ( 1. ábra). A fel
adat a nyári nagy melegben való locsolás káros követ
kezményeinek okait keresi. Megoldásként a vízcsep
pek gyűjtőlencseszerű viselkedését jelöli meg, ami a 
levelek felületére fókuszálja a napfényt és kiégeti a 
levelet.

Az osztállyal a Fizikai Szemlében megjelent kétré
szes cikket [1, 2] dolgoztuk fel interaktív tábla segítsé
gével. A cikk meggyőző volt és serkentőleg hatott az 
osztályra. Az eredeti kísérletben üveggolyókat és víz- 
cseppeket használtak fel a szerzők, és cáfolták azt a 
tévhitet, amiről az egységes érettségi fizika feladat- 
gyűjtemény említett feladata is szól. Az osztállyal kö
zösen elhatároztuk, hogy megismételjük az [1, 2] cikk
ben leírt kísérleteket, de üveggolyó helyett a virágbol
tokban is kapható gliceringolyót használva (2. ábra), 
hiszen a vízben áztatott gliceringolyó törésmutatója 
sokkal jobban közelíti a vízét. A vízcseppeket pedig 
érdekességképpen olajcseppekkel helyettesítettük, az 
olaj víznél lassúbb párolgása és nagyobb törésmuta
tója miatt.

A Nagyecsedi Füvészkertből kaptuk a kísérletben 
felhasznált faleveleket: páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 
és juhar (Acer platanoides). A kísérlet egyéb alkotó
elemeit a diákok gyűjtötték össze (1 és 20 mm közti 
átmérőjű gliceringolyók, üveglapok, zöld filcanyag, 
magnókazetta-tartók, üvegtányérok, szintetikus mo
torolaj, étolaj, gyógyszertári pipetta, ragasztószalag).
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Kísérleti m ódszerek

2. ábra. a) A virágboltokban kapható, 1-3 mm átmérőjű gliceringolyókat növények vízellá
tására használják, b) Vízbe helyezve a gliceringolyókat, azok megduzzadnak, szinte „látha
tatlanná" válnak, c) Mivel a megduzzadt gliceringolyók törésmutatója a vízéhez közelít, jól 
modellezhetjük velük a vízcseppekben haladó fény sugármenetét, d) Erős napsugárzásban 
a vízcseppek gyorsan elpárolognak, miáltal gyűjtőlencsehatásuk csak kevés ideig áll fenn. 
Az olaj sokkal lassabban párolog, így lehetőségünk van a hosszabb kísérletezgetésre és 
megfigyelésre is.

A gliceringolyó tulajdonságai

Vízbe helyeztünk 10 darab 1 mm átmérőjű gliceringo
lyót, félóránként megmértük átmérőjüket, majd átlagol
tuk a kapott értékeket, és megfigyeltük az alakváltozá
saikat is. Megfigyeléseinket az 1. táblázat tartalmazza.

A gliceringolyó kiindulási térfogata

A tavaszi előkészületek után, a me
teorológiai műholdképek alapján 
választottunk ki egy májusi napot, 
amikor a több órán át tartó napsütés 
és szélcsend valószínűsége a legna
gyobb volt a heti előrejelzésben. 
2011. május 24-én teljesen derült ég 
alatt sikerült megvalósítani a kísérle
tet. A kísérletben hosszú besugárzási 
időtartamot választottunk: 8:00 órá
tól 14:00 óráig hagytuk a napon az 
áztatott gliceringolyókkal fedett fale
veleket (3- ábra). Egy adott levélfaj
ta színén és fonákján is elvégeztük a 
kísérletet. A kísérlet végén a besu
gárzott leveleket 8:00-kor és 14:00- 
kor az iskola LG 600P típusú szken
nerével digitalizáltuk, és óránként 
folyamatosan digitális fényképező
géppel és mobiltelefonokkal is fény
képeztük.

Az 1. kísérletben két juharlevelet 
helyeztünk egy-egy átlátszó üvegtál
ra: egyet fonákkal, egyet pedig a 
színével fölfelé (3 • ábra). Az ágak
ról frissen levágott falevelek egész
ségesek és sima felületűek voltak. 
Az a) tálat 4 óráig, a b) tálat 5 percig 
vízben áztatott 20 mm-es és 2 mm-es 
gliceringolyókkal teljesen lefedtük. 

A golyók törésmutatója a vízével gyakorlatilag meg
egyező volt. A tálakban lévő üveggolyókkal fedett 
leveleket közvetlen napsugárzásnak tettük ki 6 órán 
keresztül.

A 2. kísérletet meleg, napos, szélcsendes időben 
végeztük Nagyecseden. Egy nagyobb méretű asztalt 
helyeztünk árnyékmentes helyre, s az asztalt zöld

= 4 = 4(0,5 mn g j  = 0 52 mm 
1 3 3

volt, végleges térfogata pedig

i r ’n 4(8,5 mm)37t 2572,44 mm3

Elmondható, hogy a vízben történt áztatás végén a gli
ceringolyó 99,98%-a víz volt. Az ilyen golyót vízbe he
lyezve szinte láthatatlanná válik (2.b ábra), mert törés
mutatója nagyon közeli a vízéhez. A gliceringolyókkal 
tehát jól tudjuk modellezni a vízcseppeket. A levegőn a 
gliceringolyó térfogatcsökkenése legalább 6 órán ke
resztül nem számottevő, a vele azonos méretű vízcsepp 
-  a léghőmérséklettől és a napsütés erősségétől függő
en -  viszont már közel negyedóra alatt elpárolog. Erős 
napsugárzás hatására 7-8 óra után a vízben áztatott 
gliceringolyó külső hártyája fölhasadhat.

1. táblázat
A vízbe helyezett gliceringolyók m ár 3 ó ra  ala tt e lérték  

a m axim ális térfogatukat, az á tm eneti szakaszban 
szabálytalan  form ájúak voltak, csak a negyedik ó rában  
kezdtek  te ljesen  k isim ulni, ek k o r m ár szabályos göm b 

alakot vettek  fel.

eltelt idő (óra) átmérő (mm) megjegyzés

0 1 -

0,5 6 -

1 8 -

1,5 11 göcsörtös felület alakul ki

2 13 -

2,5 15 -

3 17 kezd kisimulni a felszín

3,5 17 gömbölyödik

4 17 teljesen kisimul a felszín
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3. ábra. Azonos méretű üvegtálba helyeztük ugyanazon juharfa egy-egy levelét, az a) tál
ba színével fölfelé, a b) tálba pedig fonákkal fölfelé. Az a) és b) tálban 20, illetve 2 mm át
mérőjű, vízben áztatott gliceringolyókkal fedtük le teljesen a leveleket.

filcanyaggal terítettünk le, hogy a természetes környe
zetben a levelekre alulról érkező szórt zöld fényt biz
tosítsuk. Ezt követően páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 
és juhar {Acer platanoides) leveleit a szélüknél fogva 
egy vékony, átlátszó ragasztószalaggal üveglapra ra
gasztottuk, hogy ezzel még szél esetén is biztosítani 
tudjuk a levelek sík helyzetét. Az üveglapokat video
kazetta-tartókra helyeztük (4. ábra), így próbáltuk 
közelíteni a természetes közeget, hiszen a fákon lévő 
levelek között is légrések vannak. Két juharlevelet és 
hat páfrányfenyőlevelet ragasztottunk a széleik men
tén a két üveglapra vízszintesen, levélfonákkal, illetve 
levélszínnel fölfelé. A felragasztás után pipetta segít
ségével étolajat és szintetikus motorolajat csöppentet- 
tünk a levelek felületére: a juharlevelekre 174 és 182 
cseppet, a páfrányfenyő leveleire pedig 15-20 csep
pet. Az olaj törésmutatója nolaj = 1,48, ami jóval na-

4. ábra. A 2. kísérlet összeállításánál megpróbáltuk a természetes 
körülményeket biztosítani: a levelek felülről közvetlen napfényt, 
alulról pedig szórt zöld fényt kaptak az asztalon lévő zöld filcanyag
ról. Az egyik összeállításnál a levelek színét érte a napfény, a másik
nál viszont fonákjukat. A tájolás pontos rögzítése a Nap égi mozgá
sa miatt volt fontos. Pipettával két különböző olajból cseppentet
tünk a levelekre: a juharlevelekre 174 és 182 cseppet, a páfrányfe
nyő leveleire pedig 15-20 cseppet.

gyobb, mint a vízé nW2. = 1,33- A 4. 
ábra szerinti, napfénynek kitett kí
sérleti összeállítást óránként ellen
őriztük.

2011. június 14-én végeztük a 
kontrollkísérleteket 15:00 és 17:00 
óra között (5. ábra). Egy-egy üveg
lapra ragasztottunk páfrányfenyő és 
juhar 2-2 levelét, majd étolajjal vé
gigcseppentettük a felületüket. Az 
egyik üveglapot napfényre helyez
tük, a másikat pedig egy árnyékos 
helyre. Hasonlóan jártunk el a glice
ringolyókkal is: mindkét juharlevél 
felszínét vízbe áztatott 20 mm-es 
gliceringolyókkal fedtük, majd az 

egyiket a napfényre, a másikat az árnyékba helyeztük. 
A páfrányfenyő leveleit vízbe áztatott 2 mm-es glice
ringolyókkal fedtük, és itt is az egyik levelet a napra, 
a másikat árnyékba tettük.

Kísérleti eredmények

A fönt leírt besugárzásos kísérletek elvégzése után 
égésnyomokat tapasztaltunk a vízben áztatott glice
ringolyók alá helyezett juharleveleken és az olajcsep- 
pek alatt lévő páfrányfenyő levelein is (6. ábra). Az 
égésnyomok elnyúlt alakja a Nap látszólagos mozgá
sának leképezését is mutatta a leveleken (6.a-b áb
ra). Az olajcseppek nem gömb alakot, hanem lapos 
ellipszoid alakot vettek föl a juharleveleken, így a kis
5. ábra. Az bal oldali képeken árnyékba helyeztük a leveleket, míg 
a jobb oldali képeken közvetlen napsugárzásnak tettük ki őket. A 
felső sorban olajcseppeket, a középső sorban vízbe áztatott 20 mm- 
es gliceringolyókat, az alsó sorban pedig vízbe áztatott 2 mm-es 
gliceringolyókat helyeztünk a levelekre.
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6. ábra. Az a) képen a vízbe áztatott 20 mm-es gliceringolyók alatti juharlevél, a b) képen 
a vízben áztatot 2 mm-es gliceringolyók alatti juharlevél látható 6 órás napbesugárzás után. 
Megfigyelhetők a égésnyomok és azok alakjának elnyúlása a Nap viszonylagos mozgása 
miatt. A c) és d) képen az olajcseppes juharlevelek láthatók 6 órás napbesugárzás után, 
mikor is égésnyomok nem keletkeztek. Az e) és 0 képen az olajcseppek hatására beégett 
nyomok láthatók a páfrányfenyő levelein.

fénytörőerő miatt még 6 órás besugárzás mellett sem 
tudták beégetni a levél felületét (6 .c—d ábra). A páf-
7. ábra. Egy 15:00 órától 17:00 óráig tartó kísérlet eredményei. Az 
a) ábra a napra kihelyezett 20 mm-es vizes gliceringolyókkal fedett 
juharlevél beégéseit mutatja. A b) ábrán az előző beégések egyike 
kinagyítva látható. A c) ábrán a napra helyezett 2 mm-es vizes glice
ringolyókkal fedett páfrányfenyő apró égésnyomai láthatóak.

a )

rányfenyő levelein viszont a kisebb 
nedvesítés folytán gömbölydedebb 
alakot öltöttek az olajcseppek, így 4 
óra múlva égésnyomok jelentkeztek 
(6 .e -f ábra). Ugyanakkor, a vizes 
gliceringolyók megfelelően göm- 
bölydedek voltak, s úgy fókuszálták 
a napfényt, hogy az kiégette a leve
leket. E kísérletek alapján elmond
hatjuk, hogy a leveleket a rájuk ta
padt vízcseppek csak akkor égethet
nék be, ha alakjuk gömbölyded len
ne s több óráig sem párolognának 
el. Könnyen belátható, hogy termé
szetes körülmények között e feltéte
lek nem teljesülnek.

Az olajcseppekkel fedett juharle
velek felületén nem tapasztaltunk 
égésnyomokat, függetlenül attól, 
hogy közvetlen napfényre vagy ár
nyékba helyeztük őket 2 óra hosszá
ig (6 .c-d ábra). A vizes gliceringo
lyók esetében égésnyomok csak a 
napfényre kihelyezett juharlevele
ken voltak észlelhetők (6.a-b ábra). 
A páfrányfenyő leveleit viszont a 
napfényen beégették az olajcseppek 
i6 .e - f  ábra), de az árnyékban nem 
okoztak bámulást. A kontrollkísérlet 
alapján elmondható, hogy az égés
nyomok nem az olajjal és a vizes 
gliceringolyókkal való egyéb más 
kölcsönhatás eredményeként kelet

keztek. Mivel a kontrollkísérletet késő délután végez
tük, kisebb volt a napfény beesési szöge a vízszintes
től mérten, így a gliceringolyókon áthaladó fénysuga
rak leképezései is módosultak. A kontroll során inten
zívebb égető hatást tapasztaltunk, helyenként teljesen 
sötét foltok is keletkeztek a levelek felületein ( 7. áb
ra). Ezek alapján az is elmondható, hogy nem déli 
napsütésben, ahogy azt az összefoglaló feladatgyűjte-

8. ábra. Késő délután intenzívebb a vizes gliceringolyók által fóku
szált napfény égető hatása.
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mény szövege állítja, hanem késő délután erőtelje
sebb a napégés (8. ábra), amint az az elméleti jós
latból is következik [1—4],

Összegezve eredményeinket, a vízcseppek, mint 
lapos gyűjtőlencsék nem képesek beégetni a sima 
felületű leveleket a tűző napon. Ennek egyik követ
kezménye, hogy az erdőtüzek lehetséges okainak 
ilyen jellegű feltüntetése az erdészeti szakirodalom
ban, miszerint a vízcseppek erős fókuszáló hatása 
miatt tűz is keletkezhet, téves elképzelésnek bizo
nyul. Az Egységes érettségi fizika feladatgyűjtemény 
2152. feladatának megoldáskötetében nem a helyes 
választ tüntették fel, az nem is szerepelt a feladat le
hetséges alternatívái között, ezért kérjük a könyvki
adót, korrigálja a feladatban észlelt hibát.

Irodalom
1. Egri Á., Horváth G., Horváth Á., Kriska Gy.: Beégethetik-e nap

sütésben a leveleket a rájuk tapadt vízcseppek? Egy tévhitekkel 
terhes biooptikai probléma tisztázása - 1. rész. Fizikai Szemle 60 
(2010) 1-10 + címlap

2. Horváth G., Egri Á., Horváth Á., Kriska Gy.: Beégethetik-e nap
sütésben a leveleket a rájuk tapadt vízcseppek? Egy tévhitekkel 
terhes biooptikai probléma tisztázása -  II. rész. Fizikai Szemle 
60 (2010) 41-49 + színes borító 3. oldal

3. Egri Á.: Növényekhez tapadt napsütötte vízcseppek biooptikája, 
különös tekintettel a levelek napégésére. Diplomamunka, ELTE 
TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, 
Budapest, 2009, 57 o. (témavezető: Horváth G.)

4. Egri, Á.; Horváth, Á.; Kriska, G.; Horváth, G.: Optics of sunlit 
water drops on leaves: Conditions under which sunburn is pos
sible. New Phytologist 185 (2010) 979-987 + cover picture + on
line supplement

5. http://youtu.be/cOulEeT5VwY (Magyar Televízió, Delta, 2011. 
május 21.)

MAGASSÁGMÉRÉS A TERMÉSZETBEN -  GALILEI NYOMÁN
Biróné Kabály Enikő

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma

A tavasz kezdetétől késő őszig lehetőségünk nyílik, 
hogy a szabadban végezzünk méréseket, megfigyelé
seket diákjainkkal. Most egy egyszerű távolságmérési 
módszert szeretnék bemutatni, amelyet bármely osz
tálykiránduláson, nyári táborban, de akár egy fizika
órán a teremből a szabadba kisétálva is elvégezhe
tünk. Nincs nagy eszközigény, és a mérések folyama
tának megértéséhez csak a háromszögek hasonlósá
gának ismerete szükséges, így a kisebbek, illetve a 
matematikában kevésbé járatos tanulók is könnyen 
megértik.

A mérések különlegessége, hogy Galileo Galilei 
leírásai alapján végezhetők el, így motivációt jelent
hetnek a fizikatörténet iránt érdeklődő tanulók szá
mára is. Galilei munkásságának megismerése szám
talan módszertani lehetőséget nyújt a mai diákok 
gondolkodásának, tudományos szemléletének kiala
kításához is, mint arról Radnai Katalin korábbi, itt 
megjelent cikkében olvashattunk [1].

Galilei 1592—I6l0 között a padovai egyetemen ta
nított mechanikát, geometriát és csillagászatot. Eb
ben az időszakban két, korábban más ismert eszköz

1. ábra. Galilei körzője, Galilei Múzeum, Firenze

egyesítésével és továbbfejlesztésével elkészített egy 
körzőt ( 1. ábra). Az 1606-ban megjelent Compasso 
geometrico e militare (Geometriai és katonai körzők) 
című műve [2] részletesen leírja a körző használatát,

2. ábra. A mi mérőeszközünk rajza
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volságot több diák vagy csoport is megméri, akkor 
lehetőség van hibaszámításra is. Eszközünk skálája 
egy arányskála, a távolságokat így tetszőleges egysé
gekben meg tudjuk határozni. Használhatjuk vala
mely testrészünket is. Az ismertetett mérésekben 
többször használjuk a láb egységet. Lépéseink mére
te nem mindig egyforma, így célszerűbb a talpunkat 
használni a méréshez. A továbbiakban a talp méretét 
nevezem lábnak. Otthon -  egy vonalzóval lemérve 
talpméretünket -  átszámíthatok a kapott magasságok 
méterre is, így a mértékegységváltás gyakoroltatása is 
lehetővé válik.

A következőkben nézzük meg néhány mérés me
netét és elemezzük!

Magasságmérés

1. Határozzuk meg egy olyan tereptárgy, épület stb. 
magasságát, amelyet teljesen meg tudunk közelíteni!

Feladat: Határozza meg egy, a lakótelepen levő 
emeletes ház magasságát!

Mérés: A ház tövétől indulva távolodjunk el x  láb 
távolságra! Állítsuk a mérőeszközünket úgy, hogy az 
egyik szár egyenese mentén elnézve a ház tetejét 
lássuk!

Az eszközünk skálájáról leolvasott értékből meg
tudhatjuk, milyen magas a ház.

A magasságmérés során három eset lehetséges:
• Ha a fonal a skálán a 100-as értéket jelöli ki (3- 

ábra), akkor a skála elkészítéséből adódóan a sötét
szürke háromszög egyenlőszárú, derékszögű. Az ABC 
háromszög ehhez hasonló, hiszen szögeik egyenlők, 
így az ABC háromszög is egyenlőszárú, azaz a ház 
magassága AB = AC= xláb.

• Ha a fonal az eszköz szemünktől távolabbi fe
lén helyezkedik el y  értéknél (a 4. ábrán példaként
5. ábra. A m agasságm érés h arm ad ik  esete , a fonal sz em ünkhöz 
k ö ze leb b  lóg.

B

3. ábra. A m agasságm érés e lső  esete , a fonal k ö zép en  lóg.

de a skálák kijelöléséről, valamint a mérési eljárások 
bizonyításáról nem szól. (A hallgatók az eszköz hasz
nálatát magántanítványként sajátíthatták el Galilei
nél.) Ez a forrása a következő magasságmérési mód
szereknek.

A körző több skálát is tartalmazott, számos mérést 
el tudtak végezni a négyzetgyökvonástól egészen az 
ágyúcső szögének a meghatározásáig. A skálák és a 
mérések részletes ismertetése e cikk keretei között 
nem lehetséges. Most csupán az egyik skálát válasz
tottam ki, ennek mintájára papírból készíthetjük el 
saját távolságmérőnket.

Egy 17x17 cm méretű kartonlapból készítjük el a
2. ábrán szürkére színezett eszközt. A skála felvételét 
szintén az ábra mutatja. A kis fehér kör egy 10x10 cm 
oldalhosszúságú négyzet csúcsa. A négyzet két olda
lát 100-100 egyenlő részre osztjuk, majd az osztópon
tokat összekötjük a kör középpontjával. Ezen össze
kötő vonalak jelölik ki a szürke negyedköríven a ská
lánkat. A skála berajzolása után az eszközt kivágjuk, a 
kis kört átlyukasztjuk, és egy erősebb fonálon levő 
nehezéket kötünk hozzá. (Alkalmas például a hor
gászboltokban kapható ólomnehezék is.)

Az elkészítés után kezdődhetnek a mérések, akár 
kis csoportokban, akár egyénileg. Ha ugyanazt a tá

4. ábra. A m agasságm érés m ásod ik  ese te , a fonal a  m éren d ő  m a
gassághoz köze leb b  lóg.

B
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y  = 70), akkor a mérőn keletkező sötétszürke há
romszögben a befogók aránya j»:100 (70:100) a skála 
elkészítéséből adódóan. Ez a háromszög hasonló az 
ABC háromszöghöz, mert a jelölt szögek merőleges 
szárú hegyesszögek, azaz egyenlők, mindkét három
szög derékszögű, így szögeik megegyeznek. A ha
sonlóságból következően AB-.AC = y. 100, amiből a 
ház magassága: AB = y.lOOAC(lépés). Ha a ház tö
vétől 100 láb távolságot teszünk meg, akkor a skálá
ról leolvasott y  közvetlenül a magasságot adja (láb 
egységben).

• Ha a fonal az eszköz szemünkhöz közelebbi 
felén helyezkedik el y  értéknél (az 5. ábrán példa
ként y  = 26), akkor a mérőn keletkező sötétszürke 
háromszögben a befogók aránya hasonlóan j^lOO 
(26:100). Ez a háromszög hasonló az ABC háromszög
höz, mert a jelölt szögek egyállású szögek, azaz 
egyenlők, mindkét háromszög derékszögű, így szö
geik megegyeznek. Itt azonban a megfelelő szögek 
másként helyezkednek el. (Ez az eset akkor fordul 
elő, ha a ház magasságánál kevesebb lépést teszünk 
meg AC irányba.)

Itt a hasonlóságból következően AB-.AC = 100: y, 
amiből a ház magassága: AB = 100:ju4C(láb).

Fontos, hogy
-  a további méréseknél is figyelembe vegyük, 

hogy a leolvasott érték mérőeszközünk melyik olda
lán helyezkedik el.

-  amennyiben a mérést szemmagasságban végez
zük, úgy a kapott magasságot a szemmagasságunkkal 
növelni kell. (A szemmagasságunk körülbelül 11,25 
láb, ezt a diákok is kiszámolhatják Leonardo da Vinci 
testarányokról írt munkája alapján.)

2. Keressünk egy olyan tereptárgyat a keresett magas
ság tövében, amelynek a nagyságát ismerjük! (Vagy 
található ugyanilyen más helyen is, ahol meg tudjuk 
az előző módszerrel mérni. Ilyen lebet például egy 
villanyoszlop vagy ajtó.)

Feladat: Határozzuk meg az AB magasságot, ha az 
FB magasság ismert (6. ábra)!

Indoklás: A skála beosztásából adódóan az először 
leolvasott értékre teljesül, hogy

AB = x
Ke TÖÖ'

Az Afelé nézve leolvasott értékből:
FB _ ^y_
Ke TÖÖ'

Az előbbi két összefüggésből kapható a keresett ma
gasságra vonatkozó fenti összefüggés.

3- Menjünk olyan távolságra a mérendő magasság
tól, ahol van lehetőségünk függőlegesen nagyobb ma
gasságba menni! (Ha nem vagyunk túl messze, akkor 
elég lehet egy székre történő felállás, vagy egymás 
nyakába ülve is próbálkozhatnak a diákok.)

Feladat: Határozzuk meg az AB magasságot, ha az 
FC távolság ismert ( 7. ábra)\

7. ábra. M agasságm érés ism ert m agasságról végezve.

Mérés: A C-bői az A irányába nézve olvassuk le az 
értéket, ez legyen x! Majd emelkedjünk az A-be és 
onnan is nézzünk az A felé, a kapott érték legyen y! A 
keresett AB magasság:

AB = FC.
x - y

Indoklás: A skála beosztásából adódóan az először 
leolvasott értékre teljesül, hogy

AB _ x
Ke ~ TÖÖ'

Az A-ből nézve leolvasott értékből:
AF'
F'F

y
100 ’

valamint AF'
F'F

AF' 
BC '

Ezek segítségével:
AB

AB _ AB _ BC 
FC AB - AF' AB AFf 

BC BC
Mérés: A C-ből az A irányába nézve olvassuk le az 

értéket, ez legyen x/Majd ugyanonnan az Afelé nézve 
kapott érték legyen y! A keresett AB magasság:

AB = -  FB.
y

X

100 = x
x y x - y ’

Töö Töö
ami a keresett magasságra vonatkozó fenti összefüggés.
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4. Vizsgáljuk a magasságot olyan távolságból, ahon
nan még 100 lábnyira távolodni tudunk!

Feladat: Határozzuk meg az AB magasságot, ha FC 
= 100 láb (8. ábray.

8. ábra. M agasságm érés két, egym ástó l ism ert távolságról végezve.

Mérés: Az F pontból az A irányába nézve olvassuk 
le az értéket, ez legyen x! Távolodjunk 100 lábnyit a 
C-be és onnan is nézzünk az A felé, a kapott érték 
legyen y! A keresett AB magasság:

a b  = -*y~.
x - y

Indoklás: A skála beosztásából adódóan az először 
leolvasott értékre teljesül, hogy

AB _ x
Hf TÖÖ'

A Cfelől nézve leolvasott értékből:
AB = y
He Töö'

Az előbbi két összefüggés felhasználásával:

BF FC = B C ^ lO fj  + 100 = 100 
AB AB AB x  AB y

1 1 1 x - y
— > ----------- —    —   —  -----------------  j

AB y  x  x y

amiből megkapható a keresett magasság.

Feladat: Határozzuk meg az AB magasságát, ha AD 
ismert C9. ábray.

Mérés: Az A pontból a C felé nézve olvassuk le a 
mutatott értéket, ez legyen x! Ezután emelkedjünk a 
D pontba, innen is nézzünk a C felé, a mutatott érték 
legyen y! Az AB magasság:

AB = -H— AD.
x - y

Indoklás: A skála elkészítéséből adódóan:

x  _ BC y  = BC
100 A ß’ TÖÖ HŐ’

AD

valamint

B D -A B ÖOO 100'
V .x

V ^  /

AB = —  BC
x

100 AD
100
y

100
X

—¥— AD. 
x - y

6. Mérjük meg egy magaslaton levő tereptárgy nagy
ságát! Határozzuk meg, milyen magas egy dombon 
levő vár várfala; milyen nagyságú a torony tetején 
levő zászló, vagy egy begyen álló fa!

Feladat: Határozzuk meg az AB nagyságát (10. 
ábray.

10. ábra. M agaslaton lévő  terep tárgy  m agasságának  m érése.

5. Mérjük meg úgy magas épület magasságát, hogy ben
ne vagyunk! Nézzünk ki egy tereptárgyat, nézzük ezt az 
épület egyik emeleti ablakából, majd menjünk néhány 
emelettel magasabbra és onnan is nézzük meg!

9. ábra. M agasságm érés a m éren d ő  tereptárgyról.

Mérés: A D pontban nézzünk eszközünkkel az A 
pont felé, legyen a kapott érték x !Ezután közelítsük a 
C ponthoz -  számolva, hány láb távolságot teszünk 
meg -  mindaddig, amíg a műszerünkkel a B felé néz
ve ugyanazt az értéket látjuk (x-et), mint az előbb! 
Ekkor az AB magassága:

Indoklás: A skála felvételéből következik, hogy

AC x  BC
~CD TÖÖ ~CF'

így
AB = A C -B C  = —  CD - —  CF = —  FD.

100 100 100
Az FD hosszát tudjuk, így az Aß kiszámítható.
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Vízszintes távolságmérés

7. Határozzuk meg, milyen messze van egy folyó, 
patak, egyéb tereptárgy a hegytől, ha ismerjük a hegy 
magasságát!

A) feladat: Határozzuk meg a BC távolságot, ha az 
AB ismert {11. ábraf.

Mérés: A hegy tetejéről irányítsuk eszközünket a 
tereptárgy felé, olvassuk le a mutatott értéket, ez le
gyen: x! Ekkor

BC x
ÍÖ Ö

AB.

Indoklás: A skála felvételéből közvetlenül adódik 
az összefüggés.

B) feladat: Határozzuk meg a vízszintes AB távol
ságot (J2. ábrajl

Mérés: Lépjük 100 lábat az AB egyenesében, így a C 
pontba érünk, majd ismét lépjünk 100 lábat erre me
rőlegesen, ekkor kapjuk a D pontot. Mérőnk egyik 
szárát a CD egyenesében elhelyezve húzzuk ki a fo
nalat az A irányába, majd olvassuk le a mutatott érté
ket, legyen ez x/Az AB távolság:

AB 10000
x

- 100 (láb).

12. ábra. T ávolságm érés két, egym ásra m erőleges, ism ert távolság 
segítségével.

Indoklás: A skála felvételéből adódóan
x

100
DC
AC ->AC 100

x
DC 10000

x
valamint AB = AC- BC = A C -100. A két összefüggés
ből adódik a fenti képlet.

Remélem, hogy a fenti mérések színesebbé, gazdagab
bá teszik a kirándulásokat. Tapasztalatom szerint élve
zik a csoportban és a szabadban való munkát, verse
nyeznek, kinek sikerül pontosabban megmérni a to
rony magasságát. Különösen jó, ha egy lentről történő 
mérés után felmászva megtaláljuk kiírva a magasságot.

Nem feltétlenül kell Galilei fenti méréseit követ
nünk, magunk is találhatunk ki méréseket az eszköz 
segítségével. Jó szórakozást hozzá!

Irodalom
1. R adnóti Katalin: G alilei sze rep e  a mai, m o d em  v ilágképünk  ki

a laku lásában  -  II. Fizikai Szemle 59 /2  (2009) 59-61.
2. G alileo Galilei: Operations o f  the geometric a n d  military com

pass, 1606. Az angol fordítást Stillman D rake készítette , F irenze, 
1977. (A köv e tk ező b an  m egjelölt w eb-helyrő l letö lthető .)

3. A firenzei Galilei M úzeum  honlapja: h ttp ://w w w .m u seo g a lileo .it
4. A Galilei M úzeum  körzővel kapcsolatos interaktív anyaga: h ttp ://  

brunelleschi.im ss.fi.it/esplora

KOROK ÉS TUDÓSOK
-  A SZÍNPADON ARKHIMÉDÉSZ, GALILEI ÉS NEWTON
A szegedi Kutatók Éjszakájától a koppenhágai Science on Stage-ig

Farkas Zsuzsanna
Szegedi Tudományegyetem JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszék

Gajdos Tamás, Major Balázs, Nagy Andrea
Szegedi Tudományegyetem fizikus MSc-szakos hallgatók

Mottó: Ha fürödni látnánk Arkhimédészt egy fürdőkád
ban, Galileivel futnánk össze a pisai torony tövében, az 
almafa alatt szunnyadó Newton mellett sétálva fognánk 
halkabbra lépteinket, talán meg sem lepődnénk ottlétük 
miatt, olyannyira köztünk élnek ők. Kortársaik minden 
korok tudósainak, tanítóik minden korok tanulni vágyó

ifjainak. A felhajtóerőt, a távcsövet, a gravitáció törvé
nyeit ismernénk már nélkülük is. De ők többet adtak ne
künk: a bitet, bogy a világ megismerhető, s a bizonyos
ságot, hogy nincs nagyobb intellektuális élmény, mint 
megcsillanni látni a mindennapok kesze-kusza rendet
lenségében a természet törvényeinek aranyrögeit.
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11. ábra. T ávolságm érés ism ert m agasság  segítségével.
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A Szegedi Tudományegyetem három fizikus MSc- 
szakos hallgatójával arra vállalkoztunk, hogy színpa
don idézzük meg a fizikatörténet fent említett óriásait, 
és színpadi jelenetekkel tisztelegjünk előttük. A Kuta
tók Éjszakája rendezvényen (Szegedi Tudományegye
tem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Általános és 
Környezetfizikai Tanszék, 2010. szeptember 24.) a 
korhű jelmezbe öltözött Major Balázs mint Arkhimé
dész, Nagy Andrea mint Galilei és Gajdos Tamás mint 
Newton több száz általános és középiskolásnak -  és 
sok felnőttnek -  mutatták be kísérleteiket, meséltek 
felfedezéseikről, életükről népszerűsítve ezzel a fizika 
tantárgyat és a fizika tudományát. A „tudósokat” a 
rendezvény délutánján Szabó Gábor akadémikus, az 
egyetem rektora is fogadta Cl- ábra).

A hallgatók előadásáról a Szegedi Tudományegye
temen 2011 márciusában filmfelvétel készült, amely 
rövidesen látható lesz egyetemünk honlapján.

A Science on Stage Természettudomány-tanítási 
fesztivál Magyarországon rendezvény döntőjén (Cso
dák Palotája Budapest, Millenáris Park, 2010. október
2.) egy rendhagyó, időutazó fizikaórát tartottunk. Az 
arkhimédészi hengerpár Arkhimédész kezében min
denkivel megértette a felhajtóerő törvényét, a bemu
tatott arkhimédeszicsavar-modell pedig segített ab
ban, hogy elképzeljük az egyiptomi földek öntözésé
re ténylegesen megszerkesztett gépezetet. Galilei a 
négycsatornás Galilei-lejtőn szemléltette a gyorsuló 
mozgást, és bemutatta a Jupiter bolygó általa felfede
zett holdjait egy saját készítésű modell segítségével. 
Newton beszélt a gravitációról, mindenkit almával 
kínált, és megmutatta, hogy prizmával a fehér fényből 
színes spektrum készíthető, azaz a fehér fény színekre 
bontható.

A Kutatók Éjszakája az Európai Bizottság támoga
tásával 2008 óta Európa-szerte, minden év szeptem
ber végén megrendezésre kerülő, egész napos, feszti- 
vál-jellegű eseménysorozat. A rendezvény célja a tu
domány, a tudományos eredmények és a tudományos 
életpálya népszerűsítése elsősorban a 10-18 éves fia
talok körében. A nyitott egyetemi kutatói laboratóriu
mok, a játékos ismeretterjesztő előadások, vetélke
dők, kiállítások, interaktív bemutatók a remények 
szerint a tudomány olyanfajta kommunikációját jelen
tik, amelyek a Facebook, az Internet, az iWiW és más 
kommunikációs csatornák mellől is képesek felállítani 
a fiatalokat, legalább egy fél napra. A Kutatók Éjsza
kája rendezvénysorozat mottója egy Einstein-idézet: 
„Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenve
délyesen kíváncsi.”

Az utóbbi évtized(ek)ben a fizika tantárgy tanításá
nak kis hatékonyságból származó problémája hozta 
létre 2000-ben a CERN (Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet), az ESA (Európai Űrügynökség), az ESŐ 
(Európai Déli Obszervatórium) és az Európai Bizott
ság támogatását élvező Physics on Stage fesztivált 
azzal a céllal, hogy elsősorban a résztvevő országok 
fizikatanári közössége számára teremtsen tapasztalat- 
cserére, innovatív kísérleti bemutatóra alkalmas hely
színt. A konferencia tematikája később biológiával és

1. ábra. Nagy A ndrea, M ajor Balázs, Szabó G ábor professzor, a Sze
ged i T udom ányegyetem  rek to ra  és G ajdos Tam ás a  K utatók Éjsza
kája szeged i ren d ezv én y én  a  József Attila T anulm ányi és Inform á
ciós K özpontban .

kémiával bővült, és létrejöttek a Science on Stage 
konferenciák. A cél továbbra is az, hogy a természet- 
tudományos tantárgyak tanításának hatékonysága 
növekedjen, illetve megforduljon az a nemkívánatos 
folyamat, amelyet a természettudományos tantárgyak
tól való elfordulás jelent az oktatás minden szintjén.

Hadd hívjuk meg most az Olvasót egy időutazó 
fizikaórára, ahol a fent említett előadásokból idézünk 
azzal a céllal is, hogy hátha lesznek a Kedves Kollé
gák „vonzáskörzetében” olyan tanulók, akik szívesen 
idéznék meg hasonló módon a múlt nagy fizikusait.

Arkhimédész (i. e. 287-212)

„Tisztelt Olvasó!
Arkhimédész vagyok, az ókor legnagyobb tudósá

nak, a világ legnagyobb matematikusának tartanak. Ne
vem vaseszűt jelent. Szürakúzában, a szicíliai görög vá
rosállamban születtem időszámításuk előtt 287-ben.

Történetíróim szerint a második pun háborúban 
római hajókat gyújtottam fel. Az igazság az, hogy va
lóban készítettem ostromgépeket, emelőket és tükrö
ket is. Csigasoraimmal a hajókat legénységükkel és 
rakományukkal együtt is el lehetett vontatni. A rólam 
elnevezett csigasor egy állócsigából és több mozgó
csigából áll. A mozgócsigák egyik kötélágát egy stabil 
tartószerkezethez rögzítik, míg a másik ág egy előző 
mozgócsiga tengelyét terheli. Az állócsigán az első 
mozgócsiga mozgó kötélága van átvetve, ezt húzva 
emelhető fel a teher. Mivel a mozgócsigára eső terhe
lés a két kötélág között egyenletesen oszlik el, ezért n 
darab mozgócsigából álló csigasor esetén a teher fel
húzásához használt kötélre csak a teher 2”-ed része 
esik. Ez utóbbi összefüggés miatt nevezik ezt a csiga
sort hatványcsigasornak is (2. ábra).

Attól váltam széleskörűen ismertté, hogy Egyiptom
ban a földek öntözésére vízemelő gépezetet -  arkhi
médészi csavart -  szerkesztettem. Az eszköz legfonto
sabb eleme egy spirál alakúra meghajlított cső, amely 
a vízszintessel 20-25°-os szöget bezáró fémtengely-
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2. ábra. A rkhim édészi csigasor. A m ozgócsigák szám ának  n ö velé
sével c sö k k en th e tő  a te h e r  fe lhúzásához szükséges erő.

hez van rögzítve. A használat során a cső alsó végét 
vízbe merítik, míg a cső másik vége a víz szintje fölött 
ér véget. Ha a berendezést egy hajtókarral a hosszten
gelynél megforgatjuk, akkor a cső alsó végén a csőbe 
kerülő víz minden forgatásnál egy menettel maga
sabbra kerül, és végül kifolyik a csőből (3. ábra).

Mindenki ismeri a később rólam elnevezett felhaj
tóerő-törvényt, akár énekelve is: »Minden vízbe már
tott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa 
kiszorított víz súlya.- A felhajtóerő törvényéről jut 
eszembe az alábbi történet. Hieron, Szürakúza királya 
-  aki egyébként rokonom volt -  egy ajándék koronát 
csináltatott. De kételye támadt, hogy az ötvös vajon 
beletette-e az összes aranyat, amit kapott, vagy eset
leg ezüsttel pótolta. A király engem kért meg, hogy 
találjak ki módszert, amivel a kérdés eldönthető.

A megoldást fürdés közben találtam meg. Két dolgot 
vettem észre, egyrészt azt, hogy a vízben könnyebbnek 
érzem magam, másrészt azt, hogy a víz szintje annál 
magasabb a kádban, minél jobban belemerülök. Ekkor 
fogalmazódott meg bennem a felhajtóerő törvénye. 
Örömömben kiugrottam a kádból, és Szürakúza utcáin 
végigfutva tudattam a világgal, hogy: »Heuréka, heuré
ka... megtaláltam, megtaláltam!«

3■ ábra. A rkhim édészi csavar. A k é p e n  lá tható  arkh im édészi csavar 
a  szeged i K őrösy Jó z se f  S zakképző  Iskola eredeti C alderoni-gyárt- 
m ányú k észü léke  alap ján  készült. A fluoreszcein-oldatta l m egtöltö tt 
csavarm odellt b em uta tta  a  d án  televízió Science on Stage fesztivál
ról tudósító  adása.

A felhajtóerő törvénye szépen demonstrálható az 
úgynevezett arkhimédészi hengerpárral. A hengerpár 
két -  egymás alatt elhelyezett -  hengerből áll. Az alsó 
henger tömör, a felső felül nyitott, és térfogata meg
egyezik az alsó henger térfogatával. A hengerpárt 
rugós erőmérőre akasztva, majd az alsó hengert vízbe 
merítve megfigyelhető, hogyan változik a hengereket 
tartó erő. Ha az alsó henger kicsit is vízbe merül, ki
sebb tartóerőre van szükség. Ha az alsó hengert telje
sen vízbe merítjük, és a felső hengert teletöltjük víz
zel, az erőmérő ugyanakkora értéket mutat, mint leve
gőben. A víz által a hengerre kifejtett felhajtóerő tehát 
megegyezik a henger térfogatával azonos térfogatú -  
vagyis a henger által kiszorított -  folyadék súlyával.

A felhajtóerővel magyarázható a Cartesius-búvár 
(.Descartes, 1596-1650) működése is. A kísérleti esz
közt úgy állítjuk be, hogy a búvár az üveg tetején úsz- 
szon. Ilyenkor a búvárra ható felhajtóerő egyenlő a 
ráható gravitációs erővel. Ha megnyomjuk a palackot, 
a búvár lesüllyed, mert a folyadék összenyomhatat- 
lansága miatt víz kerül a búvár testébe, és a gravitá
ciós erő nagyobb lesz a felhajtóerőnél.

A matematika mindig nagyon érdekelt, ezért Ale
xandriába mentem Euklidesz tanítványaihoz matema
tikát tanulni. Később bebizonyítottam, hogy a kör 
kerületének és átmérőjének aránya minden kör ese
tén ugyanaz. Ezt a számot ma Jt-nek hívják, értékét én 
3,142-nek találtam. Bizonyítottam továbbá, hogy egy 
gömb felszíne és térfogata úgy aránylik egymáshoz, 
mint a köré írt egyenes henger felszíne és térfogata. 
Beláttam, hogy egy gömb, a köré írható legkisebb 
henger, és a hengerbe írt kúp térfogatának aránya 
egész számokkal írható le: a henger, a gömb és a kúp 
térfogatainak arányára a 3:2:1 arányt kaptam. Erre az 
eredményre olyan büszke voltam, hogy úgy rendel
keztem, síromra is ezt a geometriai ábrát véssék.

Matematikával életem végéig foglalkoztam. Az en
gem leszúrni készülő katonához szóló utolsó monda
tom: »»Noli turbare circulos meos!« azaz Ne zavard a 
köreimet!, hiszen éppen geometriai ábrák rajzolása 
közben háborgatott.

Halálom után felfedezéseim sajnos hosszú időre 
feledésbe merültek, elsősorban az alexandriai könyv
tárat sújtó tűzvész következtében. Még évszázadokat 
kellett várni olyan tudósokra, akik az enyémekhez 
hasonló, nagy felfedezéseket tettek, közéjük tartozott 
Galileo Galilei. Köszönöm a figyelmet!”

Galileo Galilei (1564-1642)

„Üdvözlöm Önöket, az én nevem Galileo Galilei, és a 
mai napon az a tisztem, hogy meséljek Önöknek az 
életemről.

1564-ben láttam meg a napvilágot Pisában, de nem 
akarom Önöket untatni a részletekkel, elég az hozzá, 
hogy hamar a matematika és a fizika felé fordultam, 
bár először orvosi tanulmányokat folytattam a pisai 
egyetemen. Életem során sok mindennel foglalkoz
tam, szerkesztettem mikroszkópot, osztókörzőt, sőt
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4. ábra. Galilei-lejtő. A gyönyörűen felújított, m integy 100 éves, négy- 
csatornás Galilei-lejtő. A négyzetes úttörvény szerint növekvő  utak 
m egtételéhez tartozó időtartam okat a lejtőn elhelyezett csengők jelzik.

még termoszkópot is. Ha jól hallottam, manapság 
elneveztek rólam egy hőmérőt, de ez az eszköz telje
sen más elven működik. A pisai dóm egyik csillárját 
figyelve -  észrevettem, hogy az inga lengésének ideje 
nem függ a kitérés mértékétől -  felfedeztem az izo- 
kronizmust.

Számomra a világ megismeréséhez mindig a kísér
leteken át vezetett az út, de remélem, megbocsáta
nak nekem, ha az idő szűke miatt a továbbiakban 
csak legjelentősebb felfedezéseimről ejtek néhány 
szót. Ha már a kísérleteknél tartunk... Épp a minap 
hallottam egy érdekes anekdotát a pisai ferde torony
ban elvégzett kísérletemről. Bizonyára hallottak a kí
sérletről, de ki kell ábrándítanom Önöket, mert ezt a 
kísérletet én soha nem végeztem el. Ugyanis még 
szép vízórám segítségével sem volt meg a technikai 
lehetőségem, hogy a szabadon eső kövek esési idejét 
megmérjem, mert a kövek túl gyorsan esnek. Azon
ban egy sokkal lassúbb lefutású mozgásnál, lejtőn gu
ruló golyók segítségével máris bebizonyítom önök
nek, hogy a testek a tömegüktől függetlenül egyszer
re érnek a lejtő aljára, ha a légellenállástól eltekin
tünk. Tapasztalatom szerint, ha a lejtőn a csengőket a 
megfelelő távolságokba helyezzük, például 10, 40, 90 
és l60 cm-re (4. ábra), akkor az egyszerre indított 
golyók egyenlő időközönként érik el azokat. Hallgas
sák csak! ...

És most térjünk vissza a szabadesésre! Mivel a fent 
említett jelenség bármilyen hajlásszögű lejtőn érvé
nyes, és mivel a szabadesést tekinthetjük egy speciális 
lejtőnek is, amelynek hajlásszöge 90 fok, a lejtőn ta
pasztaltak a szabadon eső testekre is érvényesek. 
Ezen eredményeimet a Discorsi című művemben pub
likáltam.

5 . ábra. A Ju p ite r  bo lygó  Galilei által fe lfedezett holdjaival. A Ju p i
ter b o lygó  és a  M edici-csillagok, azaz  a Ju p ite r  b o lygó  é s  a Galilei 
által fe lfedezett n ég y  hold: az Io , az E uropa, a G anym edes é s  a 
Callisto. A m o d e llb en  a h o ld ak  m éretarányai, a b o lygó tó l m ért tá 
vo lságaik  arányai é s  a  p e rió d u sid ő k  arányai m egfele lnek  a  va ló 
ságnak.

Ejnye-ejnye, az én memóriám sem a régi már! A 
kedvenc eszközömről majdnem megfeledkeztem, 
pedig ennek köszönhetem számos korszakalkotó 
felfedezésemet. Természetesen a távcsőről fogok be
szélni. Távcsövem egy szóró- és egy gyűjtőlencséből 
állt, elérte a hihetetlen 12-szeres nagyítást, használa
tával a Világegyetem ezer csodája tárult a szemem 
elé. Ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy táv
csövem látószöge igen kicsi, és a széleken a látótér 
elég sötét, viszont az objektum keresését megköny- 
nyíti, hogy egyenes állású képet ad. Távcsövemmel 
vizsgáltam a Hold felszínét, a Nap foltjait és a Vé
nusz fázisait.

Észrevettem, hogy a Tejút száz meg száz csillagból 
áll, de legnagyobb felfedezésemet, amelynek ebben 
az évben van négyszáz esztendeje, mégis a Medici- 
csillagok jelentették. Név szerint: az Io, az Europa, a 
Ganymedes és a Callisto. Ha jól tudom, ezeket ma 
Galilei-holdaknak nevezik, és azt hallottam, hogy egy 
bizonyos Olaf Römer az Io segítségével mérte meg 
először a fény sebességét is.

Mint ahogyan az általam készített modellen is lát
szik (5. ábra), minden hold a Jupiter körül kering. 
Természetesen a Jupiter mérete a valóságban jóval 
nagyobb, de a holdak méretének, pályájának és ke
ringési idejének aránya megfeleltethető a valóságnak. 
Ennek a rendszernek a megléte már önmagában is 
megerősíti, hogy a kopernikuszi tanok igazak, és nem 
a Föld, hanem a Nap a Világegyetem középpontja. 
Sajnálatos módon ezen állításomat az inkvizíció előtt 
vissza kellett vonnom, de megsúgom Önöknek, hogy 
helyességében a mai napig sem kételkedem.

Ezt a felfedezést tekintem életem fő művének, de át 
is adom helyemet az elkövetkező kor nagy tudósá
nak, Sir Isaac Newtonnak, aki sok minden más mel
lett megalkotta a klasszikus mechanikát, felállította a 
mechanika axiómáit, de az igazság az, hogy az első 
axiómát már én is megfogalmaztam. Köszönöm meg
tisztelő figyelmüket.”
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Sir Isaac Newton (1643-1727)
„Tisztelt Olvasó!

Én Sir Isaac Newton vagyok. Magam bemutatására 
idézném Alexander Pope-ot. Az idézet sírfeliratomra 
is felkerült:

»Sűrű éj borítá bé a Természetet,
Newtont küldé az Úr: tégyen Törvényeket!»

Az előttem szereplő tudóst a római egyház üldözte 
és szinte szobafogságban halt meg Firenzében. Én 
egy szerencsésebb helyen születtem 1643. január
4-én, egy lincolnshire-i kis falucskában, ahol az egy
ház hatalma nem korlátozta a tudósi munkát. Egy 
olyan társadalomba születtem, ahol a tudósok elis
mert, a király által fizetett, tiszteletben álló személyek 
voltak. A hely Anglia, ahol egy új korban a tudomány 
új szelei fújtak.

Tudósi történetem a tükrös távcsővel kezdődött. Ez 
annyira lenyűgözte a korabeli tudósokat, köztük 
Hooke-ot, az experimentátort, hogy alig 29 évesen 
már a Királyi Társaság tagja lehettem. Galilei távcsö
vének képalkotását -  bár minden tiszteletem az övé -  
a színi hibák zavarják. A lencsével leképezett fény
pontok körül ugyanis a diszperzió miatt mindig színes 
gyűrűrendszer alakul ki. Azonban a tükrös távcsőben 
nincs fénytörés, nincs diszperzió, és a kép is élesebb.

De nézzünk bele a diszperzió fizikai hátterébe egy 
hozzám fűződő történet kapcsán: Történt ugyanis, 
hogy a fényt saját »detektorommal«, a szememmel 
vizsgáltam direkt módon. Ez látáskárosodást okozott, 
aminek orvoslására három napra sötét szobába zárat-
6. ábra. Sir Isaac N ew ton  prizm ával, London, M adam e T ussauds- 
m úzeum .

tam magam. Három nap hosszú idő, szerettem volna 
folytatni kutatásaimat. Fúrtam a falon egy lyukat és 
azon át egy keskeny fénysugarat engedtem be a szo
bába. A fényt egy prizmára vetítettem, a prizma után 
ernyőt helyeztem el. Az ernyőn felfogott fény csíkban 
nagy meglepetésemre megjelentek a szivárvány szí
nei. Mivel máshonnan nem érkezhettek a színek, meg 
kellett állapítanom, hogy a fehér fény a színek megfe
lelő arányú keveréke, a prizma »csak« szétválogatja 
őket (6. ábra). Egyébként az esőcseppekben keletke
ző szivárvány színeit is hasonló jelenség okozza.

A korabeli elmélet szerint a fehér szín egy tiszta rez
gés, amely az anyaggal történő kölcsönhatás során kü
lönböző alhullámokat bocsát ki magából. Én ezt a felte
vést elvetettem, helyette a sajátomat alkalmaztam, amit 
nevezhetünk szubsztancia- vagy anyagelvnek. Kimond- 
tam, hogy a fehér fényben megtalálható az összes szín, 
azaz a színek nem a fény elváltozásai, hanem a priz
mán történő különböző mértékű fénytörés következ
ményei. Ezeket az eredményeimet az 1700-as évek ele
jén megjelent Optikámban adtam közre.

De ne szaladjunk előre az időben! Ugyanis, bár 
csak később -  a Principiában -  publikáltam a moz
gásra vonatkozó törvényeimet, már ifjú koromban 
elvégeztem a szükséges számításokat. Egyik legna
gyobb sikeremről fogok most beszélni, úgyhogy ké
rem, figyeljenek! Kezdetben a görögök úgy gondol
ták, hogy két külön fizika létezik. Egyik, ami a Földön 
és annak közelében érvényes, míg egy másik, ami az 
égi objektumokra és a csillagokra érvényes. Az égi 
szférában Tycho de Brachénak a Mars bolygóval kap
csolatos méréseit felhasználva Kepler hosszú számítá
sok útján felállította a bolygómozgás három törvé
nyét. A földi szférában Galilei ejtési kísérletei -  mint 
ahogy hallottuk -  nyújtottak valami törvényszerűsé
get. Alig múltam húsz éves, és folyamatosan ezek a 
gondolatok jártak a fejemben, ezek a kérdések lebeg
tek a szemem előtt, én pedig türelmesen vártam, hogy 
a megvilágosodás apró sugarai végül egy kristálytiszta 
ragyogássá álljanak össze.

A múltkor egy kisfiú megkérdezte tőlem, hogy 
tényleg a fejemre esett-e egy alma. Ezt itt most le kell 
szögeznem, hogy, bár szüleim háza tényleg egy al
máskert mellett volt, és tényleg sokat ültem almafák 
alatt, amikor otthon voltam, de ilyen soha nem tör
tént. Ez valamelyik életrajzíróm reklámfogása. A lé
nyeg viszont az, hogy az alma esését ugyanaz az erő 
okozza, mint ami a Holdat a Föld körül tartja, tehát 
csak egy fizika létezik. Bár Kepler jól írta le a bolygók 
mozgását, a miértre azonban én adtam meg a választ! 
Ez az erő pedig a gravitációs erő, az egyetlen erő, ami 
összetartja Naprendszerünket és bennünket a Földhöz 
ragaszt. A közönséges látható anyag fejti ki ezt az 
erőt, s ezen az erőn kívül -  amely a távolság négyze
tével csökken -  nincs szükség más erőre! Ezt az ered
ményt -  összekapcsolva a testek mozgásáról szóló 
kézirattal -  publikáltam is, a könyv címe: Philosophie 
Naturális Principiá Mathematica, avagy röviden 
Principiá. Ebben már szerepelt az általános összefüg
géseket magyarázó három törvényem:
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1. Minden test megmarad nyugalmi állapotában 
vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgásában mind
addig, míg és amennyiben kívülről ráható erők ennek 
az állapotnak megváltoztatására nem késztetik.

2. A mozgásmennyiség megváltoztatása arányos a 
rá ható erővel s azon egyenesnek irányában megy 
végbe, amelyben ez az erő hat.

3. Minden hatással együtt egyenlő nagyságú és el
lenkező irányú ellenhatás is fellép, vagy más szóval, 
két test kölcsönösen egymásra gyakorolt hatása 
egyenlő egymással s ellentétes irányú.

Van egy negyedik axióma is, amit ugyan nem én 
fedeztem fel, de a sajátjaim mellett igen jól mutat, és 
hiba lenne nem megemlíteni. Ez a Stevin-tétel.

4. Ha egy testre egyidejűleg több erő hat, akkor ezek 
együttes hatása megegyezik vektori eredőjük hatásával.

Köszönöm, hogy ennyien megjelentek előadásun
kon, és bár sokan úgy gondolnak rám, mint valami 
félistenre, azt fontos leszögeznem, csak azért láttam 
messzire, mert olyan óriások vállán állhattam, mint 
Arkhimédész és Galilei.”

A Csodák Palotájában bemutatott színpadi jelenettel 
nagy örömünkre részt vehettünk -  a magyar delegáció 
tagjaiként -  a Koppenhágában megrendezett Science 
on Stage fesztiválon, 2011. április 16-19. között (7. áb
ra). Mind az ötlet, hogy színpadi kellékekkel, korhű öl
tözékben tegyük látványossá a fizikaórák olykor szá
raznak tűnő tananyagát, mind a megvalósítás sok elis
merésben részesült. A kosztümös hallgatók látványa 
nemcsak a rendezvény megnyitóján, de folyamatosan 
vonzotta a média munkatársait és az érdeklődő látoga
tókat. Örömmel töltött el bennünket a görög küldöttség 
meghatódottsága Arkhimédész láttán, a román és bol
gár vendégek kedves ajándéka, vagy a svéd delegáció 
meghívása a facebook-oldalukra. Kérésre büszkén áll
tunk az érdeklődők mellé egy-egy fénykép erejéig. 
Ilyenformán -  ha személyesen nem is -  az emlékek fel
idézése révén számos országba eljuthat kis csapatunk.

7. ábra. A Science on Stage k on ferenciák  hazai szervezői Kovách 
Á dám  és Sükösd Csaba tá rsaságában  a  k o p p en h ág a i fesztivál m a
gyar stand ja  előtt.

Szinopszis

A tudós nem érheti be az igazságnál kevesebbel! De 
az igazság kényes. Hitben, hűségben, kitartásban a 
legjelesebbnek kell lenned, hogy rád figyeljen. Ő még 
csak ígéret, de te már a rabszolgája vagy, s elvárja, 
hogy az is maradj... a máglyáig, ha kell!

Hisszük, hogy olyan tudósokat idéztünk meg az el
múlt oldalakon, akik méltónak bizonyultak egykor az 
igazság mosolyára.
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300 ÉVES A KÍSÉRLETI FIZIKA OKTATÁSA SÁROSPATAKON
Bigus Imre

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak

Az 1531-ben alapított sárospataki Református Kollé
gium a tudomány és a művelődés fellegvára volt év
századokon át. Itt tanított a pedagógiai módszeréről 
leghíresebb pedagógus, Johannes Amos Comenius 
1650 és 1654 között, aki beköszöntő beszédét A lelki 
tehetségek kiműveléséről címen tartotta, és a szemlél
tető oktatás híve volt.

De itt tanított Pósaházi János (1628-1686), az első 
hazai „Philosophiae Naturális” (1667) szerzője, aki 
elfogadta a tehetetlenség elvét: „valamely test megma
rad abban az állapotában, amelyben van, hacsak vala
mi más mozgó test akár belülről, akár kívülről innen

ki nem mozdítja.”1 Newton és Pósaházi megfogalma
zásai egyidőben keletkezhettek, nyilván mindketten 
jól ismerték Galilei l632-es munkáját és elfogadták az 
abban szereplő fenti megállapítást.

Míg Comeniusnál a fizika a filozófia részeként sze
repel, addig Simándi István immár 300 évvel ezelőtt, 
1709-ben és 1710-ben kísérleti módszerekkel tanította a 
fizikát. Simándi munkássága azért is nagyon jelentős, 
mert talán egész Európában elsőként oktatta a fizikát

1 M. Z em plén  Jolán: A magyarországi f iz ik a  története 1711-ig, 
285. o.
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1. ábra. B ertha Zoltán festm énye (1962)

kísérleti eszközök segítségével, ezzel az ország összes 
iskoláját megelőzte; a debreceniek híres professzorát, 
Hatvani Istvánt negyven évvel, Hollandiát, ahol 1720 
körül S’Gravesande tartott kísérleti előadásokat, tíz 
évvel előzte meg, de Oxford mögött is csak nyolc évvel 
maradt le, ahol John Keill (1671-1721) professzor az 
1700-1701. tanévben tanított kísérleti fizikát.

Simándiról nem maradt fenn portré, arckép, olaj- 
festmény, sem nyomtatott vagy kézzel írott feljegyzés, 
mindössze egyetlen sajátkezű aláírása olvasható a 
végrendeletén.

A Református Kollégium Gimnáziumának igazgatói 
irodájában látható egy fantáziakép, olajfestmény, 
amelyet Bertha Zoltán, a gimnázium tanára készített 
(1962), és ezen II. Rákóczi Ferencnek mutatja be Si- 
mándi a Hollandiából hozott egyik eszközét, a légszi
vattyút ( 1. ábra).

Simándi István 1675-ben született Abaúj megyében, 
de arra, hogy hol, nincs adat. Ekkorra a Tolnai Dali 
János és Comenius vezetésével virágkorát élő iskola 
már a múlté, mert 1671-ben az iskola feloszlott, a ki
sebb tanulók hazaköltöztek szüleikhez, a nagyobbak 
pedig Pósaházi János és Buzinkay Mihály vezetésével 
Debrecenen át Erdélybe vándoroltak, és magukkal 
vitték a nyomdát és a könyvtárat (2. ábra).

Erdélyben Apafi Mihály a gyulafehérvári Kollé
giumban telepítette le őket. Sárospatakon 1682. de
cember 22-ig nem volt iskola. A Thököly-féle felkelés 
hírére a diákság egy része visszaszivárgott Sallai Pál 
szenior vezetésével. Buzinkay 1683-ban, Pósaházi 
1686-ban Erdélyben meghalt. Ebben az időben nem 
volt tanár az iskola élén. 1686. február 9-én id. Csécsy 
Jánost választották az iskola élére, de 1687. április 24- 
én az iskolát újra el kellett hagyni. A diákok Csécsy 
vezetésével 1687. június 12-én Göncön telepedtek le.

Közben Simándi iskoláskorú lett, arról sincs adat, 
hogy hol tanult mint kisdiák, de nagy valószínűséggel 
állítható, hogy a pataki Kollégium valamely partikulá
jában. Apja minden bizonnyal abba az iskolába adta, 
ahol ő is tanult, Sárospatakra, de a pataki iskola ekkor 
Göncön működött, így feltételezhetjük, hogy Göncön 
lett kisdiák.

Azt már biztosan tudjuk, hogy a főiskolai hallgatók 
sorába 1695-ben Göncön írták be, ám az iskola diák
jainak 1695. március 25-én innen is távozniuk kellett. 
A bujdosó iskola Csécsy vezetésével Kassára vonult, 
és 1695. május 20-án Kassa belvárosában telepedtek 
le, de ez is csak egy évig tartott, mert 1696. március 
27-én a külvárosba szorultak.

1701-ben a Kassa külvárosába kényszerült iskola 
első diákjává, szeniorrá választották a tehetséges, ki
váló tanuló Simándit, aki lelkes segítője volt a nehéz 
időben Csécsynek. Tudása, rátermettsége alapján ke
rült 1702-ben a miskolci iskola élére. 1704-ben innen 
ment hároméves külföldi tanulmányútra. Minden 
okunk megvan arra, hogy feltételezzük, Európa azon 
egyetemeit látogatta, ahol a legkorszerűbb eszméket 
hirdették. Valószínű, hogy Utrecht, Leyden, Franeker 
akadémiáit látogatva képezte magát, de egy nem 
megbízható forrás szerint Bázelbe is eljutott.

II. Rákóczi Ferenc seregei ostrom alá vették Kassát. 
A győztes sereg egyik tábornoka, Orosz Pál Kispata- 
kon kapott szállást, és a romladozó iskola épületét 
1703. augusztus 25-én visszaadta a reformátusoknak. 
Csécsy csak 1705. május 14-én tért vissza Patakra, 
családja nélkül.

1705 szeptemberében, mint a zempléni reformátu
sok követe vett részt a szécsényi országgyűlésen, és mi
után 1706. január 26-án minden vagyonával együtt visz- 
szakapták az iskolát, 1706. március 4-én egész családjá
val Patakra költözött. Csécsy hívta meg Patakra tanár
nak Simándit, egykori diákját, amit ő el is fogadott.

Simándi a hagyományoknak megfelelően külföldi 
vándorlásai során elsősorban teológiai tanulmányokat 
folytatott, de a teológián és a kartéziánus filozófián túl 
felfigyelhetett a természettudományok eredményeire. 
Biztosan állíthatjuk, hogy a coccejanizmus nagy ha
tással volt rá, hiszen könyvtárhagyatékának lajstromá
ban kétszer is szerepelnek Coccejus művei, egyszer 
latin és egyszer francia nyelven. Külföldről hozott 
könyveinek jegyzéke, amely huszonhat címet, mint-
2. ábra. B ujdosó patak i d iákok , d o m b o rm ű  a Sárospataki Nagy
könyvtár bejáratánál
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3. ábra. Sim ándi István  egyik ú tlevele

egy negyven kötetet sorol fel, azt bizonyítja, hogy jól 
ismerte a németalföldi tudósok munkáit, a fizikában 
feltörő angol tudósok és filozófusok összefoglaló mű
veit, többek között John Lightfoot, a cambridge-i 
egyetem teológia professzora valamennyi munkáját.

Külföldi tanulmányútjáról 1707-ben tért haza. Sá
rospatakon beszámolt az iskolatanácsnak arról, amit 
látott és tapasztalt külföldi tartózkodása alatt, és java
solta, hogy a fejlődő tudományokkal tartsanak lépést 
Patakon is, ezért haladéktalanul kezdjék meg a termé
szettudományok korszerű eszközökkel való oktatását. 
Ebből a beszámolóból nem maradt meg egy szó sem, 
pedig feltehetően a magyar pedagógiatörténet egyik 
legbecsesebb okmánya lehetne. De azt, hogy alapos, 
meggyőző erejű lehetett, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy az iskolatanács 800 rhénusi aranyforin
tot2 szavazott meg Simándinak, hogy a kollégium 
tönkrement felszereléseit pótolja és vásároljon új esz
közöket, amelyeket az oktatás megreformálásához és 
eredményessé tételéhez szükségesnek tart. Simándi 
ismét útra kelt, és erről az útjáról két dokumentum is 
fennmaradt, két útlevele 1708-ból, amelyek egyikét a
3 . ábra mutatja.

Az 1708. július 20-án megtartott gyűlés három új 
tanár beállítását tervezte. A hittan tanítására Rima- 
szombati Mihályi, jogtanárnak Szentpéteri Sámuelt, a 
bölcsészeti- és természettudományok tanítására pedig 
Simándi Istvánt választották meg. Simándi Külföldi 
útjáról Krakkón, Kassán, Göncön át érkezett Sárospa
takra 57 darab fizikai eszközzel. 1709- január 13-án 
iktatták be rektorprofesszori tisztségébe.

A három tanár közül csak Simándi állt munkába, 
így nem csekély feladat hárult rá, hiszen a másik két 
tanár munkáját is neki kellett ellátni. Simándi tehát 
három tárgyat tanított, teológiát, jogot és természettu
dományokat.

2 A rajnai (rhénusi) forint e redetileg  azo n  Rajna m enti választófeje
delm ek  által veretett a ran y p én z  volt, ak ik  IV. Károly aranybullájá
b an  p énzverés i jogot kap tak . K özép-E urópában  a 16-19- században  
használták  a  60 krajcárt é rő  n ém et (osztrák) ezüstfo rin t m egn ev ezé
sére. (forrás W ikipedia)

4. ábra. II. Rákóczi Ferenc tu d ó so k  k ö réb en

Szombathi János szerint természetjogot és népjogot 
ő tanított először a sárospataki iskolában. Noha Si- 
mándit a természettudományok oktatására nevezték 
ki, ismerte a világhírű heidelbergi jogprofesszor, Pu- 
fendorf Sámuel, valamint a modern nemzetközi jog 
megalapítója, Grotius Hugó a műveit is.

„Kísérleti fizikát, amennyire én tudom, Sárospata
kon először Simándi István adott elő, aki az 1709- és 
1710. évben volt tanár. Ő Belgiumból nem kevés fizi
kai és mennyiségtani eszközt is hozott az iskola hasz
nálatára, amelyeknek egy bizonyos része még ma is 
megvan.” -  írja Szombathi János.3

A „Physica generalis” és a „Physica particularis” 
helyett nála a „Physica experimentális” szerepel, de 
arra vonatkozóan nincs adat, hogy mit tanított kísér
leti fizika címen. A pataki főiskolán a matematika és a 
fizika tárgyak kötelezőek voltak mind a vallási, mind 
a világi pályára készülő diákok számára, de önálló 
tantárgyként nem találjuk, a bölcsészettel kapcsolat
ban tanították a filozófia egyik ágaként. Azt pontosan 
nem lehet megmondani, hogy az arisztotelészi bölcse
let lenyűgöző hatása alól a fizika mikor szabadult meg 
a pataki iskolában, de az biztos, hogy 1791 előtt. Hi
szen Szilágyi Márton, aki elkészítette a fizikai eszkö
zök leltárát 1774-ben, még a „bölcsészet és a mathe- 
sis” nyilvános tanárának írja magát, de utóda, Barcza- 
falvi Szabó Dávid 1791-ben a matematika és a fizika 
nyilvános és rendes tanárának nevezi magát.

A fizikai múzeumot Simándi alapozta meg az általa 
beszerzett eszközök segítségével, és a pusztán spe
kulációra épülő természetbölcseleti tanok helyett a 
tapasztalást, a megfigyelést és a kísérletezést helyez
te előtérbe. így azután egyre inkább elterjedt: „Si
mándi a sátán ivadéka”. Még azok is, akik szerették, 
csak úgy nevezték maguk között: „a pataki mágus”. 
A néphit azt tartotta róla, mint később Hatvani Ist
vánról, a híres debreceni tanárról, hogy az ördögök
kel áll cimboraságban, és mágus könyve láncra kötve 
áll szobájában.

3 Szom bathi János: A sárospataki főiskola története, 196. o.
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5. ábra. Sim ándi István leyden i légszivattyúja

1709 nyarán a Simándi különleges tudásáról szóló 
szóbeszédek II. Rákóczi Ferenchez is eljutottak. Be- 
nyiczky Gáspár, a fejedelem magántitkára a fejede
lem minden napját lejegyezte, és ezzel páratlan doku
mentumot hagyott az utókorra. Benyiczky naplójában 
1709- június 29-ről ez áll: „Délig eő Felsége devotizált, 
délután pedig á Reformátusok Colegiumában men
yén, Simándi Professor által producált Mathezist néz
te, maga is eő Felsége disceptálván véle.” Másnapról, 
1709- június 30-ról pedig a következőt jegyezte fel (4. 
ábra')-. „Szüntelen való írásiban eő Felsége foglalatos
kodván, 12 óra felé az Öreg-Templomban ment, és ott 
nagy devotióval Missét hallgatván, á Praedicatión is 
megmaradt; onnét pedig visszajővén, Méltóságos Fő- 
Generális Úrral, Méltóságos Gróf idősbik Barkóczi 
Ferenczczel, és más Senátor Urakkal Fejedelmi Aszta
lához leült. Asztal után á Reformátusok Professorát 
Simándit á maga Instrumentumival á Várban híván, 
egész estig sok szép discursusokban mulatta magát.”4

Rákóczi Ferenc tetszését leginkább a laterna magi
ca nyerhette meg, hiszen ebben az időben még ritka
ság volt az ilyen készülék. Rákóczi az oktatás ügyét, a 
tudományokat nemcsak mint patrónus támogatta, 
hanem az állam elsődleges feladatának tekintette. A 
történelem és a művelődéstörténet nagy pillanatának 
tekinthető a fiatal tudós professzor és a fejedelem 
találkozása.

A fizikai múzeum alapjait Simándi rakta le, de az 
első leltárt Szilágyi Márton készítette (1774). Az erede
ti leltár nem található meg Sárospatakon, de Eilend 
/ózse/irásából5 tudjuk, hogy mi volt a fizikai eszközök 
csoportosítása. Instrumenta Mechanika; Hydrostatika; 
Hydraulika; Aérometrica; Optica; Astronomica et Ge
ographica; Magnetica et Elektrica; Expansionis Corpo- 
rum ab Inge et Calore.

A leltárból az is kiderül, hogy Szilágyi Márton 132 
eszközt tartott nyilván, ebből 65-öt ő készíttetett, tehát 
a többi 57 a Simándi által beszerzett eszköz.

A teljesség igénye nélkül nézzük meg, mik voltak

4 Thaly Kálmán: Rákóczi tár, 205. o.
5 E ilend József: A sárospataki főiskola fiz ik a i m useum a a XVIII.
s zá za d  végén

6. ábra. Laterna m agica

ezek az eszközök, hogy képet kapjunk arról, milyen 
kísérleteket mutathatott be Simándi az experimentális 
fizika keretében: Archimedes-csavar, hydraulikus gép, 
fém hygrométer, sötétkamra, Hooke-féle mikroszkóp, 
egyszerű mikroszkóp megvilágító tükörrel, éggömb, 
földgömb, armillaris gömb, Muschenbroek-féle piro- 
méter, leydeni palack, korongos villamos gép, univer
zális termométer, légszivattyú, laterna magica, horo- 
dictum meridionale.6

A Simándi által beszerzett eszközök legértékesebb 
darabja a légszivattyú, amelyet Jan Van Muschen- 
broeck készített 1708-ban Leydenben, és az 1900-as 
párizsi világkiállításon is bemutatták (5. ábra). A lég- 
szivattyú tartozékai 2 db magdeburgi félteke és Heron 
labdája sárgarézből, rézszájú cső ferde köpűvel. A 
légszivattyú ismeretében feltételezhetjük, hogy bemu
tatta a ma is jól ismert kísérleteket.

A hang terjedéséhez levegőre van szükség, légüres 
térben nem terjed. Simándi bemutathatta, hogy az élet 
fenntartásához levegő kell, mint azt Benkő Béla gim
náziumi tanár az 1900-as évek közepén az 1864-es 
beszerzésű légszivattyúval mutatta be. Benkő Béla a 
légszivattyú üvegharangja alá elhelyezett egy verebet, 
a verébnek a fulladás tüneteit kellett volna produkálni 
a légritkított térben, de a veréb vígan ugrándozott. 
Ekkor hangzott el a szállóigévé lett mondás: „Ez a 
veréb nem jó veréb, hozzanak egy másikat!” A kudarc 
oka a tömítést biztosító gumikorong elöregedése le
hetett.

Simándi bemutathatta, hogy a légköri levegő mek
kora nyomást gyakorol a magdeburgi féltekére, vagy 
azt is, hogy a légritkított térben már szobai hőmérsék
leten is forr a víz. Vagy bemutatta azt is, hogy légüres 
térben a különböző testek egyszerre esnek.

A Kollégium Tudományos Gyűjteményében ma is 
megtalálható eszköz az 1709-ben Leydenből hozott 
laterna magica (6. ábra). Ez üveglapra festett áttetsző 
képeket felnagyítva ernyőre vetítő készülék. Ez a la
terna magica egy 28 cm x 28 cm x 29 cm méterű fes-

6 Ma m ár csak  az u to lsó  h árom  eszköz lá tható  a  tudom ányos gyűj
tem ény  kiállított eszközei között.
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7. ábra. K épek  a la terna  m agicához

tett bádogdoboz, amelynek 14 cm átmérőjű lencséje 
ma is jól használható, éles képet ad. A világítóeszköz 
egy olajmécses volt, amelynek fényét a ló cm átmérő

jű, fémből készült homorú tükör összpontosította. A 
doboz tetején egy 10 cm átmérőjű, 12 cm magas ké
mény található.
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A végrendelet végén magára vonatkozóan fogal
maz meg egy kérést: a pénzzel úgy gazdálkodjanak, 
„hogy valami kőre való is maradjon belőle”. 1710. 
május 2-án pestisben halt meg.

Végakaratát minden bizonnyal Vécsey János világi 
gondnok és Szentgyörgyi Sámuel szénior teljesítette, 
mert készült sírkő, amelynek felirata magyar fordításban: 

„Ha kíváncsi vagy, hogy ki fekszik e kemény már
vány alatt, nézd meg, kinek a neve olvasható itt. Mik
rokosmos volt, híres professzora a tudományoknak, 
nála különbet alig szült a természet.”8

Simándi rövid pataki professzorsága alatt nagy tiszte
letet, megbecsülést vívott ki, méltán mondhatjuk, hogy a 
magyar természettudományos oktatás úttörője volt.

„Csak sajnálni tudjuk, hogy ez a nagytehetségű tanár, 
ki mindjárt a legelsők között fel tudta fogni s megérteni a 
kor és a tudomány szellemét, hosszabb ideig nem mű
ködhetett a főiskolán.. — írta Eilend József.9

8. ábra. A Simándi által beszerzett egyik eszköz a horodictum meri- 
dionale

Az 1774-ben Szilágyi Márton által elkészített leltár
ban a fénytani eszközök között ez olvasható: „2. Bűvös 
kamara, 18 üveglapra festett képpel” ( 7. ábra).

A 18 lapból 17 van meg. A két nagy kép egyikén 
Noé látható, amint az állatokat a bárkába hajtja, a 
másik pedig vadászjelenetet ábrázol. A többi 15 kép 
hármas tagolódású, és főleg bibliai jeleneteket ábrá
zol, de látható a világ hét csodáját mutató kép és a 
tavaszt, nyárt, őszt bemutató női alakok, amelyek 
szeme mozgatható.

A laterna magicát szemléltető oktatásra használták, 
mint később más intézményekben is. Bécsben 1745- 
től tartottak fizikai demonstrációkat a jezsuiták kollé
giumában.

Harmadikként megvan 
még a pontos idő meghatáro
zására szolgáló horodictum 
meridionále (8. ábra).

Simándi a halálát közeledni 
érezvén fogalmazta meg vég
rendeletét 1710. április 27-én 
(9. ábra). A végrendelet első 
pontja így szól: „Minden 
könyveim és a Philosophiá- 
hoz tartozó minden eszköze
im hagyom a Pataki Reformá- 
ta Nemes Collégiumnak.”7

Könyveinek jegyzéke 294 
könyvet tartalmaz, amit a főis
kolára hagyományozott, és a 
hagyaték egyetlen könyve ma 
is megtalálható a Sárospataki 
Nagykönyvtárban. A könyv 
külső borítóján olvasható ne
ve STEPHANUS SIMÁNDI.
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9. ábra. Simándi István végrendelete saját kezű aláírásával

Kézirat, Levéltári száma A./III./ 
504./4., Simándi István végrendelete 
1. pont látható a 9. ábrán.
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MIKOLA SÁNDOR, 1871-1945
Szabó Tímea — Ungvári Tudományegyetem
Sikolya László, Szabó Árpád — Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kar

Mikola Sándor fizikus, pedagógus, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagja. Tudományos munkássága fő
ként a hangtan és a dielektrikumok fizikájára terjedt 
ki. Hangtani, elektrosztatikai vizsgálatai során eredeti 
kísérleti módszereket dolgozott ki és a dielektriku
mok területén jelentős elméleti megállapításokat tett. 
A kísérleti fizikatanítás úttörője, elkötelezett terjesztő
je, a fizikatanítás módszertanának kiváló művelője, 
fizikatankönyvek szerzője.

Mikola Sándor 1871. április ló-án született Péter- 
hegyen, Vas vármegyében, a Vend vidék (Szlovénia) 
területén. Szülei földműveléssel, gazdálkodással fog
lalkoztak. Elemi iskolába Körtvé- 
lyesen járt. Tudásvágya, a tanu
lás iránti érdeklődése már gyer
mekkorában megmutatkozott.
Középiskolai tanulmányait 1883- 
tól 1891-ig a Dunántúl legrégibb 
középiskolájában, az 1557-ben 
alapított soproni Evangélikus Lí
ceumban végezte. Matematikára 
Eötvös Loránd tanítványa, Ren
ner János tanította. A líceumban 
eltöltött tanulóévekre mindig 
szeretettel és tisztelettel emléke
zett. Egyetemi tanulmányait a 
Budapesti Tudományegyetemen 
az 1891-1895-ös években végez
te. Itt szerezte meg 1895-ben 
matematika-fizika szakos tanári 
oklevelét. Első tanulmányát 
ugyanebben az évben publikál
ta. A Tudományegyetem elvég
zése után egy évig a Kísérleti 
Fizikai Intézetben Eötvös Loránd 
mellett volt gyakornok. Tanárai 
közül Eötvös professzor volt rá a 
legnagyobb hatással. Szeretett 
professzorának több, igen szép 
életrajzi írásában állított emléket. 1897. szeptember
1-jén lett a budapesti Evangélikus Gimnázium he
lyettes tanára, 1898-ban rendes tanára és 1928-ban 
igazgatója. Mikola Sándor meghatározó egyénisége 
volt a Fasori Evangélikus Gimnáziumnak; 36 éves 
tanári -  1920 és 22 között nem tanított -  és 7 évi 
igazgatói tevékenység után, 1935. szeptember 1-jén 
vonult nyugállományba. Nyugdíjazása után is rend
szeresen bejárt az iskolába, változatlan energiával és 
lelkesedéssel munkálkodott „igazi otthonában”, a 
fizikai szertárban. Mikola Sándort néhányszor meg
hívták tanárnak a Pázmány Péter Tudományegye
temre, a meghívásokat azonban visszautasította, 
akadémikus létére továbbra is megmaradt középis
kolai tanárnak.

Wigner Jenőt a későbbi Nobel-díjas fizikust, de a 
20. század egyik legnagyobb matematikusát, Neu
mann Jánost is Mikola Sándor tanította fizikára, 
ugyanis ők is a Fasori Evangélikus Gimnáziumban vé
gezték középiskolai tanulmányaikat. Mikola tanár úr 
tudományos és pedagógiai tevékenysége már munkás
sága kezdetén országosan ismertté tette nevét. Egész 
tanári tevékenysége során a matematika- és fizikataní
tás színvonalának javításáért, egy minél közérthetőbb 
fizikusi gondolkodás kialakításáért küzdött. A fizika 
gondolatvilágának avatott mestere, mélyen gondolko
dó, nagyon tájékozott, tudóstanár volt. A fizikatanítás

nál a hangsúlyt a fogalomalkotás
ra helyezte. Sohasem mulasztotta 
el a lényeg kiemelését és az ösz- 
szefoglalást. Fogalomformálási 
módszerének három pillére volt: 
a fejlődés elve, az analógiák hasz
nálata, valamint a modellalkotás 
fontosságának és korlátainak a 
megmutatása. Egyszerű, világos 
nyelven beszélt, és ezt tanítvá
nyaitól is megkövetelte. Töreke
dett arra, hogy tanítványainak 
minél több lehetőséget adjon az 
önálló gondolkodásra. Gondosan 
előkészített óráin tanári kisugár
zása több diákjában keltette fel a 
fizika iránti érdeklődést, hatására 
többen választották a fizikát élet
hivatásul. Szerette és nagyon tisz
telte tanítványait, de ugyanakkor 
igazságosan szigorú volt.

Mikola Sándort tekintjük a 
kísérleti fizikaoktatás egyik úttö
rőjének. Igaz, a prioritás nem őt 
illeti meg. Bozóky Endre, a buda
pesti I. kerületi Állami Főgimná
zium tanára 1903-ban az önként 

jelentkező gimnazisták számára már tartott tanulói 
gyakorlatokat. Mikola Sándor azonban 1907-ben köte
lező jelleggel bevezette a tanulói gyakorlatokat, és a 
gyakorlatokhoz szükséges eszközöket gyakran saját 
maga készítette. Hangsúlyozta, hogy az a kísérlet a 
legértékesebb, amit maga a tanuló végez. A fasori 
tanulói gyakorlatok beindítása után, tapasztalva 
annak előnyeit, Mikola Sándor sürgette az országos 
bevezetést is. így terjedtek el 1907 után a középisko
lai fizikai tanulói gyakorlatok az egész országban.

Az 1920-as évek kezdetétől részt vett a tantervi 
módosításokkal kapcsolatos tanácskozásokon. Az 
1924-es tantervhez az 1927-ben kiadott Utasítások 
fizika tanítására vonatkozó fejezete Mikola Sándor 
akadémikus munkája.
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A Fasori E vangélikus G im názium  tanári kara  1902-ben. Az ü lő  so rban  balról a m ásod ik  M ikola, a 
jobbszélen  Rátz László.

Tanári, majd igazgatói működése mellett rendkívül 
gazdag volt a szakirodalmi és a tudományos tevé
kenysége. Sok didaktikai jellegű tanulmányt közölt. 
1926-ban írta első tankönyvét: Fizika a reáliskolák és 
reálgimnáziumok III. osztálya számára. Ezt a fizika
tankönyvet a reáliskolák tanulói egészen 1945-ig 
használták. Igen nagy jelentőségű az 1911-ben megje
lent könyve: A physikai alapfogalmak kialakulása. 
Ebben a könyvében tárgyalja a végtelen, a tér és idő 
problémáit, a makro- és mikrovilág fizikáját. 1933-ban 
jelent meg A fizika gondolatvilága című könyve. Ak
tuális témát dolgozott fel az 1941-ben kiadott A fiz i
kai megismerés alapjai című munkájában.

Rátz László hoz igen szoros baráti szálak fűzték, ez 
tudományos munkásságukban is megnyilvánult. 1914- 
ben társszerzőként jelentették meg A függvények és 
az infinitezimális számítások elemei című könyvet. 
Mikola Sándor e téren is úttörő munkát végzett. Nagy 
érdeme, hogy a differenciál- és integrálszámítás taní
tását szemléletes alapokra fektette.

Mikola szakterületén a szigetelőanyagok elektro
mos viselkedésével foglalkozott, s vizsgálódásai során 
a japán Eguchitól függetlenül kísérletileg előállította 
és behatóan tanulmányozta az elektrétet, az elektro
mos töltést igen hosszan megtartó dielektrikumot. 
Eredményeit 1925-ben a Zeitschrift fü r  Physik folyó
iratban is közölte.

Igen gazdag Mikola Sándor ismeretterjesztő, tudo
mányt népszerűsítő irodalmi munkássága. 1911-től 
1922-ig szerkesztette (Klupathy Jenővel és Szász Ká
rollyal) az Uránia népszerű tudományos folyóirat 
természettudományi fejezetét. Ő is több cikket írt a 
folyóirat számára a fizika legújabb vívmányairól. Az

Urániá ban jelent meg 1909- 
ben az az értekezése, amely
ben a tanulói laboratóriumi 
foglalkozások bevezetését 
sürgeti.

Aktív vezetőségi tagja volt 
a Matematikai és Fizikai Tár
sulatnak. Előadásokat tartott. 
Az I. világháború befejeztével 
segítette életre kelteni a Tár
sulatot. Társulati tevékenysé
ge során 1916-tól kezdődően 
Bartoniek Gézával és Szabó 
Gáborral bekapcsolódott a fi
zikai tanulmányi versenyek 
szervezésébe. Mint a Mate
matikai és Fizikai Társulat tit
kára 1916-tól egészen 1924-ig 
Fejér Lipóttal közösen szer
kesztette a Mathematikai és 
Physikai Lapok folyóiratot. 
Ebben a folyóiratban is több 
munkáját közölték. Jó tollú 
életrajzíró volt. 1918-ban 
báró Eötvös Loránd életrajzát 
írta meg. Nagyon érdekelte a 
fizika története is, írt tanul

mányt J. Keplerről, R. Bunsenről, W. Thomsonról és 
másokról. Dolgozatainak és jelentősebb előadásai
nak száma 173-

A Magyar Tudományos Akadémia 1921-ben a leve
lező tagjává, majd 1942-ben rendes taggá választotta. 
Nevét kísérleti eszközei közül az egyenletes mozgás 
bemutatását szolgáló Mikola-cső őrzi. 1961-ben az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat a fizikatanítás előmoz
dítása érdekében Mikola Sándor-emlékdíjat alapított. 
Mikola-díjban a kiemelkedő oktatói munkát végző 
fizikatanárok részesülnek.

Mikola Sándor tagja volt az Országos Közoktatási 
Tanácsnak, az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
igazgatóságának, a Középiskolai Tanárképző Intézet 
igazgatótanácsának és a Matematikai és Fizikai Tár
sulat választmányának. Ezen tisztségeiben sokat tett 
a fizikaoktatás reformja ügyében. Már 1933-ban cím
zetes tankerületi főigazgató volt. 1943-1944-ben a 
felsőház tagja. Elnöke a Vendvidéki Szövetségnek, 
díszelnöke a Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesületnek.

Mikola Sándor két tanévben (1920-1922) nem taní
tott, hanem ezekben az években minden idejét a vend 
néppel kapcsolatos irodalmi tevékenysége kötötte le. 
1921-ben már kiadta Arany János Toldi című művé
nek vend nyelvű fordítását. A vend nép múltja című 
könyvében viszont összefoglalta a vend nép történel
mét. Ezekben az évben ő szerkesztette a vend nyelvű 
Domovina című lapot. 1922-ben átdolgozta és kiadta 
Fiiszar János Magyar-Vend szótárát. Tanulmányait 
hazai és külföldi folyóiratokban, szaklapokban publi
kálta. Mikola Sándor több nyelven beszélt.

Nagykanizsán halt meg 1945. október 1-jén.
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Keresztúri Ákos: ASZTROBIOLÓGIA
Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, 2011,180 oldal, ára lóOO Ft

Az utóbbi évtizedekben a fizikára -  más tudomány
ágakhoz hasonlóan -  két, egymással ellentétes folya
mat jellemző: a kutatási területek egyre nagyobb fokú 
specializálódása, beszűkülése (aminek „eredménye
ként” olykor már két eltérő területen tevékenykedő 
fizikus sem érti meg egymást, amikor saját kutatásaik
ról beszélnek), valamint a nyitás más tudományágak 
felé, a máshol bevált módszerek átvétele, közös kuta
tások indítása, vagyis a fokozódó interdiszciplinaritás. 
A már több évtizedes múltú biofizika és a kissé fiata
labb biológiai fizika mellett egy még újabb kapocs 
alakult ki az élettudományok és a természettudomá
nyok között: az asztrobiológia.

Az új keletű diszciplína feladata a Földön kívüli élet 
lehetőségének és feltételeinek kutatása csillagászok, 
biológusok, geológusok, vegyészek, mérnökök együtt
működésével, közös gondolkodásával olyan horderejű 
kérdésekre keresve a választ, mint van-e élet a Földön 
kívül, és hogyan alakult ki az élet saját bolygónkon. 
Keresztúri Ákos Asztrobiológia című könyvében e mul
tidiszciplináris kutatási területet ismerteti tudományos 
alapossággal, de közérthető stílusban.

Az atommagok, elemek és molekulák kialakulásá
val foglalkozó első fejezetben az Univerzum kémiai 
fejlődéséről kap képet az olvasó.

Ezután a bolygókeletkezés folyamatát ismerteti a 
szerző. Az exobolygók felfedezésével a legutóbbi 
másfél évtizedben került igazán előtérbe az élet lehe
tősége más égitesteken.

Az eddig talált exobolygók egyike sem hasonlít a 
Földhöz, ezért a Földön kívüli élet fogalma is tisztá
zásra szorul. A földi élet is sok fázison ment át, amíg

elérte a napjainkra jellemző szintet. Ám vannak a Föl
dön olyan élőlények is, amelyek mintha nem is ideva
lósiak volnának. A különféle szélsőségeket tűrő, sőt 
kedvelő élőlények és azok életterének vizsgálata to
vábbi adalékokat szolgáltat a Földön kívüli élet lehe
tőségeinek feltárásához.

Űrszondákon elhelyezett műszerek segítségével a 
Naprendszer jó néhány égitestjéről kiderült, hogy 
vannak rajtuk olyan helyek, ahol megfelelő körülmé
nyek alakultak ki egy alacsonyabb szintű élet számá
ra. A Mars bolygón kívül ilyen égitest az Enceladus és 
a Titan -  a Szaturnusz holdjai -, valamint a Jupiter 
egyik nagy holdja, az Europa.

Arra vonatkozó elmélet is létezik, hogy valamely 
égitesten kifejlődött élet hogyan juthat át más égites- 
t(ek)re. Az erről szóló fejezet éppen a Fizikai Szemle 
e havi számában olvasható önálló tanulmányként.

Mindenesetre az élet tartós fennmaradásához ren
geteg feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie az életet 
hordozó égitesten, az ahhoz tartozó csillagon és a 
csillag kozmikus környezetében egyaránt.

Ami ebben az ismertetőben egy bekezdés, azzal a 
könyv egy teljes fejezeten át foglalkozik. És minden 
témánál olvashatunk az ahhoz kapcsolódó magyar 
vonatkozásokról is.

A Magyar Csillagászati Egyesület (www.mcse.hu) által 
kiadott, gazdagon szemléltetett könyv -  75 ábra és 14 
táblázat található benne — hasznos olvasmány lehet a kö
zépiskolai tanárok számára, és mindazoknak érdemes 
belemélyedniük, akik szívesen eligazodnának napjaink 
csillagászati kutatásainak e fontos részterületén.

Szabados László

AZ ISKOLATEREMTŐ SIMONYI KÁROLY PROFESSZOR
Erdősi Gyula, Kádár Katalin (szerk.), Pontus Kft., Budapest, 2011, 220 oldal

Az Iskolateremtő könyvsorozat újabb kötete talán nem 
véletlenül jelent meg idén tavasszal, Simonyi Károly 
halálától számított tíz évre, amikor számos esemény 
mutatja, hogy az utókor tud hálás lenni, ha érzi az 
adósság terhét. A budapesti Műegyetem egyik leg
szebb és legújabb előadóterme május vége óta Simo
nyi Károly nevét viseli, és noha nagy befogadóképes
ségű teremről van szó, az avatóünnepségen megjelent 
közönség alig fért el -  ahogy az a Simonyi előadáso
kon sem volt ritkaság.

A könyvben megszólalókkal is az a helyzet, hogy 
sokan vannak, több mint hetvenen a kétszáz oldal
hoz. A tucatnyi kissé terjedelmesebb írást leszámítva a 
többi visszaemlékezésre átlagosan két oldal jut. Az 
Egyperces sajátos műfaj, amellyel Örkény után is so
kan próbálkoztak, kevés sikerrel. Szerencsére a kötet
ben megszólalók nem itt akartak irodalmi babérhoz 
jutni, és a személyes emlékek sok írásnak kölcsönöz
nek fényt, tükrözik azt a kisugárzást, ami az emléke- 
zők mindegyikét megérintette.
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Verő József emlékeiből mástól hallott, Simonyira 
nagyon jellemző mondat került a kötetbe: Karlovits 
Jóska emlegette, hogy amikor Simonyi fen t kuporgott, 
azt mondta: „Azt tudtam, hogy a gömbben a feszült
ségtől nem lesz bajom, de azt nem, bogy elbír-e a 
torony, milyen porcelánokat rakott be Horváth bá
csi.” (209. oldal)

Jánosi László Gödöllőn, az Agrártudományi Egyete
men hallgatóként találkozott Simonyi előadásával: 
...a katedra sarkára állva, a ballgatóággal szemben 
hangosan gondolkodva beszélt, talán a rúdirányú 
erőkről. Jobb kezét ökölbe hajlítva, állát támasztva, 
bal kezével jobbját tartva, kissé előrehajolva állt szi
kár alakja, és halkan beszélve gondolkodott, bogy mit 
is érezhet egy rúd, amikor ilyen-olyan terhelés éri. A 
teremben pisszenés sem hallatszott, együtt gondolkod
tunk és bele tudtuk magunkat képzelni a rúd helyé
be, hogy vajon mi is történik akkor a rúddal (ve
lünk), ha a terhelés éri. (87. oldal)

Szlávik Ferenc az ismertebb történetek közül idéz, 
máig érvényes tanulsággal: ...elkezdte az akkor ná
lunk az egyetemen szép számmal előforduló kínai 
diákjai számára kínaiul is tanítani a villamosságtan 
szakszavait, s egyetemi jegyzetként kisvártatva megje
lent az általa készített Magyar-Kínai Elektrotechni
kai Szótár. Akkor járta a diákok között a következő, 
suttogva továbbított hír: „Hallottad? Simonyi pro
fesszor úr tanulja a kínai nyelvet. A hideg kiráz, ha 
arra gondolok, hogy állítólag már 1942-ben oroszul 
tanult.”(29. oldal)

Ezekből a villanásokból is összeáll egy Simonyi- 
kép -  hézagosán azoknak, akik ebből a kötetből is
merkednek Simonyi történetével, sokat mondóan 
azok számára, akik legalább egyetemi hallgatóként 
találkoztak vele, és legtöbbet az egykori munkatársak, 
közeli ismerősök tudnak értékelni a tudásközösség 
emlékeiből. Ez a tudásközösség kifejezés a könyvhöz 
adott CD nyelvi leleménye, amely szerint ide tartoz
nak a szerzőtársak, a munkatársak, tanítványok, bará
tok, tisztelők és a pályatársak, akikre munkáiban -  
gyakran kölcsönösen -  hivatkozik.

A CD információ tárolására kiválóan alkalmas, így a 
könyv szereplői az öt oszlop (pályatársak, szerzőtár
sak, munkatársak, tanítványok, tisztelők) közül vala
melyikben előfordulnak és az életrajzuk is behívható. 
Ez a rész nagyon sok információt tartalmaz, mégis 
mintha elsietett lenne -  az életrajzok nagyon külön
böző stílusúak, gyakran változtatás nélkül átemelve a 
Wikipédiából, az ott szokásos kék és piros címszó
megjelölésekkel, míg másutt különböző célú önélet
rajzok kerültek be szerkesztetlenül. Akad itt nekrológ 
is, amelyben benne maradt a Kosztolányi idézet „kissé 
módosítva”: Ismertük Őt; nagy volt és kiváló...

Az eredetiben: Ismertük Őt; nem volt nagy és ki
váló.

Mindez sietségre mutat, ahogy az is, hogy nincs rá 
utalás, hogy az utolsó oszlop, a tisztelők nevei vajon 
milyen algoritmus alapján válogatódtak ki. Még csak 
az a gyakorlatias szempont sem hozható fel, hogy 
akiknél elérhetők voltak az életrajzok, mert itt a

többségnél életrajzok sincsenek, csak név és születé
si dátum (vagy az se).

Hiba lenne a CD néhány szerkesztéstechnikai 
következetlenségénél leragadni, amikor egy sikerült 
kiadványról van szó. A könyvben a hosszabb írá
sokból összeállnak a legfontosabb Simonyi-tulajdon- 
ságok.

Csurgayné Ildikó írja, hogy 1972-ben kezdődött az 
a majd húsz esztendő, amikor Simonyi „ robotosává ” 
lettem. Napi nyolc órában egy szobában vele. Majd 
húsz, szép munkával teli év! (92. oldal) A Fizika kul
túrtörténete érdekében végzett napi munka epizódjai
ról szóló leírások teszik nyilvánvalóvá ezeket a mon
datokat.

Esti Judit Simonyi szavait idézi a pedagógiáról: 
...mi kell a jó pedagógussághoz: hát szeretet, szeretet, 
szeretet. Mit kell szeretni? Szeretni kell elsősorban a 
tárgyat. Amibe beletartozik, hogy azt tudni kell, tehát 
hogy az illető életcélja, élete legyen. Azután szeretni 
kell a hallgatóságot. A kapcsolatot meg kell találni, 
ha másképpen nem, a tekinteten keresztül. Rájuk kell 
nézni, és érezni kell azt, hogy együtt vagyunk. És 
végül az utolsó: szeretni kell a mesterséget magát. 
Majdnem azt mondanám egy kis öniróniával, hogy 
kicsit exhibicionistának kell lenni. Ez is hozzátarto
zik, a kitárulkozás. (145. oldal)

Félelmetes az idős Simonyi éles, pontos fogalmazá
sa. Staar Gyula idézi 2000 áprilisában az MTA elnöké
hez írt leveléből:

Tisztelt Elnök Úr!
Levelét, melyben az Akadémiai Aranyérem odaíté

léséről értesít, mély hálával, nagy örömmel, ugyanak
kor a szorongásba hajló szomorúsággal olvastam. A 
hálát és az örömöt nem kell megindokolni, de a szo
rongás ebben az összefüggésben érthetetlennek, sőt 
abszurdnak tűnhet. Szeretném ezt megmagyarázni.

Nem vagyok sem álszerény, sem szerény. Mindig 
kritikusan szemléltem a világot, benne az embereket, 
de önmagamat is. A kritika nálam nem az elítélést 
jelenti, hanem a helykijelölést. Másokét és a maga
mét. Tehát az értékelést. Nem akarom saját értékeimet 
kicsinyíteni, de ezekért mindig megkaptam a megfe
lelő elismerést. Azon a területen, amelyen elért ered
ményekért az Aranyérmet adják, én semmi érdemle
geset nem alkottam. Nem hiszem, hogy a történelem 
igazolni fogja ezt a döntést. (111. oldal)

A kötet írásai közül a legtöbbet az unokaöcs, Simo
nyi Ernő szövege mond hőséről. Nemcsak azért ki
emelkedő ez a fejezet, mert 28 oldalával messze a 
legterjedelmesebb, mert közeli rokonról lévén szó a 
legtöbb ismerettel rendelkezhet, hanem mert nagy
bátyjához hasonlóan tehetsége van az íráshoz, a lé
nyeg megragadásához.

Apám és Kari bácsi rendszeresen hazajártak szü
lőfalujukba, s mindannyiszor testben-lélekben meg
erősödve tértek vissza a hétköznapokba. „Otthon” 
nagyon megbecsülte őket mindenki, nem csak azért, 
mert vissza-vissza tudtak kapcsolódni a paraszti 
munkába; arattak, kaszáltak, fuvarozták a lucernát, 
takarmányt. (72. oldal)
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A „hosszú menetelés”, amelynek során apám és Kari 
bácsi az egyszerűbb közvetlen szülői háttér ellenére az 
értelmiségi lét kiemelkedő pozícióiba jutottak, egy a 
maga korában pontosan megfogalmazott nagycsaládi 
koncepció megvalósítási terve volt: „az egyik fiú  legyen 
ügyvéd, a másik pedig mérnök, és csináljanak céget, 
irodát a szakmai fejlesztésekhez” . . . A továbbiak en
nek jegyében zajlottak, a két tehetséges Semadam fiú  
„megfuttatása”, a tanulmányok, a nyelvi képzések, a 
sajátos személyi adottságok kiaknázása mind-mind a 
hozzáértő útvonal kijelölésről és a nem kevésbé gondos 
vezetésről tanúskodnak. . . . A mama mindehhez még 
hozzátett egy meghatározó elemet; a Simonyi vezeték
nevét adta a két Semadam fiúnak. (75. oldal)

Még valamit jól közvetít ez a visszaemlékezés 
gyűjtemény -  hogy Simonyi mindenek előtt mérnök 
volt, szakmai-pedagógiai munkássága a mérnökség 
érdekeit szolgálta. Vámos Tibor szép megfogalmazá
sában: Ő tanított meg bennünket a matematikai 
fizikára. Ez a matematika a bonyolult folyamatok 
modellezésének természetes, képszerűen valós tartal
mat sugárzó absztrakciója ... Ebben a matematikai 
fizikában ismertük meg a természettudományos 
gondolkodás szépségét, lebilincselő tartalmát, ami a 
tananyag nyűgei fölé emelt bennünket. Esztétikai 
stílust kaptunk a Maxwell-egyenletek értelmezésében. 
(204. oldal)

Füstöss László

Füstöss László: FIZIKA MAGYARORSZÁGON 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Magyar Tudománytörténeti Intézet Budapest, 2010,1Ó9 oldal

A könyv átfogó ismertetést nyújt a jelentősebb hazai 
fizikusokról és tevékenységükről, szól emellett az 
idegenbe szakadt és külföldön működött Neumann 
Jánosról, Wigner Jenőről és Gábor Dénesről. Rövi
den, a lényegre törően szól Barnóthy Jenő, Bay Zol
tán, Békésy György, Bródy Imre, Gombás Pál és Seté
nyi Pál nemzetközileg is elismert kiemelkedő alko
tókról és főbb eredményekről, valamint Pogány Béla 
tanszékéről. Említ továbbá néhány eredményes alko
tót. Az alkalmazott fizika terén szól a Tungsram Kuta
tó Laboratóriumról.

A könyv „főhőse” Ortvay Rudolf akinek ugyan 
nem volt tudományos alkotása, de kiemelkedő oktató 
volt. Az ő szerepeltetése rengeteg idézettel (így pél
dául Ortvay-Newton), valamint tananyagának részle
tes leírása aránytalan terjedelemben nem győzött meg 
arról, hogy ő a korszak legjelentősebb magyar fiziku
sa. Célszerű lett volna legalább néhány kiemelkedő 
tanítványáról is szólni Gombás Pál mellett, akik nála 
készítették doktori értekezésüket. Nem tudom, él-e 
még magyar fizikus, aki Ortvayt hallgatta. Talán né
hány 87 év feletti fizikatanár. Én sohasem találkoztam 
Ortvayval.

Itt említem, hogy Ortvay utódja Novobátzky Károly 
volt, akinek Marx Györggyel együtt végighallgattam 4 
félévben nagyszerű előadásait. Novobátzky alkotó 
fizikus is volt, a könyv is megemlékezik róla.

Pogány Béla tanszékén dolgozott Gerő Loránd, a 
háború mártírja, aki 1945-ben egy fogolytáborban 
(malenkij robot) halt meg vérhasban. Ő szerepel a 
legtöbbet abból a korszakról a Sei Citation Indexben, 
megalapítása (1946) óta folyamatosan, 1937-es Phys. 
Rév. cikkét még 2011-ben is idézték. Valamely tudo
mányos munka nemzetközi elismerésének egyik pa
ramétere a hivatkozások száma mellett azok kora is,

meddig él egy publikáció. Kovács István és Budó 
Ágoston akadémikusok nála készítették disszertáció
jukat. Ma már alig ismerik Gerő Loránd nevét. Bay 
Zoltán és Gombás Pál a másik két kiemelkedően idé
zett és nemzetközileg is elismert alkotó.

A Tungsram Kutatóban méltán említi Winter Ernőt 
és Budincsevics Andort, de sajnálatos módon nem 
szól itt Szigeti Györgyről, akinek energiatakarékos 
fényforrás (fénycsövek) kutatásai mellett 1939-es USA 
elektrolumineszcens szabadalma a történelemben az 
első LED-szabadalom. Ezt jubileumi kiadásában elis
merte az IEEE az elektronika történelmi eredményei
nek felsorolásában. A könyv 165. oldalon közli Gábor 
Dénes 1948-ban Bay Zoltánhoz írt levelének képmá
sát, amelyben a Hold-kísérletek mellett Szigeti „galva- 
nolumineszcens” fényforrásához is gratulált. A ma 
használatos elektrolumineszcencia kifejezést később 
rendszeresítették.

Igen érdekesen mutatja be a 30-as években a kevés 
megüresedett tanszék betöltését. Óriási harcok, kilin
cselés (anglomániásan „lobbizás”), protekcionizmus 
folyt elnyerésükért. Mindezek ellenére a legkiválób
bak: Bay, Békésy és Gombás nyerték el a kinevezést. 
Akkor nem volt az MTA tagság követelménye saját 
tudományos eredmény.

Legyen szabad néhány apró kiegészítést tennem:
-  A neutrínókutatásokat hazánkban Barnóthy kezd

te el híres kozmikus sugárzás vizsgálataival egy szénbá
nyában. Ezt velem közölte egy beszélgetésünkben.

-  Békésy a Tungsram Kutatóban szerette volna 
doktori értekezését elkészíteni, de erre Pfeiffer Ignác
ról nem kapott engedélyt. A 20-as években hazánk
ban a Posta Kísérlet Állomás volt állami kutatóintézet. 
Békésy itt kapott lehetőséget a telefónia témában, 
amely később a Nobel-díjához vezetett.
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-  Az alkalmazott fizika terén illendő lett volna Zi- 
pernovszky és Kandó Kálmán megemlítése is, akik a 
30-as években még alkottak. Szerzőnek valószínűleg 
nem volt tudomása Tihanyi Kálmán mérnök felta
lálóról. A tv első évtizedeiben használatos ikonosz- 
kóp képfelvevő cső az ő találmánya, amit az RCA 
megvásárolt és Zvorykin (a könyvben szerepel) fej
lesztett ki. Erre Tihanyinak nem álltak rendelkezésre 
a feltételek.

Én még élő tanú vagyok, a könyvben szereplő ki
váló fizikusokat néhány kivétellel (Békésy, Bródy) 
személyesen ismertem, és nagyon tisztelem őket, Po
gány, Bay, Novobátzky és Barnóthy tanítványa vol
tam. Szigeti György mesterem volt. Az 1949 évi alaku
ló ülésen részt vettem, azóta is az ELFT tagja vagyok.

A könyv számos érdekességet ír a hazai fizika ak
kori történetéről. Érdemes elolvasni.

Gergely György

Sean Carroll: MOST VAGY MINDÖRÖKKÉ 
-  A VÉGSŐ IDŐELMÉLET NYOMÁBAN
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, 589 oldal

A meglehetősen szépirodalmi csengésű cím ellenére a 
könyv nem tekinthető valamiféle „könnyű fajsúlyú” 
népszerűsítő munkának. Sőt... Tulajdonképpen min
den állítást, közölt ismeretet és eredményt szakirodal
mi hivatkozással támaszt alá. Közel háromszáz lapalji 
jegyzetet találhatunk a könyvben, amelyek részben 
magyaráznak, részben utalnak egyes cikkekre, ame
lyek pontos adatai a könyv végén a több mint három
száz tételt tartalmazó, névsorba rendezett irodalmi 
jegyzékben megtalálhatók. A legújabb eredmények 
bemutatásában egészen 2008-ig elmegy, név szerint 
említve a legújabb eredményeket elért és ma is ezen a 
területen dolgozó aktív kutatókat. Nem egy kutatás
ban maga a szerző is részt vett.

Az előszó szerint a könyv „.. .az idő természetével, az 
Univerzum kezdetével és a mindezek alapjául szolgáló 
fizikai valóság szerkezetével foglalkozik”. Ennek során 
bemutatja, amit ma a kozmológiáról tudunk, továbbá 
ezen tudásunk alapjait és a hozzá vezető utat, valamint 
azokat a kiemelkedő tudósokat, akiknek ebben szere
pük volt, így másokkal együtt Newtont, Laplace-t, Max- 
wellt, Poincarét, Einsteint, Planckot, Hubble-1, Pen- 
ziast és Wilsont, Hawkingot, Guthot.

A kozmosz fejlődésében kiemeli az entrópia közpon
ti szerepét. Ezért mindenekelőtt részletesen és többször 
visszatérve ismerteti Boltzmann entrópiára vonatkozó 
munkáit, majd számos modern eredményt mutat be az 
Univerzum fejlődése és az entrópia közötti összefüggés
sel kapcsolatban. A könyvben sokat foglalkozik az idő 
irányával, erről írja: „...megtudtuk, milyen szoros szálak 
kötik a termodinamika második törvényéhez, valamint 
feltártuk kapcsolatait a kozmológiával és az Univerzum 
eredetének kérdésével”. Itt az alapvető kérdés: „Miért 
olyan alacsony a megfigyelhető Univerzumunk entró
piája a korai időszakban?”

A fentiekre vonatkozó részletekre és a velük kap
csolatban fennálló problémákról is kapunk informá
ciót: „...meglehetős biztonsággal kijelenthetjük, hogy 
az entrópia növekszik, ahogy struktúrák alakulhatnak 
ki, és az Univerzum egyre göröngyösebbé válik, még

ha nem rendelkezünk is pontos entrópia-formulával 
olyan rendszerekre, melyekben lényeges szerepet 
kap a gravitáció. ... Valamikor, valamilyen oknál fog
va a Világmindenség entrópiája igen kicsi volt az 
energiatartalmához képest, s az entrópia azóta állan
dóan növekszik. ... jó okból mélyedünk el ily mérték
ben a fekete lyukak világában: az idő iránya ugyanis 
az entrópia növekedéséből származik, ami végered
ményben a Nagy Bumm körüli alacsony entrópiájú 
állapotra vezethető vissza ... tudnunk kellene, miként 
működik az entrópia gravitáció jelenlétében, azonban 
a megértésben komoly akadályt jelent a kvantumgra
vitáció hiányos ismerete.”

A szerző hangsúlyozza azt a ma már közismertnek 
mondható tényt is, hogy „...beköszöntött a precíziós 
kozmológia kora,1 és mindent gyökeresen megvál
toztatott: váratlan eredmények születtek az Univer
zum gyorsuló tágulásától a kozmikus háttérsugárzás 
korai időszakot felfedő pillanatfelvételéig.”

Végül is a szerző a multiverzum-elmélet mellett 
teszi le voksát, azonban nem hallgatja el az ezzel kap
csolatos gondokat, illetve a fő problémát: „...büszkén 
állítjuk, hogy a tudomány művelői vagyunk, miköz
ben az idő Univerzumunkban megjelenő irányát meg- 
figyelhetetlen univerzumok végtelen sokaságával 
próbáljuk »magyarázni«. ... Jóslatunk, mely szerint egy 
multiverzumban élünk, jelen ismereteink szerint el
lenőrizhetetlen.”

A könyv négy fő részre tagozódik. Az elsőben az 
idő különböző jelentéseit mutatja be, továbbá foglal
kozik azzal, hogy az idő irányát az entrópia méri, és 
bemutatja a világegyetem időbeli fejlődését {Idő, ta
pasztalás és univerzum). A második fejezet az időt 
Einstein speciális és általános relativitáselméletének 
fényében járja körül részletesen (Az idő Einstein 
univerzumában). A harmadik fejezet először is az 
idő reverzibilitásával és ezzel kapcsolatban az infor
máció-megőrzés problémájával foglalkozik, majd

1 A recenzens kiem elése.
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visszatér az első fejezetben már szereplő entrópia 
szerepére az információval kapcsolatban különböző 
vonatkozásokban, végül a kvantumidő fogalmát 
elemzi (Az entrópia és az idő iránya). Végül az utol
só részben, amelynek nagyon különös a címe -  A 
konyhától a multiverzumig — a „mégsem teljesen fe
kete” fekete lyukakat mutatja be, amelyekben véget 
ér a idő. Továbbá részletesen tárgyalja az Univerzum 
fejlődési fázisait a Nagy Bummtól kezdve, bemutatva 
a multiverzum-hipotézist és azt az elképzelést, hogy 
„...a tér és idő túlnyúlik az általunk Nagy Bummnak 
nevezett eseményen”.

HÍREK-ESEMÉNYEK

2011. április 5-én elhunyt Horváth Zalán fizikus aka
démikus. Halálával a magyar (kvantum)térelméleti és 
elméleti részecskefizikai kutatások oszlopos tagját, 
meghatározó személyiségét vesztettük el. Bár a szű- 
kebb hazai és nemzetközi szakmai közvélemény na
gyon jól ismeri és nagyra értékeli Horváth Zalán okta
tói és kutatói munkásságát, a Fizikai Szemle olvasói 
előtt is szeretnénk minél ismertebbé tenni nevét, ezért 
a következő néhány oldalon felvázoljuk életútját és 
röviden áttekintjük tudományos tevékenységének 
legsikeresebb területeit. Mint ahogy az az alábbiakból 
kitűnik, Horváth Zalán maradandót alkotott a fiziká
ban, de ez nem csak szűkebb értelemben vett tudo
mányos teljesítményében jelenik meg, hanem tanítvá
nyainak, munkatársainak átadott tudásban, a fizika 
igényes művelése iránti szenvedélyének továbbadásá
ban, s nem utolsósorban magával ragadó emberi és 
tanári mivoltában is.

Életút

Horváth Zalán 1943-ban született Debrecenben, de is
kolás éveit már Pesten töltötte. 1961-ben érettségizett 
az ország egyik legjobb középiskolájában, a pesti Pia
rista Gimnáziumban. Ez a végzettség akkoriban nem 
volt kifejezetten előnyös, így Zalánt kitűnő eredmé
nyei ellenére sem vették fel az egyetemre, és egy évig 
segédlaboránsként dolgozott. 1962-ben került az ELTE 
fizikus szakára, ahol 1967-ben, Pócsik György tanítvá
nyaként diplomázott. Ezután két évig a Miskolci Ne
hézipari Egyetemen dolgozott tanársegédként, majd 
Pócsik György és Nagy Károly támogatásával került az 
ELTE Elméleti Fizikai Tanszékére: először az Akadé
mia tanszéki Kutatócsoportjába, majd tanársegédként 
magára a tanszékre. Ezt követően élete utolsó napjáig

A könyvet függelékként egy kis matematikai kiegé
szítés zárja a hatványokról, a kitevőkről és a logarit
musról, illetve köszönetnyilvánítás, továbbá a már 
fentebb említett irodalomjegyzék, végül egy részletes 
név- és tárgymutató.

Befejezésképpen hadd idézzem a könyv utolsó 
sorait, „...a tudomány hatalmas lépéseket tett a múlt
tal és a jövővel kapcsolatos ősi kérdéseink megvála
szolására. Ideje, hogy megértsük végre hol is a he
lyünk az örökkévalóságban...” Azt hiszem ez gondo
lat a szépirodalmi csengésű címhez illő befejezés.

Berényi Dénes

Forgács Péter
MTA RMKI

Palla László
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

a tanszék munkatársaként dolgozott. A hetvenes évek 
elején, „Visiting Scholar”-ként másfél évet töltött Dub- 
linban, az Institute of Advanced Studies-ban, ahol élet
re szóló barátságot kötött Lochlainn O’Raifeartaigh- 
vel. Dublinből történt hazatérése után kezdett el fog
lalkozni az akkoriban újra népszerűvé vált mértékel
méletek klasszikus megoldásaival. Ezen a területen 
hamarosan jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó 
eredményeket ért el, amelyeket az 1976-ban elnyert 
Novobátzky-, illetve az 1986-ban (megosztva) elnyert 
Akadémiai Díjjal ismertek el. Zalán ekkor még adjunk
tus volt: nem rendelkezett a tudományos, illetve egye
temi ranglétrán történő előrejutáshoz szükséges kandi
dátusi fokozattal. Emögött az állt, hogy nem akarta 
magát kitenni a fokozatszerzéshez szükséges ideológia 
vizsgával az ELTE-n akkoriban együttjáró megaláztatá
soknak. így csak 1991-ben lett (a kandidátusi fokozat 
kihagyásával) a fizikai tudomány doktora, majd 1992- 
től egyetemi tanár. 1993-2001 között ő vezette az ELTE 
Elméleti Fizikai tanszékét; 1995-2001 között pedig (az 
akkor még Tanszékcsoportnak nevezett) Fizikai Inté
zetet is. Az ELTE Fizika Doktori Iskolájának alapító 
tagja, majd 2001-2011 között vezetője volt. Az Akadé
mia 1998-ban levelező majd 2004-ben rendes tagnak 
választotta és összességében majdnem kilenc évig 
vezette elnökként az MTA Fizikai Osztályát. 2005-2011 
között ő volt a Magyar CERN Bizottság elnöke, így 
tudományos ügyekben ő képviselte a magyar részecs
kefizikát a CERN-ben.

Tudományos tevékenység

Horváth Zalán elsősorban a kvantumtérelméletek 
nemperturbatív módszerekkel történő megközelítésé
nek problémaköréhez kapcsolódó témákon (ideértve

HORVÁTH ZALÁN, 1943-2011

284 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 /7 - 8



a húrelméletet is) dolgozott, hozott létre maradandót. 
Horváth Zalán tudományos tevékenységét nem idő
rendi hanem tematikus sorrendben tekintjük át, mert 
jó negyven éves munkássága során több területhez is 
számos alkalommal visszatért.

Térelméletek klasszikus megoldásai és szerepük a 
kvantumelméletben

Az 1970-es évek eleje az elméleti részecskefiziká
ban a nem Abeli mértékelméletek (NAME) diadalmas 
visszatérésének ideje volt: a megelőző mintegy tíz év 
térelmélet-ellenes hangulatát elsöpörte a NAME re- 
normálhatóságának bizonyítása és az a kísérletek által 
fokozatosan alátámasztott meg
győződés, hogy a részecskefi
zika igazán működő modelljei 
NAME-n alapulnak; vagy a 
spontán sértett (gyenge és 
elektromágneses kölcsönhatás) 
vagy a sértetlen (erős kölcsön
hatás) változatukat használva.

A NAME kitüntető tulajdon
sága, hogy klasszikus változa
tuk topológiai eredetű, nem 
Noether-típusú töltés(ekk)el 
rendelkezik, ez(ek) túléli(k) a 
kvantálást, és a töltés nem nul
la értékével rendelkező álla
potok a kvantumelmélet eddig 
még nem vizsgált szektorait 
adják. A legalacsonyabb töme
gű töltött állapot (klasszikus 
megoldás) a Dirac által koráb
ban tanulmányozott mágneses 
monopólus (MP) megfelelője, 
de a Dirac MP-tól eltérően nem 
pontszerű, hanem kiterjedt 
részecske, és fizikai tulajdonsá
gait (például tömegét) a modell 
paraméterei meghatározzák. E monopólusok elméleti 
kutatásába kapcsolódott be Horváth Zalán. Az általá
nos MP-k szerkezetéről írt két dolgozat után legna
gyobb sikerét az úgynevezett BPS-limeszben fellépő 
tengelyszimmetrikus, sztatikus, tetszőleges számú 
egymásra szuperponált MP-t leíró1 megoldás explicit 
konstrukciójával aratta, amelyeket a szolitonelmélet- 
ből ismert Bácklund-transzformáció alkalmas általá
nosításának iterálásával állított elő [1], Később az eljá
rást az ugyancsak a szolitonelméletből ismert inverz 
szórási módszer segítségével kiterjesztette nem-ten- 
gelyszimmetrikus, „széthúzott” (egymástól véges tá
volságra elhelyezkedő) MP-kra is. Ezekről az eredmé
nyekről meghívott előadóként számolt be az 1981-es 
Trieszti Monopólus Konferencián.

Az elemirész-fizika eddig ismert jelenségeinek 
összességét nagy pontossággal leíró Standard modell
jében az elektrogyenge szektor mértékcsoportja

1 E bben  a lim eszben  a  MP-k közötti C oulom b-taszítást a skalárcse- 
re  é p p e n  kiejti, így m egvalósu lhat sztatikus m egoldás.

SU(2)xU(l). Ez a csoport az elektromágnességnek 
megfelelő U(l)-re sérül, viszont ebben az elméletben 
nincsenek nemtriviális topológikus töltésű szektorok, 
s ezzel összefüggésben a mágneses monopólusok 
éppúgy szingulárisak mint a Dirac-monopólusok az 
elektrodinamikában. Nicholas Manton mutatta meg, 
hogy a Standard modell vákuumszektorának topoló
giája nemtriviális. Zalán igen egyszerű, de általános 
meggondolással kimutatta, hogy egy igen nagy, fizi
kailag fontos elméletosztály nemtriviális topológiájú 
vákuumszektorral rendelkezik, s arra is rámutatott, 
hogy ezzel összefüggésben új típusú, bár instabil 
megoldások -  szfaleronok — létezhetnek, s ezekre 

több fontos példát is konstruált
[2]. Ezen szfaleron-megoldások 
instabilitásuk ellenére nagyon 
fontos szerepet játszanak, mert 
barionszámsértő folyamatokat 
indukálnak.

Zalán a legutóbbi években 
nemlineáris mezőelméletek tér
ben lokalizált rezgő megoldá
saival, oszcillonokkal foglalko
zott. Az ilyen típusú objektu
mok nemlineáris, tömeges ska- 
lámező(ke)t tartalmazó elméle
tekben alakulhatnak ki, s mivel 
nem rendelkeznek valamilyen 
megmaradó töltéssel, amellyel 
nagyfokú stabilitásuk magya
rázható lenne, azt várnánk, 
hogy az oszcillonok energiáju
kat gyorsan elsugározzák és 
eltűnnek. A numerikus szimu
lációk azonban azt mutatják, 
hogy igen sokszor az oszcillon 
energiája csak nagyon lassan 
csökken, és sok esetben ez az 
energiacsökkenés olyan lassú, 

hogy az oszcillon periodikusnak tűnik. Ráadásul meg
figyelték, hogy sok nemlineáris dinamikájú rendszer
ben is oszcillon-szerű állapotok alakulnak ki periodi
kus gerjesztés hatására. Zalán egy nagyon általános 
módszert dolgozott ki (fiatalabb és idősebb munkatár
saival), amely lehetővé teszi az oszcillonok jó közelí
téssel történő leírását, és segítségével meghatározható 
tömegveszteségi rátájuk [3].

Kompaktifikáció
A térelméletben az 1920-es évekre, illetve Kaluza 

és Klein (KK) munkásságára visszamenő elképzelés, 
hogy 4 dimenziós világunk szimmetriáit egy maga
sabb dimenziós elmélet keretei között magyarázzuk 
meg. Ilyenkor a fölös dimenziók kicsiny méretű kom
pakt tartományok, amelyeket csak a 4 dimenzióban 
tömeges részecskék formájában megjelenő gerjeszté
seik révén lehetne közvetlenül detektálni, viszont az 
addig függetlennek tekintett 4 dimenziós mezők, illet
ve csatolási állandók között különböző relációk áll
nak fenn. Természetesen alacsony energián csak azok
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a mezők/részecskék érdekesek, amelyek a KK-me- 
chanizmust nulla tömeggel élik túl.

A 70-es évek közepén, a korai húrelmélet miatt -  
amelyből természetesen következett a 4-nél maga
sabb téridő dimenziószám -  ezek az elképzelések 
újra divatba jöttek. 1976-ban Joel Scherk, a korai húr
elmélet egyik — sajnos fiatalon elhunyt -  alapító atyja, 
Pesten járt és a vele folytatott diszkussziókból kide
rült, hogy KK-módon még nem sikerült nulla tömegű 
fermionokhoz jutni, ami pedig elengedhetetlenül 
szükséges a sikeres modellépítéshez. Zalán a problé
ma megoldásaként azt javasolta, hogy az extra di
menziókba tegyünk egy nem triviális topológiájú 
mértékkonfigurációt (általánosított MP-t), hiszen 
akkor a nagyon mély tartalmú Atiyah-Singer-indexté- 
tel garantálja a nulla tömegű fermiont 4 dimenzió
ban. Az általános elgondolás mellett példaként az 
extra két dimenzióba tett Dirac MP esetén expliciten 
megkonstruált fermion nullamódusokat tartalmazó 
cikkre [4] mind a mai napig érkeznek a hivatkozások.
E. Witten vizsgálatai kimutatták, hogy lényegében ez 
az egyetlen mechanizmus, amelynek révén a KK-mo- 
delleken belül 4 dimenzióban királis fermionokat 
lehet kapni.

Később a kompaktifikáció stabilitásával, illetve a 
szuperhúrelméletből következő 10 dimenzió nem 
szimmetrikus coset terekre történő kompaktifikálásá- 
val is foglalkozott, valamint megvizsgálta a KK-me- 
chanizmus kozmológiai következményeit is.

Húrelmélet
Az 1980-as évek közepe a húrelmélet másodvirág

zásának korszaka volt: kiderült, hogy a szuperhúrel- 
mélet térelméleti limesze csak két speciális belső 
szimmetriacsoport esetén lehet anomáliamentes,2 * 
így felcsillant annak lehetősége, hogy az elemi ré
szek fizikáját egy minden kölcsönhatást egyesítő, 
egyedi, „mindenség elmélete”-húrelméletből vezes
sük le. így, a nemzetközi trendet követve, mintegy 
másfél éves (konform térelméletet és konform áram
algebrákat felölelő) tanulási folyamat után Zalán is 
(néhány munkatársával együtt) elkezdett húrelmé
lettel foglalkozni. Természetes módon Zalánt az ál
talunk ismert 4 dimenziós téridőben létező húrelmé
letek, és azok fizikai következményei érdekelték. Az 
ismert világot leíró egyedi húrelmélet létezésébe ve
tett kezdeti optimista hitet kicsit aláásta az, amikor 
kiderült, hogy már 10 dimenzióban sem egyetlen he- 
terotikus húrelmélet létezik, hanem 8 alapmodell, és 
4 dimenzióban a lehetséges modellek száma is egyre 
nőni látszott.

Zalán húrelméletről írt dolgozatait két-három cso
portra lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak 
azok a cikkek, amelyekben a húrelmélet extra di
menzióitól a húr (és nem a térelmélet) szintjén szaba
dul meg úgy, hogy téridő-koordináták helyett alkal
mas tulajdonságokkal rendelkező (szuper) konform

2 Ez a feltétel a kvantált e lm éle t legfinom abb  e llen tm ondásm en
tességét garantálja.

térelméleteket használ. Ebbe a csoportba tartozik a 8 
dimenziós királis heterotikus húrelméletek önduális 
Euklideszi rácsokon alapuló teljes osztályozásáról 
szóló dolgozata, és 4 dimenziós királis heterotikus 
húrelméletek konstruálása [51, amelyből kitűnik, 
hogy a várt csillagászati számú lehetséges modell (a 
becsült felső korlát 101500(!) volt) helyett jóval keve
sebb, mintegy 106, 4 dimenzióban konzisztens húrel
mélet létezik.

Nagyon absztraktul nézve a húrelmélet nem más, 
mint számos kényszernek alávetett 2D konform térel
mélet. Ez a nézőpont érvényesül az indukált (azaz az 
anyagterek kiintegrálása után kapott effektiv) 2D gra
vitáció fizikai állapotait vizsgáló dolgozatban is, 
amelyben az irodalom ünnepelt KPZ-egyenletének 
egy új értelmezését is megadja [6].

Zalán számos dolgozatban vizsgálta a speciális 
(úgynevezett „plane fronted”) gravitációs hullám hát
téren propagáló húr konstrukcióját, illetve tulajdon
ságait. A húrelmélet érdekes -  és a gravitációhoz való 
különleges viszonyát hangsúlyozó -  tulajdonsága, 
hogy konzisztenciája (a világsík Weyl-invarianciája) 
megköveteli, hogy a beágyazó téridő az Einstein- 
egyenletek megoldása legyen. A lapos Minkowski- 
téridő mellett nem könnyű olyan görbült beágyazó 
tereket találni, amelyeken még a húrelméletet is meg 
tudjuk oldani; az előbb említett gravitációs hullámok 
éppen ilyenek. E dolgozatokban Zalán főleg két dol
got vizsgált: egyrészt azt kereste, hogy amelyek azok 
a tulajdonságok, amelyek csak a Minkowski-térbeli 
húrokra igazak, de a görbült téren propagálókra 
nem, másrészt -  ahol lehetőség nyílt rá -  összehason
lítást keresett e húrok kovariáns és fénykúp kvantálá
sa között [71.

Dualitás
Az elméleti fizikában dualitáson nagyon laza érte

lemben ugyanazon fizikai rendszer különböző 
módon történő leírását értjük. Gyakran fordul elő, 
hogy az egyik leírás a fizikai szabadsági fokok gyen
ge, míg a másik az erős kölcsönhatása esetén alkal
mazható, s ez felbecsülhetetlenül hasznos lehet erő
sen kölcsönható rendszerek esetén. A húrelméletek
ben többféle olyan dualitási transzformációt is fölfe
deztek, amelyek különbözőnek látszó elméleteket 
egymásba képeznek. Az egyik talán legfontosabb, a 
T-dualitás volt, amelyről hamar kiderült, hogy a 
klasszikus elméletben tulajdonképpen kanonikus 
transzformáció. Bár ismert tény, hogy klasszikusan 
kanonikusán ekvivalens modellek kvantumosan már 
lényegesen különbözhetnek, a korabeli irodalomban 
mindenki készpénznek vette, hogy a húrelmélet 
konform invarianciája miatt a T-dualitás kvantumo
san is fennáll. Zalán munkatársaival együtt megmu
tatta, hogy a 4 dimenziós téridőbeli húrok effektiv 
mezőinek kölcsönhatását leíró o-modellekben re- 
normálási effektusok miatt ez általában nem így van, 
de mindig elérhető a T-dualitási transzformációval 
összekapcsolható elméletek kvantumos ekvivalen
ciája [8],
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Szilárdtestfizikai alkalmazások
Zalán tudományos munkásságának érdekes és egyé

ni részét alkotja az a számos dolgozat, amelyben külön
böző térelméleti fogalmakat és módszereket alkalmaz 
szilárdtestfizikai problémák megoldására. Ezek közül 
kiemelkednek a szilárd testekben mozgó Bloch-elekt- 
ronok szemiklasszikus viselkedését módosító Berry- 
fázis3 hatásának leírására vonatkozó vizsgálatok [91, 
valamint a polarizált fény terjedését, illetve az optikai 
Hali-effektust leíró eredmények [10]. Az első esetben a 
szemiklasszikus dinamikát az egzotikus Galilei-dinami- 
kára kidolgozott módszerrel írja le és megmutatja, hogy 
ez valójában egy Hamiltoni rendszer. A második eset
ben pedig megmutatja, hogy a polarizált fény trajektó- 
riájának a geometriai optikaitól való eltérése az általá
nos relativitáselmélet szerint mozgó spines részecske 
geodetikus pályától való eltérésének analogonja.

3 E tagok  lényeges szerep e t játszanak a ferrom ágneses anyagok  
anom ális H ali-effektusa, valam int a  sp in  H ali-effektus leírásában.

ZALÁN RÓZSÁJA

Bombaként csapott be a hír a dublini Workshop részt
vevői közé 80 szeptemberében: két kutatócsoport is 
megoldotta, egyszerre, függetlenül, és különböző 
módon, a dupla töltésű monopólus-konstrukció 6 éve 
nyitott problémáját! Kettős sikerként könyvelték el 
Dublinban ezt a -  matematikai-elméleti fizika berkei
ben „világcsúcsnak” számító -  eredményt: hiszen nem 
csak a „Sir Michael”, (azaz a Fields-medál-nyertes Mi
chael Atiyah) oxfordi iskolájából jött Richard Ward 
volt akkor „nálunk” a Trinity College-ban, de Zalán, 
az ELTE Forgács-Palla-Horváth triászának legidő
sebb tagja, maga is dublini scholars olt pár éve!1

-  „Persze, ismerem, de nem, még névrokonok se 
vagyunk” -  magyarázgattam büszkén a magyar nyelv 
finomságait -  miközben igencsak sajnáltam azt a köz
tünk levő ipszilonnyi különbséget. Valójában alig 
ismertük egymást: mert mi kapcsolata van egy matek
szakos hallgatónak egy fizikus adjunktussal? Mi a Mú
zeum körúton, ők a Puskin utcában...

1981 decemberében, a trieszti Monopólus Konferen
cián kerültünk aztán közelebbi kapcsolatba. Diracot, 
aki ötven évvel korábban ezt a rejtélyes és soselátott 
objektumot bevezette a fizikába, hiába hívták a szerve
zők: 80 évesen és télvíz idején, nem volt bátorsága ne
kivágni Floridából a nagy útnak. De sokan mások -  a 
Nobel-díjas Chen-Ning Yang, a nagy cambridge-iek: 
Peter Goddard, David Olive, Nick Manton, Ed Corri
gan Durhamból és persze Richard, Werner, Zalánék -  
Forgács Péter és Palla Laci mellett Balog Jancsi, Gnädig

1 Röviddel k ésőbb  egy harm adik  közelítés is sikerrel járt. Szerzője, 
Werner Nahm  m a a D ublini Insitute o f  A dvanced Studies igazgatója.
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Horváthy Péter
Tours-i Egyetem, Franciaország 

Kínai Tudományos Akadémia Lanzhou, Kína

Péter és talán Patkós Bandi is -  eljöttek, hogy a nagy 
elméleti áttörés legújabb fejleményeiről értesüljenek. 
Mert hetente-kéthetente jött ki akkor egy-egy újabb 
cikk a témáról: Szeparált megoldások! Magasabb tölté
sű monopólusok! Általános mértékcsoportok! Tartott 
még az izgalom. -  „128 fizikus és egy matematikus!” -  
korrigálta Atiyah Ahdus Salamat, mikor az Internatio
nal Center of Theoretical Physics Nobel-díjas igazgatója 
a „129 összegyűlt fizikust” üdvözölte. A pesti csoport 
munkáját Zalán ismertette, érezhető és érthető lámpa
lázzal, egyórás, plenáris előadásban.

A nap előadói Salam asztalához voltak hivatalosak.
-  „Érdekes geometriai interpretációt talált a doktoran

duszom a tört töltésű önduális megoldásotokra!” -  invi
tált Atiyah este egy pizzériába. S bevallom: bármily nagy
szerű is volt a rövidesen, 26 évesen, oxfordi professzorrá 
előlépő Donaldson gondolatmenete, bizony korgó gyo
morral és bánatosan pislogtam, látva, hogy hűl ki a fris
sen sült, sistergő pizza, amelyet Sir Michael, a konstruk
ció magyarázatának hevében, egyszerűen félrelökött!

Hazafelé menet -  sokat kellett várni a kései buszra 
-  Nick Manton monopólszórási elképzeléseit fejteget
te Atiyah.

Ezután, az Óhazában járva, nem kerültem többé el a 
Puskin utca első emeletét: jó barátok és jó fizikusok vár
tak ott, akikkel jó volt megbeszélni, ki mit csinált idő
közben. Zalán meghallgatott és irodalmat adott. Közve
tített, adta-vette az információt. Bíztatott és tanácsolt.

Vidám volt a Tudomány a Puskin utcában, s remeg
tek az ablakok, sőt talán még az öles falak is, ha Zalán 
elmosolyodott! Úgy éreztem magam náluk, mint aki 
hazaérkezett!
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H orváthy Péter, H orváth  Zalán és a rózsa.

Fehér Laci Szegeden volt doktorandusz, de <5 is fel
feljárt Pestre konzultálni, megtudni, mik az aktuálisan 
legizgalmasabb problémák. 86 nyara különösen emlé
kezetes volt a számunkra. Augusztus elején, Zalánnal 
szinte egyidőben értünk Pestre. — „Manton a mono- 
pólszórás szimmetriáiról beszélt Durhamban, a konfe
rencián. Elkértem tőle a preprintet, vidd le a Lacinak 
holnap Szegedre, ha mész! Érdekelni fogja!”

Levittem, és összeültünk: de jó lenne megérteni! 
Két hét múlva, nyaralás közben, távirattal kopogott 

a postás: -  „Kijött az első formula. Laci.”
Szeptemberben Siófokon rendezett konferenciát 

Zalán, Palla Laci és Patkós Bandi egy SZOT-üdülőben, 
amelyre Manton is eljött Cambridge-ből. -  „És vajon 
mi ennek a magyarázata?” -  zárta Nick az előadását. 
És akkor jött Fehér Laci, a következő előadó -  és be
mutatta a megoldást!

Este, miközben Perjés Zoli fürödni ment a sötét 
Balatonba, Palla Laci és Zalán az egyik előadás transz- 
parenciáját másolta kézzel (mert hol volt akkor xe
rox?). Mi pedig első Physics Letters cikkünket fogal
maztuk Fehér Lacival!

90 felé változott a helyzet, s már nem kellett többé 
marxizmus vizsgát tenni a tudományos fokozat meg
szerzéséhez; Zalán is, Palla Laci is egyetemi tanárok 
lettek. A lépcsőházban még a Szovjet-Magyar Baráti 
Társaság táblája lógott, de ezután már Eötvös Loránd 
irodájában, a Báró portréja és Heisenberg kézírásos 
táblacsonkja alatt ülve beszélgettünk. (Az oda vezető 
lépcső kényelmességét Eötvös lovaglás-szeretetének 
tulajdonítja a fáma.) Nem sokkal később Zalán tan
székvezető, majd akadémikus lett, s egyre több admi
nisztráció szakadt a nyakába. De a fizikus gondolkodni 
is akar, s a kilencvenes évek derekától Zalán szívesen 
menekült ki hozzám, hogy nyugodtan töprenghessünk 
ezen-azon. -  „Akarsz egy Phys. Rév. Letterst írni velem?” 
-  jött az üzenet. Mint egy kamasz, ha kiszabadul a fel
ügyelet alól: végre szabadon kidolgozhatja magát!

A 90-es évek végén kertes házba költöztünk, a 
Cher folyó partjára. Egyik vasárnap Zalán egy rózsatő
vel a kezében érkezett ebédre. S a 60 éves akadémi
kus nem restellt ásót fogni, majd lehajolni és kézzel 
egyengetni el a földet -  pont olyan műgonddal és 
precizitással, mint mikor „kiesetett” egy bonyolultabb 
formulát. Mutatta a példát, nem csak dirigált.

2006 májusában Balog Jancsi és Fehér Laci volt 
dublini főnökünk, O’Raifeartaigh emiékére rendeztek 
konferenciát a KFKI-ban. Zalán jóvoltából -  a tan
székvezetést akkor már Palla Laci vette át -  az Akadé
mián volt a bankett. Akkor találkoztunk utoljára.

Utolsó, optikai Hali-effektussal kapcsolatos cik
künk miatt készültem írni neki, amikor utolért Fehér 
Laci fájdalmas üzenete.

Az évek során Zalán rózsája nagyra nőtt, kiterebé
lyesedett a kertemben. Virágba szökkenve hirdeti a 
Halhatatlanságot, Zalán emlékét -  akárcsak a tanítvá
nyok, kollégák, barátok leikébe csöpögtetett tudás
szomj és szeretet!

PALFFY GYORGYNE, 1921-2011
Fájdalommal tudatjuk, hogy 91 éves korában, 2011. 
május 23-án elhunyt Pálffy Györgyné Simon Vera, 
nyugalmazott főiskolai tanár, a Pécsi Pedagógiai Fő
iskola Fizika Tanszékének, és az Eötvös Loránd Fizi
kai Társulat Baranya megyei Csoportjának egyik ala
pító tagja.

Pálffy Györgyné az 1948-ban alapított Pécsi Peda
gógiai Főiskola első tanárainak egyike. 42 éven át 
dolgozott a Fizika Tanszéken, elsősorban a hőtant és 
a fénytant oktatta. Fizikatanárok százait tanította, ne
velte, vizsgáztatta és bocsátotta a pedagógus pályára. 
Tanítványai között vannak azok is, akikkel sok éven

át együtt dolgozott a Fizika Tanszéken, ahol tapasztal
hatták példamutató életszemléletét, a munka és a 
becsület tiszteletét.

Pálffy Györgyné főiskolai oktató-nevelő munkája 
mellett nagy gondot fordított az általános iskolások 
természetismereti képzésére is. Országos hírnévre 
tett szert a 70-es évek elején Marx György akadémi
kussal végzett kutatómunkája, amelyben a természet- 
tudomány alapjainak az alsó tagozatban való tanítá
sát vizsgálta. Kutatásainak eredményeit a Fizikai 
Szemle című folyóiratban foglalta össze. Kísérletét az 
1978-as tantervi reform előkészítőjeként tartják szá
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mon, kutatása eredményei jelentős részben beépül
tek az 1978-ban megreformált környezetismeret tan
tárgy tantervébe.

Közéleti, társadalmi tevékenysége is jelentős. Jeges 
Károly tanszékvezető főiskolai tanárral együtt 1951- 
ben alakították meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Baranya Megyei Csoportját, amelynek 22 éven át volt 
a titkára. Sok pécsi fizikusrendezvény lebonyolításá
ban vett részt (fizikus vándorgyűlés, fizikai eszközki
állítás, II. Sugárvédelmi Szimpózium, fizikatanári an
kétok). Hosszú éveken át tevékenykedett a Baranya 
megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban is. 
Többször járt Japánban, ahol kitüntettet figyelemmel 
fordult az oktatás rendszere, körülményei, feltételei, 
színvonala felé. Benyomásairól, élményeiről, tapasz
talatairól tanári körökben számos sikeres előadáson 
számolt be.

Kiemelkedő oktató-nevelő és kutató munkáját, 
közéleti tevékenységét több díjjal ismerték el. Ezek 
közül néhány: Megyei MTESZ-díj, Eötvös Emlékérem, 
Grastyán-díj.

Pálffy Vera (sokunk Vera nénije), mint az ELFT 
Baranya megyei Csoportjának alapítója és lelkes tagja 
fáradhatatlanul munkálkodott a társulati élet szervezé
sében, a fizika népszerűsítésében. Mindig számíthat
tunk lelkes, odaadó munkájára, bölcs tanácsaira.

Hisszük, hogy elhunyt tagtársunk -  a fizikus társa
dalom, a fizika tanítása érdekében végzett -  sok-sok 
fáradozása nem volt hiábavaló. Töretlen lelkesedését 
igyekszünk továbbvinni.

Pálffy Györgyné tagtársunk emlékét kegyelettel meg
őrizzük!

ELFT Baranya megyei Csoport vezetősége 
és tagsága nevében Szűcs Józsefe lnök

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2010. évről

A Fővárosi Bíróság 1999. április hó 26-án kelt 13. Pk. 
60451/1989/13- sz. végzésével a 396. sorszám alatt 
nyilvántartásba vett Eötvös Loránd Fizikai Társulatot 
közhasznú szervezetnek minősítette. Ennek megfele
lően a Társulatnak beszámolási kötelezettsége teljesí
tése során a közhasznú szervezetekről szóló (módo
sított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámo
lással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti 
egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szó
ló 224/2000 (XII. 19) Korm. sz. rendeletben foglaltak 
szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az 
említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételé
vel készült.

I. rész -  Gazdálkodási és számviteli beszámoló
Mérleg és eredmény-kimutatás

A Társulat 2010. évi gazdálkodásáról számot adó mérle
get a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tar
talmazza. A 2. sz. mellékletként csatolt eredmény-kimu
tatás szerint jelentkezett 227 eFt tárgyévi eredmény a 
mérlegben tőkeváltozásként kerül átvezetésre.

Költségvetési támogatás és felhasználása

Az állami költségvetésből származó, közvetlen támo
gatást a Társulat 2010-ben nem kapott, a pályázati 
úton elnyert támogatásokat a 2. sz. mellékletben fog
lalt eredmény-kimutatás tartalmazza. A 2009. évi sze
mélyi jövedelemadó 1%-ának a Társulat céljaira tör

tént felajánlásából a tárgyévben 959 eFt bevétele szár
mazott. Ezt az összeget a Társulat a Fizikai Szemle 
nyomdai költségeinek részleges fedezeteként, vala
mint a társulat által szervezett tehetséggondozó verse
nyek támogatására használta fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
E kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem áll
nak rendelkezésre, így a Társulat vagyonának felhasz
nálását illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzé
sére szorítkozhatunk. A Társulat vagyonát tőkéje teste
síti meg, amely a tárgyév eredményének figyelembe vé
telével 227 eFt értékben növekedett így az 1989- évi 
állapotot tükröző induló tőkéhez (7581 eFt) képest a 
tárgyév mérlegében mutatkozó, halmozott induló tőke- 
változás (-4 709eFt) ezzel az értékkel növekedett, érté
ke tehát jelenleg -4482 eFt. így a Társulat saját tőkéjé
nek jelenlegi, a mérleg szerint és a tárgyév eredményé
nek figyelembevételével számított értéke 3099 eFt, 
szemben a tárgyévet megelőző, 2009. évre vonatkozó, 
hasonlóképpen számított 2 873 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 2010-ben megje
lentetett évfolyamának számait.

A Társulat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkor
mányzatnak az árvízkárosultak megsegítésére 300 eFt 
támogatást nyújtott.
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Kiemelt támogatások

A Társulat 2010-ben cél szerinti, a Khtv. 26. §. c.) pont
jának hatálya alá eső feladatainak megoldásához az 
alábbi támogatásokban részesült (a vonatkozó rende
letben megadott forrásokra szorítkozva, ezer Ft-ban):
• Központi költségvetési szervtől 0 eFt
• Elkülönített állami pénzalapoktól 0 eFt
• Helyi önkormányzatoktól 150 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 2010- 
ben semmilyen külön juttatásban nem részesültek. A 
tisztségviselők a Társulat tagjaiként, a Társulat vala
mennyi tagjának a tagsági viszony alapján járó cél 
szerinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle 
2010. évi évfolyamának számait.

II. rész -  Tartalmi beszámoló 
a közhasznú tevékenységről

A közhasznú szervezetként való elismerésről szóló, a 
jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés indoklá
sában foglaltak szerint a Társulat cél szerinti tevékeny
sége keretében a Khtv. 26.§. c) pontjában felsoroltak 
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.
1. sz. melléklet

A 2010. év mérlege

M egnevezés Előző év 
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Befektetett eszközök 997 548

B. Forgóeszközök 5242 6568

Követelések 1409 1379
Pénzeszközök 3833 5189

C. Aktív időbeli elhatárolások 10464 607

E szk ö zö k  (a k tív á k )  ö ssz e se n 16703 7723

D. Saját tőke 2873 3099
Induló tőke 7581 7581

Tőkeváltozás -2341 -4 7 0 9

Tárgyévi eredm ény - 2  367 227

F. Kötelezettségek 13618 3953
G. Passzív időbeli elhatárolások 212 671

F o rrá s o k  (p a ssz ív á k )  ö ssz e se n 16703 7723

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tu
dományos eredmények közzétételének, azok megvita
tásának színteret adó tudományos konferenciák, isko
lák, előadóülések, valamint más tudományos rendezvé
nyek 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:

• Szkeptikus konferencia, Budapest, 2010. feb
ruár 27.

• a Statisztikus Fizikai Szakcsoport Statisztikus f i 
zikai nap című rendezvénye, Budapest, 2010. már
cius 22.

• a Sugárvédelmi Szakcsoport 35. Sugárvédelmi 
továbbképző tanfolyama, Hajdúszoboszló, 2010. ápri
lis 27-29.

• a Részecskefizikai Szakcsoport elméleti fizikai 
iskolája, Budapest, 2010.

• az Ortvay Kollégium keretében rendezett Marx 
György Emlékülés, Budapest, 2010. május 27.

• Öveges József Verseny döntője, Győr, 2010. 
május 28-30.

• CERN Kutatói utánpótlás és tehetségnevelés, Ta
nártovábbképzés, 2010. augusztus 14-22.

• Fizikus Vándorgyűlés, Pécs, 2010. augusztus 
24-27.

• Elméleti Fizikai Iskola, Tihany, 2010. augusztus 
30. -  szeptember 3-

• Science on Stage, Nemzeti Válogató Verseny, 
Budapest, 2010. október 2.

2. sz. melléklet

Eredménykimutatás a 2010. évről

M egnevezés Előző év 
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 54470 46652

Közh. célú m űk.-re kapott támogatás 6189 8141

Központi költségvetéstől 0 0

Helyi önkorm ányzattól 140 150

Egyéb 6049 7991
ebből SzJA 1% 1089 959

Pályázati ú ton  elnyert támogatás 17618 6150

Közh. tevékenységből szárm azó bevétel 20120 24275

Tagdíjból szárm azó bevétel 10360 7895

Egyéb bevétel 183 191

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

C. Összes bevétel 54470 46652

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 56837 46425

Anyagjellegű ráfordítások 40827 27123
Személyi jellegű ráfordítások 14032 13856

Értékcsökkenési leírás 703 409
Egyéb ráfordítások 1275 4956

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

F. Összes ráfordítás (D+E) 56837 46425

G. Adózás előtti eredménye (B -E) 0 0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G -H ) 0 0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A -D ) -2 3 6 7 227
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• Eötvös Fizikaverseny (több helyszínen), 2010. 
október 15.

• Fórum a felsőoktatási törvény változásairól, 
Budapest, 2010. december 17.

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 2010-ban 
is megrendezett, elismert továbbképzésként akkredi
tált fizikatanári ankétok, így

• az 53■ Középiskolai Fizikatanári Ankét és Esz
közbemutató, Miskolc, 2010. június 26-29.

• a 34. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és 
Eszközkiállítás, Eger, 2010. június 29. -  július 1.

A Társulat szervezésében fizikatanárok 45 fős cso
portja vett részt 2010. augusztus 14—22. között a 
CERN-ben magyar nyelven megtartott szakmai tovább
képzésen.

A Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja 2010-ben 
megszerkesztette és elkészítette, és az Eötvös Kiadó 
kiadta a Sugárvédelem című tankönyvet.

A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában 
álló versenyszervező tevékenysége az általános isko
lai korosztálytól kezdve az egyetemi oktatásban 
résztvevőkig terjedően kínál felmérési lehetőséget a 
fizika iránt fokozott érdeklődést mutató diákok, hall
gatók számára. A területi szervezetek többsége szer
vez helyi, megyei, adott esetben több megyére is 
kiterjedő vagy akár országos részvételű fizikaverse
nyeket. Ezek részletes felsorolása helyett csak meg 
kívánjuk említeni, hogy a 2010-ben szervezett és le
bonyolított, adott esetben több száz főt is megmoz
gató versenyek száma változatlanul meghaladja a 
húszat. Ezek között számos olyan is szerepel, ame
lyek hosszabb idő óta évente rendszeresen kerülnek 
megrendezésre.

A Társulat 2010-ben is megrendezte hagyományos, 
országos jellegű fizikaversenyeit (Eötvös-verseny, 
Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny, Szi

lárd Leó Fizikaverseny). A korábbi évekhez hason
lóan 2010-ben 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 fizika -  és általában a természettudományok -  
közoktatásban betöltött szerepével való foglalkozást. 
Véleményezték az OKNT e tárgyban készített javasla
tait, és maguk is megfelelően kiérlelt javaslatokkal 
fordultak az Oktatási, illetve a Nemzeti Erőforrás Mi
nisztériumhoz.

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-Bihar megyei csoport által 32. alkalom
mal megrendezett debreceni Fizikusnapokat,

• 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 2010- 
ben kiadta a Társulat havonta megjelenő hivatalos 
folyóirata, a Fizikai Szemle 60. 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. ja
nuár 1-jétől a MATFUND Alapítvány vette át, de a lap
tulajdonosok egyikeként a Társulat továbbra is közre
működik a lap megjelentetésében.

Az 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.

Kulturális örökség megóvása: Eötvös Loránd emlék
tábla és síremlék koszorúzása.

A kutatás területén elért eredmények elismerésére a 
Társulat 2010-ben is odaítélte tudományos díjait, ame
lyek közül a Bozóky László-díj (Andrási Andor), a 
Jánossy Lajos-díj (Juhász Róbert), a Novobátzky Ká- 
roly-díj (Lévay Péter), a Selényi Pál-díj (Biri Sándor), 
a Szalay Sándor-díj (Gál János) és a Szigeti György-díj 
(Osvay Margit) került kiadásra.

A Társulat Küldöttközgyűlése a 2010. évi Prométe- 
usz-érmet Vida Józsefnek, a Társulat érmét Patkós 
Andrásnak ítélte oda. A Társulat Eötvös-plakettjét 
2010-ben Blészer János kapta.
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Az általános és középiskolai tanároknak adomá
nyozható Mikola Sándor-díjat 2010-ben Honyek Gyula 
és Kleizerné Kocsis Mária kapta.

Ericsson-díjat kaptak 2010-ben a fizika népszerűsí
téséért: Jarosievitz Beáta, Wöller Lászlóné és Bigus

Imre, a fizika tehetségeinek gondozásáért: Bülgözdi 
László és Somogyi Sándor.

Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Ok
tatásért Rátz Tanár Úr Életműdíjat Várnagy István és 
Vida /ózse/’kapták.

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
„Nem tudjuk m egakadályozni az álhírek k iszivárogtatását”
Nemrég egy internetes blog arról számolt be, hogy 
megtalálták a Higgs-bozont, forrásként a CERN LHC 
(Large Hadron Collider) egyik kísérletét jelölve meg. 
A hír természetesen álhír volt -  ennek kapcsán be
szélgetett a New Scientist riportere James Gillies-ve 1, a 
CERN sajtófőnökével.

-  Rossz dolog-e az ilyen kiszivárogtatás?
-A z  történt, hogy az analízis egy korai szakaszá

ban szivárogtak ki az adatok. Ha valami kiszivárog és 
aztán kiderül hogy nem igaz, azt a benyomást kelti, 
hogy nem igazán tudjuk, mit csinálunk.

-  Minek kell történnie, mielőtt ez a információ 
nyilvánosságra kerül?

-  A részecskefizikában kis munkacsoportok végzik 
az adatok elemzését, amelynek eredménye azután az 
együttműködés egésze elé kerül ellenőrzésre. Nagyon 
gyakran a kis csoporton nem is jut túl. Ha igen, akkor a 
teljes kollaboráció megvizsgálja. Ez lehet a történet vé
ge, azonban ha kiállja a próbát, akkor egy szélesebb 
szakmai közösség elé kerül, és természetesen itt is meg
állhat a dolog. Nagyméretű együttműködéseknél azon
ban elkerülhetetlen, hogy az információ kiszivárogjon. 
Ilyen a dolog természete. Ezekben a kollaborációkban 
több mint 100 intézmény 3000 kutatója vesz részt.

-  Lesz-e boszorkányüldözés a CERN-ben a kiszi
várgás miatt?

-  Ezt nem mondanám, de azért az emberek tudni 
akarják, mi történt és elvárják, hogy többé ilyen ne 
forduljon elő.

-  Mi fog történni, ha valaki a CERN-ben tényleg 
megtalálja a Higgs-részecskét?

-  Kidolgoztunk egy protokollt a szenzációs eredmé
nyekre vonatkozóan. Ha valamelyik kollaborációnak 
bejelentésre érdemes eredménye van, közölni kell a 
CERN főigazgatójával. Ez aztán az események egy lán
colatát hozza mozgásba. Más kísérleteknek, amelyek 
ugyanazt a jelenséget vizsgálják, meg kell adni a lehe
tőséget, hogy megerősítsék az eredményt. Ha az ered
mény nagyon nagy jelentőségű, mint például a szuper-

P ro ton -p ro ton  ü tk ö zés a CMS de tek to rb an , am elyben  4 nagy en e r
giájú elek tron t (nyilakkal jelölt, sö té t nyom vonalak) detektáltak . Az 
esem én y  azt a jelleget m utatja, am it a  H iggs-bozon bom lásából vár
nán k , u g y anakkor m egfelel a S tandard  M odell alap ján  várható , m ás 
fo lyam atokból szárm azó  e sem én y ek n ek  is.

szimmetrikus részecske felfedezése, vagy a Higgs-bo- 
zoné, a többi laboratórium vezetőit, valamint az összes 
tagállamot informáljuk erről és megszervezünk a CERN- 
ben egy szemináriumot az eredmény bejelentésére.

-  Ha a CERN-ben felfedezik a Higgs-bozont, kié 
lesz a felfedezés dicsősége?

-  Ez nehéz kérdés. Nem lehet a kutatók egy kis cso
portját megjelölni, mint a múltban. Vegyük például az 
utolsó Nobel-díjat a CERN-ben. Mindenki egyetért ab
ban, hogy a két kitüntetett, Carlo Rubbia és Simon van 
der Meer megérdemelte. Bár abban a projektben több 
száz kutató vett részt, e kettőnek köszönhető igazából 
az eredmény. Ma már ilyen helyzet nem létezik.

-  Származott-e valami jó is ebből a kiszivárogta
tásból?

-A  mostani, Higgs-részecskével kapcsolatos kiszi- 
várogatás óta sok újságíróval beszélgettem, akik meg 
akarják érteni a felfedezés folyamatát a részecskefizi
kában. Ez rendkívül jó dolog. Az a tény, hogy az érdek
lődés az eredmények iránt ilyen nagy, csak dicsérhető, 
és valamennyiünknek támogatnia kell ezt a hozzáállást.

(http://www.newscientist.com)
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A RUTHERFORD-VISSZASZÓRÁS ÉS »KARRIERJE«
A MIKROELEKTRONIKÁBAN

Gyulai József
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Évtizedek óta kétévenként rendezi meg az „ionsuga
ras” szakmai közösség az International Conference on 
Ion Beam Analysist (IBA), amely azon, főként anyag
tudományos eredmények seregszemléje, ahol a vizs
gálandó anyagot gyorsított ionokkal bombázzák és a 
kilépő reakció-termékeket gyűjtik be, vizsgálják, ana
lizálják. E termékek lehetnek maguk a becsapódó, 
szóródott ionok, vagy velük azonos rezonancia-ter
mékek, de lehetnek magreakciók révén keletkező 
másfajta részecskék, vagy akár a kiváltott optikai, 
röntgen-, illetve gamma-sugárzás fotonjai. E termékek 
vizsgálata alapján ugyanis következtetni lehet az ere
deti anyag sok-sok tulajdonságára. Az utolsó IBA- 
konferenciát Ernest Rutherford személyének szentelte 
a közösség, munkásságának fő helyszínén, Cam- 
bridge-ben rendezve azt, mert nevezetes szórásformu
lája adja alapját az egyik legelterjedtebb és nevét is 
viselő módszernek, a Rutherford-visszaszórásnak 
(Rutherford Backscattering Spectrometry, RBS).

Az RBS-módszerről -  bevezetésül

1. Az RBS -  legegyszerűbb alakjában -  egyfajta tö- 
megspektrometria. Ha egy energikus, könnyű (m  tö
megű) ion, például alfa-rész, 4He+, proton,... beleüt-

A First Baron Rutherford o f Nelson, New Zealand, and Cambridge- 
et, mint minden idők egyik legnagyobb fizikusát több éve ünnepel
jük eredményes élete sokféle centenáriumának okán. A 2011. esz
tendő az atommodell felfedezése, a magfizika, mint tudomány létre
jötte centenáriumaként aktuális. Erre emlékezve rendezett a Fizikai, 
valamint a Műszaki Tudományok Osztálya tudományos ülést az 
MTA Közgyűléséhez illeszkedően. Ebben szerepelt a fenti címmel 
tisztelgő előadás az alfarészecske-szórás anyagvizsgálati felhaszná
lásának „karrierjéről” a mikroelektronikában. Ennek egy olvasható 
változata a jelen cikk.

közik a vizsgálandó tárgy egyik felszíni, az ionnál 
nagyobb (M) tömegű atomjába, akkor a Rutherford- 
formula szerint szóródik. A centrálisán érkező ré
szecskék azonban — amelyek a párhuzamos pályájú 
nyaláb mintegy egy ezrelékét teszik ki -  nagy szögű, 
rugalmas szórást szenvednek, az energia és impulzus- 
tételt kielégítve mintegy „visszapattannak” a nehe
zebb atomokról (1. ábra). Ilyenkor az Aí »  m feltétel 
teljesülésekor az energiaveszteség-formula rendkívül 
leegyszerűsödik [1]. A 4He ionok, például aranyról 
körülbelül 95%-os, szilíciumról 56%-os, oxigénről 
32%-os stb. energiával „pattannak” vissza.

2. Mélységfüggő kémiai analízis. Ha az atom, ame
lyen a szóródás bekövetkezik nem a felszínen, hanem 
az anyag mélységében van, az ion a behatolás folya
mán -  enyhe ütközésekkel -  veszít energiájából, amely 
anyagfajtáktól is függő „fékeződési erő” (áE/áx) révén 
mélységskálává alakítható. A szórásnál bekövetkezik az 
előző pont szerinti karakterisztikus energiaveszteség, 
majd a kifelé úton fellépő további energiavesztéssel jut

1. ábra. Egy roncsolt, kristályos Si RBS-spektruma, sematikusan [1],
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2. ábra. Atomi vékonyréteg, valamint kettősréteg RBS-spektruma, 
sematikusan [1).

az m tömegű ion a detektorba.1 A MeV-es energiák 
alkalmazása azért bizonyult előnyösnek, mert a dE/áx 
függvény valamennyi anyagra valahol ebben az ener
giatartományban lapos maximummal rendelkező függ
vény, azaz a fajlagos energiaveszteség mind a behato
lásnál, mind a kifelé haladásnál közel azonosnak vá
lasztható. így az energiaskála egyszerűen mélységská
lává alakítható át (2. és 3 • ábra).

3. A csatornahatás további lehetőségeket kínál. Ha a 
besugárzott anyag kristályos, annak atomjai, síkjai irá
nyító hatást gyakorolnak a belépő részecskére, és -  a 
fent említett -  „enyhe ütközések” jellege megváltozik: a 
csatornák atomközi terében az ionok szinte akadálytala
nul repülnek, kiszóródást csak az ionpálya orientációs 
pontatlanságai, vagy a hőrezgések miatt a csatornába 
„belógó” atomok fokozatos hatása okoz.2 Ha tehát az 
ionokat, például résekkel század fok kúpszögű széttar
tással „kollimáljuk”, továbbá a mintát egy goniométerre

1 Hogy egy könnyebb atom van-e a felszínen, vagy egy nehezebb 
mélyebben, az a minta megdöntésével, azaz a geometriai út megnö
velésével könnyen megállapítható.
2 Az ionok sebessége nagyságrendekkel meghaladja a termikus rez
gések során fellépő sebességeket, emiatt az ion „fagyottnak” látja a 
kristályrácsot, a „belógó” ionok csak a csatorna falának „egyenetlen
ségét” fokozzák, és ezzel növelik meg a kiszóródás valószínűségét.
3 I. V. Mitchell és J. Gyulai egykori „játéka” a Caltech Van de 
Graaff-ján... A fekete hurok véleden: a szórókamrában lévő RBS- 
detektor vezetéke lógott be, ami persze szintén „blokkolta” az iono
kat, bocsánat...

d 0

d 0
3. ábra. Polikristályos (azaz makroszkopikus csatornahatás nélküli) 
szilíciumra felvitt vékonyrétegek RBS-spektruma, sematikusan.

szereljük, megnyílik a lehetőség, hogy a szórásképből 
kristályszerkezeti információt is szerezzünk (4. ábra).
4. ábra. A „Blocking pattern” kirajzolja a kristályszerkezetet. A kö
zépső lyukon a képsíkra merőlegesen felénk haladó, ez esetben 1,5 
MeV-es He-ionok beütköznek, majd visszaszóródnak a szemünk 
helyén lévő szilíciumkristályról. Az atomsorok, -síkok azonban bi
zonyos irányokban megakadályozzák az ionok távozását a kristály
ból, azaz „blokkolják” pályájukat, illetve a csatornákba kormányoz
zák azokat -  így, például egy polimer-lemezen létrejövő, marással 
előhívható károsodási ábra magán viseli a kristályszerkezet képét.3
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5. ábra. Az RBS és csatornahatás felhasználása a legfelső atomsorok 
vizsgálatára: a legfelső atomsor relaxációja, adszorbátumok kvanti
tatív meghatározása annak alapján, hogy az egyes atomok árnyék
kúpja nem csak irányfüggő, hanem a szonda-ion energiájától is 
függ, csökkenő energiával nő a kúpszög, ezzel az ion számára lát
hatatlan térrész [2].

A történet, röviden

Térjünk azonban vissza a történethez, ami jóval ko
rábban indult. Köztudott volt, hogy a „magfizikusok” 
már a harmincas években az RBS-t használták arra, 
hogy a céltárgyaik tisztaságát ellenőrizzék. Az első, a 
világ figyelmét is felkeltő RBS-vizsgálatot -  tudtommal 
-  Anthony L. Turkevich (1916-2002) javaslatára a Sur- 
veyor-5 (1967) fedélzetén végezték, a Hold talaja ké
miai összetételének megismerésére -  a Nyugalom 
Tengerénél leszállt űrhajó alatti talajrészen.

Az RBS-t is megvalósító eszköz egy leengedhető, 
15 cm átmérőjű „fazék” volt, amelyben hat 242Cm (cu
rium) a-forrás szolgáltatta a gyors, maximum 5,8 MeV 
energiájú alfa-részecskéket. Az eszköznek két függet
len detektáló rendszere volt: két detektor mérte a Ru- 
therford-visszaszóródást (RBS), négy detektor az egy
idejűleg fellépő magreakciók proton és a-részecske 
termékeit.

A detektorok elektromos impulzusait, amelyek a 
kémiai információt szállító részecskék számát és ener
giaeloszlását „rejtették”, egy sokcsatornás analizátor 
rendezte energiaspektrummá, azaz olyan grafikonná, 
amelynek abszcisszája a detektorok által észlelt ré
szecskeenergia, ordinátája azok száma a besugárzás 
alatti időre, pontosabban az érkező iondózisra vonat
koztatva. Ez a készülék már az űrhajóban volt.

A teljes misszió 83 + 22 órányi adattömeget juttatott 
a Földre. Az adatok analízise arra utalt, hogy ott a 
Hold talaja bazalt, sok titánnal -  hasonlít a Hudson 
folyó talajára a Palisades vidékén. A titántartalmat

aggályosnak találták, de később, a hazahozott mintá
kon végzett mérések igazolták a mérés helyességét.

Turkevich sikere felvillanyozta a MeV-es, jó ener
giastabilitású gyorsítók körül dolgozó kutatókat, hogy 
a mérést 242Cm helyett ionnyalábbal valósítsák meg. 
Sőt, rögtön adódott az az ötlet is, hogy a mintát go- 
niométerre szereljék, amikor is a csatornahatást is be 
lehet kapcsolni kristályszerkezeti mérésre, sőt, a kris
tályatomok „árnyékkúpja”, annak energiafüggése to
vábbi, különleges kristálytani méréseket tett lehetővé, 
mint például a felszíni atomok relaxációja, azaz a 
rácsállandó megváltozásának mérése az aszimmetri
kus kötőerők hatására [2] (5. ábra).

Az én pályám félvezető-kutatóként indult Szege
den, Budó Ágoston mellett és csak a szerencsém vagy 
az „őrangyalom” irányított 1969-ben a Caltech Jim W. 
Mayer professzor vezette, akkoriban szerveződő csa
patához, ahol nem sokkal korábban születtek meg az 
első RBS-spektrumok, implantált szilíciumot vizsgál
va, S. T. Picraux, Jim első doktoranduszának munká
ját is dicsérve.4

A téma érdekessége okán sok kiváló magfizikus és 
szilárdtestfizikához, a félvezető-fizikához, az embrio
nális mikroelektronikához is jól értő kutatócsapat 
kapcsolódott be az RBS finomításába, alkalmazásába 
a mikroelektronika „pre-Moore” korszakában.5 Rövi
desen csatlakozott a KFKI-csapat is sok metodikai 
újítással.

4 Abban a szerencsés pillanatban érkeztem a Caltechre 1969 
őszén, amikor Jim Mayer és egy német vendégkutató, Otto Meyer a 
szilíciumon kialakított oxid-, illetve nitridrétegeken rögzítették az 
első RBS+C (C: csatornahatás is belekapcsolva) spektrumokat, és a 
sztöchiometriát ellenőrizendő mélységfüggő kémiai analízisre sze
rették volna az RBS+C-t alkalmazni. Szerencsémre, nem jöttek rá, 
hogyan kell a spektrum csúcsaiból kiszámolni a mélységfüggő ké
miai összetételt -  azaz az N s í/ N 0 , illetve az N s / N s  atomi koncentrá
cióarányt -  a mélység függvényében. Én, a magfizikában járatlan, 
ültem neki és a bombázási jelenséget, mint atomi mozgóképet ma
gam elé képzelve, rájöttem a kiszámítás módjára. Hamarosan el
küldtük az első cikkünket.

A polaroid képen egy X-Si/SijN /̂SiCh multiréteg véletlen beesésű 
(felső), valamint csatornázott (alsó görbe) spektruma látható [31.
5 Ha csak néhány „versenytársat” megemlítek a rástartoló RBS- 
iskolák közül, a tisztelt Olvasó megértheti, hogy mekkora verseny 
keletkezett nagyhirtelen: J. A. Davies (Chalk River), W. M. Gibson, 
J. F. Poate (Bell), ]. S. Williams (Canberra), I. Rüge, H. Ryssel (Mün
chen), J. E. E. Baglin, K. N. Tu, W. K. Chu, J. F. Ziegler (IBM), E. 
Rimini (Catania), F. W. Saris (FŐM), G. Carter (Salford), S. T. Pic
raux (Sandia), G. Amsel (ELFT tiszteleti tag, Paris 7) és sokan má
sok, akik például a magfizika oldaláról érkeztek és főleg a metodi
kához szóltak hozzá...
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April 2, 1957 w. Shockley 2,787,564
FORMING SEMICONDUCTIVE DEVICES BY IONIC BOMBARDMENT 

Filed Oct. 28. 1954

6. ábra. Shockley ábrája az ionimplantációs eljárás 1957-es találmá
nyi bejelentéséből (US Pat. 2,787,564). Felismerte a pn-átmenetek 
létrehozásának lehetőségét ionok belövésével, sőt, a rácskárosodás
nak hőkezeléssel való eltávolíthatóságát is fontos elemként említi.

Az ionimplantáció alapszabadalma 
és „technológiává” válása

Az implantációs eljárást is Shockley szabadalmaztatta, 
még 1957-ben. Az ő „implantere” még fiatal korom vá
kuumrendszereihez hasonlított, de a szabadalom lefed
te a fő célt, a pn-átmenet létrehozását megfelelő adalé
kok bejuttatásával. Zsenialitásával arra is rájött, hogy az 
eljárás legfőbb gondja az lesz, hogy a becsapódó ionok 
energiáját disszipálni kell az anyagban, ami óhatatlanul 
a kristályrács roncsolását eredményezi. Megoldásként 
már ő is az utólagos hőkezelést javasolta (6. ábra).

Az emberiség nagy szerencséje, hogy a korábban 
egyeduralkodó, diffúziós adalékolási eljárás6 hátrá

6 Ennél az eljárásnál az adalékanyagot, vagy az azt tartalmazó, 
könnyen bomló vegyületet közvetlenül a szeletre viszik, vagy 
annak közelébe helyezik (ekkor más tartóanyagon). Mindezt meg
felelően magas hőmérsékleten, pontosan választott ideig tartva, az 
adalékatomok bediffundálnak a félvezetőbe, létrehozva a kívánt 
koncentrációprofilt.

nyai az áramköri gyártásban csak a hetvenes években 
váltak kritikussá, amikorra az eredeti szabadalom 
„kifutott” és az eljárás általánosan alkalmazhatóvá 
vált, de még jelentős kutatómunkát kellett kifejteni az 
implantáció előnyeinek bizonyítására. További nehéz
ség volt azon pszichológiai gát legyőzése, hogy a ré
szecskegyorsító, mint gyártóeszköz teljességgel ide
gen volt a félvezető áramkörök gyártási környezeté
ben. így a nagy kihívás abban rejlett, miként lehet az 
implantációt a fizikusi egzotikumból ipari eljárássá 
alakítani, fejleszteni. Ebbe a munkába mi is bekapcso
lódhattunk.

Emlékezetes maradt számomra, amikor az egyik 
legelső implantációs konferencián (Thousand Oaks, 
1970) egy inteles kollégával beszélgetve ő mélyen 
lekicsinyelte az implantációt, mondván: legfeljebb 
arra lesz jó, hogy amorfizálják két tranzisztor közötti 
területet az elemek elektromos szigeteltségének javí
tása érdekében. Az Intel véleménye nem volt megle
pő: a nem sokkal korábbi, alapításkori titkuk a tech
nológiai higiéné olyan mértékű biztosításában rejlett, 
amellyel el tudták kerülni a kemencék samottja „gyil
kos” ionjainak beépülését a leendő tranzisztorba. Az 
ezt biztosító műszaki-gépészeti „trükk” tette számukra 
lehetővé, hogy elsőként hozzanak létre diffúziós eljá
rással komplementer tranzisztorpárokat, azaz inverte- 
reket. 1975-ben lehetett, amikor korábbi Caltech dok
toranduszunk, R. D. Pashley megírta nekem, hogy az 
Intel alkalmazta — ez a hír jelezte a filozófia ottani 
megváltozását. Az implantációs adalékolás ugyanis 
sokkalta egyszerűbb utat jelent a cél eléréséhez. Dick 
egyébként a flash memória egyik feltalálója, milliár
dos üzletággá fejlesztője, és az Intel egyik igazgatóhe
lyettese lett.

De az alapkérdés, a rácskárosodás megszüntetése 
évtizedes, a generációm szakmai életének hosszával 
mérhető kutatást indított, hogy a miniatürizálásból 
folyamatosan következő újabb igényeket ki lehessen 
elégíteni. Az első paradigmaváltás akkor lépett fel, 
amikor a diffúzióval biztosítható eloszlási bizonyta
lanságok kritikussá váltak. Az új paradigma az lett, 
hogy a gyártás közben fellépő diffúzió kerülendő, 
azaz az implantáció oda és annyi adalékot juttasson 
be, ahol és amennyire szükség van a funkcióhoz és a 
diffúziót okozó termikus terhelés, a „thermal budget” 
minél kisebb legyen.

Miért találkozott az RBS és az ionimplantáció?

A MeV-es energiájú hélium ionok behatolási mélysége 
(.Rp) szilíciumba mintegy 6-8 (lm; az ionok Rp körül 
adják le energiájuk zömét, azaz ebben a mélységben 
roncsolják az anyagot, de ahol az „érdekes” rész van, 
ott szinte roncsolásmentesen átfutnak. A 7- ábrán a 
szilícium-technológia legfontosabb adalékanyaga, a 
bór mélységi eloszlását mutatjuk be [1], különböző 
gyorsítási energiákkal belőve. A 2 |im-ig ábrázolt 
abszcisszát kell a 6-8 (lm körüli roncsolási csúcshoz 
hasonlítani. Már itt meg kell jegyezni, hogy az áram-
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7. ábra. Implantált bóratomok mélységi eloszlása; valamennyi jóval 
sekélyebb, mint a He-ionok Rp behatolási mélysége, ahol azok ron
csoló hatása érvényesül.

körök méretcsökkenése következtében az alkalma
zott gyorsítási energiák mára az 1-2 keV környékére 
csökkentek! Ez erősítené az RBS alkalmazhatóságát, 
ha a tranzisztorok mérete nem csökkent volna mélyen 
a praktikus nyalábméret alá. Ezzel megsejthető, hogy 
a mikroelektronikai alkalmazásoknál -  szemben a 
hetvenes, nyolcvanas évekkel -  a kilencvenes évektől 
miért csökkent az RBS alkalmazhatósága.

A spektrum-olvasás ABC-je, 
az RBS+channelinggel mérhető mennyiségek’

A szórási folyamatot rögzítő spektrum egyetlen folyamat
ként hihetetlenül sok információt tartalmaz az anyagszer
kezetről. Nem túlzás azt mondani, hogy az RBS, pláne az 
ionsugaras analitika rokon módszereivel kombináltan, 
biztosan az a fizikai módszer, amely a legtöbb informá
ciót rejti egyetlen regisztrátumban. A következő mennyi
ségek ugyanis mind kiolvashatók a detektorba ütköző, 
egy-egy AE energiaablakba eső visszaszórt ionok (a be
lőtt dózishoz viszonyított) számából:

• Energiaveszteség -  kinematikus, illetve fékező- 
déses;

• Irányfüggés mérése;
• A csatornahatás kritikus szöge;
• Felületi csúcs — az első atomi rétegről való visz- 

szaszóródás;
• Direkt visszaszóródás az adszorbeált (más fajta) 

első atomsorról;
• Minimális hozam -  a felületi csúcs mögötti jel

magasság a csatornahatás megnyilvánulása;
• Kiszóródás csatornából, „dechanneling”;
• Árnyékkúpok energiafüggésben;
• Kettős csatornázás (beeső és kilépő nyaláb is 

csatornázható);
• Anomális hozam, úgynevezett „flux peaking”, ha 

különleges rácshelyeken ülnek atomok, amelyekbe 
szűk szögtartományban az ionok bele tudnak ütközni.

• Végül, az RBS „autokalibrált”, azaz nem feltétle
nül igényel kalibrációs standardot -  szemben a leg- 7

7 Lásd például [1] 93-196. o.

több analitikai módszerrel -  bár itt is lehet egyszerűbb 
egy standarddal való összehasonlítás.

Ezek a mennyiségek érzékenyek arra, hogy mi a „lö
vedék” és annak mekkora az energiája, ezért a mérés 
körülményei optimálissá tehetők, amire természete
sen törekedni kell.

• Megválasztandó a lövedékion fajtája. Főleg köny- 
nyű ionok jönnek számításba, de előnyös lehet a Heavy 
Ion Backscattering, HIBS, alkalmazása is;

• Ionenergia MeV körül optimális, de felületi, felü
let-közeli hatások mérésére a száz keV nagyságrendű 
energia előnyös: Medium Energy Ion Scattering, MEIS;

• Az ionenergia megválasztásánál kihasználhatók 
a Rutherford-hatáskeresztmetszetben egyes lövedék- 
céltárgyelem párok esetén bizonyos energiákon fellé
pő rezonanciák, amely energiákon a kérdéses elem 
különösen nagy érzékenységgel mutatható ki (pél
dául He-ionok hatáskeresztmetszete oxigénre 3 MeV 
táján, szénre 4 MeV táján mutat ilyen hatást);

• A szórási geometria, beesési, detektálási szög -  a 
mélységfelbontás nő, ha a fékeződési energiaveszte
séget megnöveljük, akár súroló irányú beesésig;

• Iondózis -  ha számítani kell sugárzási károso
dásra;

• A módszer egyik változata a „kilökéses” spekt
roszkópia, Elastic Recoil Detection Analysis, ERDA, 
amikor a lövedéknél kisebb tömegű, az impulzusát
adáskor az anyagot elhagyni képes sebességre fel
gyorsuló atomokat detektáljuk (például hidrogéntar
talom, eloszlás mérése);

• A becsapódási nyalábméret mikro-, nanonyalá- 
bok méretéig csökkenthető;

• Kettős csatornázás megjavítja a rácshelyzet vizs
gálatának pontosságát (befelé és kifelé is).

Az RBS különlegessége még az is, hogy léteznek olyan 
rokon módszerek, amelyek ugyanazt a gyorsítót, azo
nos szórókamrát igényelnek, amelybe több, megfelelő 
detektáló rendszer is beépíthető, sőt a detektálandó 
termékek akár levegőbe vagy héliumba is kihozhatok. 
Ezek a rokon módszerek a

• lövedékrészecskék által gerjesztett röntgen 
emisszió felhasználása, Particle Induced X-Ray Emis
sion, PIXE,

• vagy a magreakciókból származó gamma-foto
nok detektálása, Particle Induced Gamma Emission, 
PIGME,

• valamint a széles körben alkalmazott eljárás, 
amely a MeV-es részecskék által kiváltott magreak
ciók termékeit gyűjti a detektorba és azokból követ
keztet vissza a tárgy összetételére, netán szerkezetére 
is, ez a Nuclear Reaction Analysis, NRA.

Az RBS-t is beleértve, amint említettük, ezen mód
szerek gyűjtőneve Ion Beam Analysis, IBA.

Egyéb segédeszközök alkalmazása is segítheti a 
konkrét feladat megoldását, például az kérdéses réteg 
feletti anyag előzetes eltávolítása valamilyen porlasz
tással, marással, hogy a fékeződés okozta kényszerű 
energiaelmosódást elkerüljük.
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8. ábra. A Si (100) irányú vágása (balra), melyre jobb elektromos 
minőségű Si02 réteg implantálható, mint a korábban (111) irányban 
szeletelt anyagon (jobbra).

Az RBS és channeling együttes (RBS+C) mérése ese
tén talán nem túlzás azt mondani, hogy aligha van a 
fizikában még egy olyan eljárás, amelynél egyetlen mé
résből ennyiféle adat olvasható ki -  ha nem is csúcs
érzékenységgel:

• kémiai összetétel, réteges szerkezeteknél is,
• információ a kristály minőségéről,
• szennyezések, adalékok rácsbeli elhelyezkedé

se, vándorlása,
• a felület minősége,
• felületi adszorpció, relaxáció kvantitatív megha

tározása,
• bevonatok atomi szerkezete,
• rácsrezgések amplitúdója,
A kisebb méretű számítógépek kapacitásának nö

vekedésével lehetővé vált szimulációs programokat 
írni, amelyek egzaktul kiszámolták és megjelenítették 
egy adott vizsgálati minta RBS, sőt csatornázott spekt
rumát, ez az eljárás használhatóságának óriási lökést 
adott. Az egyik elsőt a Mayer-csapat doktorandusza, 
L. Doolittle fejlesztette lépésről-lépésre, ez RUMP né
ven vált ismertté [4], Egyidejűleg Kótai Endre (KFKI) 
is hozzákezdett egy szimulációs program kifejleszté
séhez ZX-Spectrum mikrogépen. Máig előttem van 
Larry Doolittle arckifejezése, amikor a KFKI-ban meg
mutattuk neki a „konkurenciát”: őszintén elcsodálko
zott, hogy alig tud kevesebbet, mint az övé. Kótai 
Endre ma ismert RBX programja [5] az egyik legpon
tosabb, kényelmes és praktikus. Hazai eredmény az 
azzal kompatibilis és együtt alkalmazandó program, a 
DEPTH-kód [6], amely pontossá tette a mélységi ener
giaelmosódások számolását és együtt terjed az RBX- 
szel. Később munkatársaink kidolgoztak egy további 
programot, „kódot”, amely pórusos szerkezetek ese
tén is pontos eredményt ad [7].

Implantációs közösségünk RBS alkalmazásával 
elért alapvető eredményei

Eredményeket, amelyek jelentősége olyan lett, hogy 
nem szerénytelen az RBS mikroelektronikai, integrált 
áramköri „karrierjéről” beszélni...

A Caltech korábbi diákja, a Fairchild kutatólaborjá
ban dolgozó Val Rodriguez, meglátogatta korábbi 
iskoláját 1969 októberében, éppen amikor az RBS 
ügyeiben előreléptünk. Val, zseniális ember lévén,

energia (MeV)
9. ábra. RBS- és csatornahatás-vizsgáiat azonosan (200 keV energiá
jú, 5x l014/cm2-nyi 75As* ionnal) implantált és (1000 °C-on 30 percig 
N2 atmoszférában) hőkezelt, különböző orientációval szeletelt Si 
egykristályokon. A legkevésbé „átlátszó", azaz hibákkal terhelt az 
(111), az akkoriban széles körben használt alapanyag [8],

amikor megismerte a kísérleti lehetőségeinket, az RBS 
lehetőségeit, rögtön vagy hat-nyolc kísérletsorozatot 
említett, amelynél a Fairchild fejlesztők analitikai fel
adatok előtt álltak és metodikai gondjaik voltak. Szin
te hetenként érkeztek a mintasorozatok, például az 
akkor újdonság MNOS (szilíciumnitrid réteggel műkö
dő) technológia fejlesztése, a Gunn-diódák kontaktu
sainak optimalizálása, a GaAs eszközök diffúziós gát
jainak optimalizálása, a GaAs kémiai bomlása a tech
nológia során stb. megoldására. Sorozatban készültek 
el azok a cikkek, amelyek demonstrálták az RBS hihe
tetlen sokoldalúságát és teljesítőképességét a mikro
elektronikai feladatok megoldásában -  biztosítva ez
zel a Caltech-csapat élen maradását.

Az amerikai Nemzeti Kutatási Alap (NSF) által létre
hívott Caltech—KFKI csereprogram 1974-ben indult 
meg, egy kéthónapos utammal. Ez lett közvetlen 
szakmai életemnek -  hatásában -  a csúcspontja.

Az Intel eredménye ugyanis, hogy a MOS-tranzisz- 
torban8 * funkcionális elemként szereplő termikus Si02 
réteg jobb elektromos minőségű az (lOO)-szilíciumon, 
mint a korábban általános (111) irányban szeletelt 
anyagon (8. ábra), ekkor kezdett fontossá válni.

A Mayer-Gyulai-csapat csatlakozó eredménye, 
hogy az implantációt követő visszanövés is tökélete
sebb az (100) irányban szeletelt kristályon. Nem vita
tom, hogy az oxidminőség kérdése alapvetőbb, de a 
mi eredményünk -  amelyet a Kellogg Laboratórium-

8 Metal-Oxide-Semiconductor tranzisztor mára vezető tranzisztor
típus.
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ban egyik este Helmut Müller vendégkutató figyel
messége iniciált, aki észrevette a mintatartó dobozok 
feliratában a különbséget („Look, this is 111 and this 
one is 100!”) -  és az ezt igazoló, saját mérésem alap
ján született eredmény (9 . ábra) nem-jelentéktelen 
lépés volt az ionimplantáció „technológiává válásá
ban”. Mindenesetre, a világ teljes szilícium-ipara eze
ket az eseményeket követően állt át tömegében az 
(100) orientációjú kristály növesztésére.

Különösképpen igaz ez egy további eredmény fé
nyében. Az első KFKI-s cserekutató Csepregi László 
lett. 1974-es hazajövetelemkor egyetértettünk Mayer 
professzorral, hogy a rövidesen kiérkező Laci itt és 
ezzel a témával folytatja. így indulhatott el Laci a vi
lághír felé.

Mi volt ez a folytatás?

Az ionimplantáció inherens gondja volt, hogy a csa
tornahatás miatt az ionok (főleg a „könnyű” bór) mé
lyebbre és statisztikával kevésbé kiszámítható mélysé
gekbe jutnak. A világ első gondolata az lett, hogy 
implantációkor a Si-lapkát kissé félre kell fordítani.9 A 
zavaró hatás ezzel ugyan csökken, de nem tűnik el. A 
visszanövéses kísérletek azt is megmutatták, hogy a 
teljesen amorf Si könnyebben nő vissza, mint a „csu
pán” sok hibával terhelt. Az a gondolat kezdett érle
lődni, hogy amorffá kell tenni a szilíciumot. H. Ryssel 
egy nagyon szellemes eljárást talált ki [91. Az implan- 
terekben a bórionokat leggyakrabban BF3 gáz elektro
mos kisüléséből nyerik. Meglepő azonban, hogy a 
kilépő ionok jelentős része metastabil molekula-ion, 
sőt, a BFj formációból jóval több van a nyalábban, 
mint elemi B+-ból. Ryssel ötlete abban állt, hogy a 
becsapódáskor széteső molekula ionjai, eltérő töme
geik és a megfelelő Rp behatolási mélységek miatt, 
nagyjából azonos mélységben állnak meg. Azonban a 
fluor erőteljesebben roncsol, mint a bór, azaz a kris
tály hamar eléri az amorfitást. Ekkor a bór már az 
amorf anyagban áll meg, és a szokásos Gauss-elosz- 
lást mutatja. Azokban az években a fluor jelenléte 
még nem látszott katasztrofálisnak.

A Csepregi László sikeres munkájával kifejlesztett 
és később nyerőnek bizonyult eljárásban, amelyet 
„pre-amorphization”-ként ismer a világ [10], az „ön
implantáció” volt az ötlet: bombázzuk amorffá a fel
színi réteget az alapanyaggal azonos, azaz Si-ionok- 
kal, majd ebbe az amorf rétegbe lőjük bele az adalék
atomokat. Végül egy viszonylag alacsony hőmérsékle
tű hőkezeléssel, amikor is a nem-roncsolt alapkristály 
kristályosodási magként is szerepel, kristályosítsuk 
vissza az anyagot, benne az adalékkal, amely -  az 
alacsony hőmérséklet miatt -  alig diffundál, azaz ott 
marad, ahova belőttük (10. ábra).

Évtizedek óta ez a standard eljárás. Voltak gyárak, 
amelyek az egyszerűsége miatt a Ryssel-módszert alkal
mazták, de két hátránya miatt ma egyre kevesebben

9 W. K. Chu 7°-ot javasolt, ez lett standard.

mélység (Ä)

10. ábra. Si ionokkal amorffá bombázott Si kristályba lőtt foszfor el
oszlása (felül), valamint a kristály visszanövése mindössze 475 °C- 
on (alul). A csatornázott RBS-spektrumok a kristály átlátszóságának, 
azaz tökéletességének visszaállítását mutatják [6],

teszik: 1) a belövés kezdeti szakaszában még kristályos 
a Si, amikor tehát még nem véd a csatornahatásból 
eredő profiltorzulás ellen, 2) de főleg, az áramköri ele
mek méretcsökkenésével egyre nagyobb gonddá vált a 
töltéshordozó csapdákat okozó fluor jelenléte.10

A visszanövés témája (amelyet Solid Phase Epita
xial Growth, SPEG néven rögzített a világ) évtizedekig 
uralta az integrált áramköri technológiák adalékolási 
kérdéseinek kutatását. Egy mai processzorban az Intel 
— ez szakmai elégtétel is a korábbiakban mondott 
anekdotához -  huszonháromszor alkalmazza az imp
lantációs adalékolást! A témáról, felkérésre, cikket 
írtunk, amelyben összefoglaltuk annak a versenynek 
az állomásait, amely nem elhanyagolható mértékben 
járult hozzá -  és jelentős százalékban az RBS-t hasz
nálva módszerülO) -  a mikroelektronika Moore-tör- 
vény szerinti fejlődéséhez. A cikk tiszteletadás is volt 
a tragikus sorsú, akkor már súlyosan beteg Csepregi 
László eredményes, a KFKI tekintélyét nagyban meg
növelő munkásságának.

10 Mivel Ryssel professzor (első „nyugati” kutatóként) huzamosab
ban vendégünk volt a KFKI-ban, már a hetvenes években tudtunk 
ötletéről. Ki is próbáltuk azt az ILU implanterrel, de a mi kísérle
teink nem hozták a várható eredményt -  feltehetőleg az implantáció 
áramsűrűségére volt kritikus a fluor amorfizáló képessége. így mi 
kitartottunk a saját módszer, a preamorfizálás mellett.
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Mit ismertek fel ezeken kívül az RBS-szel 
az IC-technológia számára?

A korábbiakban azokat az eredményeket ismertettem 
részletesebben, amelyekhez közünk volt. Igaz, az a 
kettő kiemelkedően fontossá vált a mikroelektroniká
ban és az RBS teljes sikerét demonstrálta. De álljon itt 
egy lista, amely bizonyítja, hogy az eddigiekben meg
rajzolt kép még szerény is. Mert a következő, szintén 
fontos kérdések megoldásában is kardinális szerepe 
volt az RBS-nek:

• Ionimplantáció témában:
-  Behatolási mélység, eloszlás mérése -  itt a kis 

érzékenység ugyan korlátot jelentett (a SIMS jobb, de 
nem önkalibrált),

-  Roncsolás, rácshiba eloszlás, rácshibák kvalita
tív meghatározása. Annak eldöntése, hogy fog-e 
kvantitatív képet látni a fáradságos mintakészítést 
igénylő elektronmikroszkópia?

-  Visszakristályosodás, termikus (kemence, lézer, 
Rapid Thermal Processing).

-  Diffúziós mechanizmus, a rácspontokon „ugrá
ló”, illetve rácsközi diffúzió megkülönböztetése.

-  A „defect engineering” megindítása.
-  Későbbi, de szép és hazai eredmény, amely a 

SiC félvezető kutatásában, a rezonanciák felhasználá
sával meg tudta különböztetni a Si, illetve C alrács 
hibaszerkezetét.

• Vékonyréteg-leválasztás kémiája:
-  A vékonyréteg reakcióknál keletkező fázisok, az 

első fázis kérdése.
-  Szilicid-képződés -  a kontaktus kérdése (Mo2Si, 

Ni2Si, Co2Si,...).
-  Diffúziós gátak („barrier”) kérdéseinek megoldá

sa (TiN, TaN,...).
-  Diffúzió -  mozgó komponens (oxid a Si-határon 

nő, a szilicidek változatosan), marker kísérletek ötlete.
• Az ionsugaras keverés „mixing”, mint új vékony

réteg-előállítás.
• Vékonyréteg minősítés:
-  Implantáció és vékonyréteg-vizsgálat RBS-kalib- 

rált spektroszkópiai ellipszometriával.
-  Egy kiút az igazi roncsolásmentesség felé is: 

spektroszkópiai ellipszometria hitelesítése RBS+C-vel 
(Lohner-Fried-Petrik-iskola).

Az RBS és a többiek

Természetesen a jubileumi és a személyes lelkesedés 
sem mondathatja velem, hogy a tegnapi-mai mikro
elektronika főleg az RBS-nek köszönheti a sikereit. Az 
RBS a „nem mindent verő” érzékenysége miatt ugyanis 
sok esetben csak előmérésként alkalmas. Kombinálni 
kellett például a szerkezeti kérdéseket kvantitatív mó
don analizálni képes módszerekkel -  elsősorban az 
elektronmikroszkópiával, a pásztázó (SEM) és a transz- 
missziós (TEM), de a profilokat érzékenyen kirajzoló 
szekundérion tömegspektrometriával (SIMS) is.

Emellett -  mint a végső választ szolgáltatni képes 
eljárások -  az eszközök elektromos tulajdonságainak 
részleteit vizsgáló módszerek (töltéshordozó élettar
tam, áram-feszültség, kapacitás-feszültség mérése 
stb.) a legfontosabbak.

Miért csökkent nemcsak az RBS-, hanem 
az ionsugaras analitika jelentősége 
a mikroelektronika későbbi, 
pláne a nanoelektronika szakaszában?

Elsősorban az eszközméretek csökkenése, azaz a 
Moore-törvényként11 ismert exponenciális fejlődés 
által támasztott igények miatt. Az implantáció során 
alkalmazott ionenergiák ma akár 1 keV alattiak, 
amelyhez =100 nm behatolás tartozik(I), a dózisok -  
néhány tíz-száz bóratom állítja be a kapuelektród 
potenciálját. Emiatt a legtöbb gyorsítós laboratórium
ban már csak korlátozott relevanciát jelentő modell- 
mintákkal lehet dolgozni. A terjedő módszer, a fóku
szált mikronyaláb alkalmazása sem segít igazán, mert 
olyan helyi hőterhelést jelent, amely meghamisíthatja 
a mérés eredményét.

Van azért néhány sikeres ötlet nanoelektronikai 
alkalmazások terén:

• Háromdimenziós RBS-képet is lehet tomográf- 
technikával készíteni, ami kisebb sugárterheléssel is 
járhat (M. Takai, Osaka, és munkatársai, valamint 
Pászti Ferenc és Lohner Tivadar)-,

• Speciális fókuszált ionnyaláb eszközt (Focused 
Ion Beam) fejlesztett ki ugyancsak a Takai-iskola -  
szintén több kutatónk bekapcsolódásával -  100 kV 
körüli ionenergiát használva, ami tehát közepes ener
giájú ionszórás, MEIS-ként terjed. Különleges detekto
rokat és elektronikát igényel, ha — mint a tervek szól
nak -  akár egyedi atomok jeleit akarják megtalálni...

Ez nem jelenti az RBS jelentőségének egyéb területe
ken való csökkenését. Az a lehetőség, hogy a metodi
ka-kombinációk, azaz az RBS, ERDA, PIXE, NRA stb. 
egyetlen szórókamrában is megvalósíthatók, sok terü
leten jelent nagy előnyt. Egyre több laboratóriumban 
valósul meg mikronyaláb elrendezés. Hazánkban is 
kettő működik (ATOMKI, RMKI). Ezek nélkülözhetet
lenné tették magukat például az archeológia, a mu- 
zeológia (levegőn végzett mérések), a környezetvé
delmi analitika terén. Nagyobb ionenergiák új terüle
teket nyitnak meg, főleg az NRA-alkalmazásokban, 
illetve a közepes energiák hozzáférhetővé tesznek 
szilárdtestfizikai-kémiai problémákat. Említettem, 
hogy vegyület-félvezetők, például SiC esetén a rezo
nanciák kihasználásával olyan adatokhoz lehet jutni, 
amelyre más módszerek esélyt sem adnak (SiC alrá- 
csainak hibái [11]).

11 Gordon Moore törvény -  http://public.itrs.net/, International 
Technology Roadmap for Semiconductors, négyévenként korszerű
sítik: mi kell ahhoz, hogy duplázódhasson az elemszám?
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Enumeráció

Az írásból talán kiviláglott, hogy ez a téma bevereked- 
te magát a KFKI sikertörténetei közé, amelyet Kótai 
Endre egyidejű előadása mutatott be és a cikke [12] 
foglal össze. Befejezésül álljon itt egy névsor, az ak
kori implantációs célfeladat RBS-sel is kapcsolatos 
csapatának neveivel, jobb híján ABC rendben -  töb
büknek megköszönve, hogy átnézték írásom kéziratát 
és megjegyzéseikkel pontosították az emlékeimet:

Barna R, Battistig G., tCsepregi L., Demeter I., 
Fried M., Gyimesi J., Hegedűs A., Keresztes P., Keszt
helyi L., N. Q. Khánh, Kótai E., Löhner T., t Manuaba 
A., Mezey G., Mohácsy T, Nagy T., tPászti F., Petrik 
P., Polgár O., Révész P., Schiller Róbertné, Szilágyi 
E., Szőkefalvi-Nagy Z., Tunyogi Á., Varga L., Zolnai 
Zs., valamint sok doktorandusz, itthon, illetve nekem 
a Caltechen, Cornellen, Erlangeni FA-Egyetemen is...

A segéderők közül Majthényi Lászlóné volt mindig 
jelen az RBS-csapat segítésére, de Erős Magda és Pa
yer Károlyné a technológián nélkülözhetetlen tapasz
talattal segített. Meg kell említeni a KFKI, ma RMKI-s 
gyorsítót építő, üzemeltető csapat munkatársait, leg
alábbis a főbb és kiemelkedőt nyújtó tagjait: Bürger 
G., Királyhidi L., Klopfer E., Kostka P., Pásztor E., 
Riedl P, Roósz Seres Cs., akik a legjobb Simonyi- 
hagyomány szerint építették, tartották üzemben a 
gyorsítókat, implantereket. Köszönet érte.

Végül, tágítva a kört, Jim W. Mayer professzor barát
sága tette lehetővé, hogy a mikroelektronika-közeli 
ionsugaras témákban évtizedeken át ott lehettünk az 
élbolyban, majd a kapcsolatok Heiner Ryssellel (FhG

Inst. Bauelementetechnologie, Erlangen) és a nyolcva
nas évek közepétől Georges Amsellel (GPS d’C.N.R.S., 
Paris) erősítették a csapat nemzetközi elismertségét.

És mindezért köszönet a hálás utókortól, Sir Ru
therford!
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MAGYAR INNOVÁCIÓK
A RUTHERFORD-VISSZASZÓRÁSI TECHNIKÁBAN

Kótai Endre, Szilágyi Edit
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Magyar kutatók igen korán, már a 60-as évek végén be
kapcsolódtak a Rutherford-visszaszórási spektroszkó
pia (RBS)* 1 alkalmazásába és fejlesztésébe. A fejleszté
sek legfőbb célja az volt, hogy minél pontosabb képet 
kapjunk a vizsgálandó minták összetételéről, eloszlásá
ról, továbbá az egykristályos anyagokban az elemek 
elhelyezkedéséről, rácsbéli helyzetükről és a kristályhi
bák eloszlásáról. Bemutatjuk, hogyan lehetett -  ma már 
sok esetben triviálisnak tűnő ötletekkel -  javítani az 
analízis érzékenységét, tömeg- és mélységfelbontását 
és ezen ötletek alkalmazásával kiváltani a méregdrága,

Elhangzott az MTA Rutherford-emléknapján 2011. május 5-én.
1 A visszaszórási módszerről részletesebben olvashatnak az előző 
cikkben (Gyulai József: A Rutherford-visszaszórás és „karrierje” a 
mikroelektronikában).

nagyfelbontású berendezéseket, detektorokat, amelyek 
beszerzésére abban az időben gondolni sem mertünk.

Legfontosabb hozzájárulásaink a módszer fejleszté
séhez a következők voltak időrendben:

1. Kémiai elemösszetétel meghatározása a mélység 
függvényében (1970) [1],

2. Oxigén-detektálás érzékenységének közel egy 
nagyságrenddel való növelése l60(a,cc)l60  reakció 
alkalmazásával (1972, 1975) [2, 31.

3- Mélységfelbontás javítása súrlódó beesés alkal
mazásával. Csatornahatással kombinált RBS mélység
felbontásának javítása súrlódó detektálás alkalmazá
sával (1978) [4],

4. Könnyű elemek analízise céljából az RBS kombi
nációja magreakciókon alapuló (NRA) módszerekkel 
(N és O, 1976).
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5. Rétegeltávolítással kombinált módszer kifejlesz
tése.

6. Eljárás kidolgozása kváziorientált polikristályos 
minták vizsgálatára (1975).

7. Az analizáló ionoknál könnyebb elemek kimuta
tása (ERDA) (1981) 151. Hidrogén és deutérium hatás
keresztmetszetének kimérése és a határkeresztmet
szet energia- és szögfüggésére közelítő analitikus ki
fejezés meghatározása (1986, 1989) 161.

8. Transzmissziós Faraday-kalitka kifejlesztése 
(1990) Ül

9. Eljárás kidolgozása pórusos anyagok pórusszer
kezetének meghatározására (1996) [8],

10. A mélységfelbontásra hatással levő fizikai folya
matok (többszörös szórás, energia elmosódás, Dopp
ler-effektus stb.) pontos meghatározása és analitikai 
formulák kidolgozása (1995-2000) [9, 10],

11. A szén-detektálás érzékenységének javítása 
12C(a,a)12C reakció alkalmazásával (2001) [11],

Kezdetek

Az 1960-as évek végén megkezdődött a Rutherford- 
visszaszórási analitikai módszer széleskörű alkalma
zása, elsősorban a félvezető-kutatásokban. Ebben az 
időben alakult meg az RBS-kutatások egyik iskolate
remtő központja a Kaliforniai Egyetemen (Caltech). Ide 
került ki ösztöndíjasként Gyulai József, akinek egyik 
első feladata a szilíciumnitrid és szilíciumoxid minták 
analízise volt. Ekkor szembesült azzal a ténnyel, hogy 
habár a módszer régóta ismert volt, de nem készült 
olyan kiértékelő eljárás, amely segítségével a rétegek 
összetételét és annak mélységeloszlását ki lehetett 
volna számolni. Ő alkotta meg az első képletet és alkal
mazta szilíciumnitrid mintákra (7. ábra) [1],

Közben idehaza 1971-ben befejeződött a KFKI 5 
MeV-es Van de Graaff gyorsítójának első rekonstruk
ciója. Az újraindult gyorsítón Keszthelyi Lajos javasla
tára megindultak a visszaszórásos mérések. Mindjárt 
az első évben igen jelentős eredményt értek el. Sike
rült az oxigén-kimutatás érzékenységét egy nagyság
renddel javítani.

Érzékenység növelése rezonanciaszórással

Az RBS-módszer egyik kezdeti problémája volt, hogy 
a könnyű elemek kimutathatósága nehézségekbe üt
között, ha a minta nehéz elemeket is tartalmazott 
tömbi eloszlásban. A rugalmasan szórt ion E energiája 
arányos az ion szórás előtti E0 energiájával. Az ará
nyosságot jellemző k faktort laboratóriumi rendszer
ben a következő képlet adja meg:

(  \2

m cos0± \/M2 - m2 sin2©
M  + ms 7

ahol m az ion, M a szóró atom tömege, 0  a szórási szög.

A rugalmasan szórt ion energiája annál nagyobb, 
minél nehezebb atomról szóródik. A nehezebb ele
mekről szóródó ionok így folytonos hátteret adnak a 
könnyebb elemekről szóródott ionok esetében. A 
jel/háttér viszonyt tovább rontja, hogy a szóródás va
lószínűsége -  amit a szórási hatáskeresztmetszet ír le 
-  arányos az atomszám négyzetével. A Rutherford- 
hatáskeresztmetszet laboratóriumi rendszerben a kö
vetkező:

d o  
d  Q

t  \ 2
Zj z2 e2

2 Aosin20

(  \ 2

C O S 0  + 1 - m . 0  
—  s í n t )

N M
\----------------- *
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1 -

t  Vm . „ — sin© 
M

ahol Z, az ion, Z2 a szóró atom rendszáma.
1. ábra. Másolat az eredeti jegyzőkönyvből és az első alkalmazás.
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detektált részecskék energiája
2. ábra. Az oxigén-rezonancia első alkalmazása (az eredeti jegyző
könyvből kimásolva): visszaszórási spektrum különböző ionener
giák esetében. Megfigyelhető, hogy 3050 keV-es energián az oxi
gén-csúcs jelentősen megnőtt.

Szemléletes példa látható az 1. ábrán, ahol a nit
rogén-csúcs a szilíciumról szórt ionok folytonos hát
terén ül. A probléma megoldásában segítséget jelen
tett, hogy a visszaszórásos technikával foglalkozó 
kutatóink korábban magfizikával foglalkoztak, ellen
tétben a világ többi helyével, ahol szilárdtest-fiziku
sok indították el az RBS-laboratóriumokat. A magfizi
kusok jól tudták, hogy az ötvenes-hatvanas években 
a magszerkezet-kutatások során sok elem szórási ha
táskeresztmetszetét megmérték abban az energiatar
tományban is, ahol az RBS-méréseket végezzük. 
Egyes könnyű elemek esetén rugalmas rezonancia
szórásokat találtak, ahol a szórás kinematikája nem 
változik, de a hatáskeresztmetszet egy szűk energia
tartományon belül a Rutherford-érték többszöröse 
lehet. Az oxigén esetében a 160 (a ,a )160  szórásnak 
3045 keV-en van egy ilyen rezonanciája, ahol a hatás
keresztmetszet a Rutherford-érték 17-szerese, és a 
rezonancia félértékszélessége 13 keV [12]. Ezért ezen

energia (keV)
1000 1500 2400 2600

3■ ábra. Szén alrács sugárzáskárosodásának kimutatása szilícium- 
karbidban csatornahatással kombinált rezonanciaszórással. A ke
reszt a nem implantált, a fekete kör a 200 keV, üres kör a 350 keV 
energiájú nitrogénnel implantált minta spektrumát jelöli.

az energián mérve az oxigén-csúcs jól kiemelkedik a 
szilícium-háttérből (2. ábra).

Kutatóink nem csak kimutatták a rezonanciaszórás 
alkalmazhatóságát [2], hanem kidolgozták az ilyen 
spektrumok kiértékelésének szabályait is [31. Ez az 
eredmény ma is minden RBS-sel foglalkozó tankönyv
ben szerepel.

Hasonló problémába ütköztünk a kilencvenes évek 
elején a szilíciumkarbid vizsgálatakor. A SiC nagy til
tott sávszélessége miatt igen alkalmas optoeletronikai 
és nagyáramú félvezető eszközök készítésére. A gyár
tás egyik nagy problémája, hogy nehéz adalékanyago
kat bevinni. Szinte egyedüli járható út az ionimplantá
ció. Ezért volt fontos meghatározni az implantáció 
okozta rácskárosodást és megszüntetésének módját. 
Kiváló eszköz erre a csatornahatással kombinált RBS, 
azonban a szilícium jele elnyomja a szénét. A korábbi 
tapasztalatokból okulva kerestünk egy olyan rezonan
ciaszórást szén esetére, amelyet felhasználhatnánk az 
analízishez. 4260 keV-en találtuk meg a számunkra 
legalkalmasabb 12C(oc,oc)12C rezonanciát, amely hatás
keresztmetszete a rezonancia energián százszorosa a 
Rutherford-értéknek [131. Felhasználásával kimutat
hattuk a sugárkárosodás mértékét mind a szilícium, 
mind a szén rácsban (3. ábra) [11],

Rezonanciaszórás speciális alkalmazása

Az RBS-mérések kiértékelésének egyik sarkalatos 
pontja, hogy ismerni kell az ion és a szórt részecske 
fékeződését (energiavesztését) a vizsgálandó mintá
ban. Erre pontos elméleti számolás nem létezik, a 
mért fékeződési adatokra illesztett fél-empirikus kép
letekkel dolgozunk. A csatornázott ionokról csak any- 
nyit tudunk, hogy fékeződésük kisebb, mint az amorf 
anyagban mért érték. Néhány levékonyított, illetve 
speciálisan preparált egykristály-mintán történtek már 
mérések, de ezek nem szolgáltattak elég információt a 
kristályhibákat tartalmazó mintákban mérhető fékező-
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4. ábra. A csatornázott ionok fékeződésének meghatározására szol
gáló kísérlet elrendezése. a belépő ion energiája, a  a belépési 
szög, d  a szórás távolsága a felülettől, ED a detektált energia, ß a 
kilépési szög.

désekről. A nagyon keskeny (néhány keV-es) rezo
nanciákat használtuk fel a csatornázott ionok fékező
désének meghatározására. Az egykristály-mintát úgy 
orientáltuk, hogy az ionok befelé csatornában halad
janak, majd a szórt ionok kifelé csatornán kívül (4. 
ábra). A mért energiaspektrumokból meg tudtuk ha
tározni a rezonánsan szóródott ion energiáját, majd a 
rezonanciaenergia ismeretében kiszámolhattuk, mi
lyen mélyen történt a szórás. Ezután már egyszerűen 
megadható a befelé csatornában haladó ion átlagos 
fékeződése. Kimutattuk a fékeződés változását egy
kristályban, illetve kristályhibákat tartalmazó kristá
lyok esetében (5. ábra) [14].

5. ábra. Felső ábrán a csatornázott ionok relatív fékeződése tökéle
tes (üres kocka) és implantált szilíciumkristályban (szürke kör) a 
csatornairányhoz képest mért belépési szög függvényében. Az alsó 
ábrán a szórt ionok száma látszik.

Könnyű elemek kimutatása

Az ionok csak olyan atomokról képesek visszaszóród
ni, amelyek tömege nagyobb, mint a bombázó ion 
tömege. A vele egyenlő tömegű, vagy könnyebb ato
mokról csak előre tudnak szóródni. A kinematika 
ismeretében megadható az a határszög, amelynél na
gyobb szögben nem képes az ion szóródni:

Kis szögekben azonban nem csak az előreszórt 
ion mozog, hanem az általa meglökött atom is. En
nek energiája szintén arányos az ion szórás előtti 
energiájával, amely arányossági (kinematikai) fak
tort a következő képlet írja le (laboratóriumi rend
szerben):

l = 4 mM  
(m +  M)2

cos2y,

0 = arcsm

6. ábra. A szóródott ion és a meglökött atom kinematikai faktora a szög és a 
tömegarány (M /m ) függvényében.

ahol y a meglökött atom mozgásának szöge az ion 
útjához képest. A két kinematikai faktort a szög függ
vényében a 6. ábra mutatja.

Az első kísérleteket vékony alumínium
fólián végeztük, amelybe He-ionokat imp- 
lantáltunk. Két detektort használtunk, az 
egyikkel a 45 fokban az előreszórt ionokat 
és kilökött atomokat, a másikkal 165 fok
ban a visszaszórt ionokat detektáltuk [51. A 
45 fokban elhelyezett detektor által mért 
energia spektrumot a 7. ábra mutatja.

A bejelölt csúcsok a következők: a kilö
kött oxigén (Og), szén (C;i) és hidrogén 
(H) atomok, illetve az oxigénről (Og) és 
szénről (Cg), valamint az alumíniumfóliá
ról szóródott ionok (Al). A spektrum köze
pén a kilökött, illetve szóródott He-ionok 
láthatók (He). Az utóbbi esetben, mivel 
He-ionokat használtunk és 45 fokban mér-
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7. ábra. Héliumot tartalmazó alumíniumfólián mért előreszórt spekt
rum és a mérési elrendezés. A mérést 4000 keV-es He-nyalábbal vé
geztük. E0 a belépő ion energiája, í j  a kilépő ion, íj,ut a detektált 
részecske energiája, x  a szórás helyének távolsága a fólia hátsó falá
tól, d  a fólia vastagsága, k a kinematikai faktor, 0  a detektálás szöge.

tünk, a szóródott ionok és meglökött atomok ener
giája azonos.

Látható, hogy sikerült hidrogént és héliumot is ki
mutatni. Az előreszórás hátránya, hogy csak megfele
lően vékony fólia esetében lehet alkalmazni. Ez a 
hátrány kiküszöbölhető, ha nem transzmissziós, ha
nem érintőleges mérési elrendezés használnánk. Eb
ben az esetben azonban a szórt ionok igen nagy hát
teret adnának a kilökött ionok számára. Ha azonban 
valamilyen módszerrel el lehetne különíteni a szórt és 
meglökött részecskéket, akkor a könnyű elemek hát
térmentesen is detektálhatok lennének. Ennek egyik 
módszere, ha tömeg szerint tudnánk szeparálni. Ez 
történhet mágneses vagy repülési idő spektrométer
rel. Ezek azonban drága berendezések és nehezen 
illeszthetők a meglevő kamrához.

Tudjuk azonban, hogy a könnyebb elemek fékező
dése a különféle anyagokban általában kisebb, mint a 
nehezebbeké. Ha egy vékony fóliát helyeznénk a 
detektor elé, ami elnyelné a szóródott héliumot és 
nehezebb részecskéket, de a kilökött hidrogént áten
gedné, akkor egy könnyen megvalósítható, olcsó 
módszert kapnánk. Laboratóriumunkban éppen azt 
számoltuk ki, hogy milyen anyagú és vastagságú fóliát 
kellene használni, amikor megjelent a fóliás módszert 
leíró első publikáció. A ma használt elrendezést a 8. 
ábra mutatja.

A módszert ma ERDA-nak (Elastic Recoiled Detec
tion Analysis) hívják.

Habár ebben az esetben lemaradtunk az elsőbbség
ről, nem adtuk fel. Kimértük a mérések kiértékelésé
hez szükséges hatáskeresztmetszeteket az általunk 
használt energia- és szögtartományban [6]. A kiértéke

lés és a spektrumszimulációk segítésére egy közelítő 
képletet dolgoztunk ki:

= 8,91 E2 - 0,119 & - 455,7 E + 10,2 0  - d<ó
- 1,38 ©£' + 693,

ahol E az ion energiája (MeV), 0  a szórási szög (fok) 
és a számított hatáskeresztmetszet mértékegysége 
10"31 m2/sr. A képlet 1 és 3,5 MeV energiatartomány
ban érvényes.

Mélységfelbontó-képesség növelése

Mélységnek az ionnyaláb-analitikában a felülettől mért 
távolságot nevezzük. Mélységfelbontó-képességen azt 
a minimális mélységkülönbséget értjük, amely esetben 
az ott elhelyezkedő atomokról szóródott ionokat meg 
tudjuk különböztetni, azaz meg tudjuk mondani, hogy 
az atomok különböző mélységben vannak. A standard 
RBS-mérések esetében (1-2 MeV He ionok, 165° de
tektálási szög) ez az érték 20-50 nm.

Mitől függ a mélységfelbontó-képesség? RBS eseté
ben a szóródott ionok energiáját mérjük, ezért a kü
lönböző mélységben levő atomokról szórt ionok mér-

8. ábra. Ma használatos ERDA-elrendezés és egy mért hidrogén
spektrum.

mérendő minta

a meglökött hidrogén energiája a fékező fólia előtt (keV) 
1000 1200 1400 1600 1800
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9. ábra. Szilíciumkarbid csatornázott spektruma 165 és 97 fokos 
detektálási szög esetében. A nyitott kör a nem implantált, a fekete 
kör a csatornázott, a kereszt a nem csatornázott ionok spektrumát 
jelöli. A folytonos szürke vonal a szimulált spektrumot mutatja.

hető energiakülönbségétől függ. Triviális, hogy az 
egyik meghatározó tényező az alkalmazott detektor 
energiafelbontó-képessége. Az általánosan használt 
felületi záróréteges detektorok esetében ez 12-15 
keV. Javítani lehet, ha más elven működő detektoro
kat használunk, mint az elektrosztatikus, mágneses 
vagy repülési idő spektrométereket. Habár ezek fel
bontóképessége 2-5 keV, azonban drága és nagymé
retű berendezések, hatásfokuk pedig kicsiny (A felü
leti záróréteges detektorok hatásfoka 100%).

A másik alaptényező, ami a 
mély ségfelbon tó-kép  ességet 
meghatározza, az ionok energia- 
vesztesége, azaz a fékeződése.
Két különböző mélységben levő 
atom által szórt ionok energiakü
lönbsége annál nagyobb, minél 
több energiát veszít az ion a kö
zöttük levő útszakaszon (befelé 
és kifelé is). A fékezőképesség az 
ionok és az anyag kölcsönhatásá
tól függ, azaz az alkalmazott ion 
fajtájától, energiájától és a minta 
összetételétől. Mivel éppen ez 
utóbbit akarjuk meghatározni, 
ezért csak az első kettő tényezőt 
változtathatjuk. Könnyű ionok 
esetében tudjuk, hogy kisebb 
energiákon (< 1 MeV) a fékező

dés nagyobb. Ezzel a módszerrel ugyan növelhetjük 
az energiakülönbséget, azonban a konstans kinemati
kai faktor miatt a tömegfelbontó-képesség romlik. 
Másik lehetőség, hogy nehezebb iont használunk, 
amelynek fékeződése az adott energiatartományban 
nagyobb. Csoportunk mutatta ki, hogy nitrogén ionok 
alkalmazásával ugyan javítható a mélységfelbontó
képesség, azonban a nehezebb ionok jobban roncsol
ják a mintát, sőt a detektort is [151. Ezért ez az út felü
leti záróréteges detektorokkal nem járható.

Mit lehet tenni, ha nincs pénzünk jobb detektor 
vásárlására? Hogyan növeljük a különböző mélység
ben levő atomokról szórt ionok közötti energiakü
lönbséget, ha a minta és az ion is adott? Már az RBS 
alkalmazásának első évtizedében rájöttek, hogy úgy is 
lehet az energiakülönbséget növelni, ha az úthosszát 
növeljük. Ezt úgy érjük el, hogy a mintát megdöntjük, 
az ion nem merőlegesen esik be. Ezzel a módszerrel
2-3 szoros mélységfelbontó-képesség javulást lehet 
elérni. A módszer hátránya, hogy csatornahatás ese
tén nem alkalmazható, hiszen a beesés szögét a csa
torna iránya szabja meg. Csoportunk jött rá, hogy 
nem kell a mintát megdönteni, elég, ha a detektálási 
szöget úgy választjuk meg, hogy a detektált ionok 
közel súrlódó irányban lépjenek ki a mintából [4], Az 
eredményt a 9■ ábra mutatja.

Ezzel a módszerrel 2 MeV-es He-ionok alkalmazása 
esetében elérhető az 5 nm-es felbontóképesség. A 
különféle csoportok között zajló versenyt mutatja, 
hogy ez az eredményünk egy időben jelent meg egy 
ausztrál csoport hasonló eredményével.

Eddig két tényezőről eset szó, ami meghatározza a 
mélységfelbontó-képességet. Valójában ezt több más ef
fektus is befolyásolja, amelyek adott esetben drasztiku
sabb hozzájárulást is adnak. Csoportunk tagjai a Párizsi 
Egyetem professzorával, Amsei Györggyé 1 együttmű
ködve elhatározták, hogy utánajárnak az összes effek
tusnak és megpróbálnak elméleti leírást adni ezekről.

A számba vehető effektusokat a 10. ábra mutatja.
1. A nyaláb energia- és szögszórása. A belépő ion

nyaláb nem teljesen monoenergiás, az alkalmazott gyor-

10. ábra. A mélységfelbontó-képességet befolyásoló tényezők.
nyaláb:

energia- és szögszóródás detektálás:
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sítótól függően az energiaszórása 0,5-2 keV lehet. A 
nyaláb nem is teljesen párhuzamos, hanem az alkalma
zott nyalábkollimáló rendszerek miatt 0,1-1 fokos elté
rés is lehet. Mindez befolyásolja az adott mélységig 
megtett utat és a szórás előtti ionenergiát.

2. A detektor energiafelbontása. Ezt már részlete
sen ismertettem.

3. Véges nyaláb- és detektorméret. A nem pontszerű 
méretek befolyásolják a detektálás szögét és az ion által 
megtett utat is. Geometriai elmosódásnak is hívják.

4. Straggling. Erre nincs bevált magyar név, talán 
energiaelmosódásnak lehetne fordítani. Az effektus 
lényege, hogy az ion-anyag kölcsönhatás nem folyto
nos jelenség. A fékeződés az ionok atomokkal és 
elektronokkal való kölcsönhatásaként írható le, amely 
statisztikai folyamat. Ez azt jeleni, hogy két ion ugyan
olyan hosszú úton nem teljesen egyenlő mennyiségű 
energiát veszít.

4. Többszörös szórás. Az ionok az anyagban halad
va több kisszögű szórást szenvednek el. Ez azt jeleni, 
hogy a megtett út nagyobb, mint a két pont közötti 
egyenes szakasz hossza.

6. Doppler-effektus. A szóró centrumok -  atomok -  
nem fixen rögzített pontban állnak. Az atomok hő
mozgást végeznek, azaz az ion energiája a szóródás 
előtt az atomhoz rögzített koordináta-rendszerben 
változhat.

Kollégáinknak sikerült ezeket az effektusokat el
méletileg leírni és kidolgozták, hogyan lehet ezen 
effektusok járulékát összegezni [9]. Az eredmények 
alapján készült el a DEPTH program, amely segítségé
vel kiszámolhatóvá vált, hogy adott mérési elrendezés 
esetén mennyi a mérhető mélységfelbontás és hogyan 
függ a mélységtől. Ez a program nagyban segíti a ku
tatókat, hogy a mérésüket minél pontosabban meg
tervezhessék.

Nanotechnológiai alkalmazás

A Rutherford-visszaszórási technika kiválóan alkal
mazható volt a mikroelektronikában. Az RBS érzé
kenysége (1013—1015 atom/cm2), analizálható mélység
tartománya (0-1 |im) és mélységfelbontó-képessége 
(20-50 nm standard módban és 5 nm optimalizált el
rendezésben) megfelelt az akkor alkalmazott vékony
rétegek és implantált dózisok analízisére. A csatorna
hatással kombinált mérések megadták a szükséges 
információt az adalékatomok rácshelyzetére, a kris
tályhibák nagyságára és eloszlására. Az alkalmazott 
nyaláb átmérője általában l x l -  0,3x 0,3 mm volt.

Mára azonban a mikroelektronikai elemek mérete 
50 nm alá csökkent. Az implantáció jelentősége ugyan 
fennmaradt, de ma már nagyságrenddel kisebb dózi
sokat és sokkal kisebb energiát használnak. Az ele
mek laterális mérete is nanométeres tartományba 
csökkent. Az elmúlt két évtizedben történtek próbál
kozások az RBS alkalmazásának kiterjesztésére nano
méter méretű elemekre, mint például a MEIS (Medium 
Energy Ion Scattering -  közepes energiájú ionszórás),

vagy FIB (Focused Ion Beam -  mikrométer alatti fó
kuszált ion nyaláb). Ezek azonban speciális és drága 
berendezések, a világon csak néhány laboratórium
ban állnak rendelkezésre. A fókuszált nyalábok eseté
ben további problémát jelent a nyalábintenzitás. Mivel 
a szórás hatáskeresztmetszete adott, ezért ugyanolyan 
pontosságú méréshez ugyanakkora iondózist kell 
alkalmazni, függetlenül a nyaláb méretétől. Ez azt 
jelenti, hogy fókuszált esetben a vizsgálandó foltban a 
mintát ért sugárkárosodás, illetve a bevitt energia és 
töltés több nagyságrenddel nagyobb. Ez utóbbiak hő-, 
illetve töltés-sokkot okozhatnak, és módosíthatják a 
minta összetételét.

A kilencvenes évek elején csoportunk a porózus 
anyagok vizsgálatával foglalkozott. Ezek az anyagok 
általában mikrométer alatti üregeket vagy oszlopokat 
tartalmaznak. Felmerült a kérdés, meg tudjuk-e hatá
rozni az üregek méretét és az üregek falára lerakodott 
rétegek összetételét. A kérdésre szimulációval keres
tük a választ. Kifejlesztettünk egy olyan programot 
(RBS-MAST), amely nanométer méretű elemeket tar
talmazó minták RBS-spektrumát volt képes szimulálni
[8]. A szimuláció megmutatta, hogy periodikus szerke
zetű anyagokban a mérési geometria megfelelő meg
választásával a fenti kérdésekre választ tudunk adni. 
A 11. ábra bemutatja hogyan tudtunk különbséget 
tenni a különböző porozitású, illetve különböző osz- 
lopméterű anyagok között. Az eredményt kísérlettel 
igazoltuk oszlopos szerkezetű szilícium mintákon [8]. 
Megmutattuk, hogy az oszlopok falán levő oxidréte- 
gek vastagsága is meghatározható.

11. ábra. Oszlopos szerkezetű porózus minta szimulált spektrumai 
különböző porozitás és oszlopméret esetén (P a porozitás, D a pó
rusok átmérője).
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lxlO15 Ar+ cm 2 a = 1010 nm 
b = 880 nm 
d = 450 nm

5xl016 Ar+ cm“2

szilícium szubsztrát

a = 500 nm 
b = 430 nm 
d = 220 nm

csatornaszám
12. ábra. Argonnal különböző mértékben implantált nanométeres szilikát gömbök pásztázó elektronmikroszkópos képei balra, az RBS-MAST 
program nekik megfelelő cellamodelljei jobbra, valamint a szimulált (folytonos vonal) és a mért RBS-spektrumok (üres körök) középen.

További vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy többféle 
beesési szög mellett végzett mérésekből meghatároz
ható a nanométeres részecskék mérete is. A 12. ábra 
mutat egy példát. A feladat a következő volt: a nano- 
gömb-litográfiában (NSL -  nanosphere litography) 
nanométer méretű kolloid részecskék önszerveződő 
rétegrendszerét használják maszkolásra, akár ionbe
sugárzással kombinálva, rendezett mintázatok kialakí
tására. Azonban az ion-anyag kölcsönhatás miatt az 
ilyen méretű részecskék deformálódnak, sőt a hordo
zó anyagához „ragadhatnak”. Kérdésünk az volt, ki
mutatható-e a gömbök alak és méretváltozása, illetve

a besugárzott ionok eloszlása a gömbökben. Szilí
ciumlemez felületére nanométer méretű úgynevezett 
Ströber szilikát gömböket vittünk fel Langmuir-Blod- 
gett (LB) technikával. A mintákat ezután 500 keV 
energiájú Ar ionokkal sugároztuk be. A mért és a szi
mulált spektrumokat a 12. ábra mutatja. Látható, 
hogy a gömbök méretét, az Ar atomok eloszlását igen 
pontosan meg tudtuk határozni [16].

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az RBS ma is 
alkalmazható periodikus szerkezetű, nanométer mé
retű elemek analízisére az általunk kifejlesztett RBS- 
MAST program segítségével.
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c c

a) utolsó nyalábrés
b) d) állandó mágnes,
c) árnyékolás
e) nyalábszaggató lemez 
0 a mérendő minta
g) LED
h) fototranzisztor

-------  belépő nyaláb
..........kilépő nyaláb
..........szórt ion
-------  másodlagos elektronok

13■ ábra. Transzmissziós Faraday-kalitka elvi vázlata.

Hardverfejlesztés

A visszaszórásos spektrumok kiértékeléséhez pontosan 
ismerni kell az analizáló ionok számát, függetlenül a 
minták szerkezetétől, összetételétől, az alkalmazott 
geometriától. Az ionok számát a begyűjtött töltésből 
határozzuk meg. A pontos mérést megnehezíti, hogy az 
ionok nemcsak szóródnak a szilárd anyagok atomjain, 
hanem másodlagos elektronokat is keltenek. A mintát 
elhagyó elektronok száma függ az ion fajtájától, ener
giájától, a belépés szögétől, a minta összetételétől és 
egy ion akár több elektront is kelthet. A mérés során 
ezért gondoskodni kell arról, hogy az elektronok ne 
szóródjanak szét, hanem tereljük vissza a töltésmérő 
eszközbe. Ilyen eszköz a magfizikusok által már régóta 
használt Faraday-kalitka. A kalitka egy zárt doboz, 
amelynek egy szűk nyílása van csak, ahol az ion belép
het. Annak valószínűsége, hogy a szórt ionok, vagy a 
kilökött elektronok kijussanak a kalitkából igen cse
kély, ezért a kalitkába jutott töltések mérésével, kicsi 
hibával az ionok által hordozott töltéseket tudjuk meg
kapni. A módszer hátránya, hogy a mintát és a detek
tort is a kalitkában kellene elhelyezni úgy, hogy a min
tát forgatni is tudjuk. Ha az egész vákuumkamrát tekin
tenénk egy Faraday-kalitkának, akkor is számolni kelle
ne a szivárgó áramokkal.

Ennél jobb megoldást fejlesztett ki korán elhunyt 
kollégánk, Pászti Ferenc. Transzmissziós Faraday- 
kalitkát tervezett ( 13 ábra). A kalitkán két, egyvonal- 
ban elhelyezett lyuk található. Az egyiken belép az 
ion-nyaláb, a másikon kilép és eljut a vizsgálandó 
mintára. A kalitkában egy forgó lemez található, 
amely periodikusan elzárja a nyaláb útját. Amikor a 
nyalábút zárva van, a berendezés úgy működik, mint 
egy valódi Faraday-kalitka. Nyitott állapotban pedig

mérhető a mintáról szórt spektrum. A zárt és nyitott 
állapot időtartamának pontos beállításával -  feltéte
lezve, hogy a nyalábáram egy periódus alatt nem vál
tozik -  pontosan meghatározható az ionok száma. 
Arról, hogy a mérőberendezés más elemeiben kelet
kező másodlagos elektronok ne jussanak a kalitkába, 
a be- és kilépő rések elé helyezett feszültség alatt álló 
„szupresszor” lemezek gondoskodnak. Ezzel a beren
dezéssel nagyobb, mint 99% pontossággal határozha
tó meg az ionok száma [7]. A berendezést több or
szágba is szállítottuk, ahol ma is használják.

Szoftverfejlesztés

Intézetünkben több RBS-szimulációs és kiértékelő 
programot fejlesztettünk, amelyek közül többet ma 
már a világ számos laboratóriumában használnak. A 
három legismertebb közülük a következő:

1. RBX: az egyik legkorábbi kiértékelő és szimulá
ciós program (1984-től folyamatos a fejlesztése). A 
mai napig az egyetlen alkalmazás, amely képes csa
tornahatással kombinált spektrumok analitikus kiérté
kelésére és kristályhibák szimulációjára is [17].

2. DEPTH: Az RBS, NRA, ERDA mérések mélység
felbontásának igen pontos meghatározására kifejlesz
tett eszköz, amelyet ma már igen széles körben (né
hány száz keV-es -  több száz MeV-es könnyű és ne
héz ionokra) alkalmaznak [91.

3. RBS-MAST: Pórusos anyagok RBS-spektrumának 
szimulálására kifejlesztett program. Ma már nanomé- 
retű szemcsék és zárványok kimutatására szolgáló 
mérések kiértékelésére is alkalmazzák [8],

A világon alkalmazott RBS-szimulációs programok
ról jó áttekintést olvashatunk a Nemzetközi Atom
energia Ügynökség (NAÜ) megrendelésére készült 
összefoglalóban [18],

Összefoglalás

Hazánk a Rutherford-visszaszórásos technika fejlesz
tésében kiemelkedő szerepet játszott. Köszönhető ez 
annak, hogy a KFKI-ban Simonyi Károly vezetésével 
az ötvenes években elkezdett gyorsítófejlesztések 
eredményeképpen a 70-es évekre rendelkezésre állt a 
megfelelő iongyorsító. A mag- és szilárdtest-fizikusok, 
valamint félvezető-kutatók között igen szoros együtt
működés alakult ki. Az ionimplantációs eljárások fej
lesztése, a vékonyrétegek fizikájának tanulmányozása 
inspirálta az RBS-módszer fejlesztését. A szűkös anya
giak nem tették lehetővé drága berendezések vásárlá
sát. Ezt innovációval kellett pótolni.

Köszönetnyilvánítás

Az itt felsorolt eredményeket a következő kutatók 
érték el: Battistig Gábor, tCsepregi László, Demeter 
István, Fried Miklós, Gyulai József, Hajdú Csaba,
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Külön köszönet illeti az EG2R Van de Graaff gyor
sító tervezőit, építőit és üzemeltetőit. A gyorsítót teljes 
egészében Magyarországon tervezték és építették. Túl 
a második rekonstrukción a gyorsító ma is üzemké
pes és tudja a tervezési paramétereket. A KFKI gyorsí
tóiról részletesebb információ olvasható a Fizikai 
Szemle 54. évfolyamában [191
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VEKTOROK PÁRHUZAMOS ELTOLÁSÁNAK 
SZEMLÉLTETÉSE -  II. RÉSZ
A Foucault-inga és egyebek

Bokor Nándor, ВМЕ Fizika Tanszék
Laczik Bálint, ВМЕ Gyártástudomány és -technológia Tanszék

Cikkünk első részében először általánosságban vizs
gáltuk a vektorok párhuzamos eltolásának kérdését. 
Ezután egy érdekes antik eszköz, a kínai délirányt jelző 
kordé működését mutattuk be, amely a jelenséget fizi
kailag is illusztrálja: miközben a kordé adott felületen 
adott görbe mentén gurul, a ráerősített jelző kar „tartja 
az irányát”, pontosabban: párhuzamosan tolódik el. 
Cikkünk második részében néhány további illusztrációt 
mutatunk be arra, hogy a párhuzamos eltolás jelensége 
hol érhető tetten a természetben.

A Foucault-inga

A Léon Foucault által javasolt, és először a 19- század 
közepén elvégzett ingakísérlet a fizika leghíresebb

vizsgálatai közé tartozik. A hosszú fonálra függesztett 
pon tszerű  töm eg lengési síkja elfordul a Földhöz rög
zített vonatkoztatási rendszerhez képest, szem léltetve 
ezzel a Föld forgását.1 *

M anapság is előfordul, különösen a fizikát népsze
rűsítő irodalom ban, az a megfogalmazás, hogy a jelen
ség oka: a matematikai inga a Föld m ozgásától függet
lenül m egőrzi lengési síkját a globális inerciarendszer
hez, azaz az állócsillagokhoz rögzített vonatkoztatási 
rendszerhez képest. Ezen állítás képtelenségét egysze-

1 Ha az ingakísérlettel célunk kifejezetten a Föld forgásának bizo
nyítása, akkor ne az Egyenlítőn állítsuk fel a kísérleti apparátust: ott
ugyanis -  mint látni fogjuk -  az inga lengési síkja a mi nézőpon
tunkból, azaz a Földhöz rögzített vonatkoztatási rendszerben nem 
fordul el.
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rű gondolatkísérlettel beláthatjuk: képzeljünk el egy 
ingát, amelyet az Egyenlítőnél függesztenek fel, és éj
félkor észak-dél irányban hoznak lengésbe. Ha az inga 
valóban megőrizné lengési síkját az állócsillagokhoz 
képest, akkor reggel 6-kor a kísérletet végzők feje felett, 
vízszintes (!) síkban kellene lengenie, ami nyilvánva
lóan képtelenség. Valójában csak két olyan földrajzi 
hely van, ahol -  a kezdeti kitérítés irányától függetlenül 
-  az inga megőrzi lengési síkját az állócsillagokhoz ké
pest: az Északi- és a Déli-sark.

Nem segít a helyzeten, hogy időnként még az 
olyan nagyszerű és precíz tankönyvek is félreérthe- 
tően fogalmaznak, mint Budó Ágoston Mechanikája: 
„a Föld nem lehet inerciarendszer, de (...) ilyennek 
tekinthető egy olyan rendszer, amelynek például a 
z-tengelye a Föld forgástengelye, az .ry-síkot pedig a 
Föld középpontja és bizonyos állócsillagok határoz
zák meg; ebben a rendszerben ugyanis az inga lengé
si síkja nem fordul el” [1]. A zavarhoz — önhibáján 
kívül -  valószínűleg maga Foucault is hozzájárult, 
hiszen nevezetes cikkében [2] szerepel az a félmon
dat, hogy „a lengési sík nem fordul el, hanem rögzített 
marad a térben”, ha azonban figyelmesen olvassuk el 
a bekezdést, rögtön kiderül, hogy itt egy olyan labo
ratóriumi kísérletről beszél, amikor egy forgó dobra 
helyezett fémrúd rezgését vizsgáljuk, és a fémrúd 
nyugalmi helyzete egybeesik a dob forgástengelyével. 
Ekkor — és analóg módon akkor, amikor a Foucault- 
inga az Északi- vagy a Déli-sarkon leng -  valóban igaz 
a lengési (rezgési) sík állandósága a térben. Más szé
lességi körökön azonban nem, hiszen az ingára telje
sülnie kell azon kényszerfeltételnek, hogy a lengési 
sík átmenjen a Föld középpontján.2

Az adott szélességi körön felállított Foucault-inga 
egy nap alatti szögelfordulását az alábbiakban a www. 
sciencebits.com/foucault honlapon található levezetés 
alapján tárgyaljuk.

Vizsgáljuk a fonál végére függesztett m tömegű tö
megpont mozgását a Föld érintősíkjában (a tömeg
pont jó közelítéssel ebben a síkban mozog), a Föld-

2 Másképpen: az egyensúlyi helyzet -  az elhanyagolható centrifu
gális erőtől eltekintve -  függőleges legyen.

höz rögzített vonatkoztatási rendszerben, (r, 0, z) 
hengerkoordinátákat használva. Az r koordináta a tö
megpont távolsága az egyensúlyi helyzettől, 0 a len
gés szöghelyzete valamilyen kitüntetett irányhoz (pél
dául az északi irányhoz) képest, z  pedig a függőleges 
(azaz a Föld középpontjától elfelé mutató) irány ( 1. 
ábra). A tömegpontra a nehézségi erő, a fonál húzó
ereje és a Coriolis-erő hat (a centrifugális erőt elha
nyagoljuk).

A nehézségi erő és a fonálerő összetehető egy 
olyan rugalmas visszatérítő erővé, amely a Hooke- 
törvénynek engedelmeskedve a kitéréssel egyenesen 
arányos -  ez lesz felelős a lengőmozgásért -, míg a 
Coriolis-erő a lengési sík oldalirányú elfordulását 
okozza. Newton 2. törvénye szerint:

m r = - - ^ r - 2 w ü x f ,  (1)

ahol r  a tömegpont helyvektora, Q pedig a Föld forgá
si szögsebessége. Könnyű belátni, hogy a fenti moz
gásegyenletben szereplő vektorok komponensei az 
(r, 0, z)  hengerkoordináta-rendszerben, a Föld adott 
A szélességi körén:

r  = (r, 0, 0)

r  = (r, ró, o)
V ' (2) 

r  = ( r -  r02, 2 ró + r0, o)

Q = (Q cosA cos0, -Q cosA sin0, Q sinA).

Az előbbi komponensalakokat felhasználva és az (1)- 
ben szereplő vektori szorzatot kibontva a mozgás
egyenlet 0-komponensére a következő egyenletet 
kapjuk:

m(2 ró + ró) = 2 m rQ sinA. (3)

A Foucault-ingára érvényes az adiabatikus közelítés 
(amely egyébként valamilyen formában rendszeresen 
felbukkan az ilyen típusú, úgynevezett geometriai 
fázissal kapcsolatos jelenségeknél): Az inga co lengési 
körfrekvenciája (amely tipikusan ~rad/s nagyságren
dű) sokkal nagyobb, mint az a körfrekvencia, amely- 
lyel az inga felfüggesztési pontja körbehalad (ez 
ugyanis a Föld szögsebességével egyezik meg, azaz 
2n rad/nap). Ráadásul a lengési sík körbefordulásá- 
nak körfrekvenciája is, mint kísérleti tapasztalatból 
tudjuk, ~2n rad/nap nagyságrendjébe esik.3

Ekkor -  az inga lengésének, illetve a lengési sík 
elfordulásának sok nagyságrenddel eltérő periódusát 
figyelembe véve — a következő nagyságrendi becslé
sek végezhetők:

r ~ co r, (4)

3 Más megfogalmazásban: az inga lengési síkja annyira lassan 
változik, hogy egy lengésen belül a tömegpont jó közelítéssel 
ugyanabban a síkban marad.
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illetve

ö ~ í i 0 és e ~ f l 2e, (5)

így a (3) egyenlet bal oldalán szereplő két tag arányá
ra a következő adódik:

f 0 co r í i  6 co
r9 r Q20 £2

(6)

vagyis a (3) egyenletben az r9 tag elhanyagolható. A 
kapott közelítő egyenletből közvetlenül adódik az 
inga lengési síkjának elfordulási szögsebessége:

0 = £2 sinA. (7)

Mekkora 7’idő alatt fordul el a lengési sík -  a Földhöz 
rögzített vonatkoztatási rendszerben! -  éppen annyit, 
hogy az inga visszatérni látszik eredeti orientációjá
hoz? Ez éppen a n elfordulási szöghöz tartozó időtar
tam, amely (7) alapján számolható:

0 = — = Q sinA = sinA, (8)
T nap

tehát
1 nap
2 sinA (9)

Ellenőrzés: a (9) képletből a Déli- és Északi-sarkra 
T= 12 óra adódik, az Egyenlítőre pedig T = °° (nem 
fordul el a lengési sík), amint azt várjuk is.

Mint már megjegyeztük, a Foucault-féle ingakísér
let eredeti célja a Föld tengelyforgásának demonst
rálása volt. Egyszerű aránypár felállításával könnyű 
kiszámítani, hogy egy nap alatt mekkora a  szöggel 
fordul el a lengési sík a Földhöz rögzített vonatkoz
tatási rendszerben:

2 T = 2jrc 
1 nap a

azaz (9) felhasználásával:

a  = 2 7t sinA.

( 10)

( 11)

Ez az eredeti kísérlet helyszínén, Párizsban naponta 
mintegy 271°-os elfordulást eredményezett.

Több, mint gyanús, hogy a (11) eredmény tökéle
tesen megegyezik azzal a -  Gauss-Bonnet-tételből szá
molható -  szögelfordulással, amely egy gömb adott A 
szélességi körén párhuzamosan körbevitt vektorra adó
dik egy teljes kör megtétele után. Valóban, mint me
chanikai megfontolásokból közvetlenül is megmutatha
tó, a Foucault-inga lengési vonala párhuzamos eltolást 
szenved a Föld felületén az adott szélességi kör men
tén. Annak természetesen nincs jelentősége, hogy eb
ben az esetben a vektort képviselő objektumot fizikai
lag nem mi hordozzuk körbe egy álló gömb felületén -  
mint a kordé esetében tettük, a Földet ugyanis annál a 
kísérletnél álló gömbnek tekinthettük -, hanem a Föld 
napi forgása teszi meg nekünk ezt a szívességet.

Mivel a Foucault-ingát nem a Gauss-Bonnet-tétel 
kvantitatív igazolására találták ki, így nem is kérhető 
számon rajta, hogy erre a célra kevésbé rugalmasan 
használható, mint a délirányt jelző kordé. Összefog
lalhatjuk, melyek a Foucault-inga hátrányai a kordéval 
szemben (ha a Gauss-Bonnet-tétel demonstrálására 
akarjuk használni mindkettőt):

• A Foucault-inga csak egy bizonyos típusú felü
leten (nevezetesen a Földön, mint gömbfelületen), és 
annak is csak nevezetes vonalai (a szélességi körök) 
mentén végzi a párhuzamos eltolást.

• Egy-egy kísérletező kényelmesen csak egyetlen 
görbén végezhet mérést (azon a szélességi körön, 
amelyen tartózkodik), új kísérletekhez nagy távolsá
gokat kell utaznia.

• A Gauss-Bonnet-tétel demonstrálásához (azaz 
az inga zárt görbén való végigviteléhez) szükséges 
kísérlet egy teljes napot igénybe vesz.

• Meg kell oldani, hogy az inga lengése a kísérlet 
24 órája alatt ne csillapodjon számottevően.

Van viszont az ingának egy nagyon vonzó tulaj
donsága: felépítésének végletes egyszerűsége (hason
lítsuk ezt össze a kordé bonyolult fogaskerék-rend
szerével!). A fenti hátrányok közül is kiküszöbölhető 
néhány, mint azt az alább felsorolt szellemes javasla
tok mutatják.

• A Foucault-inga csillapításmentes változata el
készíthető olyan módon, hogy a függőleges fonál 
végére rögzített vasgolyót egy alkalmasan beállított 
elektromágnes kényszeríti ingamozgásra [31. Az ilyen 
állandó üzemű inga esetében nem szükséges a len
gésidőt -  és ezzel együtt a méretet -  nagyra választa
ni, így kompakt, hordozható Foucault-inga készíthe
tő, amellyel folyamatos üzemmódban, akár hónapo
kon keresztül végezhetők a mérések.

• A Foucault-inga működésének demonstrálására ki
csinyített makett is készíthető. Itt nem a Föld forgásának 
a bemutatása a cél, hanem annak igazolása, hogy egy 
forgó asztalra (ez modellezi a forgó Földet) helyezett 
inga lengési síkja valóban a Gauss-Bonnet-tétel szerinti 
mértékben fordul el. E kísérlet egyik lehetséges változa
ta az, amikor az „ingát” nem fonál végéhez rögzített tö
megpont, hanem merev rúd alkotja [4]. A gravitáció által 
előidézett lengőmozgás szerepét a megpendített merev 
rúd rugalmas rezgése veszi át. Az elrendezés nagy elő
nye, hogy a forgó asztalra szerelt, felső végén befogott 
merev rúd tetszőleges mértékben megdönthető a függő
legeshez képest, ilyen módon tetszőleges szélességi kör 
mentén lezajló lengőmozgás kvantitatíven modellezhe
tő. A merev rúd szabad vége ugyanis (jó közelítéssel, ha 
a gravitáció által okozott meghajlástól eltekintünk) a 
rögzített ferde pozícióhoz képest végez rezgőmozgáso
kat. További előny, hogy az adiabatikus feltétel már 
sokkal kisebb időskálán is teljesül: a rúd rezgésének 
frekvenciáját 10 Hz körüli értékre állítva [4] az asztal 
teljes körbefordulásának idejét akár néhány másodperc
nyi rövidségűre is választhatjuk. így az egynapos nor
mál Foucault-kísérlet néhány másodperc alatt „kicsiben” 
lejátszható. A megpendített rúd gyors rezgése elmosó
dott síknak látszik, amelynek lassú elfordulása köny-

3 1 2 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 / 9



nyen megfigyelhető. Történeti érdekesség [2, 4], hogy e 
kísérleti elrendezés gondolata közvetlenül Foucault-ig 
nyúlik vissza: mielőtt ugyanis híres gravitációs ingakí
sérletét elvégezte, először egy egyik végén esztergapad
ba befogott merev rúd rezgésének vizsgálatával győző
dött meg arról, hogyan fordul el a rezgési/lengési sík 
egy forgó rendszerhez képest!

Parallelometer

A délirányt jelző kordén és a Foucault-ingán kívül 
más mechanikai eszközök is léteznek, amelyek pár
huzamos eltolást valósítanak meg. Az egyik legegy
szerűbb a nevében is erre a funkcióra utaló a paral- 
lelométer [51, amely nem más, mint egy talapzatra 
szerelt súrlódásmentes lendkerék (2. ábra).

Egy adott görbült felület vizsgálatakor gondoskod
nunk kell róla, hogy a lendkerék mindenhol csak a 
felület érintősíkjában foroghasson el. Ezt a kényszer- 
feltételt úgy lehet egyszerűen kielégíteni, hogy a pa- 
rallelométer talapzatát az adott felületen csúsztatva 
mozgatjuk (tehát nem emeljük el a felülettől), ügyelve 
arra, hogy a talapzathoz merőlegesen erősített forgás- 
tengely, amelyen a lendkerék elforoghat, mindvégig 
merőleges maradjon a felületre.4 A lendkereket nem 
hozzuk forgásba. Mivel a kiegyensúlyozott lendkerék
re az eszköz eltolása közben nem hat forgatónyoma
ték, küllői párhuzamos eltolást szenvednek az adott 
felület adott görbéje mentén.

Összefoglaló megjegyzések 
és egyéb fizikai analógiák 
Magasabb dimenziók
A Gauss-görbület fogalma nagyszerűen bevált felüle
tek görbültségének leírására. Szépsége, hogy a felület 
adott pontjában egyetlen számadattal képes kvantita
tívon jellemezni a görbültség mértékét és jellegét (ne
gatív, illetve pozitív). Hiányossága, hogy definiálásá
hoz külső nézőpont szükséges -  elvégre a felületben 
élő laposlények világából nézve nem léteznek, csu
pán matematikai absztrakciók azok a merőleges sí
kok, amelyek a cikkünk előző részében felírt (6) 
egyenletben szereplő Rmm és Rmiix értelmezéséhez 
szükségesek. Ezt a hiányosságot ellensúlyozza Gauss 
nevezetes tétele, a Theorema Egregium, amely ki
mondja, hogy a (6)-tal definiált K Gauss-görbület ki
számítása kizárólag belső mérések segítségével is 
elvégezhető. Más szóval, létezik K-ra egy olyan kép
let, amelyben nem az és RmAX „elvont” fogalmai 
szerepelnek, hanem csupa olyan mennyiség, amelyek 
szemléletes jelentéssel, mérhető fizikai tartalommal 
bírnak a laposlények számára.5

4 Ez analóg azzal a kényszerfeltétellel, hogy a Foucault-inga 
egyensúlyi helyzete mindenhol merőleges a Föld felületére.
5 A számítás meglehetősen bonyolult receptjét, azaz magát a The
orema Egregiumot itt nem részletezzük.

Kettőnél nagyobb dimenziószámú sokaság (pél
dául háromdimenziós terünk) esetén azonban alap
vetőbb nehézségekbe ütközünk. Mint kiderül, a gör
bület adott pontbeli jellemzésére ekkor már nem al
kalmas egyetlen szám. Természetesen továbbra is 
kényelmetlen már a kiindulás is: ha a (6) definíció 
Gauss-féle filozófiáját akarnánk akár háromdimenziós 
terünkre általánosítani, négydimenziós nézőpontot 
kellene felvennünk, amire -  „háromdimenziós lapos
lényekként” -  alkatilag képtelenek vagyunk.

A megoldás kulcsát a zseniális matematikus, Rie- 
mann találta meg. Legfontosabb gondolata: a görbü
letet olyan mennyiséggel kell jellemezni, amelyet -  
ellentétben a (6) képlet „filozófiájával” -  már eleve 
belső nézőpontból lehet definiálni. Felismerte, hogy 
egy adott sokaság görbülete valóban jellemezhető egy 
olyan (pontról pontra más-más értékeket felvehető) 
többkomponensű mennyiséggel, egy tenzorral, amely
nek már a definíciós képletében csakis a sokaság mér
hető belső adatai szerepelnek, nem kell közben maga
sabb dimenziójú nézőpontra váltanunk.6

Szemléletünk a magasabb dimenziójú sokaságok 
esetén így is óhatatlanul nehézségekbe ütközik. A 
párhuzamos eltolás fogalma például már háromdi
menziós görbült tér esetén sem olyan szemléletes, 
mint görbült felületen volt.7

Görbült téridő
Elméletével Riemann nem csak a matematika új ágát 
indította el, hanem a fizika egyik nagy forradalmát is

6 A Riemann-féle elmélet felülről kompatibilis Gauss törekvéseivel: a 
görbületet leíró Riemann-tenzor ugyanis 2D felületek esetén egykom- 
ponensű mennyiséggé, skalárrá redukálódik, amelynek számértéke -  
konstans faktortól eltekintve -  megegyezik a K Gauss-görbülettel.
7 Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a párhuzamos eltolás definí
ciója magasabb dimenziójú esetekben legegyszerűbben egy algeb
rai egyenletrendszerrel adható meg, amelyben az úgynevezett 
Christoffel-szimbólumok szerepelnek.
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elősegítette: kiderült ugyanis, hogy a Riemann-geo- 
metria ideális matematikai keretet nyújt a gravitáció 
elméletének formába öntéséhez. Einstein általános 
relativitáselméletének lényege, hogy a négydimenziós 
téridő egy olyan görbült sokaság, amelynek (1) gör
bületét a tömegek (pontosabban az adott téridőtarto
mányban levő energia és impulzus) okozzák, és 
amelyben (2) a szabad tömegpontok a görbült soka
ság „egyenesei” (geodetikusai) mentén mozognak.

A fenti (1) pontot átfogalmazva: a téridő görbületét 
minden „téridőpontban” (azaz eseménynél) egy olyan 
Riemann-tenzor írja le, amelyet az adott téridőpont
beli energia és az impulzus határoz meg.8 A (2) pont
nál egy kicsit hosszabban időzzünk. A kérdés ugyanis 
az: mit nevezünk egy négydimenziós görbült téridő
ben geodetikusnak?

Itt emlékeztetünk arra, hogy euklideszi síkon az 
egyenes definiálása kétféleképpen történhet:

• Az egyenes olyan vonal, amelynek érintővektora 
a vonal mentén párhuzamos eltolást szenved.

• Az egyenes olyan vonal, amely az adott két pon
tot összekötő vonalak között a legrövidebb.

Mindkét definíció egyszerűen átmenthető maga
sabb dimenziószámú, görbült terek esetére is. A gör
bült téridőre való általánosítás azonban nem triviális. 
Ráébredni, hogy a tér és az idő nem rendelkezik önál
ló, abszolút létezéssel, csupán egy egybefüggő rend
szer különböző „irányú” vetületei, már önmagában 
forradalmi gondolat (amely Hermann Minkowski ne
véhez fűződik, és eleinte maga Einstein is idegenke
dett tőle); nem lepődhetnénk meg tehát, ha ez a fajta 
sokaság kicsit másképp viselkedne, mint egy olyan, 
ahol például az összes „irány” térszerű.

Kiderül, hogy — a fenti kétféle definíció analógiá
jaként — a görbült téridő geodetikusainak a definiálása 
is kétféleképpen történhet:

• A geodetikus olyan világvonal, amelynek a kiin
duló „pontban” (a kiinduló eseménykor) meghúzva 
érintővektorát, és a világvonal mentén párhuzamosan 
eltoljuk, az végig a világvonal érintője marad9 [6].

• (Tömegpontokra) a geodetikus olyan világvonal, 
amelyhez az adott két eseményt összekötő világvona
lak között a leghosszabb sajátidő tartozik. Más megfo
galmazásban: ha adott pontból, adott időben több 
ikertestvért is útnak indítunk, azután egy későbbi 
időpontban ismét összehozzuk őket, akkor a randevú 
pillanatáig az az ikertestvér öregszik a legtöbbet, aki a 
két esemény között geodetikuson (azaz erőmentes 
állapotban, „szabadon esve”) mozgott. Ez az úgyneve
zett „maximális öregedés elve” [7].

Rövid kitérő: a relativitáselmélet egyik legnépsze
rűbb pedagógiai példázata az iker-paradoxon. Egy
szerű megfogalmazásban: az űrállomáson maradt 
ikertestvér többet öregszik, mint az, aki oda-vissza

8 Hogy hogyan, arról az elmélet alapegyenlete, az (itt nem részle
tezett) Einstein-egyenlet ad számot.
9 Ez esetben tehát nem eredményként kapjuk meg, hogy geodeti
kus mentén eltolva egy vektor megtartja az irányát, hanem fordítva,
a geodetikust így definiáljuk.

utat tesz egy távoli bolygó és az űrállomás között. A 
fentiekből viszont következik, hogy az „oda-vissza” 
szóval óvatosan kell bánni. Az eredeti változatban az 
„egy helyben maradt” ikertestvér végig egy szabadon 
lebegő (és elhanyagolható tömegű!) űrállomáson tar
tózkodik, azaz sík téridőben, erőmentes, szabad moz
gást végezve. A maximális öregedés elve egyértelmű: 
ő mozog geodetikuson (szabadon, erőmentesen), te
hát ő öregszik többet, mint utazó testvére (akit raké
tája hajtóműve fékezési és gyorsulási manőverekre 
kényszerít). Ha azonban egy olyan változatot tekin
tünk, amelyben az „egy helyben maradt” ikertestvér 
például végig a Föld felszínén tartózkodik, míg test
vére „oda-vissza” utat tesz meg egy felfelé elhajított, 
majd a Föld felszínére visszaeső űrkabinban, akkor itt 
az utazó testvér mozog geodetikuson (szabadesésben, 
erőmentesen), tehát ő öregszik többet, mint a Földön 
maradt testvére (akit a talaj nyomóereje kényszerít a 
Föld felszínén maradni).

Pörgettyű és geodetikus precesszió
Mi a legtökéletesebb, legmegbízhatóbb iránytű, amely 
minden körülmények között a földrajzi (nem a mág
neses!) északi irányba mutat? A newtoni mechanika 
szerint, ha egy pörgettyűre a gravitációs tér forgató- 
nyomatékot fejt ki, a pörgettyű forgástengelye lassan 
elfordul (precesszál). Ha alkalmas felfüggesztéssel 
kiküszöböljük ezt a forgatónyomatékot, akkor a pör
gettyű megőrzi forgástengelyének irányát a térben. 
Egy ilyen eszközt (amelyet gyro compass-nak, pör- 
gettyűs iránytűnek neveznek) például a Sarkcsillag 
irányába állítva olyan iránytűhöz jutunk, amely észa
ki irányát mindvégig megtartja. Hogyan egyeztethe
tő ez össze a Foucault-inga síkjának elfordulásával? 
A kulcs az, hogy a pörgettyű azért alkalmas irány
tűnek, mert „háromdimenziós objektum” [8]: miután 
megpörgettük, orientációjának beállására a térben 
nem szabunk ki kényszerfeltételt. Az eredetileg 
északi irányúra beállított Foucault-inga azért nem 
lenne alkalmas iránytűnek (hiszen pontosan erről is 
szól a Foucault-kísérlet!), mert lengésére kényszer- 
feltételt szabtunk: a lengő tömegpontnak a Föld érin
tősíkjában kell maradnia. Ugyanez igaz a délirányt 
jelző kordéra is: az irányt mutató nyíl nem fordulhat 
ki a Föld érintősíkjából. Félrevezető is a „délirányt 
jelző” elnevezés erre az egyébként zseniális talál
mányra: ha dél felé beállított nyíllal túl nagy terüle
ten tologatják, nem sokáig fogja tartani a helyes dél
irányt, a Földfelület görbültsége és a párhuzamos 
eltolás sajátosságai miatt (lásd korábban).10 * Ebből a 
szempontból a Foucault-inga és a kordé is lényegi
leg „kétdimenziós objektumoknak” tekinthetők, 
amelyek a kétdimenziós ¥ö\d felület görbültségének 
feltérképezésére alkalmasak.

10 Egy példa a nagyságrend érzékeltetésére: a Földet sima gömb
nek tekintve, a kordét a mai Kína határán körbetolva a kiindulási 
pontba, a nyíl teljes elfordulása a Gauss-Bonnet-tétel szerint 8 = 
(Kína területe)/(a Föld sugara)2 ~ 13°.
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Vajon a kényszermentes pörgettyű, ez a „három- 
dimenziós objektum” nem alkalmas-e hasonló mó
don arra, hogy háromdimenziós terünk -  illetve a 
négydimenziós téridő -  görbültségére fényt derítsen? 
De igen: a „gyro compass”-t ugyanis csak a newtoni 
mechanika jósolja tökéletes iránytűnek; az általános 
relativitáselmélet szerint még egy szabadon lebegő, 
forgatónyomaték-mentes pörgettyű sem őrzi meg 
forgástengelyének irányát az állócsillagokhoz képest. 
Forgástengelye elfordulásának mértéke a pörgettyű 
által bejárt téridőtartomány görbültségére ad infor
mációt. A több évtizedes előkészület után néhány 
éve megvalósult GP-B (Gravity Probe — B) kísérlet 
speciálisan azt az esetet vizsgálta, milyen mértékben 
fordul el egy Föld körüli körpályára állított -  erőmen
tesen, azaz geodetikuson mozgó -  pörgettyű forgás- 
tengelyének iránya, a téridőnek a Föld által okozott 
görbültsége miatt. A jelenség neve geodetikus pre
cesszió, hiszen a pörgettyű tömegközéppontja mind
végig geodetikuson mozog. Az elfordulás mértéke 
nagyon kicsi, a GP-B kísérletben választott 642 km-es 
keringési magasság esetén egy év alatt ~6,6 szögmá
sodperc11 191.

Érdemes kicsit tovább elidőzni a geodetikus pre
cessziónál. A pörgettyű tömegközéppontja zárt gör
bét fut be a térben, egy teljes körbefordulás után 
mégsem ugyanabba az irányba mutat (az állócsilla
gokhoz képest). Vajon nem mond-e ez ellent a geo
detikus tulajdonságairól korábban mondottaknak? 
Hiszen a pörgettyű tömegközéppontjának világvona
la geodetikus vonal a téridőben; márpedig egy geo
detikuson párhuzamosan végigvitt vektor mindvégig 
megőrzi irányát a geodetikushoz képest. Sőt, tovább 
sarkíthatjuk a problémát: cikkünk előző részének 4. 
ábrája azt mutatja, hogy ha zárt geodetikus görbén 
párhuzamos eltolással visszaviszünk egy vektort a 
kiinduló pontba, akkor pontosan fedésbe kerül a ki
indulási vektorral. Miért nem ez történik (látszólag) a 
pörgettyű forgástengelyével? A választ a következő 
két megfontolás adja meg:

• A pörgettyű pályája ugyan zárt görbe a térben, 
de világvonala nem zárt görbe a téridőben. Nem vár
hatjuk automatikusan, hogy a (térbeli) kiindulási he
lyére visszatért pörgettyű forgástengelye a kiindulási 
helyzettel fedésbe kerüljön, hiszen a pörgettyű a tér
időben nem tért vissza a kiindulási ponthoz, a vissza
térési esemény és a kiindulási esemény nem „fedi 
egymást” a téridőben.

• A forgástengely a pörgettyű geodetikus világvo
nalához képest valóban megőrzi orientációját a tér
időben. A pörgettyűt szállító, erőmentesen mozgó 
űrhajó utasa nem tapasztalna semmi rendelleneset: a 
forgástengely az erőmentesen lebegő űrhajó -  mint 
térben lokalizált inerciarendszer -  falának mindig 
ugyanarra a pontjára mutatna. Az űrhajó azonban 
nem erőmentesen mozog; szimmetriatengelyét egy 
alkalmas elektronika folytonosan abba az irányba

11 A számadatból tehát látható, hogy a „gyro compass” minden 
gyakorlati célra nyugodtan tekinthető tökéletes iránytűnek.

kényszeríti, amelyben az űrhajóra rögzített távcső a 
referenciaként szolgáló távoli állócsillagot mutatja. Ez 
az a referenciairány, amelyhez képest a forgástengely 
nem őrzi meg orientációját. A dolog kulcsa tehát, 
hogy maga a referenciairány -  azaz az űrhajó szim
metriatengelye -  nem párhuzamosan tolódik el a 
geodetikus világvonal mentén.

Egyéb példák
A természetben még sok olyan jelenség van, amelyek 
értelmezésére a vektorok párhuzamos eltolásáról leír
tak nagyszerű keretet szolgáltatnak. Ezek közül itt 
csak néhányat említünk meg, részletesebb levezeté
sek nélkül.

Nem csak görbült téridőben, hanem még sík tér
időben is elfordul egy pörgettyű forgástengelye, felté
ve hogy görbevonalú pályán visszük vissza a kiindu
lási helyre. Ez a newtoni mechanikában nem magya
rázható jelenség — amelynek neve Thomas-precesz- 
szió, és alapvetően az idődilatációval hozható kap
csolatba -  nem tévesztendő össze a fent tárgyalt geo
detikus precesszióval, hiszen itt (1) sík téridőben mo
zog a pörgettyű tömegközéppontja, és (2) nem geo
detikus (erőmentes) világvonalon, hanem gyorsulva. 
A Thomas-precesszió egyik nevezetes megnyilvánulá
sa az atommag körül keringő elektron spintengelyé
nek lassú elfordulása, amelynek mértéke a speciális 
relativitáselmélet matematikai apparátusával könnyen 
kiszámolható12 [10]. Részletezés nélkül megemlítjük, 
hogy a Thomas-precesszió a Foucault-ingához telje
sen hasonló módon tárgyalható, csak a pörgettyűt 
leíró perdületvektor gömbfelület helyett forgási hiper- 
boloid felületén mozog, a négyessebesség-térben [11],

Végül még egy példa, ezúttal az optika területéről. 
Tegyük fel, hogy egy üvegszálba lineárisan polarizált 
fényt csatolunk, és a szálat valamilyen módon elcsa
varjuk, feltekerjük a térben, ügyelve arra, hogy a szál
ból kilépő fény a belépő fénnyel párhuzamos irány
ban haladjon tovább. Ekkor a kilépő fény polarizációs 
iránya nem lesz ugyanaz, mint a bemenő felületen 
becsatolt fény polarizációja [12]. A szögelfordulás 
mértéke a következő megfontolásokból számolható: 
nincs semmilyen külső hatás, amely az üvegszálban 
haladó fénysugár polarizációs irányát megváltoztatná. 
A fény azonban transzverzális hullám, így a polarizá
cióvektornak ki kell elégítenie azt a kényszerfeltételt, 
hogy iránya minden pontban merőleges a sebesség- 
vektorra. A fénysugár sebességvektora mindvégig az 
üvegszál tengelye irányába mutat, nagysága pedig 
állandó. Összefoglalva: ahogy a szál csavarodik, a se
bességtérben a sebességvektor végpontja egy gömb
felületen mozog, és a kezdő- és végállapot párhuza
mossága miatt zárt görbét ír le. Eközben a polarizáció
vektor mindvégig érintője ennek a gömbfelületnek, és 
párhuzamosan tolódik el ugyanezen zárt görbe men

12 A Thomas-precesszió a Foucault-inga elfordulásához is ad járu
lékot, ez azonban kimutathatatlanul kicsi, egy nap alatt mintegy 
10“6 szögmásodperc.
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tén. Ha tehát pontosan ismerjük a szál csavarodását, a 
sebességvektor pályája nyomon követhető a sebes
ségtérben, a polarizáció teljes szögelfordulása pedig a 
Gauss-Bonnet-tételből közvetlenül kiadódik.
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AZ ELSŐ SOLVAY-KONFERENCIA CENTENÁRIUMÁN -  II.
Radnai Gyula

ELTE Anyagfizikai tanszék

Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című köny
vében sok érdekes dokumentumot, fényképet közöl. 
Az egyik legérdekesebb ezek közül az, amelyik az 
első Solvay-konferencia résztvevőiről készült (1. 
kép). A fotót egy brüsszeli fényképész, bizonyos 
Benjamin Couprie készítette egy szerencsés pillanat
ban. Eduardo Amaldi (1908-1989) olasz fizikus, az 
1970-es és 1973-as Solvay-konferencia elnöke szerint 
ez talán minden idők leghíresebb fényképe, amit 
fizikusokról készítettek. A helyet és az időpontot is 
jól ismerjük: Brüsszel, Hotel Metropole, 1911. októ
ber 30. -  november 3- Itt és ekkor tartották az első 
Solvay-konferenciát.

Németországi résztvevők

és technikáját, elméletének iga
zolására műrepülő bemutatókat 
tartott. A második világháború 
során Oxfordban a Clarendon 
hidegfizikai laboratóriumot ve
zette, s itt adott állást az Angliá
ba menekült, üldözött európai 
tudósoknak, akik között ott volt 
Francis Simon (1893-1956),
Kurt Mendelssohn (1906-1980) 
és a magyar Kürti Miklós (1908- 
1998) is. A nemdohányzó, absz- 
tinens és vegetáriánus aggle
gény kiválóan teniszezett és zongorázott, Winston 
Churchill pedig fő tudományos tanácsadónak válasz
totta maga mellé a háborúban.

Berlinből Nernst és Planck 
voltak Solvay tanácsadói, ők 
tekinthetők a konferencia tar
talmi szervezőinek. Érthető, 
ha magukkal hozták közeli 
munkatársaikat is.

Nernst elhozta doktorandu- 
szát, a 25 éves angol Frederick 
Lindemannt (2. kép), akit 
titkárként sikerült becsem
pésznie a konferenciára. Lin
demann élt is a lehetőséggel: 
minden előadást végighallga
tott, aktívan részt vett még a 
diszkussziókban is, egyáltalán 
nem volt megilletődve. Érde
mes megemlítenünk, hogy bá
tor magatartásával tűnt ki ké
sőbb, a háborúk alatt is. Az el
ső világháborúban kidolgozta 
a dugóhúzó-repülés elméletét

1. kép. Pa. első Solvay-konferencia résztvevői. Ülnek (balról jobbra): Nernst, Brillouin, Solvay, 
Lorentz, Warburg, Perrin, Wien, Mme Curie, Poincaré. Állnak (balról jobbra): Goldschmidt, Planck, 
Rubens, Sommerfeld, Lindemann, de Broglie, Knudsen, Hasenöhrl, Hostelet, Herzen, Jeans, 
Rutherford, Kamerlingh Onnes, Einstein, Langevin.
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2. kép. Frederick 
Lindemann (1886-1957)

http://www.hrasko.com/peter/full3.pdf
http://einstein.stanford.edu/


Planck két olyan kísérleti fi
zikust hozott Berlinből, akik 
meggyőzően tudtak érvelni az 
ő feketetest-sugárzás elmélete 
mellett.

Heinrich Rubens (1865-1922)
1900 és 1906 között Charlot- 
tenburgban, a berlini műszaki 
egyetemen volt fizikaprofesz- 
szor. Legfőképpen az ő mérései 
inspirálták Planckot a kvantum
hipotézis bevezetésére. Rubens 
1906-ban nyerte el a kísérleti fi
zika tanszéket a tudományegyetemen, s haláláig ő 
volt a Fizikai Intézet vezetője (3- kép). 1911-ben nála 
doktorált Gustav Hertz (1887-1975), a következő 
évben pedig Planckkal közös doktorandusza volt 
Walter Schottky (1886-1976).

Emil Warburg (1846-1931) Strassburg és Freiburg 
után 1906-tól Heinrich Rubens utóda lett Charlotten- 
burgban. A hősugárzáson kívül 
a gázok kinetikus elméletével, 
gázkisülésekkel, elektromos 
vezetéssel, ferromágnességgel, 
fotokémiával foglalkozott (4. 
kép). Tanítványai közé sorolha
tó James Franck (1882-1964) és 
Robert Pohl (1884-1976) is.
(Lám a Franck-Hertz-kísérlet- 
ben Warburg és Rubens tanári 
munkája is benne van.) Emil 
Warburg fia volt Otto Warburg 
(1883-1970), a később Nobel- 
díjjal kitüntetett biokémikus.

Würzburgból Wilhelm Wien (1864-1928) vett részt 
a konferencián (5. kép). Ő igazán sokat foglalkozott a 
feketetest-sugárzással. Mind elméleti, mind kísérleti 
szempontból lényeges eredmé
nyekre jutott. Fiatal korában 
Hermann Helmholtz (1821—
1894) tanítványa és pártfogolja 
volt, nála doktorált 1886-ban.
1900-ban örökölte meg Würz- 
burgban Conrad Röntgen tan
székét. (Röntgen ugyanis Mün
chenbe ment át, majd amikor 
1920-ban visszavonult, Mün
chenben is Wien került a he
lyére.) Wien még az 1890-es 
években empirikus és a Dopp
ler-elvvel kombinált termodina
mikai megfontolásokkal eljutott a „Wien-féle eltolódá- 
si törvényhez”, majd egy energiaeloszlási törvényt is 
felállított, amely szerint a sugárzás intenzitásának a 
frekvencia növekedésével exponenciálisan csökken
nie kellett. A Rayleigh-Jeans-törvény a feketetest-su
gárzás intenzitáseloszlásának egyik (nagy hullám- 
hosszú) ágát, a Wien-törvény a másik (nagy frekven
ciájú) ágát tudta jól közelíteni. E két törvény állt 
Planck rendelkezésére, amikor saját formuláját leve-
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zette. A Solvay-konferencián Wien nem tartott külön 
előadást, de ekkor már Planck elméletét támogatta.

Münchenből a matematikailag kiválóan képzett 
elméleti fizikus, Arnold Sommerfeld (1868-1951) vett 
részt a konferencián. (Göttin- 
genben néhány évig Felix Klein 
(1849-1925) asszisztense volt.)
Müchenbe Röntgen támogatá
sával került 1906-ban, majd itt 
maradt 32 éven át. Magas szín
vonalú elméleti fizikai iskolát 
hozott létre, több mint harminc 
kiváló tanítványa közül hatan 
lettek később Nobel-díjasok. Ő 
nem, bár állítólag őt jelölték 
legtöbbször hiába erre a díjra.
Matematikai tehetsége és tudá
sa indokolta meghívását a kon
ferenciára annak ellenére, hogy akkor még egyik 
megvitatandó területen se voltak igazán elismert ered
ményei (6. kép).

Résztvevők Párizsból

Franciaországból egyedül Párizsból jöttek tudósok a 
konferenciára. Ez többé-kevésbé érthető: itt voltak az 
ország elit egyetemei, intézetei. Ilyen volt például a 
College de France, amelyet többek között a matemati
kai kutatások és általában az elméleti oktatás színvo
nalának emelése érdekében alapított 1530-ban az 
akkori francia király, és amely mind a mai napig a 
francia felsőoktatás egyik nevezetessége. „Tudóskép
ző” intézmény, legtöbbször valamelyik egyetem el
végzése után jelentkeznek az itteni fizikai vagy kémiai 
laboratóriumokba a kutatni vágyó tudósjelöltek.

1900-tól volt itt az elméleti fizika professzora Mar
cel Brillouin (1854—1948). Foglalkozott a gázok kine
tikus elméletével, áramlási jelenségekkel s még ezer
nyi más, elméletigényes fizikai 
témával ( 7. kép). Ügyes kísérle
tező is volt: megépítette az Eöt- 
vös-inga egy új változatát, 
amellyel az 1906-ban megnyi
tott Simplon-alagútban végzett 
méréseket, s amelyet az Eötvös- 
ingához hasonlóan olajlelőhe
lyek felkutatására használtak 
később. (Eötvös Loránd szán
dékosan nem szabadalmaztatta 
az ingát.) A gravitáció Solvay-t 
is nagyon érdekelte, fontos 
volt, hogy Marcel Brillouin 
részt vegyen a konferencián. Marcel Brillouin fia volt 
Léon Brillouin (1889-1969), az a fizikus, akiről a Bril- 
louin-zónákat elnevezték a szilárdtestfizikában.

1904-ben lett a College de France fizika professzora 
Paul Langevin (1872-1946). Előtte, miután elvégezte 
az École Normale Supérieure nem éppen könnyű kur
zusait, Cambridge-ben folytatott fizikai kutatásokat

3 1 7

3■ kép. Heinrich Rubens 
(1865-1922)

4. kép. Emil Warburg 
(1846-1931)

5. kép. Wilhelm Wien 
(1864-1928)

6. kép. Arnold Sommer
feld (1868-1951)

7. kép. Marcel Brillouin 
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J. J. Thomson irányításával. Itt is
merkedett meg a vele együtt ott 
„gyakornokoskodó” Rutherford- 
dal, akivel jó barátok lettek.
Visszatérvén Párizsba, Pierre 
Curie vezetésével készítette el 
doktori disszertációját mágnes- 
ségtanból. Ennek 1902-ben tör
tént sikeres megvédése után lett 
a College de France professzora.
A mágnesség maradt fő kutatási 
területe, Brüsszelben is erről 
tartott előadást (8. kép).

Langevin vezetésével készült doktorátusára Maurice 
de Broglie (1875-1960) igencsak előkelő származású 
kísérleti fizikus, az elméleti fizikus Louis de Broglie 
(1892-1987) bátyja. 1908-ban doktorált, utána a család 
párizsi palotájában jól felszerelt laboratóriumot hozott 
létre, ahol röntgen szerkezetkutatással foglalkozott, 
kikísérletezte többek között a 
forgókristályos módszert. Lange
vin szervezte be a Solvay-kon- 
ferenciára -  akárcsak Nernst Lin
demannt -, mint a konferencia 
egyik titkárát. Később Langevin 
és de Broglie együtt állították 
össze a konferencia kiadványát 
(9. kép).

Jean Baptiste Perrin (1870- 
1942) azzal hívta fel magára a 
konferencia rendezőinek figyel
mét, hogy rendkívül körültekin
tő és alapos mérésekkel igazol
ta Einstein Brown-mozgásra 1905-ben felállított elmé
letét. Ezek a mérések győzték meg Wilhelm Ostwald 
(1853-1932) német vegyészt, az energetika pápáját, 
hogy az anyag mégiscsak atomokból, molekulákból 
áll. Perrin mikroszkópi mérései 
igazolták kolloid oldatokban a 
„barometrikus magasságformu
lát”, amely a változó hőmérsék
letű légkörben sohasem teljesül
het igazán. A Sorbonne fizikai 
kémiai tanszékén éppen 1910- 
ben kapta meg professzori ki
nevezését {10. kép).

Langevin és Perrin társaságá
ba tartozott Marie Sklodowska 
Curie is. Miután Pierre Curie 
halála után átvette férje helyét a 
laboratórium élén, 1908-ban a 
Sorbonne professzorává nevezték ki. Közben magán
iskolát létesített Iréné lánya és még néhány kolléga 
hasonló korú gyermeke számára, ahol ő tanította a fizi
kát, Langevin a matematikát, Perrin a kémiát. Meghívá
sa a Nobel-díjas tudósnak szólt. Eljött, részt vett a disz
kussziókban, de nem tartott külön előadást.

Henri Poincaré (1854-1912) sem tartott külön elő
adást, de „naiv” matematikus kérdései, megjegyzései 
nagyban hozzájárultak a hatáskvantum fogalmának

tisztázásához. Pedig Nernst el
ső javaslatában még nem is 
szerepelt Poincaré meghívása, 
csak pótlólag került rá sor.
Igaz, hogy a relativitáselmélet 
szempontjából meghatározó 
eredményei voltak, de nem 
volt téma a relativitáselmélet a 
Solvay-konferencián. Érdemes 
megemlíteni a vele kapcsolatos 
magyar vonatkozásokat is:
1902-ben lett a kolozsvári 
egyetem tiszteletbeli doktora, 
és 1905-ben elsőnek kapta meg a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Bolyai-díját. Mint ilyen, a következő, 
1910. évi Bolyai-díjat odaítélő bizottság tagjaként Bu
dapestre is ellátogatott {11. kép).

Becs, Prága, Budapest?

Friedrich Hasenöhrl (1874- 
1915) a bécsi egyetemet képvi
selte {12. kép). Azok közé az 
elméleti fizikusok közé tarto
zott, akiket az elektromágneses 
sugárzáshoz rendelhető tömeg 
problematikája foglalkoztatott.
Ludwig Boltzmann (1844—
1906) tanítványa volt, s az 
egyetem elvégzése után Lei- 
denben járt egyéves ösztöndíjas 12. kép. Friedrich 
tanulmányúton Hendrik Lo- Hasenöhrl (1874-1915) 
rentzné\ és Heike Kamerlingh 
Onnesnál. Boltzmann tragikus halálát követően 1907- 
ben vette át Bécsben a fizikatanszéket. Számos kiváló 
tanítványt nevelt, közülük a leghíresebb Erwin Schrö
dinger (1887-1961) lett.

Prágát, pontosabban az ottani Karl-Ferdinand (né
met) Egyetem fizika tanszékét Albert Einstein (1879- 
1955) képviselte {13- kép). A 19. század utolsó harma
dában Ernst Mach (1838-1916) 
tette híressé ezt a tanszéket, ő 
azonban a 20. században már 
nem volt irányadó a fizikában.
Annál inkább azzá vált Einstein!
Svájci állampolgárként, szabadal
mi hivatali tisztviselőként pub
likálta 1905-ben négy megha
tározó jelentőségű tanulmányát a 
legnagyobb német fizikai folyó
iratban, az Annalen der Physik- 
ben. A fényelektromos hatás 
kvantumelmélete, a Brown-moz- 
gás statisztikus elmélete, a spe
ciális relativitáselmélet és a tömeg-energia ekvivalen
cia elve tették „csodálatos évvé” 1905-öt, amelynek 
centenáriumát A fizika  éheként ünnepelte meg a világ 
2005-ben. Az új gondolatok elismertetése persze nem 
ment gyorsan. Einstein csak 1908-ban jutott egyetemi

8. kép. Paul Langevin 
(1872-1946)

9. kép. Maurice 
de Broglie (1875-1960)

10. kép. Jean Baptiste 
Perrin (1870-1942)

11. kép. Henri Poincaré 
(1854-1912)

13- kép. Albert Einstein 
(1879-1955)
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álláshoz Bernben, majd 1909-ben Zürichben, míg 
végül sikerrel pályázott a prágai professzori állásra, 
amelyet 1911 áprilisától tölthetett be. Akárhogy is, a 
titkárként résztvevő Lindemann után ő volt Brüsszel
ben a legfiatalabb fizikus.

És Budapest? Sajnos magyar tudóst nem hívtak meg 
az első Solvay-konferenciára. A későbbi fizikai Solvay- 
konferenciákon is összesen hat magyar, illetve magyar 
származású tudós vett részt: 1924-ben Hevesy György 
(1885-1966), 1948-ban Marton László (1901-1979) és 
Teller Ede (1908-2003), 1951-ben Orován Egon (1902- 
1989), 1961-ben és 1970-ben WignerJenői1902-1995), 
1998-ban pedig Szépfalusy Péter (1931—) (14. kép). Ezt 
az 1998-as konferenciát a komplex dinamikai rendsze
rekről és az irreverzibilitásról nem is Brüsszelben, 
hanem Japánban rendezték meg, így még értékesebb, 
hogy magyar kutatót is meghívtak rá.

Eötvös Loránd (1848-1919), az akkor legismertebb 
magyar fizikus nem foglalkozott az első Solvay-konfe
renciára kitűzött témával. Akik még szóba jöhettek 
volna: a Maxwell-elmélettel vívódó Fröhlich Izidor 
(1853—1931), az Einsteinnel egyidős és hasonlóan 
tehetséges Zemplén Győző(1879-1916), az eltolódási 
törvényt jóval Wien előtt megállapító Kövesligethy 
Radó (1862-1934), a Planck-formulát a csillagok hő
mérsékletének becslésére használó Harkányi Béla 
(1869-1932), vagy Kolozsvárról Farkas Gyula (1847- 
1930), akinek a neve már ismert volt Európában. Csak 
éppen nem voltak „a tűz közelében”.

Gondoljuk meg: Göttingenből, Heidelbergből, Kö- 
nigsbergből, egy sor német egyetemi városból, Pári
zson kívül egyetlen francia városból vagy éppen 
egész Olaszországból, Spanyolországból, illetve Svéd
országból se hívtak meg senkit. A kimaradtak voltak 
többen, persze. Viszont a résztvevők között lezajló 
eszmecserék így is termékenyítőén hatottak a fizika 
további fejlődésére. Elég megemlíteni, hogy ez volt az 
első és utolsó olyan konferencia, ahol Einstein és 
Poincaré találkozhattak egymással.

A konferencia programja

Sem a konferenciáról egy évvel később megjelent 
francia kiadvány [2], sem ennek 1914-ben megjelent 
német fordítása [31 nem közli a pontos napirendet, de 
az összesen 12 előadás valószínűleg az elhangzás 
sorrendjében került be ezekbe a kiadványokba.

Solvay nyitotta meg a konferenciát. Nem elégedett 
meg a formális megnyitással, filozófiai eszmefuttatás 
során fejtette ki nézeteit a tudomány helyzetéről. Utá
na Lorentz, majd Nernst mondott bevezetőt és kez
dődhettek a szakmai előadások.

Az első napon került sorra két olyan előadás, amely 
a klasszikus fizika keretében igyekezett tárgyalni az új 
jelenségeket. Központi szerephez jutott az energia ek- 
vipartíciójának tétele. Lorentz előadásának címe A z  
energia egyenletes eloszlása tételének alkalmazása a 
sugárzásra, Jeans előadásának címe pedig A fajhő  
tárgyalása Maxwell és Boltzmann kinetikus elmélete

RADNAI GYULA: AZ ELSŐ SOLVAY-KONFERENCIA CENTENÁRIUMÁN -  II.

74. kép. Részlet az 1998-as Solvay-konferencián készült csoport
képből. Ülnek: Ilya Prigogine (Brüsszel), Jean Solvay (Brüsszel), 
Linda Reichl (University of Texas, Austin). Állnak: O’Dae Kwon 
(Pohang), Szépfalusy Péter (Budapest), M. Namiki (Tokió), Luis J. 
Boya (Zaragoza).

szerint volt. A két előadás között olvasták fel Lord 
Rayleigh levelét, amelyet Nernstnek írt a konferenciára 
történt meghívása kapcsán. Ebben újra hangsúlyozta 
azokat a nehézségeket, amelyeket nem sikerült leküz
deni 1900-ban, amikor a sugárzási törvényt felállítot
ták. Ezt írta: „Lehet a mi sikertelenségünket Planck és 
iskolája javára írni, amely szerint a dinamika törvényei 
(a szokásos formában) nem alkalmazhatók a testek 
végső alkotórészeinek tárgyalására. Bevallom, én nem 
szeretem a nehézségek ilyen megoldását. Természete
sen nem állítom, hogy az energiaelemek (vagyis a 
kvantumok) elmélete nem alkalmas következtetések 
levonására. Ez a módszer már eddig is érdekes kon
zekvenciákhoz vezetett azok kezében, akik hozzáér
tően alkalmazták. De nehéz számomra ezt a valóság 
igazi képének tekinteni.” Lord Rayleigh levelét is disz
kusszió követte a konferencián, ugyanúgy, mint min
den előadást. Lorentz előadásához először a franciák -  
Brillouin, Poincaré, Langevin -  szóltak hozzá, majd 
Planck, Einstein és Wien fejtette ki véleményét. A Ray
leigh levélhez szólt hozzá Mme Curie és Kamerlingh 
Onnes. Jeans előadása után szólaltak meg először az 
angolok: Rutherford és Lindemann, majd a franciák: 
Langevin és Poincaré, végül Wien, aki nemcsak azért 
aktivizálta magát a diszkussziókban, mert kitűnően 
beszélt franciául, de azért is, mert ezen a konferencián 
nem tartott önálló előadást.

A második nap lehetett a feketetest-sugárzásé. Elő
ször jöttek a kísérletekről, mérésekről szóló beszámo
lók. Warburg: A Planck formula kísérleti vizsgálata 
üregsugárzásra, majd Rubens: A Planck-féle sugárzá
si formula vizsgálata hosszabb hullámokra. Őket kö
vette Planck előadása: A hősugárzás törvénye és az 
elemi hatáskvantum hipotézise. Planck feltette a kér
dést: „Vajon van-e a hatáskvantumnak jelentése a vá
kuumban terjedő elektromágneses sugárzásra vonat
kozólag is, vagy csak a sugárzás kibocsátásakor és 
elnyelésekor, az anyagban jut szerephez?” Ehhez ren
getegen hozzászóltak, látszott, hogy ezt tartották a 
résztvevők a konferencia egyik fontos kérdésének. 
Elsőnek Einstein szólalt meg, majd még kétszer fel
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szólalt a kialakult vitában. Őt az elnöklő Lorentz kö
vette, akinek összesen tízszer kellett megszólalnia, 
hogy megfelelő mederben tartsa a vitát. Poincaré és 
Langevin is sokszor szólalt fel, kétszer még Marie Cu
rie is hozzászólt a vitához. A németek közül ismét 
Wien vitte a prímet, és ekkor szólalt meg először 
Sommerfeld és Hasenöhrl.

A harmadik napon a gázok és folyadékok kinetikus 
modelljével kapcsolatos kísérleti és elméleti tapaszta
latokról számolt be a téma két elismert szakértője: 
Knudsen és Perrin. A kinetikus elmélet és az ideális 
gázok megfigyelt tulajdonságai volt Knudsen előadá
sának címe, Perriné pedig Bizonyítékok a molekulák 
tényleges létezésére. Ez a cím is sejteti, milyen nehéz 
dolga lehetett Perrinnek, amikor Ostwaldot és híveit 
kellett meggyőznie arról, hogy tényleg vannak mole
kulák. Perrin ekkor már szinte sportot űzött abból, 
hány féle módon tudja megmérni az Avogadro-szá- 
mot. Einstein, Langevin, Lindemann mindkét előadás
hoz hozzászólt, Marie Curie csak Perrinéhez. Perrin 
hosszú előadása [2]-ben 98 oldalt tesz ki, [31-ban csak 
81-et. (Minden előadás körülbelül 20%-kal kevesebb 
oldalt igényelt a német kiadásban, mint a franciában.)

Nernst lehetett a fő előadó a negyedik napon. Elő
adásának címe: A kvantumelmélet alkalmazása egy 
sor fizikai-kémiai problémára. Nála is a szilárdtest 
fajhője volt a központi téma, de más problémákat is 
diszkutált, előkerült a termodinamika harmadik főté
tele is. Az előadást követő diszkusszióban főleg Ein
stein és Poincaré tett fel kérdéseket. Egyszer-egyszer 
majdnem mindenki szóhoz jutott. A Nernst után kö
vetkező Kamerlingh Onnes előadásán már kissé fá
radt lehetett a hallgatóság, pedig az év egyik legna
gyobb felfedezéséről számolt be az előadó a követke
ző címmel: A z elektromos ellenállásról. A szupraveze
tés felfedezéséről volt szó, de erre vonatkozó kérdést 
már csak Langevin tett fel a felfedezőnek.

A zárónapon Sommerfeld tartotta a legkeményebb 
előadást A hatáskvantum jelentősége nemperiodikus 
molekuláris fizikai folyamatokban címmel. Ők ketten, 
Planck és Sommerfeld használták előadásukban a ha
táskvantum kifejezést. Planck még hipotézisről be
szélt, Sommerfeld azonban már kész ténynek vette a 
hatáskvantum létezését és a katód-, illetve béta-sugár
zás által kiváltott röntgensugárzásra, illetve a gamma- 
sugárzásra alkalmazta. Einstein előadására is sor került 
ezen a napon, de előtte még Langevin beszélt: A mág- 
nesség kinetikus elmélete és a magnetonok címmel. 
Láthatóan a „kinetikus elmélet” volt a kulcsszó a kon
ferencián, a kvantumelmélet kifejezés még nem hono
sodott meg. Einstein is szokatlanul szerény címet adott 
záró előadásának: A fajhő probléma jelen állásáról. 
Mérési eredményeket és elméleti számításokat muta
tott be. A megszabott idő kevésnek bizonyult, ezért a 
diszkussziót is azzal kezdte, hogy kiegészítette a saját 
előadásán elhangzottakat, csak ezután válaszolt Lo
rentz és Poincaré hozzá intézett kérdéseire. Mások is 
kérdeztek, de ők ketten érveltek a legtöbbet. A nap 
végére egyértelműen Einstein, Lorentz és Poincaré 
lettek az egész heti Solvay-konferencia kulcsfigurái.

És a folytatás...

Néhány héttel a konferencia után derült ki, hogy az 
1911. évi Nobel-díjat fizikából Wilhelm Wien, kémiá
ból Marie Sklodowska Curie kapta.

Két év múlva, 1913-ban tartották a második Solvay- 
konferenciát Brüsszelben. Ezen már részt vett és 
hosszú, meglehetősen konzervatív szellemű előadást 
tartott J. J. Thomson, de hiányzott Max Planck és Jean 
Baptiste Perrin. A többiek viszont mind, akik éltek, ott 
voltak! Ebben az évben kapott fizikai Nobel-díjat az 
akkor hatvan éves Kamerlingh Onnes. Az anyag szer
kezete volt a konferencia témája, amit összesen har
minc tudós vitatott meg. Az újak között volt az Einstein
nel egyidős Max von Laue (1879-1960) és az idősebb 
William Bragg (1862-1942) is, aki csak pár éve tért 
vissza Ausztráliából. Mindketten a röntgendiffrakció 
kutatásának úttörői voltak. Laue 1914-ben, a két Bragg 
(apa és fia) 1915-ben kaptak érte fizikai Nobel-díjat.

1914-ben, abban az évben, amikor az első Solvay- 
konferencia kiadványa németül megjelent, kitört az első 
világháború. Ez pedig éppen ellenkező hatással volt a 
kutatókra, mint amit Solvay kívánt, amiért a konferen
ciát létrehozta. Megosztotta őket, nemzetiségük szerint.

Lindemann a háború kitörésekor valahol Németor
szágban teniszezett. Megfagyott körülötte a levegő, 
alig tudott megmenekülni az internálástól, mivel el
lenséges ország állampolgára lett. Amikor sikerült 
hazavergődnie, azonnal beállt a légierőhöz.

Einstein született pacifista volt. 1914-ben Planck- 
nak sikerült elintéznie, hogy meghívja őt professzor
nak a Humboldt Egyetem. Einstein itt elmerült az álta
lános relativitáselmélet kidolgozásában.

Langevin Párizsban egy ultrahanggal működő szo- 
nár kifejlesztésén dolgozott, a tengeralattjárók felderí
tésére. Marcel Brillouin fia, Léon, végigharcolta a vi
lágháborút, szerencsére megmenekült. Perrin maga is 
bevonult, a mérnöki hadtest tisztjeként szerelt le a 
háború végén. Mme Curie igazi francia hazafiként 
felajánlotta Nobel-érmét a francia hadsereg számára 
és több mentőautót szerelt fel saját készülékével a 
sebesült katonák vizsgálatára. Megtanult autót vezet
ni, s ha kellett, beült a mentőautó volánja mögé is.

Hasenöhrlt, aki hazafias lelkesedésből vonult be, már 
1915-ben megölte egy gránát a fronton. Nernstnek mind
két fia elesett a háborúban. Planck idősebb fia esett el, a 
fiatalabb még megérte a második világháborút.

Mennyi nemes tett és mennyi tragédia! 1921-ben, a 
harmadik fizikus Solvay-konferenciára és 1922-ben, 
az első kémikus Solvay-konferenciára már egyetlen 
német tudóst se hívtak meg. Vae victis!

1911-ben, most 100 éve, még senki se érezte a ha
marosan bekövetkező világégés előszelét. Se a későbbi 
győzők, se a legyőzöttek. Talán ez is az első Solvay- 
konferencia egyek máig ható, mának szóló tanulsága.

2011. október 19—22-én Brüsszelben lesz a centená
riumi, 25. Solvay-konferencia. Bizonyára megemlé
keznek majd a nevezetes elsőről. A kitűzött téma: The 
Theory o f the Quantum World nem véletlenül emlé
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keztet az első konferencia címére, ami angolul így 
hangzott: Radiation Theory and Quanta. De mennyi
re más ma már a nézőpont!

A konferencia elnöke 1911-ben az 58 éves Hendrik 
Lorentz volt, aki akkor idős tudósnak számított. 2011- 
ben a 70 éves David Gross fog elnökölni, az ő mai 
megjelenése fiatalosabb, mint Lorentzé volt száz évvel 
ezelőtt. Berkeley-ben 2007-ben tartott előadása, amely 
az interneten is megtekinthető, igazán meggyőző bi
zonyíték erre, érdemes rákattintani: http://www. 
youtube. com/watch?v=AM7 SnUlw-DU. Mindketten
Nobel-díjasok, a két Nobel-díj között 102 év telt el. A 
meghívott résztvevők száma 2011-ben legalább két
szerese lesz az 1911-esnek -  már a legutóbbi két kon
ferencián is így volt. Azokra nagyjából minden máso
dik fizikus az Egyesült Államokból érkezett, s ez való
színűleg idén is így lesz. A legjobb és legdrágább 
amerikai egyetemek, kutatóhelyek ma már az egész 
világból magukhoz vonzzák a legjobb tudósokat, s ha

A FIZIKA TANÍTÁSA

A verseny kiemelt témái a névadó munkásságából 
adódóan az akusztika, a fénytan és a villamosságtan. 
A verseny elméleti és kísérleti részből áll. A mérések
nek kiemelt szerepet szánunk, ezért az első napon 
elméleti előadást és kísérleti bemutatót is tartunk. A 
versenyre elsősorban a téma iránt érdeklődő tanulók 
jelentkezését várjuk, a 9-, 10. és 11. évfolyamokról.

A középiskolai tanulók 11. évfolyama számára 12. 
alkalommal meghirdetett Békésy György Fizika Em
lékverseny ebben az évben is a megszokott feszes, de 
nem barátságtalan rend szerint zajlott le a meghirde
tett és betartott alábbi program szerint.

Péntek május 20.
• 14 óra érkezés a Puskás Technikumba, regisztráció
• 14 óra 30 írásbeli feladatrész
• 17 óra 30 írásbeli vége
• 17 óra 30 és 18 óra között indulás a szálláshelyre 

(Táncsics kollégium)

Szombat május 21.
• 8 óra Puskás Technikumban az írásbeli eredmé

nyek ismertetése és a kísérlet megkezdése,
• 8 és 10 óra között a döntőbe nem jutottak számára 

Tóth Pál, a Fizibusz vezető tanára tartott előadást
• 10 óra gyakorlati feladatok védése
• 12 óra szünet
• 13 óra eredményhirdetés, feladatmegoldások is

mertetése

egy-egy helyen a tudósok száma meghalad bizonyos 
„kritikus tömeget”, beindul a láncreakció, felforróso
dik a tudományos élet. Az amerikai tudomány magas 
színvonaláról tanúskodnak az utóbbi évtizedekben 
kiadott Nobel-díjak is.

Száz éve, az első Solvay-konferenciának még egyet
len amerikai résztvevője sem volt.

Irodalom
1. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó, Buda

pest, 1986.
2. La Theorie du Rayonnement et les Quanta, Rappons et Discus

sions de la Reunion tenue a Bruxelles, du 30 Octobre au 3 No
vember 1911. Publies par M. M. Langevin et M. de Broglie, Gau- 
thier-Villars, Paris, 1912.

3. Die Theorie der Strahlung und der Quanten, Verhandlungen 
au f einer von E. Solvay einberufenen Zusammenkunft (30. Ok
tober bis 3- November 1911), Mit einem Anhänge über die Ent
wicklung der Quantentheorie vom Herbst 1911 bis zum Som
mer 1913, in deutscher Sprache herausgegeben von A. Eucken, 
Halle a. S., Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, 1914.

Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

Az írásbeli feladatok

1. feladat kitűző: Nagy Márton, Sopron
Egy mechanikai hullám egyik közegből a másik kö

zegbe lép át. Melyek változnak meg az alábbi, hul
lámmozgást jellemző fizikai mennyiségek közül?

a) periódusidő,
b) hullámhossz,
c) fázisszög,
d) frekvencia,
e) terjedési sebesség.

2. feladat kitűző: Wiedemann László, Budapest 
Adott egy U = 2000 V feszültségre feltöltött, elszige

telt síkkondenzátor. Egyik lemeze rögzített, a másik víz
szintes irányban, önmagával párhuzamosan és az első 
lemezre merőlegesen elmozdulhat. Ehhez vízszintesen 
egy D direkciós erejű finom rugó csatlakozik, amelynek 
másik vége rögzített. A lemez elmozdulása a rugó hosz- 
szának változását eredményezi. Kezdetben a rugó fe
szítetten, a lemezek távolsága d, egy lemez felülete A 
és tömege m. Minden súrlódástól eltekintünk.

a) A rugóval kapcsolt lemez rögzítését feloldva 
mekkora tesz a lemezek maximális távolsága, ha fel
töltés után a feszültségforrást a kondenzátorról lekap
csoljuk?

b) Milyen mozgást végez a szabad lemez?
c) Mennyi idő alatt következik be a mozgó lemez 

maximális elmozdulása?
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A lemezek között működő merőleges vonzóerő:

F = - e £ 2 A,
2

W- 1 8 1
2 C

ahol e = 8,86 • 1CT12 As/Vm, E a lemezek közti homo
gén elektromos tér térerőssége, A egy lemez felülete.

Adatok: d = 1 cm, A= 100 cm2, D = 0,1 N/m, a 
mozgó lemez tömege m = 10 g.

3. feladat kitűző: Kotek László, Pécs
Nem hullámzó, mély tóban egy pontszerű fényfor

rás halad függőlegesen lefelé v = 0,8 m/s sebességgel. 
A víz törésmutatója n = 4/3- Mekkora sebességgel mo
zog vízszintes irányba a víz felszínén lévő fényfolt 
határa?

4. feladat kitűző: Härtlein Károly, Budapest
Az európai szabvány szerint működő videokame

rák másodpercenként 25 képet rögzítenek. Milyen 
fordulatszámoknál látszik állónak annak a fúrógép
nek a tokmánya, amelyik három pofával szorítja meg 
a befogott csigafúrót?

képlet alapján csökken, ezért a lemezek között műkö
dő vonzóerő munkája a kondenzátor energiájából 
táplálkozik:

tehát

— EÉ2 A xma5r 
2 max

1  D x2 ,2  max’

X e E2 A 
D

A mozgásra nézve azt állítjuk, hogy a lemez harmo
nikus rezgőmozgást végez. Ennek belátására írjuk fel 
bármely t időre nézve a mozgásegyenletet:

m a  = F - D x ,  kiemelve: m a -D Fx -  — D

\

/

Bevezetve az

5. feladat kitűző: Kotek László, Pécs
Négy darab azonos felületű, egymás

sal szemben lévő, párhuzamos fémle
mezt az ábrán látható módon elhelyez
tünk, a középső fémlemezeknek +Q és 
-Q  töltést adtunk, a szélső fémlemezek 
pedig töltetlenek. A lemezek azonos tá
volságra vannak egymástól, ez a távolság 
a lemezek méreteihez képest kicsi.

a) Mennyi töltés halad át a fogyasz
tón, ha a kapcsolót zárjuk?

b) Mekkora hő fejlődött a fogyasz
tón, ha ismert, hogy két szomszédos 
fémlemezből kialakított síkkondenzátor 
kapacitása Cl ]— cKo

Ami nem állt a diákok rendelkezésére

Ami a versenyen nem állt a diákok rendelkezésére, itt 
egy-egy lehetséges megoldás is megtekinthető.

A 2. feladat megoldása
A lemezek vonzása következtében a rugóval kap

csolt lemez elmozdul. Mivel a kondenzátor töltése 
változatlan marad, azért bármely helyzetben az E tér
erősség változatlan. Ez három összefüggésből követ
kezik:

Q = CU, C = e —— , és £ =  —— .
d - x  d - x

Ezekből

új változót, az előbbi mozgásegyenlet y -ban harmoni
kus rezgőmozgást ír le eltolt egyensúlyi helyzettel:

D_
m '-y

Ezek szerint

m

körfrekvenciájú harmonikus rezgést végez a rugóhoz 
kötött lemez. A legnagyobb kitérést fél periódus alatt 
éri el a lemez az indulástól számítva.

A képletekbe való behelyettesítés után a legna
gyobb kitérés xmax = 3,5 cm, co = 10 s-1, 772 = 0,314 s.

A legnagyobb kitérés úgy is számítható, hogy felír
juk a munkatételt, vagy az energiamegmaradás törvé
nyét a rugóból és a mozgó lemezből álló rendszerre.

Más megfontolás: mozgás közben a térerő munkája 
által folyton cserélődik az energia a rugó potenciális és 
a kondenzátor elektrosztatikai energiája között.

A 3■ feladat megoldása
Legyen a fényforrás h távolságra a víz felszínétől! 

Ebben a pillanatban a víz felszínén egy kör alakú 
fényfolt van. A kör r sugarát a teljes visszaverődés 
cthatär határszögének ismeretében határozhatjuk meg.

sinaha,ár
sin90°

1
>n —> sina határ n

Q = E A E.

Tehát az E térerősség a pillanatnyi lemeztávolságtól 
független állandó. Mivel a lemez elmozdulásával a 
kondenzátor kapacitása növekszik (csökken a leme
zek távolsága), a kondenzátor energiája a

Innen a kör sugara:

r = h  tgah
sina.

Z1 - (SÍna^ r ) 2
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Az CLha,ár szögre kapott kifejezést behelyettesítve:

, n , 1r=  h = h — .....
z , V A 2 - 1

1 - —
^ H

Legyen a fényfolt határának sebessége «! Tegyük 
fel, hogy a fényforrás Aí idő alatt Ah-val mozdul el, 
azaz v sebességére igaz, hogy v = Ah/At. Eközben a 
kör sugara r-ről r+Ar értékre növekszik. A háromszö
gek hasonlóságából:

+ß -Q +<?
£  = I  - I  ö  és £  = I  — -i.
0 2 e0 A 1 2 e0 A ~Eo E 0 E 0

Kihasználva, hogy az 1. számú lemez 
és 4. számú lemez között a potenciál- 
különbség zérus:

E 0

-El

E 0 

E  i

-E{)

-E i

-2 Ej d + 2 E0 d - 2 d - 2 Ex d = 0 -■Ei -Ei -Ei

innen és a térerősségek kifejezéséből: H__
1. 2. 3. 4.

I J _ J ?  = I I J _  Q
2 e0 A 3 2 e0 A ’

amiből a fogyasztón áthaladó töltés:

a) 2. megoldás. Rajzoljuk át a kapcsolást, figyelem
be véve, hogy a 2. számú lemez és 3. számú lemez két 
kondenzátor alkotásában vesz részt!

r
b

A r
A b ’

—> Ar

A keresett u sebesség:
A r 
A t

r Ah 
h A t

A kör r sugarára kapott kifejezést behelyettesítve:

u v
\Jn2 - 1

q -q  q -q

A 4. feladat megoldása
A megoldáshoz ismerni kell a stroboszkopikus ha

tást, megoldásként nem egy fordulatszámot kapunk, 
hanem egy sorozatot. A legalacsonyabb fordulatszám, 
amelynél állónak látszik a fúrógép tokmánya:

I fordulat
„ _ 3 0 _ 25 1

25

E fordulat egész számú többszörösei is megoldások.

Használjuk fel a töltésmegmaradást, továbbá azt, 
hogy zárt hurokban a feszültségek előjeles összege 
zérus, azaz

g + g .  Q~g = o
c  c  c

amiből a keresett töltés:

b) A AlFfejlődő hőt a rendszer kezdeti Wx és végál
lapotbeli 1F2 energiáinak különbsége adja.

A z  5. feladat megoldása
a) 1. megoldás. A kapcsoló zárása után legyen az 1. 

számú lemez töltése -q, ekkor a 4. számú lemez tölté
se +q, és q töltés halad át a fogyasztón a kapcsoló 
zárása után. A q töltés abból a feltételből határozható 
meg, hogy az 1. számú lemez és 4. számú lemez kö
zött a potenciálkülönbség zérus. Határozzuk meg az 
egyes töltött lemezek által létrehozott térerősségeket! 
Legyen a Q töltésű lemez által keltett mezőt jellemző 
térerősség E(), a q töltésű által keltetté pedig Eu ahol:

^  = I ß l ,
1 2 C

W = -  
2 2

12 V -  Q 3
C

+  2 -  

2

Q
c

A fejlődött hő:

= i ß !
3 C '

A W = - W2 =
v

1
3

ÖÍ = I  Öl
C 6 C '
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Kísérleti feladat

kitűző: Härtlein Károly, Budapest 
Az asztalon található rudak segítségével határozd meg 
a longitudinálisán terjedő hullám terjedési sebességét 
alumíniumban!

Eszközök:
-  2 darab különböző hosszúságú 10 mm átmérőjű 

alumínium pálca,
-  mérőszalag,
-  számítógép mikrofonnal,
-  spektrumanalizáló szoftver (SpectraLab).

About SpectraLAB

SpectraLAB
FFT Spectral Analysis System 

Version 4.32 17 Copyright 1935-2001 
All Rights Reserved 

Sound T echnology Inc.
1400 Dell Avenue 

Campbell. CA 95008 USA

Licensed To:
Haitiéin Károly 

BME Fizikai Intézet

[ ~ " 5  k  l|

A pálcák több féle módon hozhatók rezgésbe. 
Ennek megfelelően álló hullámok keletkeznek, ame
lyek frekvenciája függ a rúd geometriai méretétől, és 
az anyagminőségtől. Más és más hangon fog megszó
lalni ugyanaz a pálca, ha longitudinális vagy transz
verzális, esetleg csavarási állóhullámot gerjesztünk. A 
számítógépen futtatható egy program (SpectraLab), 
amely segítségével hangfrekvenciás tartományban le
het frekvenciát mérni. A spektrumanalizáló szoftver 
valós idejű hanganalízist, frekvencia- és intenzitásmé
rést tesz lehetővé. Elindításakor az alapbeállítások se
gítségével a függőleges tengelyen a hang erősségét, a 
vízszintes tengelyen a frekvenciát lehet leolvasni.

Ezen kívül a számítógép desktopján (asztal) talál
ható egy film, amelyben megtekintheted az alumí
nium pálca „énekeltetésének” módját. Itt leírásokat is 
találhatsz a pálcákon kialakuló állóhullámokról.

Az egyik kézzel hüvelyk- és mutatóujj-jal kell tartani 
a pálcát. A másik kéz mutató- és hüvelykujját kell gyan
taporral bekenni. Ezzel a kézzel -  hosszanti irányban 
dörzsölve -  kell rezgésbe hozni a pálcát.

A rendelkezésre álló idő 1 óra 50 perc. A mérés 
elvégzése után a zsűri, a kísérőtanárok és a döntőbe 
nem jutott diákok előtt, kiselőadás formájában kell 
ismertetni a mérést!

A mérés során bármilyen könyv és számológép 
használható! Jó munkát!

Megoldás

A mérés elvégzéséhez a versenyen szokásos módon 
segítségként további információkat találhattak a ver
senyzők. Filmeket, amelyek a megszólaltatást mutat
ták be, és mivel nem törzsanyag a pálcák rezgései és 
a rajtuk kialakuló állóhullám, erről leírást, (http:// 
jedlik. phy. bme. hu/bekesy2011)

Egy 500 és egy 750 mm hosszú pálca állt rendelke
zésre. A pálca rezgésbe hozásával hallható hangot 
gerjesztünk, amelynek frekvenciáját kell megmérni. 
Ezen kívül meg kell mérni a pálca hosszát, így már 
csak a jól ismert

v

képletbe -  f  a mért frekvencia, ÍL, az állóhullám hul
lámhossza -  kell a mért adatokat behelyettesíteni.

A pálca megszólaltatása akkor lesz sikeres, ha tartó 
kezünkkel a csomópontot fogjuk, és gerjesztő ke
zünkkel a duzzadó helyet gerjesztjük. Mindkét pálcán 
az alapmóduson kívül az első felharmonikust is meg 
lehetett szólaltatni.

Az eredményhirdetésnél kiderült, hogy az első helyet 
Broda Balázs, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium 
tanulója, Gregánné Hursán Zsuzsanna és Zámborsz- 
ky Ferenc tanítványa szerezte meg, míg Sápi András, 
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gim
názium tanulója, Nagy Tibor tanítványa lett a második 
és Pölöskei Péter Zsolt, a szigetszentmiklósi Batthyány 
Kázmér Gimnázium tanulója, Juhász Róbert tanítvá
nya a harmadik helyet érdemelte ki.

A szerkesztőbizottság fizika 
tanításáért felelős tagjai kérik 
mindazokat, akik a fizika 
vonzóbbá tétele, a tanítás 
eredm ényességének fokozása 
érdekében új módszerekkel, 
elképzelésekkel próbálkoznak, 
hogy ezeket osszák m eg a 
Szemle hasábjain az olvasókkal!

3 2 4 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 / 9



EOTVOS-VERSENY 2011

2011. október 14-én, pénteken délután 3 órától este 8 
óráig rendezi meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
az idei Eötvös-versenyt.

Azok a diákok vehetnek részt ezen a versenyen, 
akik vagy az idén (2011-ben) fejezték be középiskolai 
tanulmányaikat, vagy most is középiskolai tanulók. 
Nemcsak magyar állampolgárságú versenyzők indul
hatnak, hanem Magyarországon tanuló külföldi diá
kok, valamint külföldön tanuló, de magyarul értő és 
beszélő diákok is, ha 2011-ben érettségiztek, vagy 
jelenleg is középiskolai tanulók.

A megoldásokat magyar nyelven kell elkészíteni; a 
rendelkezésre álló idő 300 perc. Minden segédeszköz 
használható, de mobiltelefont és laptopot a versenyre 
bevinni tilos!

Előzetesen jelentkezni nem kell, elegendő egy sze
mélyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal (sze
mélyi igazolvány, fényképes diákigazolvány vagy 
útlevél) pontosan megjelenni az alábbi helyszínek 
valamelyikén:
Budapest: ELTE TTK, XI. kér. Pázmány Péter sétány

1/C. Déli tömb, földszint 0-804 (Lóczy Lajos terem). 
Békéscsaba: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium,

Haán Lajos utca 2-4.
Debrecen: Fazekas Mihály Gimnázium, Hatvan utca 44. 
Eger: Dobó István Gimnázium, Széchenyi István utca 19.

NYILATKOZAT
A fiatalok reáliák iránti érdeklődése az anyaországban 
és az egész Kárpát-medencében drámaian csökken, 
érdeklődő diákok hiányában a középiskolai tanítás és a 
szakmai felsőoktatás színvonala süllyed. Magyarország 
gazdasági felemelkedése elképzelhetetlen műszaki és 
természettudományos szakemberek nélkül, ezért e 
terület oktatása -  az általános iskolától a felsőoktatásig 
-  nemzetstratégiai feladat, amire kiemelt figyelmet kell 
fordítani. A kedvező változások csak a gyakorló szakta
nárok, egyetemi oktatók és az oktatási kormányzat 
összehangolt közös erőfeszítésétől remélhetők.

A feladatok és megoldási javaslatok
— A fiatalok motiválása a reál szakterületek felé. A 

mai információáradatban az iskolai oktatás mellett 
fontos, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek

2011. augusztus 23-25. között az ELTE Természettudományi Okta
tásmódszertani Centruma és az Info Park Alapítvány A Természettu
domány tanítása korszerűen és vonzón címmel nemzetközi szemi
náriumot szervezett magyar nyelven tanító tanárok számára (hon
lapja: http://termtudtan.extra.hu). A konferencia végén rendezett 
fórum résztvevői fogadták el a fenti nyilatkozatot.

Győr: MTESZ Székház, Szent István út 5.
Kecskemét: Katona József Gimnázium, Dózsa György 

út 3.
Miskolc: Miskolci Egyetem, Egyetemváros, A/2 ép. 3- 

em. Fizika tanszék.
Nagykanizsa: Batthyány Lajos Gimnázium, Rozgonyi 

út 23.
Nyíregyháza: Krúdy Gyula Gimnázium, Epreskert 

utca 64.
Pécs: PTE Fizikai Intézet, Ifjúság útja 6., A/8 terem. 
Szeged: Szegedi Egyetem, Tisza Lajos körút 84-86. II.

em. Elméleti fizika tanszék.
Szekszárd: Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 
Székesfehérvár: Lánczos Kornél Gimnázium, Budai út 43. 
Szombathely: Savaria Közlekedési Szakképző Iskola, 

Hadnagy utca 1.
Veszprém: Pannon Egyetem, Wartha Vince utca 1., N 

245-ös terem.
Kérjük fizikatanár kollégáinkat, bátorítsák legjobb 

diákjaikat a versenyen való részvételre! Számos példa 
van arra, hogy az Eötvös-versenyen történő helytállás, 
az itteni sikeres szereplés indított el egy diákot későb
bi sikeres életpályáján.

Mindegyik versenyzőnek eredményes munkát kí
vánunk!

Versenybizottság

vonzó témákkal, a szakmai karrier lehetőségét is be
mutatva nyissanak a középiskolás diákok felé. Nagy 
szükség lenne a média, legalább a közszolgálati tele
vízió és az internetes fórumok támogatására: termé
szettudományos ismeretterjesztő műsorokra, nagy 
nyilvánosságot biztosító tv-vetélkedőkre, versenyek
re, fiatal szakemberek sikeres karrierjének nyilvános 
bemutatására, az egész kárpát-medencei magyarság 
szintjén. Szükség lenne természettudományos irá
nyultságú, interaktív internetes fórumokra. Mindez 
szponzorokat és állami támogatást kíván.

-  Reál tantervű osztályok indítása a természettudo
mányos képzés középiskolai megerősítésének fontos 
eszköze. Ehhez feltétlenül szükséges az oktatási kor
mányzat támogatása, a szükséges kerettanterv kidolgo
zása. A humán és az általános osztályok természettudo
mányos oktatásának az általános műveltséget kell szol
gálnia, amihez hozzá tartozik az egy természettudomá
nyos tárgyból kötelezően megkövetelt érettségi is.

-  A z emelt szintű szaktárgyi érettségi legyen felté
tele legalább a kutató-egyetemekre történő felvételnek, 
így a felvételi szűrés szerepét is ellátó emelt szintű 
érettségi követelményrendszerének átdolgozásában a
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középiskolai szaktanárok és az egyetemi oktatók együtt 
vegyenek részt. Az országos szintű tanulmányi verse
nyeken eredményesen szereplő diákok kapjanak szá
mottevő többletpontot az egyetemi felvételi rendszer
ben. Javasoljuk minden természettudományos tárgyban 
kárpát-medencei verseny szervezését.

-  A szakköri rendszer újraélesztése az érdeklődő 
tehetséges diákokkal való szervezett foglalkozás, a te
hetséggondozás javításának feltétele. A szakköröknek 
már az általános iskolában kiemelt szerepük van.

-  A természettudományok tanításához elengedhe
tetlenül hozzá tartozik a jelenségbemutatás, kísérlete
zés, mérés. Az ezekre fordított felkészülési idő legyen 
része a tanárok kötelező óraterhelésének.

-  Támogatjuk a tanártovábbképzések egyetemi gon
dozásba helyezését és fontosnak tartjuk a szaktudomá
nyi és módszertani témák hangsúlyos megjelenését, a 
doktori képzéseket is beleértve.

-  A Konferencia résztvevői támogatják a kormány
zat által tervezett tanári életpályamodellt és szorgal
mazzák mielőbbi bevezetését, de elengedhetetlennek 
tartják a tervezetben szereplő anyagi elismerés egy
idejű bevezetését is.

-  A „ mester-tanár” kategóriába automatikusan ke
rüljenek be azok a pedagógusok, akiknek legalább öt

tanítványa már több mint három éve a tanári pályán 
van és őt ismeri el „mesterének”.

-  A tanárképzés kiemelését a Bologna-rendszerből, 
és a szaktudományos képzés súlyának növekedését 
támogatjuk. A természettudományos tárgyak esetén 
fontosnak tartjuk, hogy a kutatói diplomát szerzők -  
rövid ráképzés után — tanári képesítést szerezhessenek.

-  Szakkollégium létrehozását javasoljuk, (az egy
kori Eötvös Kollégium mintájára) speciálisan a leendő 
tanárokra szabott, az egyetemi képzést kiegészítő 
tantervi programmal. A kollégiumi tagság -  a hallgató 
teljesítményét mérlegre téve -  félévente kerüljön 
meghosszabbításra.

-  Célzott ösztöndíjat javasolunk a hiányszakokon, 
a tanárszakos hallgatók számára (felvételi eredmé
nyük alapján akár már az első félévtől), állami, kari 
forrásból, és/vagy társadalmi szervektől.

-  A Konferencia résztvevői fontosnak tartják, hogy 
az oktatási kormányzat speciális ösztöndíjakkal, to
vábbképzésekkel segítse a határokon túl, magyar 
nyelven reáltárgyakat tanító pedagógusokat, és a ta
nárképzésben résztvevő oktatókat. Különös figyelmet 
igényelnek azok a területek, ahol magyar nyelvű ta
nárképzés nincsen.

Budapest, 2011. augusztus 25.

AZ ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG
Fizikai előadássorozat az ELTE TTK-n
Idén szeptembertől folytatódik az immár 7. éve tartó 
A z atomoktól a csillagokig címmel középiskolások
nak szóló ismeretterjesztő előadássorozat a fizika 
frontvonalába tartozó fizikai érdekességekről, újdon
ságokról az ELTE TTK Fizikai Intézetében.

Az előadássorozattal kapcsolatos részletes infor
mációk, az egyes előadások témái megtalálhatók a 
http://www.atomcsill.elte.hu internetes honlapon. 
Ugyanitt fellelhetők az elhangzott és a közeljövőben 
tervezett előadások címei, előadói, az előadások rövid 
ismertetői, sőt minden, a sorozat kezdete óta elhang
zott előadás anyaga, köztük a legtöbb előadás video
felvétele is letölthető.

A 2011-2012. év előadásai

2011. szeptember 29. Dávid Gyula (ELTE TTK, 
Atomfizikai Tanszék): A kvarkoktól az atomerőműig -  
kirándulás a nukleáris völgybe

Október 13. Barnaföldi Gergely (MTA KFKI Ré
szecske- és Magfizikai Kutatóintézet): Kincskeresés 
kozmikus müonokkal

Október 27. Cserti József (ELTE TTK, Komplex 
Rendszerek Fizikája Tanszék): Ahol a hullámok ka
ramboloznak

November 10. Bőthe Csaba (fizikus, a Magyar Tele
kom igazgatója): Fizika az üzleti életben

November 24. Major Péter (Mediso Kft. — Mediso 
Medical Imaging Systems): Pozitron-emissziós tomo- 
gráf (PÉT) -  mire való és hogyan működik?

December 8. Szirmai Gergely (MTA Szilárdtestfizi
kai és Optikai Kutatóintézet): Kvantumszimulátorok 

2012. január 19. Dávid Gyula (ELTE TTK, Atomfizi
kai Tanszék): A lehűléstől forrósodó tégla -  avagy a 
csillagok termodinamikája

Február 2. Pályi András (ELTE TTK, Anyagfizikai 
Tanszék): Nanoelektromechanikai rendszerek

Február 16. Dobrik Gergely (MTA Műszaki Fizikai 
és Anyagtudományi Kutatóintézet): Gráfén nanoszer- 
kezetek

Március 1. Sasvári László (ELTE TTK, Komplex Rend
szerek Fizikája Tanszék): A kvantumfolyadékok csodái 
-  a szuperfolyékony hélium

Március 22. Éber Nándor (MTA Szilárdtestfizikai és 
Optikai Kutatóintézet): Folyadékkristályok -  szépek és 
hasznosak

Április 12. Koniorcyzk Mátyás (Pécsi Tudomány- 
egyetem, Fizikai Informatika Tanszék): A rész és a 
másik rész- kvantumos párok távkapcsolatai 

Április 26. Bagoly Zsolti ELTE TTK, Komplex Rend
szerek Fizikája Tanszék): A gamma-kitörések rejtélyei 

Minden érdeklődőt szívesen látunk. Az előadások 
látogatása ingyenes.

Cserti József a rendezvény szervezője
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HÍREK-ESEMÉNYEK

AZ EÖTVÖS TÁRSULAT 2011. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat éves Küldöttközgyű
lését 2011. május 21-én tartotta az ELTE TTK Eötvös- 
termében (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).

A napirend előtti előadást tartott Lux Iván (Országos 
Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese, a Nukleáris 
Biztonsági Igazgatóság vezetője) A fukusimai reaktor- 
baleset címmel, az ismert aktualitású eseményekről.

Miután meggyőződött arról, hogy a küldöttközgyű
lés határozatképes, -  a 97 küldöttből 59 megjelent -  
Sólyom Jenő levezető elnök megnyitotta a Küldöttköz
gyűlést, köszöntötte a küldötteket, a meghívottakat, 
az elnökséget, valamint a Társulat érdeklődő tagjait. 
Röviden ismertette a napirendi pontokat.

Mindenekelőtt megemlékeztünk az elnökség el
hunyt tagjairól, Horváth Zalán elnökről és Kollár 
János megválasztott elnökről, valamint az elhunyt 
tiszteleti tagokról, Toró Tiborról és Deutsch Gyuláról.

Ez után került sor -  a közgyűlés egyhangú egyetér
tésével -  a Szavazatszámláló Bizottság felkérésére 
(Szabó György, Szénási Istvánná, Tichy Géza).

Ezt követően tartotta meg Kádár György főtitkári 
beszámolóját.

A Közgyűlés elé terjesztette a Társulat Közhasznú- 
sági jelentésének tartalmi beszámolóját, majd Gazdál
kodási és számviteli beszámolóját, valamint a 2011. 
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 széleskörű, szakmai 
tekintetben kiemelkedően igényes rendezvényeit.

Gazdálkodási és számviteli beszámoló:
Sajnos költségvetési támogatás -  hasonlóan az elő

ző évhez -  nem volt a 2010-es évre sem. Vagyonunk 
227 eFt-tal nőtt. Ezután következett a mérleg ismerte
tése, és az eredménykimutatás a 2010-es évről. Mind
ezek részletezése megtalálható a Fizikai Szemle 2011/ 
7-8 számában, az ELFT 2010. évről szóló közhasznú- 
sági jelentésében.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
A részletes beszámoló szintén megtalálható az 

előbb említett közhasznúsági jelentésben, ezért itt 
csak vázlatosan foglaljuk össze.

-  Szakcsoportok programjai (például: Sugárvédel
mi továbbképző, Szkeptikus konferencia, Közép- és 
Általános Iskolai Fizikatanári Ankét, elméleti fizikai 
iskolák stb.)

-  Tudományos tevékenységek, kutatások (pél
dául: Fizikus Vándorgyűlés Pécsett, Marx György em
lékülés, CERN-látogatás, Science on Stage stb.)

-  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (például: 
Középiskolai Fizikatanári Ankét -  Miskolc, Általános 
Iskolai Fizikatanári Ankét -  Eger, CERN -  Genf, Ta
nulmányi versenyek -  Eötvös, Öveges, Mikola, Szilárd 
Leó, vitafórum a felsőoktatási és közoktatási törvény 
módosításáról stb.)

-  Ismeretterjesztés: ezen a téren jelentős volt a 
területi csoportok tevékenysége (például: Baranya 
megyei Kis esti fizika  elnevezésű rendezvény, Debre
ceni Fizikusnapok, Fejér megyei ismeretterjesztő elő
adások). Fizibusz -  vándorló fizikai kísérletek. Ato
moktól a csillagokig -  előadássorozat középiskolá
soknak. A Fizikai Szemle önálló megjelentetése mel
lett a KöMaL előállításában is részt veszünk, de ez 
utóbbi főként a MATFUND Alapítvány feladata.

-  Kulturális tevékenységek (például: Természetis
mereti kultúra terjesztése stb.)

-  Kulturális örökség megóvása keretében Eötvös 
Loránd emléktáblájának és sírjának koszorúzása.

-  Euroatlanti integráció elősegítése: Az EPS mun
kájában Nagy Dénes Lajos, a CERN-ben Sükösd Csa
ba, a Science on Stage-ben Kovách Ádám és Sükösd 
Csaba képviseli a Társulatot. A Science on Stage 2011. 
április 16-19. között zajlott le Koppenhágában.

2010. évi pénzügyi beszámoló és 2011. évi költségve
tési terv:

A 2010-es eredmény: 227 eFt (a tervezett 6l eFt 
helyett). Ez az összeg a mérlegben tőkeváltozásként 
került átvezetésre. Ez a növekedés jelentős javulás az 
előző évi 2 367 eFt csökkenéssel összehasonlítva. Az 
eredménykimutatás részletezése megtalálható a Fizi
kai Szemle 2011/7-8 számában, az ELFT 2010. évről 
szóló közhasznúsági jelentésében.

A 2011-es tervezett eredmény: -12 eFt.
A társulat anyagi helyzete sajnos továbbra is ag

gasztó. Az 1989- évi állapotot tükröző induló tőkéhez 
(7,6 MFt) képest 3,1 MFt-ra csökkent a vagyonunk. Az 
MTESZ a csőd szélén van, ezért a Társulat titkársága 
októberben a KFKI telephelyre költözött. Sajnos a 
támogatások is csökkentek. Az NKTH-nál a kormány- 
váltást után gondok merültek fel. A befogadott pályá
zatokat nem bírálták el, és nem folyósították a támo
gatást, így a Társulat sok pénztől elesett. Ezen okok 
miatt a CERN-i út szállásköltségét és az EPS tagdíjat
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nem tudta kifizetni az ELFT. Pozitívum viszont, hogy a 
MÓL rengeteget áldoz a tehetségnevelésre, és a Tár
sulatot is támogatja. 2010-ben 3,5 milliót adtak, ami 
nagy segítség volt. Meg kell még említeni az Innová
ciós Szövetségen keresztül a Knorr-Bremsét, amely az 
ankétokat támogatja, valamint a Paksi Atomerőművet 
és az Ericssont, mint támogatókat.

Kádár György végül összefoglalta négyéves főtitkári cik
lusának legfontosabb tapasztalatait, megköszönve a 
négy évig élvezett bizalmat. Megrendültén emlékezett 
meg elhunytjainkról: a tavaly megválasztott elnöki váro
mányos Kollár Jánosról, rendes hivatali idejét töltő el
nökünkről, Horváth Zalánról, továbbá a Társulat két el
hunyt üszteleti tagjáról, Toró Tibor temesvári és Deutsch 
Gyula leuweni magyar fizikaprofesszorokról.

Ezt követően került sor a felügyelőbizottság jelen
tésére. Ádám Péter megállapította, hogy a 2010-es év 
eltért a tervtől. Ennek fő oka a pályázati pénzek hiánya 
volt. A főkönyv vezetése naprakész, a könyvelés jó. 
Hiány nem keletkezett. A Fizikai Szemle egyenlege 
negatív. A működési költségek csökkentek a KFKI-ba 
való költözéssel. Az elnökségi üléseket havonta meg
tartották a nyári szünet kivételével, ezekről emlékezte
tők készültek. Biztos bevétel a tagdíjakból származik, a 
bizonytalan pedig a konferenciákból. Kérte, hogy aki 
tudja, támogassa a Társulatot! A beszámolót és a tervet 
elfogadásra javasolta. A vezetőségnek a gazdálkodást 
és a stratégiát feltétlenül át kellene gondolnia!

Szavazásra került sor, aminek eredményeképpen:
-  Közhasznúsági jelentés elfogadva.
-  2011. évi költségvetési terv elfogadva.
-  Felügyelőbizottság jelentése elfogadva.
Ezután eseti határozathozatal következett az ELFT

elnökének megválasztásáról.
Sólyom Jenő elmondta, hogy az alapszabály szerint 

kétévenként van tisztújító közgyűlés. A Társulat tavaly 
választotta meg Kollár Jánost elnöknek, aki 2011-ben 
kezdte volna meg elnöki munkáját. A következő cik
lusra megválasztott elnök halálával előállt rendkívüli 
helyzetre vonatkozóan a jelenlegi alapszabály nem 
tartalmaz rendelkezést. Azért, hogy az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat ne maradjon egy évig, a következő 
közgyűlésig elnök nélkül, a Társulat közgyűlése a mai 
napon a következő határozatot hozza:

A megválasztott elnök halála miatt előállt rendkívü
li helyzetben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2011. 
május 21-i közgyűlése a tisztújítással együtt új elnököt 
is választ, és annak 2 évre szóló mandátuma a többi 
tisztségviselőével együtt a mai nappal, megválasztásá
val kezdődik. Az eseti határozatot a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta.

Ezt követően Sükösd Csaba vázolta a stratégiai bi
zottság javaslatát a közgyűlésnek. A bizottság tagjai: 
Ádám Péter, Kádár György, Nagy Dénes Lajos, Sü
kösd Csaba és Szatmáry Zoltán. Egy stratégiai tervet 
dolgoztak ki, amely letölthető az ELFT honlapjáról. Ez 
egy munkaanyag, most nem kell konszenzusra jutni 
vele, hanem -  alapos megvitatás után -  a következő 
közgyűlésen kellene elfogadni. A stratégiai terv céljai:

1. Az ELFT küldetésének, jövőképének, célkitűzé
seinek és szerepvállalásának megállapítása.

2. Az ELFT közép- és hosszú távú célkitűzéseihez 
szükséges tevékenységek és prioritások meghatározása.

3. Akciók, programok és projektek azonosítása az 
ELFT prioritásainak megfelelően.

4. Az ELFT különféle szervei és testületéi illetősé
gének és felelősségének azonosítása az ELFT straté
giai tervének végrehajtásában.

5. Pénzügyi irányelvek és javaslatok kidolgozása a 
stratégiai terv végrehajtásához.

Az anyaghoz a helyszínen többen hozzászóltak.
Ezután Woynarovich Ferenc terjesztett elő javasla

tot az ELFT Alapszabályának módosítására:
-  Elnökségi létszám bővítése 10 főről 12 főre.
-  Egy tényleges főtitkárhelyettesi poszt legyen.
-  Az alelnöki és főtitkárhelyettesi posztok közötti 

különbség megszüntetése.
-  Négy éves ciklus lenne, újraválaszthatósági kor

lát megszüntetése.
-  A Felügyelőbizottság és Jelölőbizottság munkája 

is négy évre szóljon.
-  Áttérés olyan rendszerre, hogy ne legyen min

den évben választás.
Akinek ezzel kapcsolatban javaslata van, az küldje 

el az elnökségnek, és az elnökség azt a következő 
közgyűlésig megtárgyalja. A helyszínen nem volt hoz
zászólás.

Kádár György elmondta, hogy az Eötvös-éremből 
évente egy darabot szokott átadni a Társulat. Idén 
kivételesen kettőt adnánk át. Horváth Zalánt még 
életében terjesztették elő Eötvös-éremre, Kiss Árpá
dot pedig még korábban. Patkós András az éremmel 
kapcsolatban a titkos szavazás mellőzését kéri a posz
tumusz díj miatt. A közgyűlés ezt elfogadta. Kádár 
György átadta az Eötvös-érmet Horváth Zalán fiának, 
Horváth Dánielnek.

A Társulati tiszteleti tagságra kettő javaslat érkezett: 
Kövesi-Domokos Zsuzsa (baltimore-i Johns Hopkins 
Egyetem emerita professzora) és Joachim Burgdörfer 
(Bécsi Műszaki Egyetem, Osztrák Tudományos Aka
démia).

Az elhangzottakról való vitát követően Kádár György 
az elnökség nevében visszaadta a közgyűlésnek a meg
bízatást és a következő 4 évhez sok sikert kívánt.

Ezek után Patkós András ismertette a Jelölőbizott
ság (Heiner Zsuzsa, Kiss Gyula, Krasznahorkay Atti
la, Patkós András és Zsúdel László) előterjesztését az 
új tisztségviselők megválasztásáról. Ismertette továb
bá az egyes jelöltek életrajzát.

A 14 szakcsoportból 12-től érkezett javaslat. A terü
leti csoportoknál rosszabb a helyzet, ott 5-től jött vá
lasz. Az elnökséggel folyamatos konzultációt tartottak.

Elnöknek Kroó Norbert professzort jelölték, aki az 
MTA rendes tagja, az SZFKI-ban kutató, és 1958-tól az 
ELFT tagja.

Főtitkárnak Kürti Jenő professzort javasolták, aki az 
ELTE-n oktató, a Biológiai Fizika Tanszék vezetője, 
1978-tól tagja a Társulatnak. Kutatási területe a mole
kulafizika, spektroszkópia.
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A közgyűlés a két jelöltet elfogadta, újabb szemé
lyeket nem javasoltak.

Alelnök jelöltek: Csákány Antalné, Kamarás Kata
lin, Moróné Tapody Éva, Nagy Dénes Lajos, Zagyvái 
Péter. A felsorolt jelöltek közül 3 főt kell választani.

Főtitkárhelyettes jelöltek: CsertiJózsef, Kádár György, 
Kirsch Éva, Krasznahorkay Attila, Ősz György. A felso
roltakból 4 főt kell megválasztani.

A jelölteket elfogadták, új személyeket nem java
soltak.

Felügyelő Bizottság: az alapszabály értelmében új 
bizottság választása szükséges, jelöltek: Fábián Mar
git (SZFKI), Kovách Ádám (ATOMKI), Lohner Tivadar 
(MFA), Mester András (miskolci tanár), Ujfalussy Ba
lázs (SZFKI). Elnöküket maguk közül fogják majd 
megválasztani.

Jelölőbizottság: itt nem feltétlenül kellene teljesen 
újat választani. Elnökét a közgyűlés jelöli ki, erre Só
lyom Jenőt (SZFKI) javasolják. További jelöltek: Hei
ner Zsuzsa (SZBK), Lévainé Kovács Róza (karcagi 
tanár), Timár János (ATOMKI), Zsúdel László (mis
kolci tanár).

A Jelölőbizottság előterjesztését vita majd szavazás 
követte. A küldöttigazolványok leadásakor minden 
résztvevő megkapta a szavazólapokat, ezzel szavaz
hattak. A szünet ideje alatt a Szavazatszámláló Bizott
ság összesítette az eredményeket.

A folytatódó közgyűlésen először Mester András, a 
díjbizottság egyik tagja átadta a társulati díjakat. A tu
dományos díjak közül 2011-ben a Budó Ágoston-díj 
Gyürky Györgynek, a Detre László-díj Kiss Lászlónak,

a Jánossy Lajos-díj László Andrásnak, a Schmid Re- 
zső-díj Czigány Zsoltnak, a Selényi Pál-díj Sohler Do
rottyának és a Szalay Sándor-díj Tárkányi Ferencnek 
került kiosztásra. Az Eötvös-plakettet Király Péterné, 
Körösi Magda és Szalay Istvánná kapták. A Promé- 
theusz-érmet Zimányi Magdolna kapta. A 2011-es 
Eötvös-érmet a Társulat Horváth Zalánnak (posztu
musz) és Kiss Árpádnak ítélte oda.

Ezt követően Sólyom Jenő kihirdette a tisztségvise
lőkre és tiszteleti tagokra vonatkozó szavazás ered
ményét:

Elnök: Kroó Norbert — 57 igen szavazat.
Főtitkár: Kürti Jenő -  57 igen szavazat.
Alelnökök: Moróné Tapody Éva (47 igen), Nagy 

Dénes Lajos (44 igen), Zagyvái Péter (31 igen).
Főtitkárhelyettesek: Kirsch Éva (47 igen), Cserti 

József (46 igen), Kádár György (42 igen), Krasznahor
kay Attila (42 igen).

Tiszteleti tagok: Kövesi-Domokos Zsuzsa (55 igen), 
Joachim Burgdörfer (50 igen).

Felügyelő Bizottság: 59-58 igen szavazattal a jelöl
teket megválasztották.

Jelölőbizottság: 57-56 igen szavazattal a jelölteket 
megválasztották. Elnöke Sólyom Jenő lett.

A zárszóban az új elnök és a főtitkár megköszönték 
a bizalmat, és kifejezték reményüket, hogy eleget tud
nak tenni az elvárásoknak. Kroó Norbert elmondta, 
hogy az ember közösségben tud igazán kibontakozni, 
és a Társulat is egy ilyen közösség, amely 120 éve áll 
már fenn. A jövőre nézve jó közös munkát kívánt, meg
köszönte a részvételt és bezárta az ülést.

FENYSEBESSEGNEL GYORSABB NEUTRÍNÓK?
A svájci CERN atommagkutató központban szeptem
ber 23-án tartott szemináriumon az OPERA együttmű
ködés képviselői kiálltak korábbi, meglepő állításuk 
mellett, miszerint a neutrínók a fénynél nagyobb se
bességgel is mozoghatnak. A kijelentés alapja egysze
rű: a CERN részecskegyorsítójából származó neutrí
nók az olaszországi Gran Sasso hegység barlangjában 
lévő laboratóriumba 60 nanoszekundummal hama
rabb érkeztek meg, mint a fény. Ez három egyszerű 
mérésen alapszik: a két laboratórium közti távolság, a 
neutrínók svájci indulása, valamint olaszországi de
tektálása időpontjának meghatározásán. Ténylegesen 
azonban az időpontoknak, valamint a távolságnak 
megfelelő pontosságú mérése, amely lehetővé teszi 
nanoszekundum nagyságrendű időkülönbség meg
bízható meghatározását, rendkívül nehéz feladat.

A Gran Sasso hegység 1400 méter mélységben lévő 
barlangjában az OPERA (Oscillation Project with Emul- 
sion-tRacking Apparatus) együttműködés detektora a 
mérésnél képes kiküszöbölni a kozmikus sugárzás zaj
keltő hatását, azonban földrajzi helyzetének pontos 
meghatározása nehéz feladat marad. A kutatók ezért a 
barlang felett elhaladó 10 km hosszúságú autópálya

szakasz forgalmát egy hétre leállítva a végpontok hely
zetét GPS-műszerekkel határozták meg. A CERN neutrí
nóforrásának pozíciója ismeretében aztán háromszöge
léssel kiszámították a neutrínók által befutott távolsá
got, amely 730534,61 méter ±20 cm-nek adódott.

A neutrínók indulásának és érkezésének időpontját 
cézium órákkal határozták meg, amelyek mérési pon
tatlansága 1 másodperc 30 millió év alatt, ami az idő- 
különbség-mérés pontosságát 1 nanoszekundumra ál
lítja be. A biztonság kedvéért az együttműködés kuta
tói független svájci és német metrológus kutatócso
portok együttműködésével ellenőrzik a méréseket.

A kutatók egy része, köztük Samuel Ting, az MIT 
Nobel-díjas professzora elismerését fejezte ki a „szép 
kísérletért”. Azonban csak az idő dönti el, hogy az 
eredmények kiállják-e további vizsgálatok próbáját, és 
sikerül-e azokat független mérésekkel reprodukálni. 
Továbbá kételyek vannak a neutrínók CERN-beli indu
lási időpontjának mérésével kapcsolatban. Ugyanis a 
CERN-ben nincs neutrínódetektor elhelyezve, így azok 
indulási időpontját az őket keltő protonnyaláb adatai
ból kell extrapolálni.

(http://www. newscientist. com/)

http://www
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SZUPERSZIMMETRIKUS RÉSZECSKÉK A CÉLKERESZTBEN
Fényes Tibor

MTA ATOMKI, Debrecen

A részecskefizika Standard Modellje (SM) szerint a lát
ható világunk kvarkokból (u, d, s, c, b, f), leptonokból 
(e, \)e, |i, t, x>x), ezek antirészecskéiből, valamint a 
kölcsönhatásokat közvetítő térkvantumokból épül fel 
(1. ábra). Az SM leírja az elektromágneses és gyenge 
kölcsönhatások jelenségeit és az erős kölcsönhatás sok 
elemét. A modell nagyfokú belső következetességgel 
rendelkezik és a kvantum-elektrodinamika, kvantum- 
színdinamika, valamint az elektrogyenge-elmélet egy
aránt renormálható helyi mértékelmélet.

A modellt nagyszámú kísérleti próbának vetették 
alá, vizsgálták a részecskék méretét, tömegét, nyoma- 
tékait, bomlási sajátságait és legkülönbözőbb reakció
it. Összességében mondhatjuk, hogy a standard elekt- 
rogyenge-modell 0,1%-os szinten ellenőrizve lett (lásd 
például Langacker [ 1] vagy Particle Data Group [2]).

A Standard Modell megjósolta a W- és Z-bozonok, 
valamint a c- és í-kvarkok létét és az előre jelzett tö
megek megfeleltek a kísérletileg mérteknek. A mo
dellben a Higgs-bozon kivételével minden tömeg és 
kölcsönhatási csatolási állandó ismert.

Az elért eredmények egyúttal behatárolják a to
vábbfejlesztési lehetőségeket, előnyben részesítik 
azokat az elméleteket (például a szuperszimmetria- 
elméletek legtöbb változatát), amelyek jellemzően 
0,1%-os effektusokat okoznak, ugyanakkor a na
gyobb (% rendű) effektusokkal járó elméletek esélyeit 
csökkentik.

A nyilvánvaló sikerek ellenére a Standard Modell
nek vannak megoldatlan problémái is. Ezek vázlatsze- 
rűen a következők.

Sok benne a szabad (az elméletből le nem vezethe
tő) paraméter (részecskék tömegei, a kölcsönhatások 
erősségei stb.). Ezek száma > 19.

Problémák a részecskéknél
• Miért van 3 részecskecsalád?
• Miért van >11 nagyságrendi különbség az elemi 

részecskék tömegei között?
• A Higgs-bozont még nem találták meg.
• A neutrínók nem tömeg nélküliek, noha ezt az 

SM feltételezi.

Problémák a kölcsönhatásoknál
• Az elektrogyenge és erős kölcsönhatások között 

nem teljes a kapcsolat, három különböző csatolási 
állandó van.

• Nem világos, miért van négyféle kölcsönhatás 
(erős, elektromágneses, gyenge, gravitációs) és miért 
éppen négy.

• A gravitáció Einstein-féle elmélete geometriai és 
nem kvantumtérelmélet.

Problémák a kozmológiában
• Az Univerzum anyagának döntő többsége az 

úgynevezett sötét anyag, amiről azt sem tudjuk, hogy 
miből áll.

• Az Univerzumban fennálló nagy anyag-antianyag 
aszimmetria oka pontosan nem ismert stb.

A Standard Modell túlhaladására útmutatást adhat a 
kölcsönhatási erősségek extrapolálása a nagy ener
giák tartományára. A kvantumszíndinamika csatolási 
állandója (as) függ attól az energiától, amelynél mér
jük. Hasonló a helyzet az elektrogyenge kölcsönha
tásnál is, a csatolási állandók logaritmikusán függnek 
a mérési energiától. Az eredmények a 2. ábrán látha
tók. Az ábra figyelemreméltó tanulsága, hogy az erős 
és elektrogyenge kölcsönhatások csatolási állandói
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1. ábra. A leptonok (e , ve, | i“ , v^, T", v t), kvarkok (u, d, s, c, b, t) és térkvantu
mok (W*, Z, £?) tömegskálája. A kvarkok három „színben” fordulnak elő (vörös R, 
zöld G, kék B). Minden leptonhoz és kvarkhoz tartozik egy antirészecske, amit 
általában felülvonás jelez vagy ellenkező előjelű töltés, például ü#, e+, v e, vT. z { 
az elektromos töltés (e egységben), J  a spin ( h egységben). A neutrínók tömege 
jelenleg (2011) nem ismert, a feltüntetett értékek hozzávetőlegesek.

1015 GeV körül nagyon hasonlóak. Ha a Standard Mo
dell előrejelzéseit kombináljuk a később tárgyalandó 
szuperszimmetrikus modellel, ~3xl016 GeV körül 
még jobb lesz az egyezés. Sőt 1018 GeV közelében a 
gravitáció csatolási állandója is hasonló értékű lehet. 
Ez alapot teremthet a Standard Modellen túlmenő, 
nagy egyesítési elméletek kidolgozásához.

A Standard Modell túlhaladására több modellt is 
kidolgoztak. Ezek nagyobb csoportjai a következők: 
szuperszimmetrikus (SUSY) modellek, a nagy egyesí
tési modellek (GUT, grand unification theory), szu- 
perhúr-modellek (TOF, theory of everything). A mo
dellek általában új részecskék létezését feltételezik, 
sőt egyesek új kölcsönhatások létét is.

Mind a SUSY-, mind a GUT-modellek új szimmet
riát vezetnek be az elméletbe, nevezetesen 

a SUSY: fermion <=> bozon,
valamint kölcsönhatás o  anyag, 

a GUT: kvark <=> lepton szimmetriát.
Ami a közeljövőt illeti, a Nagy Hadronütköztető (LHC) 
beindulása valószínűleg lehetővé teszi a Higgs-bozo-

n(ok) megfigyelését (ha ilyenek egyáltalán 
vannak) és a szuperszimmetrikus modellek 
által megjósolt részecskék közül egyesek 
megtalálását. Mindez teljesebbé teheti a 
Standard Modell kísérleti igazolását és kí
sérleti alapot adhat a Standard Modellen 
túlmenő elméleteknek.

A szuperszimmetrikus (SUSY) modellek 
szerint minden Standard Modell (SM) ré
szecskének van egy szuperpartnere, amely
nek sajátságai -  a spint kivéve -  hasonlóak. 
Konkrétan: minden SM-fermionhoz egy 
skalár szuperpartnert rendelnek és minden 
vektorbozonhoz egy fermionos szuperpart
nert. Az új részecskéknél a kvarkok és lep
tonok esetében egy sz-betűt tesznek a nor
mál részecske neve elé, a többinél „ínó” 
végződést alkalmaznak ( 1. táblázat).

A szuperszimmetrikus modellek legegy
szerűbb változatát Minimális Szuperszim
metrikus Standard Modellnek (MSSM) ne
vezik, amit a továbbiakban részletesebben 
tárgyalunk.

A modell szerint a feltételezett szuper
partnerek közötti kölcsönhatások erőssége 
ugyanaz, mint a megfelelő normális ré
szecskék között.

A SUSY-modellek számos új részecskét 
vezetnek be, melyek létét jelenleg (2011 
közepén) a kísérletek még nem támasztják 
alá. Mégis komoly érvek szólnak a SUSY- 
modellek bevezetése mellett. Ezek a követ
kezők:

-  A SUSY lehetőséget nyújt arra, hogy a 
kölcsönhatások nagy egyesítése néhány
szor 1Ó16 GeV körül történjen. Ez a Stan
dard Modell előrejelzéséhez képest lénye
gesen pontosabb egyezést biztosít a köl
csönhatási erősségekre (2. ábrái).

-  Egy SUSY-részecske bomlása várhatóan mindig 
páratlan számú szuperszimmetrikus részecskét ered
ményez, ami végül elvezet a legkönnyebb SUSY-ré- 
szecskéhez. Ez stabil kell legyen és kozmológiai érvek 
alapján semleges. A stabil semleges legkönnyebb szu
perszimmetrikus részecske kitűnő jelölt az Univerzum 
hideg sötét anyagára.

-  Az elmélet olyan mechanizmust nyújt, ami egy
mástól sok nagyságrenddel különböző energiákat (tö
megeket) megmagyarázhat (hierarchiaprobléma). A 
W, Z  közvetítő bozonok tömege ~102 GeV, a Planck- 
tömeg ~1019 GeV. A kvantumelméletben a részecske
tömegekhez kvantumkorrekciók járulnak, amelyek az 
elméletben megjelenő nagyobb energiák rendjébe 
esnek. így a gravitáció jelenlétében a Planck-tömeg 
például a Higgs-bozon tömegét sok nagyságrenddel 
megnöveli. A szuperszimmetrikus elméletben finom 
kioltások történnek, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
elektrogyenge kölcsönhatás közvetítőinek tömege 
sokkal kisebb legyen, mint a Planck-tömeg. E kioltá
sokat a SUSY-elmélet matematikai szerkezete biztosít-

3 3 0 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 / 1 0



a) távolság (m) -  10 18 10 21 10 24 10 27 10 30 10 33 10 35 b) elektrogvenge egyesítések GUT PLANCK
I I I I I---------------- 1--------- 1

2. ábra. A kölcsönhatási erősségek redproka (a-1) a kölcsönhatási energia függvényében. Az SU(5) Standard (SM) és az SU(5) Standard 
plusz Szuperszimmetria (SM + SUSY) modellek előrejelzései. A vonalvastagságok közelítőleg a csatolási állandók bizonytalanságát mutatják. 
Itt aj = (5/3)^V(4jc), a 2 = ,gV(47t) és aelm4gn = #/(An), g' és g a gyenge töltések. A csatolási állandók közti összefüggés: 5/(3a,) + l/o^ = 
l /a rfm<íg„ . A kölcsönhatási energia (a határozatlansági reláción keresztül) átszámolható jellemző kölcsönhatási idővé, az pedig a fényse
bességgel szorozva kölcsönhatási távolsággá. Weinberg [31 alapján, kiegészítésekkel.

ja. A virtuális bozonok és fermionok miatt fellépő su
gárzási korrekciók a részecskék, illetve szuperpartne
rek tömegére ellenkező előjelűek, így a tömegekre 
vonatkozó kvantumkorrekciók divergenciái megszelí- 
díthetők. A SUSY-modellek kitűnő renormálhatósági 
sajátságokkal rendelkeznek.

-  Annak ellenére, hogy a SUSY-sérülés (lásd ké
sőbb) pontos mechanizmusa nem ismeretes, a külön
böző szuperszimmetria-modellek eléggé egyöntetűen 
egy nagyon könnyű Higgs-bozon létét valószínűsítik, 
amelynek tömege a Minimális Szuperszimmetrikus 
Standard Modellben (MSSM) <130 GeV.

-  A szuperszimmetrikus elmélet nagyon közeli 
kapcsolatban van Einstein gravitációelméletével. Va
lószínűnek látszik, bogy a gravitáció kvantumelméle
te szuperszimmetrikus lesz. Helyi mértékszimmetriá
val rendelkező SUSY szupergravitációs (SUGRA) mo
dellek egyaránt magukba foglalják a gravitáció mér
tékterének 2-es spinű bozonját (a gravitont), valamint 
a 3/2 spinű gravitínót is.

1. táblázat

Részecskék és szuperpartnereik

részecske spin szuperpartner spin

kvark <7 1 /2 szkvark q 0

lepton 1 1 /2 szlepton l 0

gluon S 1 gluínó g 1 /2

foton Y 1 fotínó ? 1 /2

W* 1 winó 1 /2

Z° 1 zinó 1 /2

higgs(?) h° 0 higgsínó h° 1 /2

graviton(?) G 2 gravitínó G 3 /2

-  A szuperszimmetria matematikai realitás.
A SUSY-modellek lényeges előrelépést jelenthetnek 

a természet megismerésében. Mindazonáltal mind az 
SM, mind a SUSY-modellek effektiv modellek, amelyek 
bizonyos tartományban érvényesek, de lehet hogy csak 
egy sokkal általánosabb elmélet részei.

A következőkben röviden ismertetjük a Minimális 
Szuperszimmetrikus Standard Modell alapjait, vala
mint a legfontosabb előrejelzéseit a szuperszimmetri
kus részecskék tömegére, bomlásaira, előállíthatósá- 
gukra és detektálhatóságukra vonatkozóan.

Minimális Szuperszimmetrikus Standard 
Modell

A szuperszimmetria-transzformáció operátora (Q) a 
I/7) fermionállapotokat | B) bozonokba transzfor
málja és fordítva:

Q\F)= lB)és Q\B)= |F).

A fermionállapotok spinje V2, a bozonállapotoké 
egész szám, így a Q operátor a részecske spinjét 
V2-del változtatja. Megfogalmazhatók szuperszim- 
metria-algebrán alapuló modellek, amelyekben a 
fermion- és bozonrészecskék azonosnak tekinthetők 
a „szupermultipletten” belül (ahol ugyanaz a tölté
sük, színeik, tömegük, szabadsági fokaik stb., kivé
ve a spint).

A Minimális Szuperszimmetrikus Modell ugyanazon 
mértékszimmetrián alapul, mint a Standard Modell, a 
SU(3)cxSU(2)balxU(l)y csoportokon. A részecskék 
száma is minimális: csak a három családhoz tartozó 
feles spinű kvarkokkal és leptonokkal számol (nem 
vesz figyelembe jobbkezes neutrínókat, miként a 
Standard Modell sem).
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Az MSSM szupermultiplettjeit a 2. táblázatban tün
tettük fel.

Világos azonban, hogy ha a természet szuperszim
metrikus részecskéket is tartalmaz, a szuperszimmet
riának sérültnek kell lennie. Ha például a szelektron 
tömege ugyanakkora volna, mint az elektroné és 
ugyanolyan elektromágneses erő kötné a protonhoz, 
a Pauli-elv már nem zárná ki, hogy azonos kvantum- 
állapotban csak egy részecske lehet (a szelektron 
bozon, amire nincs ilyen kizárási elv). így az atom 
szerkezete merőben más lenne, mint amit tapaszta
lunk. A szelektron tömege (ha egyáltalán létezik) 
más kell legyen, mint az elektroné, ezzel a szimmet
ria sérül.

A szimmetria sérülése után új részecskék állhatnak 
elő:

W° és B° keveredéséből 
SUSY-nál

és H± keveredéséből 
1V°, É", H°d, H°u keveredéséből

-» Z° (és y),
—» z° és y,

-» %i,2> chargínó,
—> %°_4, neutralínó.

Az MSSM-ben öt Higgs-bozon van: két CP-páros 
(azaz a töltés-paritás-invarianciát nem sértő) skalár 
H°d, H°u, egy CP-páratlan A0 és két töltött skalár H*, 
BT. Ezek V2 spinű szuperpartnerei (a higgsínók) keve
rednek a winókkal és binókkal, ami két chargínóhoz 
és négy neutralínóhoz vezet.

Az MSSM-ben be szokták vezetni a szupermultip- 
letten belüli részecskék jellemzésére az Rp paritást a 
következő definícióval: Rp = (-1)3B + Í*2s, ahol B a 
barionszám, L a leptonszám, s a spin. Például

a kvarkoknál B = 1/3, L = 0, s = V2, Rp = +1,
a szkvarkoknál B = 1/3, Z = 0, s -  0, Rp = —1,

és hasonlóképpen a leptonoknál = +1, a szlepto- 
noknál = -1. A Standard Modell részecskéire (bele
értve a higgseket is) Rp = +1, míg a szuperpartnerekre 
Rp = -1. Az MSSM-ben feltevés, hogy az Rp paritás 
invariáns a bomlásokban és reakciókban. Ennek fon
tos következménye, hogy a SUSY-részecskék mindig 
párokban állnak elő; továbbá a bomlásokban mindig 
páratlan számú SUSY-részecske keletkezik és a leg
könnyebb SUSY-részecske stabil.

Az MSSM további feltevése, hogy a Standard Modell 
részecskéinek és az ugyanazon szupermultipletthez 
tartozó szuperpartnereinek ugyanazok a csatolási 
erősségei a kölcsönhatásokban.

A klasszikus mechanikában a részecske mozgás
egyenlete tárgyalható a Lagrange-energiasűrűségek- 
ből kiindulóan, ami a rendszer kinetikus energiája 
mínusz a potenciális energiája. A relativisztikus térel
méletben is bevezetnek Lagrange-energiasűrűsége- 
ket, de ezek axiómaszerűek, amelyeket a kísérletek 
közvetve, a belőlük levezetett eredményeken keresz
tül támasztanak alá. A szuperszimmetria-modellek 
Lagrange-energiasűrűségének (Sf) megalkotásánál 
megkövetelik, hogy az legyen invariáns mérték- és

2. táblázat
A M inim ális Szuperszim m etrikus Standard M odell 

(MSSM) szuperm ultip lettje i az e lső  családban

bozonok fermionok

vektor szupermultiplett / -  1 ,A /= 1/2, X
8 8

flA, W° W1, W°
B° B°

királis (anyag) szupermultiplett J-  0,«D /= 1/2, >F
leptonok <A- ép (v£, ep

'V5II eí
kvarkok tüL, dp (uv  dp

ÜL = ÜR K
d[ = dR d[

higgsek w*. Hä> «5. "A
<jru, Hp (2?:, «a

Alsó indexben L balt, R jobbat jelent, c = konjugált, így uR helyett 
u ‘ szerepel. A -  jel szuperszimmetrikus részecskét jelöl. A szuper
multipletthez tartozó tereket a következőképpen jelöltük: A mérték- 
bozon-, X gaugínó-, ® komplex skalár-, "P fermiontér. A jelen mun
kában a szupertér és szupermultiplett azonos jelentésű, vagylago
san használható.

szuperszimmetria-transzformációra, érvényesüljön az 
Rp-invariancia és az elmélet legyen renormálható. A 
Minimális Szuperszimmetrikus Standard Modellben 
az is követelmény, hogy minimális legyen a részecs
keszám és minimális mértékcsoporton alapuljon: 
SU(3)cxSU(2)balxU (l)Y. A fenti követelményeknek 
megfelelően felírt Lagrange-energiasűrűségben azon
ban a részecskék és szuperpartnereik tömege azo
nos, ami nyilvánvalóan ellentmond a kísérleti ered
ményeknek. így a szuperszimmetria-sérülés leírására 
új SSf tagokat is be kell vezetni a Lagrange-energia- 
sűrűségbe. Mivel azonban a szuperszimmetria-sérü
lés mechanizmusa nem ismert, a §££ rengeteg új para
métert hoz be, amelyek nem egyebek, mint a „tudat
lanságunk parametrizációi”. A szabadon választható 
paraméterek számát azonban további feltevésekkel 
csökkenteni lehet. Ezek száma az MSSM különböző 
változataiban a következőképpen alakul:

MSSM-124 124 szabad paraméter,

fenomenológiai MSSM-22 22 szabad paraméter,
MSSM -  mSUGRA 5 szabad paraméter.

Az MSSM-124-ben megkövetelik, hogy a szuperszim
metriát sértő 8Sf ne hozzon be négyzetes divergenciá
kat a részecskék tömegének számításánál, a 8£f-ben 
szereplő tagok legyenek Lorentz-invariánsak és a szá
muk legyen minimális („puha szimmetriasértés”)- A 
fenomenológiai MSSM-ben további egyszerűsítő felte
véseket tettek: például hogy minden SUSY-sértő para
méter legyen reális, ne legyen új forrása a CP (töltés
paritás) sértésnek stb. Az MSSM -  mSUGRA (minimá
lis szupergravitáció) variánsban pedig felteszik, hogy
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a GUT-tartományban (~3xl016 GeV) bizonyos para
méterek azonos értéket vesznek fel:

a„ a 2, a 3 - m Xgut» 0,041, 
univerzális gaugínó tömegek 

-> "6/2,
univerzális szfermion és Higgs tömegek

-» "b,
univerzális Yukawa-csatolás 

zlo,
elektrogyenge szimmetriasértés kis energián 

—» tg(uu/ud) és p előjele.
Itt Yukawa-csatolás alatt 3-pontos kölcsönhatás érten
dő zéró spinű és lA  spinű részecskék között; uu és t)d a 
Hu és Hd Higgs-terek várható értékei vákuumban; p a 
semleges Higgs-potenciál egy paramétere. A GUT- 
tartományban felvett a GUT, m1/2, m0, Aq, tg(uuA)d) érté
kekből a Nagy Hadronütköztető (LHC) 14 TeV pp tö
megközépponti energiáján várható tömegek, csatolási 
állandók az úgynevezett renormalizációs csoport 
egyenletek segítségével számíthatók.

Az elmélet részletes leírása megtalálható például 
Binétruy [4] könyvében. A puha szimmetriasértő Lag- 
range-energiasűrűséget részletesen tárgyalja Chung 
és mts. [5] összefoglaló közleménye. A különböző 
modellekről rövid áttekintés található Papé, Treille [6] 
munkájában.

Az MSSM részecskéinek tömege

Az MSSM -  mSUGRA modell paramétereinek (rp,, mm, 
Aq, tgß, p előjele) numerikus megválasztásánál több 
szempontot is figyelembe szoktak venni. Az mSUGRA- 
modell szerint a legkönnyebb SUSY-részecske a neutra- 
línó, ami egyik legfontosabb jelölt a kozmológiai sötét 
anyag mibenlétére. Irányelvül szolgál, hogy a megjósolt 
neutralínósűrűség összhangban legyen az Univerzum
ban megfigyelt hideg sötét anyag sűrűségével. Követel
mény továbbá, hogy a paraméterek ne vezessenek 
olyan eredményekre, amelyek ellentmondásban van
nak a CERN-i LEP (nagy elektron-pozitron ütköztető), a 
müon g^-2 és más kísérletekből nyert adatokkal. Több 
más szempontot is figyelembe véve a SUSY-részecskék 
tömegeinek előrejelzésére összeállítottak bizonyos 
„alapponti” paraméterkombinációkat. A CERN-i ATLAS 
együttműködés a 3■ táblázatban látható SU1 —> 9 para
méterkombinációkat választotta.

Ezekkel az adatokkal számolt SUSY-részecske tö
megeket a 3 • felső két ábrán tüntettük fel (ATLAS 
Collaboration [7]). Az ilyen „alapponti” modellek na
gyon fontos iránymutatást szolgáltatnak az LHC-n és 
más jövőbeni gyorsítókon végzendő kísérletek terve
zéséhez.

Kané és mts. [8] szintén számították a szuperszim
metrikus részecskék tömegeit az MSSM alapján. Ők is 
ügyeltek arra, hogy a modell konzisztens legyen min
den direkt gyorsítós kísérleti adattal, valamint azok-

3. táblázat
Az ATLAS együttm űködés SU1 -»  9 param éterkom binációi

mo
(GeV)

rpn
(GeV)

A)
(GeV)

tgß g

sut 70 350 0 10 >0

SU2 3550 300 0 10 >0

SU3 100 300 -300 6 >0

SU4 200 160 -400 10 >0

SU6 320 375 0 50 >0

SU8.1 210 360 0 40 >0

SU9 300 425 20 20 >0

kai az indirekt korlátokkal is, amelyek a hideg sötét 
anyag sűrűségéből, ritka bomlásokból, g -2  adatok
ból stb. következnek. Kané és csoportja némileg más 
szabad paramétereket használt és azokra választottak 
hétféle (A, B, ... G-vel jelölt) numerikus értékkombi
nációkat. Az eredményeik a 3- alsó két ábráján lát
hatók.

A 3- ábrák, alapján leszűrhető néhány figyelemre 
méltó tanulság.

-  Minden „alapponti” előrejelzés utal egy könnyű 
(nagyon valószínűen SM-szerű) h Higgs-bozon létére, 
melynek tömege 114-116 GeV körül van. Ez az MSSM 
talán legmegbízhatóbb előrejelzése.

-  A neutralínó tömege nagyon kicsi, számos 
esetben ez a legkönnyebb szuperszimmetrikus ré
szecske.

-  Az mH és mA tömegek lényegesen nagyobbak a h 
Higgs-bozon tömegénél, értékeik ~400-tól -4000 
GeV-ig terjedő tartományban vannak.

-  A szkvarkok közül a tlt a szleptonok közül a ‘t 1 
tömege kiugróan alacsony.

Vannak más minimális szuperszimmetrikus model
lek is, például a GMSB (gauge mediated supersym
metry breaking) vagy az AMSB (anomaly mediated 
SUSY breaking) modellek. Ezekben is redukálni lehet 
a kontrollparaméterek számát néhányra, de ezek kü
lönböznek az mSUGRA-paraméterektől. E modellek 
főleg a szuperszimmetria-sértés mechanizmusában 
különböznek az MSSM -  mSUGRA-tól. Az irodalmi 
hivatkozásokat lásd például a [6] összefoglaló mun
kában.

A GMSB-modell fő jellegzetessége, hogy mindig a 
gravitínót jósolja a legkönnyebb szuperszimmetrikus 
részecskének, amelynek tömege 1 eV-tól néhány száz 
MeV-ig terjedő tartományban van. A GMSB általában 
a részecskék tömegeit kicsinek jósolja, különösen a 
%\-éi és az é^-ét, illetve (bizonyos esetekben) a 
szleptonét és a fx szkvarkét.

Az AMSB-modellben a legkönnyebb szuperszim
metrikus részecske a V, esetleg t x lehet, bár a 
töltött részecskéket kozmológiai okokból ki lehet 
zárni. A szkvarkok elég nehezek. Az első két családba 
tartozó balos és jobbos töltött szleptonok közel dege- 
neráltak.
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3. ábra. MSSM előrejelzések a SUSY-részecskék tömegeire. Felül: MSSM -  mSUGRA előrejelzések az ATLAS Collab. [7] alapján. Alul: Kané és 
mts. [8] előrejelzései.
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4. táb láza t

A Minimális Szuperszimmetrikus Standard Modell 
(MSSM) részecskéinek várható bomlásai 

Papé, Treille [6] alapján

szkvarkok szleptonok

<?-> g  + q 7-» Xf + v» X?+

4  -» X í+ 4 ,  X?+ q t, -» v, + tr , ^

bt -» í; + W ,  f f vt -> t,+  HT, f f

t t -> b j + W ,  f f t , -> t y + z°, ff>

í, t j*  Z°, f f gluínók

é, -> b ^  Z°, f f g ^ >  q  + q

t, X ? + c g ~ >  X± + <? + ?> X0 + q * q

neutralínók Ä -» X° + £
-> / + /, V + V chargínók

X? -» %0j Z ° X* -» í + v, V + 1

t  -» t j  W X* -> X í+ 2°

X? -> X°«° Xf -» X?+ w*

x; -> X í« 1 Xí - » Xí +

X“ -» X?Y Xí -» X“ -

Az MSSM részecskéinek bomlása

Az MSSM szerint a részecskéknek és az ugyanazon 
szupermultipletthez tartozó szuperpartnereiknek 
ugyanolyan mértéksajátságaik vannak, így feltehető
leg ugyanolyan erősséggel hatnak kölcsön. Ennek 
megfelelően bizonyos bomlások történhetnek erős 
(például q —> q + g), mások elektrogyenge (például q 
—» ci X°> 4 4 XP kölcsönhatási erősséggel. Az MSSM
részecskéinek bomlásarányai számíthatók különböző 
végtermékekre a megfelelő Feynman-diagramok és 
-szabályok alkalmazásával. A fontosabb bomlásmó
dokról a 4. táblázat ad áttekintést.

Az ISASUGRA7.69 programmal számított tömegel
oszlásokat és a részecskék bomlásánál fellépő elága
zási arányokat a 4.b-d ábrákon tüntettük fel. Az 
mSUGRA-modell m0 és m1/2 paraméterei szerint kije
lölhetők bizonyos tartományok, ahol jellemző bom
lásmódok léphetnek fel (4.a ábra).

A modellben a legkönnyebb szuperszimmetrikus 
részecske a X0, neutralínó, ami a hiányzó energia alap
ján ismerhető fel.

Az 1-es tartományban a szleptonok könnyebbek, 
mint a ft* (és %°2) részecskék. Ez esetben a bomlás
spektrum gazdag lesz szleptonokban. Egy példa e 
tartományra látható a 4.b ábrán.

A 2-es tartományban csak a t ,  (esetleg az lR is) 
könnyebb, mint és %\.

A 3, 4 és 5-tel jelzett tartományokban a leptonok ne
hezebbek, mint a X*, részecskék, így a leptonokba
nem történik bomlás. Erre a 4.c ábra mutat egy példát.

Az 1-3 tartományokban minden szkvark köny- 
nyebb, mint a gluínó. Ha a gluínó jelen van, főleg

q q-párba bomlik (mind bal-, mind jobbkezes szkvar- 
kokba). A qR közvetlenül a neutralínóba megy át, 
ugyanakkor a qL (hosszú láncokon át) főleg chargínó- 
kon és nehezebb neutralínókon keresztül bomlik.

A 4-es tartományban egyes szkvarkok nehezebbek, 
mint a gluínó, így ezek a szleptonok a gluínóba bomla
nak erős bomlással. Mindazonáltal az elektrogyenge 
bomlás chargínókba és neutralínókba még fontos lehet.

Az 5-ös tartományban minden szkvark nehezebb, 
mint a gluínó, lásd a 4.d ábrán. Ekkor a szkvarkok 
főleg gluínóba bomlanak és a partner kvarkokba. A 
gluínó aztán elektrogyenge kölcsönhatással bomlik 
tovább.

A 4.b és c ábrák szerint szuperszimmetrikus ré
szecskék ü-ba is bomolhatnak. Ugyanakkor H, A, fír 
Higgs-bozonok túlságosan nehezek ahhoz, hogy 
ezekbe történjen átmenet.

Megjegyzendő, hogy az előbbi következtetések 
csak szigorúan vett mSUGRA-modellre érvényesek.

A szuperszimmetrikus részecskék tömegei megle
hetősen tág határok között lehetnek, ami a bomlássa
játságokat alapvetően befolyásolhatja.

Az Rp paritás feltételezett megmaradásából követ
kezően egy szuperszimmetrikus részecske bomláster
mékei között páratlan számú szuperszimmetrikus 
részecskének kell lennie. Következésképpen a legki
sebb SUSY-részecske stabil kell legyen, mivel nem 
tud mibe bomolni. Kozmológiai érvek alapján a leg
könnyebb SUSY-részecske semleges, így a legjobb 
jelölt erre a legkönnyebb neutralínó, a . Várhatóan 
a legkönnyebb szuperszimmetrikus részecske csak a 
gyenge kölcsönhatásban vesz részt, így a detektorban 
nem hagy jelet, jelenlétét csak a hiányzó impulzus 
árulja el.

A semleges MSSM Higgs-bozonok (h, H, A) legfon
tosabb bomlásmódjai általában hasonlók az SM 
Higgs-részecskéjéhez. Különösen áll ez az MSSM leg
könnyebb semleges Higgs-részecskéjére, a b-ra.

Mindazonáltal vannak különbségek is. Az MSSM- 
ben öt Higgs-bozon van (h, H, A, Hp, továbbá sok új 
SUSY-részecske, amelyek a bomlássémát befolyásol
hatják. Az MSSM Higgs-bozonjainak bomlásvalószínű
ségei (és előállítási hatáskeresztmetszetei) nagymér
tékben függnek attól, hogy milyen a csatolásuk a fer- 
mionokhoz és a mértékbozonokhoz.

Az MSSM részecskéinek előállítása 
és detektálása
A számítások arra utalnak, hogy pp-ütközésben az 
LHC energiájánál szkvarkok és gluínók erős kölcsön
hatás révén nagy hatáskeresztmetszettel állnak elő. A 
hatáskeresztmetszeteket az m., illetve m. tömegek 
függvényében az 5. ábra mutatja. Mivel a szkvarkok 
és gluínók várható tömegei általában nagyobbak a 
szleptonok, neutralínók, chargínók tömegeinél (lásd
3. ábra kát), a szkvarkok és gluínók lesznek (kaszkád 
bomlásaik révén) a SUSY-részecskék fő forrásai az 
LHC-nál.
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4. ábra. a) A szuperszimmetrikus részecskék bomlása szempontjából elkülöníthető (1 -» 5) tartományok az mSUGRA és w,/2 paraméterei
nek síkján, x-ek jelölik azokat a pontokat, amelyeknél a bomlások elágazási arányait számolták [a b), c), d) ábrákon]. Szaggatott görbék a h 
Higgs-bozon, pont-vonás görbék a xf chargínók azonos tömegeihez tartoznak. A számításokat tgß = 10, A° = 0 és (i > 0 esetre végezték.

b), c), d) ábrák. Az mSUGRA-modell SUSY-részecskéinek számolt tömegei és fontosabb elágazási tényezői. (Az ábrákon a SUSY-részecs- 
kék jelölésénél a felső -  jeleket elhagytuk.) Papé, Treille [6] alapján, ISASUGRA 7.69 programmal számolt eredmények.

A protonok összetett részecskék, így a pp-ütközési 
hatáskeresztmetszetek számításánál több lehetséges 
reakciót is figyelembe kell venni. Ezek lehetnek a 
következők:

qc[ —> qc[,

gg, qq ^  88, qq,
8 q -> 8 q,

q c( —̂ q .

Ha az Rp paritás megmarad, szuperszimmetrikus ré
szecske önmagában nem keletkezhet, csak párosával.

A 3■ ábrák szerint a sztop, p , illetve szbottom b] 
SUSY-részecskék várható tömege különösen kicsi,

következésképpen ezek igen nagy hozammal állhat
nak elő az LHC-nál.

Hadronütköztetőknél szleptonpárok is előállhatnak 
Drell-Yan-kölcsönhatás (lásd például Fényes [10]- 
ben)révén:

P P ^  1BA L1b a l , 1 j o b b  '1 j o b b , v v Z‘ közvetítéssel, vagy 
—> lBA[ v W" közvetítéssel.

Ezek elektrogyenge folyamatok, amelyek hatáskereszt
metszete sokkal kisebb, mint a szkvarkokhoz vezető 
erős kölcsönhatásnál. Baerés mts. [11] számításai sze
rint pp-ütközésben 14 TeV tömegközépponti energiá
nál az éRéR, eLeL, 9 , 9 ,  és é v ,  párok maximum 1 pb 
hatáskeresztmetszettel állhatnak elő (ha m: > 100 GeV)
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5. ábra. Szkvarkok és gluínók számított előállítási hatáskeresztmetszetei a töme
gek függvényében az LHC 14 TeV tömegközépponti energiájánál, másodrendű 
közelítésben. Beenakker és mts. 191 alapján.

Ha m. > m a várható bomláslánc: g —> 
qq, q-> q%-,ha m. < ra~, például q -> gq,  
g bomlás léphet fel.

A közbenső tartományban sokféle bom
lás lehetséges, például qL -4 gq, g —4 bb, 
b -4 b%.

A neutralínók várhatóan nem hagynak 
nyomot a detektorban, ezért a folyamat 
hiányzó energiáját kell mérni, főleg a nya
lábra merőleges irányban ( E*iányzó).

A 6. ábra az LHC CMS detektorának le
hetőségeit mutatja szkvarkok, gluínók és 
Higgs-részecskék felfedezése szempontjából, 
mSUGRA-számításokra alapozva. Az ábrán 
az m,„ m1/2 paraméterek síkján a kimutatási 
határokat a SUSY-részecskék tömegének, va
lamint az elérhető időintegrált luminozitás 
függvényében adják meg. Ütközőnyalábos 
gyorsítóknál a reakcióhozam a reakció hatás
keresztmetszetével (c) és a luminozitással (Z) 
a következő kapcsolatban áll:

R  =  ö l .

A luminozitást cm 'V 1 egységekben szok
ták megadni, de a cm2 helyett használható 
a barn (vagy annak tört része) is (1 barn = 
10~24 cm2, 1 pbarn = 10“12 barn, 1 fbarn = 
10~15 barn). A luminozitás nem túl nagy in
tenzitások esetén:

r _ f r í  « '
A ’

ahol rí, illetve rí az ütköző részecskecso
mókban lévő részecskék száma,/a csomók 
ütközési frekvenciája, A pedig a nyalábke
resztmetszet az ütközési pontban.

A CERN-i CMS együttműködés újabban 
közzétett eredményei megemelték a kísérleti

és a szleptonok tömegének növekedtével a hatáske
resztmetszetek rohamosan csökkennek.

Hadronok ütköztetésénél qc[ —r %°2 y f reakció is 
létrejöhet direkt folyamatban. Mindazonáltal a neutra
línók és chargínók fő forrása az LHC-nál inkább a 
szkvarkok és gluínók bomlása lehet.

A SUSY-részecskék kísérleti kimutatása szempontjá
ból alapvető jelentőségű, hogy a szkvarkok és gluí
nók erős kölcsönhatás révén nagy hatáskeresztmet
szettel keletkeznek pp-ütközésekben, a TeV-es tarto
mányban. A várható bomlásláncok erősen függnek 
attól, hogy a gluínók tömege hogy viszonyúk a 
szkvarkokéhoz.

6. ábra. Az LHC CMS detektorának lehetőségei szkvarkok, gluínók 
és Higgs-bozonok kísérleti kimutatására, mSUGRA-számítások alap
ján. A kimutatást főleg fjj“’9'*5 + jetek analízisére alapozzák. A vastag 
görbék az 5a felfedezési határt jelzik, ami erősen függ az elérhető 
időintegrált luminozitástól. A vékony görbék azonos szkvark, gluínó 
és Higgs-bozon tömegekhez tartoznak. Tömegek GeV-ben. A sötéttel 
jelzett tartományok kizárhatók. Abdullin és mts. [12] alapján.
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7. ábra. A CERN-i CMS detektor építése közben.

határt. Kizárható a q (500 GeV) 
léte, valamint a g(500 GeV) 
léte is m0 < 350 GeV alatt
[CERN Courier, 2011. január,
7. o.]. A 6. ábrához hasonló 
ábra található az ATLAS együtt
működés [7] közleményében.
Az ATLAS együttműködés 
szerint az mSUGRA előrejel
zésekből a g (750 GeV) és 
g (750 GeV) SUSY-részecskék 
léte 95%-os konfidenciaszinten 
kizárható [CERNCourier, 2011. 
április, 8. o.]. Az elért időin
tegrált luminozitások mind a 
CMS-, mind az ATLAS-kísér- 
letekben 35 pbarn"1 volt, míg 
a tömegközépponti energia a 
^-ütközésekben = 7 TeV.
Az elért csúcsluminozitás:
8,4xl032 c m V  [CERN Cou
rier, 2011. június 5. o.]. A 
szeptemberi szám szerint [13-
o.] a q (750 GeV) és ,§(750 GeV) léte az m„ paramé
tertér többségében kizárható. Úgy látszik, hogy a kí
sérleti adatok az MSSM legegyszerűbb változatát nem 
részesítik előnyben, de a felderítendő lehetőségek 
tartománya még óriási.

Összefoglalás, kitekintés

Összefoglalóan megállapítható, hogy a CERN-i Nagy 
Hadronütköztető (LHC) kitűnő lehetőséget biztosít a 
szkvarkok és gluínók megtalálására. Ha 1 fb“1 időin
tegrált luminozitás és 14 TeV tömegközépponti ener
gia elérhető, a hiányzó energia plusz egy vagy több 
lepton detektálása elegendő érzékenységet biztosít a 
szkvark és gluínó SUSY-részecskék megtalálására szé
les tömegtartományban. A hiányzó (transzverz) ener
gia plusz jetek vizsgálata lehetőséget adhat a tömegek 
durva meghatározására.

A SUSY-részecskék megbízható azonosítását előse
gítheti a g q q , g %{2q ? , q -> 4  . <7
X°2 <7> ‘ I* és más elektrogyenge bomlásláncok
vizsgálata. Ezzel megnyílhat az út a szleptonok, char- 
gínók, neutralínók felfedezésére is, különösen ha tö
megük <0,5 TeV.

Az MSSM öt Higgs-bozonjának (b°, H°, A°, Efj  
előállítási esélyei is jók  a tgß és az mA paraméterek 
széles tartományaiban, ha 300 fbarn”1 időintegrált 
luminozitást sikerül elérni [71. Ezen belül is különö
sen jó a lehetőség a h megtalálására, ami valószínű
leg sok tekintetben hasonló sajátságokat mutat, mint 
a Standard Modell_Higgs-bozonja. Lehetőség nyílhat a 
%°2 —> h%° —> bb %° folyamat tanulmányozására is, 
amelynek hozama jelentős lehet.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy elengedhetetlen a 
detektorok pontos kalibrálása, a háttéreffektusok gon
dos számításba vétele.

A felfedezésen túl szükség van a részecskék töme
gének és más kvantumjellemzőinek meghatározására, 
valamint a szuperszimmetria-sértés mibenlétének 
(mSUGRA, GMSB, AMSB stb.) tisztázására. Az is el
döntésre vár, hogy az észlelt kísérleti tények mely 
modellek előrejelzéseit támasztják alá, illetve zárják ki 
(MSSM, nem minimális SUSY, Rp paritás esetleges sé
rülése, szuperhúr, technikolor stb.).

Egy később megépítendő500 GeV-es elektron-pozit
ron ütköztető kevesebb SUSY-részecske előállítására 
adna lehetőséget, de sok szleptont és gaugínót detek
tálhatna. Különösen fontos, hogy lehetőséget adna 
precíziós tömegmérések elvégzésére és a részecskék 
sajátságainak, bomlási jellemzőinek pontosabb meg
határozására. A nagyobb precizitás alapvetően fontos 
lehet a különböző modellek alátámasztása (vagy kizá
rása) szempontjából, valamint szükség van rá a SUSY- 
sértés mechanizmusának tisztázásához is.
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NAGYFELBONTÁSÚ PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓP
AZ EÖTVÖS EGYETEMEN

2010 őszén az Eötvös Loránd Tudományegyetem Euró
pai Léptékkel a Tudásért, ELTE című pályázatával kö
rülbelül 3 milliárd forint támogatást nyert el, amiből 
750 millió forintot új műszerek, így egy nanokutatá- 
sokra is alkalmas, kétsugaras pásztázó elektronmik
roszkóp beszerzésére fordított. Az új elektronmikrosz
kópos laboratórium a Természettudományi Kar Fizikai 
Intézetében nyert elhelyezést. Ez az elektronmikrosz
kóp a világszínvonalat képviseli. Felszereltsége, méré
si lehetőségei Európában is a legjobbak közé sorolják. 
A pásztázó elektronmikroszkóp FEI Quanta 3D típusú, 
nagyfelbontású, kétsugaras készülék. A két sugár azt 
jelenti, hogy az elektronforráson kívül ionforrással is 
rendelkezik. Az elektronnyaláb és az ionnyaláb egy
aránt alkalmas arra, hogy mikroszkópi képet készít
hessünk, ugyanakkor az ionnyaláb az anyagminta fe
lületének megmunkálását is lehetővé teszi. Az 1. áb
rán az egyetemen felszerelt mikroszkópot láthatjuk.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mire képes ez a 
mikroszkóp, és kiragadott példákon keresztül azt, 
hogy az ELTE TTK kutatói milyen vizsgálatokhoz 
használják az új eszközt. Az új mikroszkóp bemutatá
sa előtt ismerkedjünk meg általában a pásztázó elekt
ronmikroszkópok működésének alapjaival.

A minta-elektron kölcsönhatás „termékei”

A hagyományos optikai mikroszkóp felbontóképessé
ge a diffrakciós korlát miatt optimális esetben sem 
jobb 200-300 nm-nél. A 20. század elején a tudomány

1. ábra. Az ELTE TTK Quanta 3D kétsugaras pásztázó elektronmik
roszkópja.

Havancsák Károly, Lendvai János
ELTE Természettudományi Kar

fejlődése azonban ennél jobb felbontást igényelt, és 
ekkorra már a technikai feltételek is adottak voltak az 
elektronmikroszkópok kifejlesztéséhez. A fejlesztések 
két irányban indultak el. Ennek eredményeként Ernst 
Ruska munkássága nyomán 1931-ban működni kez
dett az első átvilágítós, azaz transzmissziós elektron- 
mikroszkóp (TEM), amelynél az elektronsugár a vé
kony (jellemzően 100-500 nm vastagságú) mintát 
átvilágítva, elektromágneses lencserendszeren átha
ladva az optikai mikroszkópéhoz hasonló, párhuza
mos képalkotást használva hoz létre nagyított képet. 
A párhuzamos képalkotás azt jelenti, hogy a mikrosz
kópi kép valamennyi képpontja egyszerre jön létre. A 
másik irány a pásztázás elvét alkalmazza, amely a 
soros képalkotást használja. Ennek során a kép pont
jai nem egyszerre, hanem pontról-pontra, időben egy
más után jönnek létre.

Az első pásztázó elektronmikroszkópot (scanning 
electron microscope = SEM) Max Knoll hozta létre 
1935-ben. Az első kereskedelmi pásztázó elektronmik
roszkóp azonban csak az 1960-as években jelent meg. 
Azóta a SEM jelentős fejlődésen ment keresztül és 
rendkívül elterjedt eszközzé vált, több tízezer példány 
működik szerte a világon. A népszerűség oka egyrészt 
az, hogy a vizsgálandó minta előkészítése viszonylag 
egyszerű, szemben az átvilágítós mikroszkóppal, vé
konyítási nem igényel. Másrészről, bár jobbára csak a 
minta felületének közeléből kapható információ, a leg
jobb mikroszkópokkal szerkezeti, topografikus és ösz- 
szetételbeli adatokat is nyerhetünk. A pásztázó elekt
ronmikroszkópban a fókuszált elektronnyaláb a minta 
felületét pásztázza, miközben különböző „termékeket” 
vált ki a felületből. Mivel a pásztázó elektronmikrosz
kópban többnyire vastag mintát használunk, ezért álta
lában a bombázó nyaláb nem jut át a mintán. Ilyenkor 
a kölcsönhatás „termékei” csak a minta nyaláb felőli 
oldalán jelennek meg, ahogyan azt a 2. ábra mutatja. 
A mikroszkópban a képek létrehozására az alábbi „ter
mékeket” használjuk:

-  Szekunder elektronok. Elsősorban gyengén kötött, 
külső héjon lévő elektronoktól erednek, amelyeket a 
nyaláb kiüt a helyükről. Ezeknek az elektronoknak

2. ábra. Az elektron-anyag kölcsönhatás termékei.
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kicsi az energiájuk, zömmel 5-10 eV energiával rendel
keznek. Összegyűjtve topografikus (felületi) informá
ciót adnak a pásztázó elektronmikroszkópiában.

-  Visszaszórt (backscattered) elektronok. Az ere
deti nyalábból rugalmas, nagyszögű szórást szenve
dett elektronok. Ezek energiája általában 10 keV 
nagyságrendű. A visszaszórt elektronokkal létrehozott 
kép rendszámkontrasztot mutat, ami azt jelenti, hogy 
a különböző elemeket tartalmazó képrészek jól elkü
lönülnek a képen.

-  Röntgenfotonok. A mintát bombázó elektronnya
láb rendelkezik akkora energiával, hogy a minta 
atomjainak belső héjáról elektront üthessen ki. Az 
ilyen elektronhiány magasabb energiájú elektronpá
lyáról betöltődik, miközben a két héj energiakülönb
ségének megfelelő energiájú röntgenfoton keletkezik. 
Minthogy ez az energia jellemző az őt kibocsátó atom
ra, ezért -  a mintából távozó röntgenfotonok energiáját 
megmérve -  információt nyerhetünk a minta kémiai 
összetételére.

Van olyan pásztázó elektronmikroszkóp is, amely vé
kony minták esetén a minta túloldalán megjelenő jelek
ből is tud képet készíteni (scanning transmission elect- 
ronmicroscope = STEM). Az ELTE TTK új mikroszkópja 
is ilyen. Ilyenkor a minta túloldalán megjelenő „termé
kek” is felhasználhatók képalkotásra. Az ilyen kép ha
sonló információt hordoz, mint a transzmissziós elekt
ronmikroszkóp képe, hiszen ugyanazokat a nyalábokat 
használja (előre és kis szög alatt rugalmasan szórt elekt
ronok). A képalkotás módja természetesen ilyenkor is a 
pásztázó mikroszkópra jellemző soros leképezés, és a 
felbontóképesség körülbelül egy nagyságrenddel elma
rad a manapság használatos TEM-ekétől.

elektronnyaláb
elektronágyú

«------gyorsító anód

mágneses lencse

képemyővezérléshez

szekunderelektron- 
minta detektor

3- ábra. A pásztázó elektronmikroszkóp felépítése.

A lencse fókusztávolsága és a nyaláb mérete a min
tán az elektromágnes áramával szabályozható. A nya
láb minimális átmérője a mintán ~1 nm.

A pásztázó tekercsek segítségével a nyaláb sorról- 
sorra végigpásztázza a minta felületét. Az elektronnya
láb által a mintából kiváltott szekunder elektronokat 
(SE), visszaszórt elektronokat (backscattered electron = 
BSE) és röntgenfotonokat a minta felett elhelyezett 
detektorok érzékelik. A legegyszerűbb pásztázó elekt
ronmikroszkópokban csak szekunderelektron-detektor 
van, a Quanta 3D mikroszkóp azonban mindhárom 
„termékre” rendelkezik detektorokkal.

A pásztázó elektronmikroszkóp felépítése

A pásztázó elektronmikroszkóp fontosabb egységei: 
elektronforrás, objektív lencse, pásztázó tekercsek, 
detektor(ok), mintatartó. A pásztázó elektronmikrosz
kóp elvi felépítését a 3■ ábra mutatja.

Az elektronmikroszkópokban az elektronok forrása 
az elektronágyú. Az elektronágyúban az elektronok a 
katódból izzítás hatására (izzókatódos forrás) vagy 
pedig kihúzó elektromos tér hatására (téremissziós 
forrás) lépnek ki. A Quanta 3D mikroszkóp forrása 
egy harmadik típusba tartozik. Itt termikusán is segí
tett téremissziót alkalmaznak (Schottky-forrás). A for
rás anyaga volfrám, amelynek felülete kis elektron
kilépési energiával rendelkező cirkónium-dioxiddal 
(Zr02) van bevonva.

A katódból kilépő elektronokat elektromos tér 
gyorsítja a szükséges energiára. A pásztázó elektron- 
mikroszkópokban az elektronok maximális energiája 
általában Amax = 30 keV, és ez az energia a kisebb 
energiák felé állítható.

A forrásból kilépő nyalábot elektromágneses elven 
működő lencse fókuszálja. Az elektronmikroszkópok
ban alkalmazott elektronlencsék a Lorentz-erőhatás 
alapján működő mágneses lencsék.

A képalkotás elve

A kép létrehozásában a lencséknek nincs közvetlen 
szerepe, ezért a pásztázó mikroszkópok esetén nem 
is érvényes a felbontásra vonatkozó Abbe-feltétel. A 
soros képalkotás esetén a felbontást meghatározó 
tényezők: a nyaláb mérete a minta felületén, a nyaláb 
által a felület alatt gerjesztett térfogat, illetve a mintá
ból kilépő termék energiája.

Hogyan jön létre a kép? A képalkotás elvét a 4. 
ábra mutatja. A minta felületét pásztázó elektronnya-

4. ábra. A pásztázó elektronmikroszkóp működésének elve.
beeső nyaláb
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lábot egy pásztázó generátor vezérli. Ugyanez a gene
rátor vezérli pontról-pontra a képernyő pontjainak 
aktiválását. A nyaláb által kiváltott elektronok vagy 
röntgenfotonok intenzitását az adott termékre érzé
keny detektor érzékeli. A detektorok jele modulálja a 
megjelenítő képernyő képpontjainak intenzitását. Ha 
a minta felületének emissziója változik, akkor ez a 
változás látszik a képernyőn, és így alakul ki a képer
nyőn pontról-pontra a minta felületének emisszióját 
jellemző kép. A kép mérete állandó, hiszen ez a kép
ernyő mérete. A nagyítás attól függ, hogy a minta fe
lületén mozgó elektronnyaláb mekkora felületet pász
táz. Ha kis felületrészt pásztázunk, akkor nagy a na
gyítás (ez akár milliószoros is lehet), ha nagyobbat, 
akkor csökken a nagyítás.

A mikroszkópban az elektronnyaláb vákuumban 
halad, de a mikroszkóp egyes részeiben a vákuum 
értéke különböző. A legnagyobb vákuumot a forrás 
igényli, itt 10”7 Pa a nyomás. A legkisebb vákuumér
ték a mintatérben van, ahol 10"2~10~3 Pa uralkodik. A 
két érték között a mikroszkóp oszlopa mentén elhe
lyezett vákuumszivattyúk hatására a nyomás folytono
san változik.

A pásztázó elektronmikroszkóp működéséből kö
vetkezik, hogy az elektronnyaláb töltést juttat a felü
letre. Az nem engedhető meg, hogy a töltés felhalmo
zódjon a minta felületén, mert a felhalmozódó tölté
sek elektromos tere kölcsönhat a pásztázó nyaláb 
elektronjaival, ami meghamisítja a képet, lehetetlenné 
téve a felületi objektumok vizsgálatát. Vezető minta 
esetén nem nehéz megakadályozni a feltöltődést. 
Elegendő ehhez az, hogy a mintát vezető ragasztóval 
rögzítsük a leföldelt mintatartóhoz.

Ha a minta szigetelő (például kőzetek, biológiai 
minták), akkor a töltés elvezetésének hagyományos 
megoldása az, hogy vékony vezető réteggel vonják be 
a felületet. Ez a réteg általában arany vagy szén, ame
lyet párologtatással lehet a felületre juttatni.

5. ábra. A FIB-bel kialakított keresztmetszeti felületen vizsgálható 
minta belsejének szerkezete.
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A Quanta 3D mikroszkóp sajátosságai
A mikroszkóp üzemmódjai
A Quanta 3D mikroszkóp többféle üzemmóddal is 
rendelkezik. Vezető minták esetén a nagyvákuum 
üzemmód használatos. Mint ahogy korábban megje
gyeztük, ilyenkor a minta felületéről könnyen eltávo
zik a rájutó elektromos töltés, így nem zavarja a kép
alkotást. Szigetelő minták vezető réteg rápárologtatá- 
sával vezetővé tehetők, és így nagyvákuumos üzem
módban vizsgálhatók. Ebben az üzemmódban a sze- 
kunderelektron-detektorral ideális esetben 1 nm ma
ximális felbontás érhető el. A szekunderelektron-ké- 
pek topografikus információt hordoznak és jellem
zőjük, különösen kisebb nagyítás esetén, a nagy 
mélységélesség.

A párologtatás nem mindig előnyös. Különösen 
nem előnyös a nanoméretű objektumok esetén, hi
szen elfedi, sőt megváltoztatja a felület tulajdonsá
gait. Ezért a Quanta 3D mikroszkóp más megoldást is 
kínál. Az alacsonyvákuumos üzemmódban a minta
térben 30-130 Pa nyomású vízgőz van. A vízgőzben 
haladó elektronnyaláb ionizálja a molekulákat. Az 
így keletkező pozitív ionok a mintára jutva képesek 
semlegesíteni a felületre jutó negatív töltéseket (elekt
ronokat).

A vezető és szigetelő mintákon kívül létezik a min
ták harmadik csoportja, mégpedig általában a bioló
giai eredetű minták, amelyek víztartalmuk gyors el
vesztése miatt nehezen viselik a vákuumot. Az ilyen 
minták mérésére a Quanta 3D mikroszkóp harmadik 
üzemmódot kínál. Ebben az üzemmódban a minta 
1000 Pa (-10 torr) nagyságrendű nyomáson közel 
100% páratartalmú közegben van, így nem következik 
be vízvesztés. Ezt az üzemmódot környezeti üzem
módnak nevezzük.

Minden üzemmódban lehet szekunder- és vissza- 
szórtelektron-képet készíteni, valamit röntgenanalízist 
végezni.

Fókuszált ionsugaras berendezés
A kétsugaras Quanta 3D mikroszkóp második nya
lábja fókuszált ionsugár (focused ion beam = FIB). 
Az ionágyú Ga-ionokat gyorsít £max = 30 keV maxi
mális energiára. Az ionnyaláb forrása, fókuszálása és 
pásztázása sok tekintetben hasonlít az elektronnya
láb esetében elmondottakhoz. Az ionsugár jelenléte 
megsokszorozza a mikroszkóp lehetőségeit. Az ion
nyaláb ugyanis akkora energiával rendelkezik, hogy 
porlasztás útján képes a minta felületének alakításá
ra. Például az ionnyalábbal a minta felületébe bele
vágva és egy sima felületet kialakítva, a kereszt- 
metszet mentén is lehetségessé válik a minta tulaj
donságainak vizsgálata. Az 5. ábrán ilyen kereszt
metszeti bemetszést láthatunk. Az ionnyalábbal a 
minta elvékonyítása is lehetséges, amivel a transz- 
missziós elektronmikroszkóp számára készíthetünk 
vékony mintákat. Ha a vizsgálatok szükségessé te
szik, akkor a mintából kifaraghatók tetszőleges alakú
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objektumok, amiket azután további vizsgálatoknak 
lehet alávetni, esetleg más eszközökben. A Fizikai 
Szemle egy későbbi számában megjelenő cikk foglal
kozik például olyan kis objektumok (néhány 100 nm 
átmérőjű oszlopok, mikropillárok) mechanikai tulaj
donságainak vizsgálatával, amelyeket a FIB berende
zéssel készítettünk el.

A FIB berendezés nanolitográfia készítésére is al
kalmas. Ez azt jelenti, hogy akár néhányszor 10 nm 
szélességű Pt, C vagy szigetelő réteg leválasztása is 
lehetséges a minta felületére. A leválasztandó anyag 
atomjait prekurzor gáz tartalmazza, amelyet fúvókák 
juttatnak a minta felületére. Ahol az ionnyaláb éri a 
felületet, ott a prekurzor gáz szétbomlik, és a leválasz
tandó atomot a felületen hagyja. Az ilyen leválasztás 
segíti a keresztmetszeti és a TEM minták készítését, de 
alkalmas területek megjelölésére vagy nanoméretű 
elektromos hozzávezetések készítésére is.

Röntgenanalízis
A minta felületéről távozó röntgenfotonok a mintában 
található elemekre jellemző energiával rendelkeznek, 
számuk pedig első közelítésben arányos az elemek 
koncentrációjával. Az energia és a beütésszám méré
sével tehát kvalitatív és kvantitatív elemanalízis vé
gezhető.

A hagyományos röntgendetektor lítiummal adalé
kok szilícium félvezető detektor. Ennek hátránya a 
viszonylagos lassúság, és az, hogy állandóan folyé
kony nitrogén hőmérsékleten kell tartani. A Quanta 
3D mikroszkóp újfajta, úgynevezett szilícium drift 
detektorral rendelkezik. A szilícium drift detektor 
anyaga nagytisztaságú szilícium, ezért működés köz
ben elegendő Peltier-elemes hűtést alkalmazni, 
amely körülbelül — 60 °C fokon tartja a detektort. A 
detektor holtideje kicsi, ezért gyors jelfeldolgozást 
tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy másodpercenként 
105 foton fogadására alkalmas. Az energiafelbontás is 
jobb a hagyományos félvezető detektorokhoz képest. 
A Mn Ka 5,9 keV energiájú vonalára az energiafelbon
tás AE = 130 eV.

Elemanalízis végezhető a minta egy pontján, vagy 
egy kijelölt területén. Ilyenkor az elsődleges ered
mény röntgenspektrum formájában jelenik meg. A 
spektrumból meghatározható a minta elemösszetétele 
és az is, hogy az elemek milyen koncentrációban van
nak jelen. A koncentrációmérés pontossága standard 
minta nélkül 1—5%. A mérendő mintával azonos elem
összetételű és ismert koncentrációjú standard minta 
birtokában a koncentrációmérés relatív pontossága 
akár 0,1% is lehet.

A röntgenanalízis felhasználható elemtérképek 
készítésére. Ilyenkor a nyaláb a minta felületét pász
tázza, és az elemspektrum vonalai közül kiválasztha
tók azok, amelyeknek felületi eloszlását különböző 
színekkel megjeleníteni kívánjuk. Az elemtérképek 
egymásra és az elektronokkal készített képekre is rak
hatók, így az egyes felületi objektumok elemösszeté
tele láthatóvá tehető és könnyen azonosítható.

Visszaszórt elektronok diffrakciója

A visszaszórt elektronok diffrakcióra is alkalmasak 
(electron backscattered diffraction = EBSD). A transz- 
missziós elektronmikroszkópban vékony mintákon kap
ható diffrakciós kép egykristály esetén diffrakciós pon
tokból álló ábrát ad, amely ábrából a kristályszerkezetre 
és a kristály orientációra vonatkozó információ nyerhe
tő. Hasonló információ nyerhető a pásztázó elektron- 
mikroszkópban a visszaszórt elektronok által létrehozott 
diffrakciós képből. Azonban a pásztázó elektronmik
roszkópban általában vastag mintákat használunk, ezért 
a diffrakciós ábra nem pontokból áll, hanem diffrakciós 
sávokat (Kikuchi-sávokat) látunk. A Kikuchi-sávok irá
nyából és egymáshoz viszonyított helyzetéből meghatá
rozható a mintát alkotó kristályszemcsék kristályszer
kezete és orientációja. Az ilyen ábra alkalmas a minta 
textúrájának vizsgálatára is. A különböző orientációjú 
szemcsék különböző színekkel jeleníthetők meg, és így 
a minta kijelölt területéről orientációs térkép készíthető. 
A diffrakciós kép egy a mikroszkópon belül elhelyezke
dő fluoreszcens ernyőn jelenik meg, ezt egy mögötte el
helyezkedő CCD-kamera digitális képpé alakítja és 
megjeleníti a képernyőn. Az ilyen detektort Hikari-ka- 
merának nevezzük. A Fizikai Szemle egy további szá
mában az EBSD képek készítéséről és felhasználásáról 
olvashatunk további érdekességeket.

Az ELTE TTK-n a SEM/FIB rendszerrel 
kapcsolatos kutatások

A fentiekben láttuk, hogy a Quanta 3D SEM/FIB rend
szer sokoldalú kísérleti munkát tesz lehetővé. Ennek 
megfelelően a Természettudományi Karon rendkívül 
széles skálán használjuk ki a mikroszkóp adta lehető
ségeket. Szubmikronos és nanotartománybeli fizikai, 
kémiai, biológiai, anyagtudományi, geológiai és inter
diszciplináris kutatások folynak a mikroszkópon. Már 
eddig több mint 50 kutatási témában használtuk azokat 
a lehetőségeket, amelyeket a kétsugaras rendszer kínál. 
Valamennyi témát itt most nem tudjuk felsorolni, de 
jellemzésképpen néhányat közülük megemlíthetünk.

Nanoméretű kolloidális gömböcskék előállítása és 
tulajdonságainak vizsgálata gyógyszerhordozó tulaj
donságainak megismerése céljából. A részecskék mé
reteloszlásának, alakjának és felületi tulajdonságainak 
vizsgálatában a SEM/FIB rendszer egyedülálló.

FIB-bel kialakított 100-1000 nm átmérőjű fém  egy
kristály hengerek (mikropillárok) előállítása és vizs
gálata. Az ilyen mikropillárok különleges mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a kialakítást 
követően nanoindenterrel vizsgálhatók.

Ferromágneses nanorészecskék előállítása és tulaj
donságainak, méreteloszlásának vizsgálata. Az ilyen 
ferromágneses nanorészecskék a humán gyógyászatban 
irányított gyógyszertranszport céljaira használhatók.

A régészet is kezdi meghódítani a nanotartományt. 
Az egyik régészeti témában a Kárpát-medencében 
feltárt avarkori kengyelek vas anyagának származása
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és a megmunkálás technológiája a kutatás tárgya. A 
másik régészeti téma azt vizsgálja, hogy a középkori 
magyar aranyművesek milyen eljárással készítették a 
ruhák, ékszerek és kegytárgyak díszítésére használt 
nemesfém lemezeket és huzalokat.

Több kutatócsoport is vizsgálja a rendkívül nagy de
formációval előállított nanoszemcsés fémek tulajdonsá
gait. Az ilyen anyagok kiemelkedően jó mechanikai, 
elektromos és korrózióálló tulajdonságokat mutatnak.

Egy másik csoport meteoritok szerkezetét vizsgálja. A 
kétsugaras mikroszkóppal vizsgálhatók például azok a 
nagynyomáson létrejövő fázisok, amelyeket a légkörbe 
való belépés során kialakuló lökéshullám hozott létre.

Biológusok, geológusok és fizikusok együtt vizs
gálják a budai meleg forrásokban élő baktériumtör
zsek barlangképződésben és a rádium-felhalmozás
ban játszott szerepét. A mikroszkóp környezeti üzem
módja vizes környezetben is vizsgálhatóvá teszi a 
baktériumtelepeket.

Geológusok vizsgálják az ősi vulkáni kőzetekben 
bezáródott olvadékzárványok tulajdonságait. A zár
ványok feltárásában a fókuszált ionnyaláb egyedülálló 
lehetőséget kínál.

Számos más téma is használja a Quanta 3D mik
roszkóp különleges tulajdonságait, hiszen nagy előny, 
hogy ezek a tulajdonságok egy rendszerben találha
tók, és az is, hogy egy ilyen világszínvonalú eszköz 
használata céljából nem kell távoli országok kutatóin
tézeteit felkeresni.

A rendszer külső felhasználók számára is nyitott. A 
kétsugaras mikroszkópon máris több egyetemen kí
vüli hazai és külföldi csoport dolgozik.

Befejezés és köszönetnyilvánítás

Jó döntésnek bizonyult az ELTE TTK-n, hogy a kuta
tóegyetemi pályázat nyújtotta finanszírozási lehetősé
get nem elaprózta, hanem nagyműszerek vásárlására 
fordította. Ezek egyike a Quanta 3D kétsugaras mik
roszkóp. A mikroszkópon együtt dolgoznak fiziku
sok, vegyészek, biológusok, geológusok és régészek, 
hiszen a témák többsége interdiszciplináris jellegű. Az 
együttdolgozás egymás eredményeinek megismeré
sén túl az együttgondolkodást, a problémák közös 
erővel történő megoldását is jelenti, ami új minőséget 
is teremt. Az eszközt 2010 őszén telepítettük, és a 
közös munka eredményeképpen azóta több mint 50 
olyan publikáció és konferencia-előadás született, 
amelynek létrejöttében a kétsugaras rendszernek dön
tő szerepe volt.

Aki a rendszer tulajdonságaival és a rajta folyó ku
tatási témákkal kapcsolatban szeretne bővebb infor
mációhoz jutni, annak rendelkezésére áll a projekt 
honlapja, a submicro.elte.hu internetes címen.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg (a támogatás száma TAMOP 4.2.1/B- 
09/1/KMR-2010-0003).

VÖRÖS LIDÉRCEK
-  GIGANTIKUS »TŰZIJÁTÉK. A FELSŐLÉGKÖRBEN

Bőr József,3 Barta Veronika3,13 
aMTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron 

bNyugat-Magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, Sopron

A zivatarfelhők fölött nagy magasságban megjelenő 
felvillanások egyik típusa a „vörös lidérc”, amit a 
nemzetközi szakirodalomban red sprite néven tarta
nak számon. A sprite-ok az angolszász mitológia szár
nyas tündérei, akik például az őszi levelek elszínező
déséért is felelősek. Zivatarfelhők fölötti névrokonaik 
mindössze annyiban hasonlítanak hozzájuk, hogy 
nehéz őket megfigyelni, valamint fölfedezésük leg
alább annyi kérdést vetett föl, illetve olyan élénk (tu
dományos) érdeklődés irányult feléjük (különösen az

Az MTA GGKI-ban végzett munkát az OTKA T-034039, TS-40848, 
NI-61013, K-72474 témái és a Magyar Űrkutatási Iroda pályázati 
támogatásai segitették. A nemzetközi kapcsolatok kialakításában az 
European Cooperation in Science and Technology (COST) A 
villámkisülés fizikája és hatásai (The Physics of Lightning Flash 
and Its Effects) című P18-as számú akciója játszott számottevő 
szerepet. A szerzők köszönetét mondanak Sátori Gabriellának a 
kutatómunkában nyújtott hasznos tanácsaiért.

első években), mintha valóban tündért fogtak volna. 
Nevüket mégis e hasonlóságok alapján kapták. A vö
rös lidérc elnevezés is csupán ezt igyekszik tükrözni, 
ezért e jelenségek éppen csak annyiban kapcsolhatók 
a hazai mondák lidérceihez/lúdvérceihez, mint a vi
lágűr barna/fehér törpéi (csillagai) a kerti törpékhez.

Kialakulás és morfológia

A vörös lidércek légköri elektromos kisülési jelensé
gek, amelyek a meteorológiai értelemben vett felsőlég
körben, azaz a zivatarfelhők teteje és az (éjszakai) 
ionoszféra alsó határrétege közötti térrészben alakul
nak ki. Ez közepes szélességeken 15-100 km-es ma
gasságtartománynak felel meg. A felsőlégköri kisülés
hez szükséges elektromos tér intenzív troposzférikus 
villámkisüléseket követően jöhet létre aktív zivatargó-
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a) árnyékoló réteg c) ionoszféra
/  +T+:fT+T+++++++++++++++-l-++++++++++

1. ábra. Kvázi-stacionárius elektromos tér kialakulása a zivatarfelhő fölött pozitív felhő-föld villám
kisülés után (forrás: http://www.ess.washington.edu/Space/AtmosElec/spriteinfo.html).

cok fölött (1. ábra). Az l.a  
ábra az elektromos töltések 
zivatarfelhőkbeli általános, 
nagyléptékű eloszlását szem
lélteti. Egy pozitív felhő-föld 
villámot követően ( l.b  ábra) 
a felhőben maradó negatív 
töltések újrarendeződéséhez 
szükséges rövid ideig a felhő 
és a szabad töltéseket tartal
mazó ionoszféra alsó határré
tege között egy kvázistacioná- 
rius elektromos tér alakul ki 
( l.c ábra).

A felsőlégkörben fölépülő 
elektromos tér erőssége a tro- 
poszférikus villámkisülés füg
gőleges töltésmomentum-változásának1 * függvénye, 
mivel jó árnyékolást föltételezve a (példában) pozitív 
töltések eltávolítása egyenértékű egy azonos nagysá
gú és kiterjedésű, de ellentétes előjelű töltésgóc sem
leges környezetben való elhelyezésével. így például 
egy magasabban elhelyezkedő és/vagy nagyobb töl
tés nagyobb térerősség kialakulásához vezet. Ameny- 
nyiben ez a térerősség meghalad egy kritikus értéket, 
bekövetkezhet a kisülés a zivatarfelhő teteje és az 
ionoszféra közti térrészben (2. ábra).

A fönti elképzelést még 1925-ben vetette papírra C. 
T. R. Wilson [1], aki -  följegyzései szerint -  maga is 
látni vélt ennek megfelelő felvillanásokat zivatarok 
fölött. A jelenség hivatalos fölfedezése mégis mintegy 
65 évvel későbbre datálódik, amikor John Wincklerés 
két munkatársa éjszakai sarki fény (Aurora borealis) 
észlelés tesztelése közben véletlenül kapott lencse
végre néhány vörös lidércet. A hiteles felvételeknek 
köszönhetően a légkörkutatók figyelme a zivatarfel
hők fölé irányult, ahol a fokozott megfigyeléseknek 
köszönhetően nemcsak vörös lidérceket, hanem szá
mos további, szintén elektromos aktivitáshoz kapcsol
ható fényjelenséget is sikerült észlelni. A változatos 
jelenségcsoportot alkotó felsőlégköri elektro-optikai 
emissziók (FEOEM, a szakirodalomban transient lu
minous events -  TLEs) közül e cikkünkben a vörös 
lidércekről esik több szó. Az érdeklődő olvasó pél
dául az egyik szerző doktori értekezésében találhat 
további részleteket e jelenségekről [2],

A vörös lidércek első észlelései után már behatárol
ható volt, hogy ezen emissziók 60-80 km-es magasság
ban alakulnak ki. A későbbi, nagysebességű (103—104 
képkocka/másodperc) videofelvételek arra is rávilágí
tottak, hogy a lidérc jellemzően a környező elektromos 
térben lefelé haladó, fókuszált, kvázi-önfenntartó kisü
lési frontként (streamer) jelenik meg. Az elsődleges 
streamer az alsóbb légrétegekbe érve egyre több szálra 
ágazik. A kezdeti alakot a kisülési front központi csa
tornájából induló, fölfelé haladó, esetenként szintén

1 A villámkisülés függőleges töltésmomentum-változása a kisülés
során átáramlott töltések mennyiségének és a kisülő töltéscentrum
magasságának szorzata.

elágazó további hasonló streamerek követhetik, ame
lyek nagyobb magasságban diffúz emissziófelhőbe me
hetnek át. így a jelenség a különböző esetekben az 
egyszerű oszlopos alaktól a faágakhoz hasonlóan el
ágazó változaton keresztül az összetettebb -  répára, 
medúzára vagy madárra emlékeztetőig -  különböző 
végső formát ölthet (3- és 4. ábra). A teljes alakzat csak 
a hosszabb (több ezredmásodperces) expozíciós idejű 
filmkockákon vagy fényességtartó (peak bold) felvéte
leken jelenik meg, mivel a kisülési frontok áthaladása 
után a kisülési csatorna általában nem marad fényes.

A kisülés alapfolyamata alig néhány ezredmásod- 
perc alatt lejátszódik. A lefelé haladó kisülési frontok
ban keletkező szabad elektronok a környező elektro
mos térben fölfelé mozognak, és a kisülési csatorna 
felső szakaszában koncentrálódva egy másodlagos 
ionizációs hullámot okozhatnak, aminek következté
ben a csatorna felső hányada fölfénylik (31. Ez az 
emisszió többször tíz ezredmásodpercig is fönnma
radhat. A kutatók szerint valószínűsíthető, hogy az 
egyes esetekben fölfelé induló és elágazó kisülési 
frontokat is ilyen töltésrezervoár táplálja, az elmélet e 
része azonban még igazolásra vár.
2. ábra. Elektromos térerősség különböző magasságokban, eltérő 
függőleges töltésmomentumú villámkisülések után -  Wilson-diag- 
ram [7].
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3. ábra. Sopronból fényképezett vörös lidércek. a) Oszlopok és 
medúzák a Cseh Köztársaság fölött 2009. augusztus 2-án (Universal 
Time Coordinated = 22:34:29,059, észlelő: Bór József), b) Madárra 
emlékeztető alakzatok Ausztria fölött 2008. augusztus 7-én (UTC = 
22:56:42,893, észlelő: Barta Veronika). Alul a soproni sörgyár kivilá
gított víztornya látható.

Megfigyelések szerint mind a lefelé, mind a fölfelé 
haladó kisülési frontok elágazásánál, illetve kereszte
ződésénél a környezetüknél fényesebb tartományok, 
„gyöngyök” {beads) jöhetnek létre. A gyöngyök élettar
tama a kisülési frontokéhoz képest hosszú; ugyancsak 
akár többször tíz ezredmásodpercig is láthatók marad
nak. Az elektromos eredetű fölfénylések mellett nem 
zárható ki az ionizáció hatására bekövetkező kémiai át
alakulások közben gerjesztett légköri összetevők hosz- 
szabb időállandójú relaxációjától eredő fénysugárzás 
sem. Ezeknek a lassabban elhalványuló emisszióknak 
köszönhetően a vörös lidércek egyes (főleg központi) 
részei valamivel könnyebben észlelhetők {3.a ábra).

A vörös lidércek méretei tekintélyt parancsolóak 
{4. ábra). Az oszlop alakúak átmérője néhányszor

4. ábra. Sopronból fényképezett répa alakú vörös lidércek. a) Szlovénia fölött, a megfigyelőhelytől 
100-120 km-re 2010. augusztus 8-án (UTC = 20:22:46,369, észlelő: Barta Veronika). Alul a körülbe
lül 60 m magas soproni TV adótorony látható a megfigyelőhelytől légvonalban körülbelül 1 km-re. 
b) A cseh-német határ közelében 2007. július 21-én (UTC = 20:58:45,652, észlelő: Bór József). Alul 
a soproni sörgyár kivilágított víztornya látható.

száz méter és 1,5 km közötti, míg hosszuk széles hatá
rok között változik, megközelítheti a 15-20 km-t is. A 
répa alakú lidércek központi, legfényesebb részének 
hossza is ebbe a mérettartományba esik, míg legna
gyobb átmérőjük meghaladhatja a 8-10 km-t. A lefelé 
elágazó „hajszálgyökerek” szélsőséges esetben egé
szen a felhőtetőig leérhetnek, a felső diffúz emisszió
felhők teteje pedig 85-90 km-es magasságig ér, átmé
rőjük 10-15 km-es {4.b ábra). A felsőlégköri kisülé
sek a troposzférikus villámok kisülési csatornáit kiala
kító elővillámoknak/előkisüléseknek felelnek meg, 
csak a felsőlégkörben nem következik be a fő villám
kisülés {return stroke). Összehasonlításképpen a tro
poszférikus elővillámok kisülési csatornája 1-10 m 
átmérőjű [4], A méretek eltérése elsősorban a felsőlég
körben uralkodó, nagyságrendekkel alacsonyabb 
légnyomásnak és -sűrűségnek tulajdonítható.

A vörös lidércek ritkán fordulnak elő magányosan. 
Jellemzőbb, hogy több elem jelenik meg egyszerre (3- 
ábra), vagy alkalmanként gyorsan egymás után. A na
gyobb csoportok által elfoglalt terület vízszintesen az 
50 km-es átmérőt is elérheti, mint például a nagyszá
mú, kiemelkedően fényes elemet tartalmazó, medúzá
hoz hasonlatos összetett eseményeknél.

Sugárzásuk összetétele

Az emissziók optikai spektrumát 50-60 km-es magas
ság fölött a szabad elektronokkal való ütközések köz
ben gerjeszteti semleges nitrogénmolekulák relaxá- 
ciójából eredő vörös és közeli infravörös sugárzás 
uralja (5- ábra). A jelenség nevében a „vörös” jelző 
erre utal. Ehhez a csökkenő magassággal egyre na
gyobb mértékben adódik hozzá az egyszeres pozitív 
töltésű nitrogén molekulaionok hasonló mechaniz
musból eredő, ám kék színű járuléka. A kékes szín a 

lidérc alsóbb indáinál domi
nánssá is válik. A vörös lidér
cek fénysugárzásához nagyon 
hasonló az alacsony nyomású 
kisülési csövekben létrehozott 
gázkisülésé {6. ábra).

A FEOEM-ek fényességét 
általában a sarkifény-kutatás- 
ban használatos rayleigh egy
ségekben (R) adják meg. 1 R 
1010 olyan foton, amely az ész
lelés irányában végtelen, 1 m2 
keresztmetszetű oszlopban ke
letkezett, és az oszlop kereszt- 
metszetén az észlelő felé 1 s 
alatt lépett ki. Például az éjsza
kai égbolt sugárzása 250 R kö
rüli. Az emissziók élettartamát 
pontosabban fotométeradatok 
alapján lehet meghatározni. A 
vizsgálatok szerint a legfénye
sebb vörös lidércek sugárzása 
többször 10 MR (1 MR = 106 R)
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5. ábra. Vörös lidérc mért spektrumai, a) A felső részen a N2 moleku
la 2P gerjesztésének és a N2 ion IN  gerjesztésének relaxációs so
rozatához tartozó hullámhosszak láthatók. A folytonos vonal a mért 
spektrum, a szaggatott pedig modellszámítás eredménye ([5], 3.8 áb
ra). b) A felső részen a N2 molekula IP  gerjesztésének relaxációs so
rozatához tartozó hullámhosszak láthatók, a függőleges vonalak a 
sarki fény (Aurora borealis) eiektronbecsapódások következtében 
várható emisszióinak modellezett intenzitását mutatják ([6], 3. ábra).

6. ábra. Vörös lidérc a valóságban (bal oldalon) és a kisülési cső
ben (jobbra) [71.

és néhány tized MR között változik, de rövidebb idő
skálára lebontva a kisülési frontoké az 5 • 10’ MR-t is 
elérheti.

A vörös lidércek teste az optikai sávon kívüli frekven
ciatartományban is sugározhat észlelhető intenzitású 
elektromágneses hullámokat a benne átfolyó áram vál
tozása révén. Ilyen sugárzást a nagyon alacsony frek
venciatartomány alsó hányadában, 1500 Hz alatt ész
leltek. A mért jelintenzitás arra utal, hogy a vörös lidér
cek testében bekövetkező függőleges töltésmomentum- 
változás esetenként akár az 1200 Ckm-t is meghaladhat
ja, azaz összemérhető lehet a jelenséget kiváltó troposz- 
férikus villám kisülésével.

Modellezésük

A klasszikus elektromos kisülés tulajdonságain alapuló 
modellek a vörös lidércek testében lezajló fizikai fo
lyamatokat a folyékony plazmára alkalmazott magne- 
to-hidrodinamikai megközelítéssel írják le. Az ezekre a 
modellekre épített számítógépes szimulációk számot 
adnak a lidércek alacsonyfrekvenciás sugárzásáról, és 
jól visszaadják a jelenség nagyléptékű struktúráit: a 
felső diffúz tartományt, az alsó szálas szerkezetet, vala
mint meghatároznak egy középső „átmeneti” tarto
mányt is. A streamerek elágazásainak statisztikai jel
lemzőit sikeresen modellezik a fraktáltulajdonságok 
fölhasználásával. E modellek hátránya, hogy nem 
adnak magyarázatot a jelenség morfológiai sokszínű
ségére, nem értelmezik a kisülési frontok fejlődését, és 
nem szolgáltatnak a megfigyelésekkel egyező strea- 
merméreteket. Nem lehetséges továbbá e modellek 
keretén belül értelmezni azon vörös lidércek megjele
nését, amelyeknél a keltő villámuk függőleges töltés- 
momentum-változása jóval a kritikus érték alatti volt.

E hiányosságok egy részét a vörös lidércek kialaku
lását lavinakisüléssel (runaway breakdown) magya
rázó elméletek áthidalják. A lavinakisüléses modellek 
nagyenergiájú elektronok keletkezését feltételezik a 
környező kvázistacionárius tér fönnállása alatt. Ezek a 
térben gyorsulva a légkör alkotóit szabad elektronok 
keletkezése közben ütközéssel ionizálják. Amennyi
ben az elektronok két ütközés között több energiát 
nyernek a tértől, mint amennyit az ütközésben elve
szítenek, elektronlavina jön létre, és a keletkező 
ionok relaxációs sugárzását mint vörös lidércet ész
lelhetjük. Mivel a légkör sűrűsége a jelenség kialaku
lásának magasságában közel 5 nagyságrenddel ki
sebb, mint a tengerszinten, a töltött részecskék sza
bad úthossza ennyiszer nagyobb. Nagyenergiájú, sza
bad elektronok ugyanakkor keletkezhetnek például a 
galaktikus kozmikus részecskék légkörben való ütkö- 
zéses fékeződése során, így a lavinakisülés kialakul
hat. A lavinakisülésen alapuló szimulációk néhány 
répa alakú emisszió esetében szolgáltattak a megfi
gyelésekhez leginkább közeli eredményeket.

Nem zárható ki az sem, hogy a kisülés beindulásá
hoz szükséges térerősség kialakításához akár a kvá
zistacionárius teret kialakító forrásvillám, akár vala
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mely azt szorosan követő másik villámkisülés elektro
mágneses impulzusa is hozzájárul [8]. Bár az impulzus 
csupán nagyon rövid időre növeli meg a térerősséget, 
ez is elegendő lehet, tekintve, hogy a streamerek 
spontán kialakulásához szükséges elektromos térnél 
gyengébb is elegendő ezek előrehaladásához és fönn
maradásához. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, 
hogy a kritikus térerősség értéke nem állandó, hanem 
helyileg csökkenhet -  például meteoritikus testek 
égésének hatására -  a kipárolgó fémionok révén meg
növekvő vezetőképesség miatt.

Az oszlop alakú vörös lidércek legtöbb megfigyelt 
tulajdonságát pontosan visszaadó elmélet szerint az 
elsődleges streamer(ek) kialakulása a forrásvillámlás 
után a nagyobb térerősség alatt álló teljes tértartomá
nyon átvonuló ionizációs hullám destabilizációjának 
következménye [3, 91. E modell arra is rámutat, hogy a 
semleges légkör sűrűségének és az alsó ionoszféra 
elektronsűrűségének gradiense a lefelé haladó kisülé
si frontoknak kedvez. Ez segíthet megválaszolni azt a 
kérdést, hogy a vörös lidércek miért szinte kizárólag 
pozitív polaritásé villámkisülések után jelennek meg.

Észlelésük, előfordulásuk

A vörös lidércek közvetlen optikai megfigyelése ha
talmas méreteik ellenére egyáltalán nem egyszerű, 
szabad szemmel majdnem reménytelen vállalkozás. A 
zivatarfelhők fölé kell látnunk, amihez a zivatartól 
távolabb kell lennünk. Legalább a cél irányában tiszta 
égbolt és jó látási viszonyok is szükségesek. Ha mind
ez adott, akkor is igen ébernek kell lenni, hiszen a 
jelenség rendkívül gyors lefolyása miatt egy rosszul 
időzített pislogáskor elszalaszthatjuk a fölvillanást. A 
feladatot nehezíti, hogy bár a zivatarok irányát (ame
lyek lehetnek akár a látóhatár alatt is) villámtérkép 
vagy műholdas felhőképek alapján be lehet határolni, 
legalábbis egyelőre nem tudjuk előre jelezni, hogy 
pontosan hol és mikor következik be egy-egy lidérc 
fölbukkanása. Ehhez járul még, hogy az éjszakai ég
bolton a rendkívül rövid időre megjelenő vörös és 
lilás színeket nehezen érzékeli a szemünk.

Nappal több tényező miatt sem láthatunk vörös 
lidérceket. Egyrészt a szórt napfény teljesen elfedi a 
nagyságrendekkel gyengébb emissziókat. Másrészt a 
nappali ionoszféra alsó határrétege jóval közelebb 
húzódik a földfelszínhez, ezért a felsőlégköri kisülé
sek 50-60 km magasan alakulhatnak ki, amihez a 
nagyobb légsűrűség miatt jóval nagyobb térerősség 
szükséges (2. ábra). Az ekkora térerősséget előidéző 
igen nagy függőleges töltésmomentum-változású vil
lámkisülések rendkívül ritkák.

Az emissziók megfigyeléséhez célravezetőbb, a 
hitelesség szempontjából pedig egyenesen nélkülöz
hetetlen egy megfelelő észlelő- és rögzítőegység al
kalmazása. Az optikát illetően érdemes minél na
gyobb fénygyűjtőképességű (kisebb f-értékű) válasz
tására törekedni, valamint az is előny, ha mind az 
optika, mind a kamera CCD-je (vagy az alkalmazott

fotoemulzió) a közeli infravörös tartományban is ér
zékeny. A lidércek alsó, szálas szerkezetének kékes 
sugárzását még érzékeny megfigyelőegységgel is csak 
ritkán sikerül megörökíteni. Ennek oka, hogy az eleve 
kisebb intenzitású kék fényből -  a Rayleigh-szórás 
miatt -  a légkörön át vezető hosszú út során kevés 
foton jut el a kameráig.

Az expozíció többi paraméterének behangolásánál 
a minél nagyobb érzékenység mellett olyan beállítást 
érdemes választani, aminél a képen a csillagok és az 
égbolt sötétje között a legnagyobb kontraszt van, mi
közben a kép zajossága a lehető legkisebb. Fényké
pezőgép használatakor sorozatfelvétel készítésével 
van a legnagyobb esélyünk vörös lidércek megörökí
tésére. A fényképeken vagy videofilmen általában 
könnyebb fölfedezni e jelenségeket. A kamerák digi
tális vagy digitalizált felvételeit, de akár élőképét is 
számítógépen futó eseményfelismerő szoftver segítsé
gével elemezve az emissziók megtalálása még egysze
rűbb. A kutatók által alkalmazott legegyszerűbb 
összeállításokban 1,4 vagy kisebb f-értékű objektíve
ket, normál CCIR vagy EIA videószabványú (mono
króm, 25 vagy 30 váltott soros képkocka/másodperc), 
a meteormegfigyeléseknél is alkalmazott analóg vi
deokamerákat használnak. A digitalizált képsorokon 
az eseményészleléshez legtöbb helyen a japán fejlesz
tésű „UFO Capture” program szolgál.

A vörös lidércek (és általában a FEOEM-ek) tulaj
donságainak megismerése céljából megfigyelési kam
pányokat szerveznek, amelyekben az anyagi lehető
ségek szerint ballonos, repülőgépről vagy műholdról 
folytatott megfigyelésekkel összehangolt földfelszíni 
észleléseket is folytatnak. A telepített földfelszíni opti
kai észlelések az adott belátható területen jellemző 
FEOEM előfordulásokról gyűjthetnek információt. A 
műholdas megfigyelés hosszú távon globális lefedett
séget biztosít, egy időben azonban itt is csak egy kor
látozott térrészt lehetséges monitorozni.

A közvetlen optikai megfigyelés mellett a vörös 
lidércek közvetett észlelése is lehetséges. Alacsony
frekvenciás rádiósugárzásuk révén több ezer km tá
volságban is észlelhetők, mivel a rádióhullámok csil
lapítása e frekvenciákon különösen alacsony a Föld- 
ionoszféra hullámvezetőben. A felsőlégköri kisülések 
infrahanghullámokat is keltenek, amelyek a forrástól 
legfeljebb 1000 km távolságban -  karakterisztikus 
mintázatuk alapján -  fölismerhetők.

Mind a közvetlen műholdas, mind a közvetett elekt
romágneses észlelések alapján a vörös lidércek globá
lis átlagos előfordulási gyakoriságát kétpercenként 1-2 
eseményben határozták meg. A lidércek a zivatarok 
globális eloszlását követve főleg szárazföldek fölött 
jellemzők, de vízfelületek fölött is megfigyelhetők. 
Megjelenésük a zivatarok érett, illetve hanyatló fázisá
ban várható, amikor a nagy töltésmomentumú pozitív 
felhő-föld kisülések is gyakoribbak. Egy átlagos zivatar 
fölött néhány (több tíz) esemény figyelhető meg a 
zivatar teljes élettartama alatt, de ritkán előfordul, 
hogy egyetlen kiterjedt zivatarrendszer fölött több száz 
jelenséget is sikerül lencsevégre kapni.
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Környezeti hatásuk

A vörös lidércek teljesebbé tették a globális elektro
mos áramkörről alkotott képet, lévén az aktív zivata
rok és az ionoszféra közötti töltés- és energiaáramlás 
közvetlen bizonyítékai. A vizsgálatok alapján ugyan
akkor e jelenségek (és általában a FEOEM-ek) szere
pe csekély a földfelszín és az ionoszféra közötti 250- 
300 kV-os potenciálkülönbség alakításában. Fő szere
pet inkább a zivatarok és az elektromosan töltött csa
padékot hullató felhők által generált kis áramsűrűsé
gű, de kiterjedt vezetési áramok játszanak, miközben 
az impulzív FEOEM-ek és villámkisülések járuléka a 
különböző polaritású események egymást kiegyenlítő 
hatása miatt csupán 1% körüli. Alkalmanként azonban 
a vörös üdére testén átfolyó áram közel 1 V-tal is 
csökkentheti az ionoszféra potenciálját [10].

A vörös lidércek mezoszférikus átmeneti vezetőké- 
pességi anomáliáknak is tekinthetők, amelyek elekt
romos tulajdonságaira például a nagyon alacsony frek
venciájú (very low frequency -  VLF, 3-30 kHz) hullá
mok terjedésére gyakorolt hatásuk alapján lehet követ
keztetni. Ezt a gyakorlatban katonai VLF-adók jeleinek 
monitorozásával vizsgálják. A VLF-hullámok szórási 
mintázata a szórócentrum méretére utal, a jelperturbá
ció nagyságrendje az ionizáció mértékét jelzi, a pertur
báció relaxációs tulajdonságaiból pedig az ionizáció 
mértékének függőleges változására lehet következtet
ni. A mérések alapján az ionizáció nem terjed túl a 
lidércek optikailag megfigyelt testén, mértéke viszont 
4-6 nagyságrenddel is meghaladhatja a környezetük
ben levőét. Az ehhez tartozó elektronkoncentráció 
közelítőleg megegyezik az éjszakai ionoszféra „E” réte
gére jellemző értékkel (104-105 cm-3).

Az emissziók kialakulása során a kisülési frontok
ban az elektromos energia akár 50%-os hatásfokkal is 
fordítódhat főleg ózon, NOB atomos hidrogén és nit
rogén, valamint negatív ionok képződésére. Az NO* 
vegyületek transzportfolyamatokkal a sztratoszférába 
jutva ózoncsökkenést okozhatnak. Ez motiválta a 
vörös lidérceknek a semleges légkör összetételére 
gyakorolt hatását vizsgáló kutatásokat. A műholdas 
mérések azonban nem mutattak ki szignifikáns kü
lönbségeket villámaktivitásban különböző területek 
(szárazföld-óceán, közepes -  alacsony szélességek) 
fölötti NO* koncentrációk között. A mért NO* kon
centráció változása a villámaktivitás időszakos válta
kozásával sem mutatott korrelációt. Ez alapján a vörös 
lidérceknek valószínűleg nincsen globális hatása a 
semleges légkör összetételére, a helyi hatásuk ugyan
akkor jelentős lehet [11].

Jelentőségük

A fölfedezésük óta eltelt alig több mint 20 év alatt a 
vörös lidércek számos tulajdonságát sikerült megis
merni és sikeresen modellezni. A velük kapcsolatos 
kérdések közül azonban sok máig is válaszra vár. A 
kialakulásukhoz kellő szükséges és elegendő feltéte

lek nem teljesen ismertek. Például a nagy függőleges 
töltésmomentumú villámkisülések közül sem lehet 
mindegyik után vörös lidércet megfigyelni, és nem 
egyértelmű a felhőn belüli villámkisülések szerepe 
sem az emissziók keletkezésében.

Tisztázatlan, hogy milyen tényezőktől függ a lidér
cek végső formája, mérete, fényessége, száma és kon
figurációja egy-egy eseményen belül, valamint a ziva
tar élete során.

A streamerek elágazását és fölhasadását vezérlő fi
zikai mechanizmusok feltárása is várat magára.

A vörös lidércek jelentősége ismeretlen tulajdonsá
gaik lehetséges hasznosíthatóságában rejlik. A fönti 
kérdések megválaszolása magában rejti annak lehető
ségét is, hogy e jelenségek megfigyelésével többet 
tudhatunk meg a zivatartevékenységről, a villámkisü
lésekről, a mezoszféra és az alsó ionoszféra állapotá
ról, valamint e tartományok és jelenségek változásai
ról, dinamikájáról.

Vörös lidércek kutatása Magyarországon

A vörös lidércekkel kapcsolatos tudományos kutatá
sokba az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete 
először 2003-ban kapcsolódott be. Ekkor az Euro- 
Sprite2003 FEOEM megfigyelési kampány során ész
lelt vörös lidércek keltővillámainak töltésmomentum- 
változásait határozták meg a távoli villámok alacsony
frekvenciás sugárzásának analízisével [2]. A kutatóin
tézet Nagycenk melletti Széchenyi István Geofizikai 
Obszervatóriumában az 5-30 Hz-es extrém alacsony 
frekvenciasávban működő Schumann-rezonancia mé
rőrendszerből [12] származó adatok földolgozásával 
további európai és tágabb nemzetközi FEOEM megfi
gyelési kampányok eredményeihez járultak hozzá. 
2007-ben a nemzetközi tapasztalatok fölhasználásával 
egy optikai FEOEM megfigyelőállomást létesítettek 
Sopronban, amellyel 2007 óta Sopron közel 600 km- 
es körzetében eredményesen folytatnak főleg vörös 
üdére észleléseket [2].
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VÖRÖS LIDÉRCEK ÉSZLELÉSE AMATŐR SZEMMEL GodaZ°K
Ha egy nyári estén távoli zivatar fényeit vesszük ész
re, érdemes figyelmünket a zivatarfelhő fölötti ég
boltra irányítani, ahol szokatlan jelenségnek lehe
tünk tanúi. Időről-időre vörös színű villanásokat fi
gyelhetünk meg, amelyek éppen csak egy pillanatig 
láthatóak. A vörös lidércek (angolul: red sprites) 
rendkívül rövid életű, felsőlégköri elektromos kisü
lési jelenségek, amelyek villámtevékenység hatására 
alakulnak ki. Mintegy 40-50 km magasságban, a me- 
zoszférában jelennek meg, ahol a légkör már na
gyon ritka. A vörös lidércek változatos alakban tűn
hetnek fel, az egyszerű oszlopformától a bonyolul
tabb, medúzára vagy fára emlékeztető alakzatokig 
Cl. ábra). A jelenség vörös színű, rajta sárgásabb 
fénylések, gyöngyök alakulhatnak ki. Mindössze né
hány ezredmásodpercig tartó, halovány tünemények, 
de megpillantásuk feledhetetlen élmény. Szabadsze
mes észlelésük és fényképezésük igencsak nehézkes, 
ám nem teljesen reménytelen feladat. Ha figyelembe 
vesszük néhány jellemzőjüket, jó eséllyel magunk is 
megfigyelhetjük őket.

A vörös lidérceket mindössze néhány évtizede is
merjük. Habár e rövid idő alatt sok új információt 
sikerült gyűjteni róluk, máig több kérdés nyitott ma
radt. Az amatőr észlelők legfontosabb kérdése, hogy 
vajon láthatók-e szabad szemmel. Műszerek nélkül 
észlelhetünk olyan jelenséget, amely mindössze né
hány ezredmásodperces halvány villanás az égen? Bár 
a vörös lidércek mind élettartamuk, mind pedig fény
erejük alapján az emberi észlelőképesség határán 
vannak, szemünk és agyunk közös munkájának kö
szönhetően képesek vagyunk észlelni őket.

Megfigyelésük

Vörös lidércek észleléséhez különleges körülmények 
kellenek. Mivel megfigyelésükre igen ritkán adódik le
hetőség, érdemes előre felkészülni az észlelésre. A si
keres megfigyeléshez mindenképpen szükség van egy 
éjszaka kialakuló zivatarra, lehetőleg erős villámtevé- 
kenységgel. A lidércek jóval a zivatarfelhő fölött jelen

nek meg. Ahhoz, hogy megfe
lelően észlelni tudjuk őket, a 
zivatarnak az észlelőponttól 
100-200 km távolságban kell 
lennie. (A zivatar pontos he
lyének meghatározásához ér
demes radar-, műhold- és vil
lámtérképeket használni.) E tá
volságból tiszta égbolt esetén 
már jól látszik a zivatar villogó 
fénye, és ha jó rálátásunk van 
a horizontra, akkor a zivatar- 
felhő teteje is. Különösen fon
tos a megfelelő észlelőpont ki
választása. A legjobb egy sík 
terület, a városok fényszeny- 
nyezésétől távol, ahol messzi
re, a horizontig elláthatunk. Ha 
a fejünk fölött jól látszik a Tej
út, akkor megfelelően sötét 
helyet sikerült találnunk. Fon
tos, hogy az észlelést ne zavar
ja felhőzet, légköri pára vagy

1. ábra. A vörös lidércek változatos formában tűnhetnek fel az égen (a szerző felvétele).
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por. A légszennyező anyagok jelentős része a légkör 
legalsó rétegeiben fordul elő, így ezeket, mint zavaró 
tényezőket kiiktathatjuk, ha magasabb pontról, például 
hegytetőről észlelünk. Fontos, hogy a Hold fénye ne 
zavarja a megfigyelést, így célszerű a holdfázis első 
vagy negyedik negyedében folytatni a megfigyelést. 
Számba véve a sikeres észlelés feltételeit, látható, hogy 
vörös lidércek megfigyelésére csupán néhány alkalom 
adódik egy évben.

Ha megfelelő távolságban aktív zivatar tartózkodik 
és semmi zavaró tényező nem akadályozza a megfi
gyelést, akkor a villámok fénye, villogása jól látható. 
Mivel a vörös lidércek pozitív felhő-föld villámok 
(CG+) hatására alakulnak ki, mindenképpen szüksé
ges az ilyen villámok jelenléte. Egy zivatarban átlago
san néhány ezer-tízezer villám keletkezik. Ezek több
sége, mintegy 80%-a felhő-felhő villám (IC), amely a 
zivatarfelhő két pontja között sül ki, azaz a földfel
színnel nem kerül kapcsolatba. A lecsapó vagy felhő
föld villám kétféle lehet: negatív (CG-) vagy pozitív 
(CG+). A negatív lecsapó villámok gyakoribbak, a 
pozitív villámok pedig jóval nagyobb energiájúak. 
Átlagosan 2-3-szor gyakrabban fordulnak elő a nega
tív lecsapó villámok, mint a pozitívak, azaz egy átla
gos zivatarban a pozitív lecsapó villámok aránya
5-7%. A felhő-felhő és a lecsapó villámok aránya a 
zivatar típusától és viselkedésétől is függ. Tapasztalat 
szerint, arányaiban a legtöbb lecsapó villám az ala
csony felhőalappal rendelkező, lassú mozgású zivata
rokban alakul ki. A pozitív (CG+) villámok mindig a 
zivatarfelhő üllőjéből indulnak ki, ezért -  oldalról 
nézve -  legtöbbjük a zivatarfelhő két szélén látható. A 
lidércek tehát valamivel nagyobb eséllyel figyelhetők 
meg a zivatar két széle fölött. Fontos, hogy a lidércek 
nem közvetlenül a felhő fölött jelennek meg, hanem 
jóval távolabb, mintegy 40-60 km-es magasságban. E 
területet legegyszerűbben úgy találhatjuk meg az ég
bolton, ha kinyújtjuk kezünket a zivatar felé és a hori
zonttól fölfelé két arasznyi távolságot mérünk. A má
sodik araszunk jelöli az égbolt azon területét, ahol a 
lidércek megjelenésére számíthatunk.

Fényképezésük

A vörös lidércek fényképezése speciális technikát igé
nyel. Mivel éjszaka, gyenge fényviszonyok mellett fotó
zunk, ezért elengedhetetlen a stabil állvány és a táv
kioldó. Rögzített gyújtópontú, nagy fényerejű objektí- 
vet használjunk, hiszen a vörös lidérc gyenge fényerejű 
jelenség. Az objektív legnagyobb rekesznyíláson fi.4, 
f2.0 fényerőt kell biztosítson. Ennél gyengébb fénygyűj
tőképességű objektívek már nem adnak értékelhető

képet. A megfelelő látószög beállításához 20-40 mm 
közötti gyújtótávolságú objektívet válasszunk, ennek 
látószöge lefedi az égen azt a tartományt, amelyen 
belül a jelenség megjelenhet. A fényképezőgép érzé
kenységét legalább ISO800-ra célszerű állítani, ez a 
legtöbb digitális gépnek nem jelent gondot. A fényké
pezőgépet állíthatjuk sorozatfelvételre is, néhány má
sodperces expozíciós idővel. Utóbbi megválasztásánál 
a háttér fényessége szab határt. A nagy fényérzékeny
ség és a több másodperces expozíciós idő miatt külö
nösen fontos, hogy a közelben ne legyenek fényforrá
sok, lehetőség szerint fényszennyezéstől mentes terüle
ten fényképezzünk. Ha az expozíciós idő alatt túlságo
san kifényesedik a háttér, akkor a lidérc elveszik benne 
és nem fog látszani a fényképen.

Hazai észlelésük

A vörös lidércek észlelése nem könnyű feladat, idén 
azonban sikerült őket hazánkból szabad szemmel meg
figyelni, sőt több színes fénykép is készült róluk. 2011. 
június 23-án az esti órákban egy hidegfront előtt zivata
rok alakultak ki a nyugati országrészben. Ezek lassan 
haladtak észak-keleti irányba, és fél tíz körül már a Ba
laton fölött tartózkodtak. A zivatarokban előforduló 
villámok száma nem volt sok, mindössze 5000 kisülést 
regisztrált óránként az Országos Meteorológiai Szolgá
lat. Két tényező azonban különösen jónak mutatkozott 
aznap este. A levegő nagyon tiszta volt, a pár nappal 
korábbi hidegfront kisöpörte a fülledt, poros levegőt a 
Kárpát-medencéből. A legnagyobb zivatar, bár nem 
volt túl heves, hol gyengült, hol pedig erősödött, és az 
átlagosnál több lecsapó villám volt benne. Este fél tíz
kor még nem volt teljesen sötét, mikor az első lidérce- 
ket sikerült megfigyelnem és lencsevégre kapnom Ba
járól, alig több, mint 100 km távolságból {címkép). A 
sok pozitív lecsapó villámnak köszönhetően a követke
ző fél órában hat alkalommal tudtam észlelni és fény
képezni a jelenséget. A felvillanásokat jól lehetett látni, 
színük, részleteik egyértelműen kivehetők voltak. 
Nagysebességű kamerák felvételeiből tudjuk, hogy a 
lidércek fentről lefelé terjednek, azonban e mozgást 
szabad szemmel nem lehetett látni. A mozgalmas fél 
óra után az észlelőponthoz közelebb is kialakultak zi
vatarcellák, gyorsan beborult az ég, így a megfigyelést 
nem tudtam folytatni.

Vörös lidércek megfigyeléséhez több feltétel meg
léte szükséges, amelyek egy zivatarszezonban néhány 
alkalommal biztosan fennállnak. Érdemes ilyenkor el
tölteni néhány órát a csillagos ég alatt, kis szerencsé
vel a zivatar ritka és különleges kísérő jelenségét, a 
vörös lidércet is megfigyelhetjük.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

A XXI. ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS
FIZIKAVERSENY DÖNTŐJE

Az Öveges József Fizikaverseny kiírója és rendezője az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatá
si Szakcsoportja. Kilenc éve társrendező Győr-Moson- 
Sopron Megye Közgyűlése, Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Győr-Moson-Sopron Megye 
Pedagógiai Intézete. Nyolc éve a Kazinczy Ferenc Gim
náziumban dől el, hogy az Öveges József Fizikaverseny 
döntőjében kik a legjobbak. Hagyományainkhoz híven 
az országos döntőre meghívást kaptak a határainkon 
túl fizikát magyar nyelven tanuló diákok legjobbjai is. A 
72 hazai versenyző mellett Erdélyből és a Pártáimból 
(Romániából) 4, Csallóközből (Szlovákiából) 3, Vajda
ságból (Szerbiából) 2 versenyző érkezett.

A verseny fővédnökei Göncz Árpádné (akinek 
nagybátyja volt Öveges József) és a Magyar Innovációs 
Szövetség.

Az országos döntő a versenyzők számára ebben az 
évben is térítésmentes volt. A Nemzeti Erőforrás Mi
nisztérium és a szponzorok anyagi támogatása, a 
Szakcsoport vezetése, a versenybizottság és a helyi 
szervező kollégák hathatós segítsége mind hozzájárult 
a sikeres lebonyolításhoz.

A verseny krónikája

A versenyzők 2011. május 27-én (pénteken) érkeztek. 
A regisztráció színhelyén tartalmas poszterek mutat
ták be Eötvös Loránd életét és munkásságát, amelye
ket Plósz Katalin tanárnő nagyon alapos kutatómun
kával állított össze.

Az ünnepélyes megnyitóra a győri Széchenyi István 
Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének dísz
termében, a gyönyörűen felújított egykori zsinagógá
ban került sor. A díszelnökségben foglalt helyet: Kádár 
György, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkárhe
lyettese, Szakács Imre, Győr-Moson-Sopron Megye Ön- 
kormányzatának elnöke, Széles Imre, a Győr-Moson- 
Sopron Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, Kiss Gyu
la, a Versenybizottság társelnöke, Lévainé Kovács Ró
za, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai 
Oktatási Szakcsoportjának elnöke, Németh Tibor, a 
Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója, Had- 
házy Tibor, a Nyíregyházi Főiskola főiskolai tanára, a 
zsűri elnöke és Vida József, az egri Eszterházy Károly 
Főiskola főiskolai tanára, a versenybizottság elnöke.

A megnyitó ünnepély programját Ősz György, a ver
senybizottság titkára vezette, aki név szerint köszöntötte 
a megjelent magas rangú vendégeket, a közönség so-

Osz György, Győr 
Vida József, Eger

raiban helyet foglaló Csákány Antalnét, a Szakcsoport 
korábbi elnökét, a versenyzőket és felkészítő tanáraikat. 
Örömmel jelentette be, hogy a 9- Európai Uniós Termé
szettudományos Diákolimpián a két magyar aranyérmes 
csapatban volt három olyan tanuló, akik korábban az 
Öveges-verseny döntőjében is szerepeltek.

A verseny egyik fővédnöke, Göncz Árpádné ver
senyzőkhöz, felkészítő tanárokhoz és szervezőkhöz 
írott levelét Fülöp Viktor né olvasta fel. Ezt követően a 
megnyitóünnepség résztvevői egy Liszt-zongoramű- 
vet, majd egy Vajda János verset hallgathattak meg. 
Ezután Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisz
térium oktatásért felelős államtitkára versenyzőkhöz 
szóló köszöntő szavait olvasta fel Horváthné Fazekas 
Erika tanárnő, a Szakcsoport vezetőségének tagja.

A megnyitó ünnepség folytatásaként Németh Tibor, 
a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója jó házi
gazdaként kívánt minden versenyzőnek sikeres szerep
lést és kellemes győri emlékeket, majd Kiss Gyula, a 
Versenybizottság társelnöke az ELFT Általános Iskolai 
Oktatási Szakcsoportja nevében köszöntötte a megje
lenteket. Röviden értékelte a verseny eddigi történetét 
és hasonlóan sikeres folytatást kívánt a következő 
évekre is mind a szervezőknek, mind a versenyzőknek. 
Ezt követően Kádár György, az ELFT megújult vezető
sége nevében köszöntötte a tanulókat. Reményét fejez
te ki, hogy a mostani versenyre való felkészülési mun
kát folytatni fogják a középiskolában is, és négy év 
múlva az egyetemek fizika szakára vagy a műszaki 
egyetemre jelentkezők között is találkozik majd a ne
vükkel. Az üdvözlő szavak után Szakács Imre, a Győr- 
Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke hivatalosan is 
megnyitotta az országos döntőt.

A megnyitó után a versenyzők és kísérőik a helyi 
kollégák vezetésével sétát tettek a történelmi belvá
rosban, megtekintették a Káptalan domb épületegyüt
tesét és a bazilikát, majd a Széchenyi téren, Czuczor 
Gergely és Jedlik Ányos kettős szobránál koszorút 
helyeztek el. Ezt követően a Czuczor Gergely Bencés 
Gimnáziumban megcsodálták a Jedlik-kiállítást, ahol 
még ma is működő találmányokkal találkoztak a kis 
fizikusok.

Este a zsinagógában nagy sikerű hangversenyt adtak 
a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművésze
ti Intézetének ütős hallgatói, majd az épület történeté
ről, művészi értékéről és a Vasilescu modern képzőmű
vészeti állandó gyűjteményről (20. századi modern ma
gyar festészet válogatott darabjairól) Varga Balázs tár
latvezető adott érdekes, színes ismertetést.
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Tóth Pál tanár úr „áldozata”

2011. május 28-án 8 órakor kezdődött a verseny. A 
döntő feladatait Vida József és Csákány Antalné (Buda
pest) állították össze, a kísérleti feladatot Janóczki Jó
zsef, a fizikatörténeti feladatot Ősz György készítette, a 
lektorálást Hadházy Tibor és Molnár Miklós végezték.

Délelőtt, az első fordulóban a gondolkodtató tesz
tekre és a két összetett, számolást is igénylő feladat 
megoldására került sor. Amíg a versenyzők a kitűzött 
feladatokkal foglalkoztak, addig Lévainé Kovács Ró
za, Kiss Gyula és Horváthné Fazekas Erika a felkészí
tő tanárokkal beszélgetett a verseny jövőjéről, a kö
vetkező évek versenyeinek terveiről, lebonyolításáról.

Ebéd után az önállóan elvégzendő kísérlet, a fizika- 
történeti feladatsor, és a helyszínen bemutatott kísér
let elemzése várt még a versenyzőkre.

A verseny befejezése utáni az Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet munkatársai figyelemfelkeltő mű
szeres bemutatót tartottak: Kovács Péter és Kiss Márta 
a gravitációs tér erősségének méréséről, Csontos And
rás a mágneses elhajlásról, Nagy Attila a radioaktív 
sugárzásról beszélt, Pattantyús-Ábrahám Miklós a

Hogyan szerepeltem? -  a záróünnepség

földradar módszert mutatta be. Néhány eszközt láthat
tunk: gradiométert, földinduktort, majd egy gamma
detektort is bemutattak működés közben.

Este, a vacsora után a Révai Gimnázium dísztermé
ben folytatódott a verseny izgalmainak levezetése. 
Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyve
zető igazgatója néhány fotóval illusztrálta a magyar 
fiatalok tudományos sikerét, akik az ifjúsági innová
ciós verseny díjazottjaiként nyerték el a jogot, hogy 
külföldi természettudományos versenyeken képvisel
jék hazánkat. Biztatta a jelenlevőket, hogy a jövő évi 
versenybe kapcsolódjanak be.

Ezt követte az a FIZIBUSZ kísérleti bemutatója, amit 
Tóth Pál tanár úrnak és az ELMŰ-nek köszönhetünk. 
Az egész napi feszültségek oldásához hatásosnak bizo
nyult ez a bemutató. A versenyzők és felkészítő taná
raik fáradtságuk ellenére nagy figyelemmel kísértek 
minden kísérletet, emlékezetes élményekkel gazdagod
tak és nagy tapssal köszönték meg a bemutatót.

Az eseménydús nap végére a zsűri is befejezte 
munkáját. Számítógépes adatrögzítéssel, feldolgozás
sal elkészült a ranglista.

2011. május 29-én, vasárnap a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Közgyűlés dísztermében került sor az ünne
pélyes eredményhirdetésre. Az ünnepség díszelnök
ségében foglalt helyet Kroó Norbert akadémikus, az 
ELFT elnöke, Göncz Kinga, az Öveges-család képvi
seletében, Széles Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Pedagógiai Intézet igazgatója, Győr Megyei Jogú Vá
ros képviseletében Rózsavölgyi László, a Kulturális 
Oktatási és Sport Bizottság elnöke, Antos László MISZ 
igazgató, Németh Tibor, a győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium igazgatója, Hadházy Tibor, a zsűri elnöke 
és Vida József, a versenybizottság elnöke, valamint 
Lévainé Kovács Róza, a Szakcsoport elnöke.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói részleteket 
olvastak fel Eötvös József és Eötvös Loránd levelezé
séből, majd Horváthné Fazekas Erika, a Szakcsoport 
vezetőségi tagja Szent-Györgyi Albert gondolatait 
idézve nyitotta meg az ünnepséget.

Kroó Norbert, az ELFT elnöke adja át a díjat.
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Kroó Norbert akadémikus köszöntőjében a verseny 
találó névválasztásáról, Öveges József személyéről, 
felejthetetlen kísérletezéseiről beszélt, és annak fon
tosságáról, hogy minél korábban be kell vezetni a 
fiatalokat a tudományba. Általános iskolában kell 
megtapasztalni a feladatok megoldásának örömét, 
amely további munkára, kísérletezésre ösztönöz.

A versenyt Hadházy Tibor értékelte. Megelégedett
ségét fejezte ki a sok szép, ötletes megoldás miatt, de 
szót ejtett a hiányosságokról is. A számolásos felada
tokra jól felkészültek a versenyzők. A kísérlet és a 
kísérlet elemzése gyengébb teljesítményt mutatott. A 
teszt nehezebb volt az elmúlt évinél, a fizikatörténeti 
feladat jó megoldása sok ismeretet igényelt más tudo
mányok területén is. Gratulált mind a 81 döntősnek 
eddigi sikereikhez és a fizikával való további intenzív 
foglalkozásra buzdította őket. Megköszönte a felké
szítő tanárok munkáját, a szülők segítségét.

Kiss Gyula, a versenybizottság társelnöke szólította 
a díjazott versenyzőket. A 23 díjazott versenyző Kroó 
Norbert akadémikustól, az ELFT elnökétől vehette át 
a Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár által 
aláírt okleveleket és a jelentős jutalmakat.

A különdíjak közül kiemelendő Göncz Kinga Euró
pai Parlamenti képviselő ajándéka. Egy hosszú hétvé
gére Brüsszelbe vagy Strasbourgba, az Európai Parla
mentbe hívta meg a legkisebb településről érkezett 
tanulókat és tanárukat. Következett a tizenegy támo
gató által felajánlott díjak kiosztása, amit tizenhat ta
nuló és tizenhat felkészítő tanár vehetett át. Összessé
gében a versenyzők közel fele részesült valamilyen 
elismerésben.

Zárszóként Rózsavölgyi László Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a vendéglátók nevében bú
csúzott.

Ebben az évben sem lehetett volna megszervezni 
a versenyt az iskolákban lelkesen dolgozó, nagy 
hivatástudattal rendelkező és elkötelezett fizikataná
rok, az intézmények érdekeit jól képviselő, a tehet
séges tanulók fejlődését szem előtt tartó igazgatók, a

Feladatmegoldás közben

megyei bázisiskolák hathatós közreműködése nél
kül. Köszönet illeti áldozatos munkájukat. A ma fizi
kából versenyző fiatalok lesznek a jövő kutatói, fej
lesztőmérnökei és felelős döntéseket hozó állampol
gárai, józan, megfontolt gondolkodásukon és tevé
kenységükön múlik a nemzet jövője, gazdaságának 
fejlődése.

A XXI. Öveges József Országos Fizikaverseny szer
vezésében, lebonyolításában a fentebb említetteken 
kívül az alábbi kollégák voltak a közreműködők: An
toni Istvánná, Czinke Sándor, Csatóné Zsámbéki Ildi
kó, Gesztesi Péterné, Gesztesi Péter, Halász Tibor, 
Horváthné Perger Zsuzsanna, Juhász Nándorné, 
Juhász Nándor, Kleizerné Kocsis Mária, Krakó Lász
ló, Nikházy Lászlóné, Pál Zoltán, Pápai Gyuláné, 
Poócza József, Szénást Istvánná, Kukorelliné Szabó 
Mónika, Nagy Zsigmondné, Szabó Miklós, Tasi Zol
tánná, Tóth Zsuzsanna, Varga István, Várhegyi Lász
lóné, Vidáné Papp Csilla, Wernerné Pöheim Judit, 
Wöller Lászlóné.

A verseny első fordulójának feladatsorát Pápai 
Gyuláné és Zátonyi Sándor, a második forduló fel
adatsorát Csákány Antalné és Vida József készítette.

(A verseny részletes leírását és a feladatsorokat 
tartalmazó kiadvány a Társulat titkárságán megvásá
rolható. Itt tekinthetők meg a beszámolóban nem 
közölt fizikatörténeti feladatok is.)

Kitűzött feladatok
Tesztek
Az első 12 feladatnál az igaz állítások betűjelét karikázd 
be, a hamisakét húzd át! Az utolsó tesztnél ezzel ellen
tétesen járj el! Minden helyes válasz 1 pontot ér. így a 
tesztekre összesen 54 pontot kaphatsz, ha minden vá
laszlehetőség igaz vagy hamis voltáról jól döntesz.

1. feladat
a) Az autó sebességmérő órája az autó pillanatnyi 

sebességét méri.
b) A fürdőszobamérleg testünk tömegét méri.
c) Egy ellenállás két vége között akkor van feszült

ség, ha áram folyik át rajta.
d ) A hőmérsékletmérés pontossága szempontjából 

nem mindegy, hogy mekkora a hőmérő tömege.

2. Egy kétágú közlekedőedénybe higanyt töltünk, majd 
az egyik szárát lezárjuk.

a) Lehet, hogy mindkét szárban azonos magasság
ban vannak a higanyszintek.

b) Biztos, hogy mindkét szárban azonos magasság
ban vannak a higanyszintek.

c) Ha a közlekedőedény szárainak nem azonos a 
keresztmetszete, akkor semmilyen körülmények kö
zött nem lehetnek azonos magasságban a higany
szintek.

d) Ha a közlekedőedényt a földszintről felvisszük a
III. emeletre, akkor a zárt szárban megemelkedik a 
higanyszint.
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3. feladat
a) Elektromos töltéseket például úgy állíthatunk 

elő, hogy puha ronggyal megdörzsölünk egy mű
anyag rudat.

b) Termikus kölcsönhatás közben annyival nő az 
egyik test energiája amennyivel csökken a másiké.

c) Termikus kölcsönhatás közben annyival csökken 
az egyik test hőmérséklete amennyivel nő a másiké.

d) Lehet, hogy a termikus kölcsönhatás közben 
annyival csökken az egyik test hőmérséklete ameny- 
nyivel nő a másiké.

4. Hosszú zsinórra 4 kicsiny fémgolyót erősítünk. A 
zsinórt függőlegesen tartjuk úgy, hogy a legalsó golyó 
a talajon legyen. Elejtve a zsinórt a golyók egyenletes 
kopogását halljuk, ha a golyók talajtól való távolsága:

a) 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm;
b) 5 cm, 20 cm, 45 cm, 80 cm;
c) 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm;
d) soha nem hallhatunk egyenletes kopogást ilyen 

körülmények között.

5. Zsuzsi szeme olyan helyzetben van, hogy az átlát
szatlan magas falú edény alján lévő korongot nem 
látja. Ha azonban vizet öntünk az edénybe, akkor, 
annak ellenére, hogy Zsuzsi nem mozdította meg a 
fejét, és senki nem nyúlt se az edényben lévő korong
hoz, se az edényhez, Zsuzsi mégis meglátja a koron
got. Hogyan lehetséges ez?

a) Sehogy.
b) Csoda történt.
c) A korongból induló fénysugár a vízből való kilé

péskor úgy törik meg, hogy Zsuzsi szemébe jut.
d) Zsuzsi szeméből induló fénysugár eljut a ko

ronghoz.

6. Egy vezetőszakaszon átfolyó áram erőssége 10-ed 
részére csökken. Mi lehet az oka?

a) A vezetőszakasz ellenállása 10-szeresére nőtt.
b) Csökkent a vezetőszakasz hőmérséklete.
c) 10-szeresére nőtt a vezetőszakaszra jutó feszültség.
d) 10-edére csökkent a vezetőszakaszra jutó fe

szültség. 7

7. Folyadékban lévő, le
felé fordított tölcsérben 
egy golyó van. A golyó 
fölött levegő, alatta a fo
lyadék. Ha a golyó jól el
zárja a folyadék feláram
lását a tölcsér szárába, a 
golyó nem esik ki a töl
csérből. Ezt annál köny- 
nyebb létrehozni, minél

a) kisebb súlyú a golyó;
b) nagyobb a folyadék sűrűsége;
c) nagyobb a tölcsér szárának keresztmetszete;
d) hosszabb a tölcsér szára.
e) nagyobb a légnyomás;
0  mélyebbre nyomjuk a tölcsért a folyadékban.

Túl a 8. feladaton

8. Egy asztal szélére helyezett vonalzónak körülbelül a 
fele túlnyúlik az asztal szélén. Ilyenkor viszonylag kis 
erővel lebillenthető az asztalról. Ha azonban a vonalzó
nak az asztalon lévő részére ráborítunk egy nagy felüle
tű papírt, például egy szétnyitott újságot, és úgy sújtunk 
le a vonalzó asztalon túlnyúló részére, akkor előbb tö
rik el a vonalzó, mint ahogy lebillenne az asztalról.

a) Csak akkor törik el a vonalzó, ha elég gyors az 
ütés.

b ) Az ütés sebességének nincs szerepe a jelenség 
létrejöttében.

c) Fontos, hogy minél nagyobb felületű legyen a 
vonalzót leborító papír.

d ) A légnyomásnak fontos szerepe van a jelenség 
létrejöttében.

9. Egy felfüggesztett rugóra ráakasztunk egy 50 g tö
megű piros golyót, a golyóra pedig egy 10 cm hosszú 
fonálon egy 100 g tömegű zöldre festett vasdarabot.

a) A rugó 1,5 N erővel húzza a felfüggesztést.
b) A rugót 0,5 N erővel húzza a golyó.
c) A golyót 1,5 N erővel húzza a vasdarab.
d) A vasdarabra ható eredő erő 0.

10. Egy 40 cm hosszú merev fémhuzal bal oldali végé
ből 10 cm hosszú darabot visszahajlítunk.

a) Eredetileg a közepén kellett alátámasztani ezt a 
fémhuzalt, hogy egyensúlyban legyen. A bal oldali 
végének visszahajlítása után az alátámasztási helyet 
jobbra kell csúsztatni, ha ismét egyensúlyba akarjuk 
hozni a fémhuzalt.

b ) A visszahajlítás után már sehogyan sem lehet 
egyensúlyba hozni a fémhuzalt.

c) A visszahajlítás után az óramutató járásnak meg
felelő irányban megnő a forgatónyomaték.

d) Ha az eredeti helyén hagyjuk az alátámasztást, a 
visszahajlítás után a fémhuzal visszahajlított vége le
billen.

11. Elvégeztük a következő kísérletet: egy nagyobb fa
zékba -  körülbelül a feléig -  vizet töltöttünk, majd a víz-
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re helyeztünk egy üres műanyag (például jégkrémes) 
dobozt. A dobozba két nagyobb burgonyát tettünk, 
amely a burgonyákkal együtt úszott a vízen. Ekkor beje
löltük a fazék belső oldalán a víz szintjét. Ezután a bur
gonyákat áttettük a dobozból a vízbe, amelyek -  termé
szetesen -  lemerültek a fazék aljára, és figyeltük a fazék 
belső oldalán a víz szintjének a változását.

a) Miután a burgonyákat a dobozból áttettük a víz
be, a víz szintje a fazékban emelkedett.

b) Miután a burgonyákat a dobozból áttettük a víz
be, a víz szintje a fazékban csökkent.

c) A víz szintje az átrakás után nem változott.
d )  Ha sós víz van az edényben, lehet, hogy nem 

változik az edényben lévő víz szintje.

12. A Nap felé közeledik egy üstökös. Az igaz állítá
sok betűjelét karikázd be, a hamisakét húzd át!

a) A két égitest gravitációs erőt fejt ki egymásra. 
Ilyenkor a Napra nagyobb erő hat, mint az üstökösre.

b )  Az üstökös nagyobb sebességgel közeledik a 
Naphoz, mint a Nap az üstököshöz.

c) Minél közelebb kerül az üstökös a Naphoz, an
nál nagyobb erő hat a Napra.

d ) A Naphoz közeledve az üstökösre egyre na
gyobb erő hat.

13- Válaszd ki és karikázd be a helytelen állítás betű
jelét, az általad igaznak véltet húzd át!

a) A víz térfogata 4 °C-on a legnagyobb.
b) Határozott mennyiségű víz térfogata és sűrűsége 

is 4 °C-on a legnagyobb.
c) Határozott mennyiségű víz sűrűsége 4 °C-on a 

legnagyobb.
d) Határozott mennyiségű víz sűrűsége 4 °C-on a 

legkisebb.

Számolásos feladatok

e) Mekkora utat tett meg a két kerékpáros a talál
kozásig külön-külön?

f) Az indulástól számítva mikor érte el a B az A 
végsebességét?

2. Jancsi a régi, már nem 
használt főzőlapot szét
szerelte, és kíváncsiság
ból méréseket végzett 
vele. Ehhez felhasznált 
egy 4,5 V-os zsebtelepet 
és egy áramerősség-mé
rő műszert. A főzőlap fű
tőszálából három ponton 
talált kivezetést (az 1. 
ábrán A, B és C betűk
kel jelölve). Az A és a B 
pont között mért áram
erősség 45 mA volt (a 
rajz e két pont közötti 
mérést mutatja). A kapcsológombok helyzetéből és a 
feliratokból kiderült, hogy korábban, a használat 
során a főzőlapot három különböző fokozatban lehe
tett működtetni.

a) Ismert, hogy a II. fokozat nagyobb teljesítményű, 
mint az I., a III. fokozaton pedig a legnagyobb teljesít
ményt adja le a főzőlap. Hogyan kapcsolódik a fűtő
szál a hálózatra az egyes esetekben? Egészítsd ki az 
alábbi ábrákat a vezetékek berajzolásával!

I. fokozat II. fokozat Ill.fokozat

1. Az ábrán két kerékpáros mozgását ábrázoltuk, ame
lyek egyszerre indultak el a starthelyről ugyanazon az 
egyenes úton.

a) A gyorsulást követően mekkora sebességgel ha
ladt tovább a két kerékpáros?

b) Mekkora volt a gyorsulásuk?
c) Mekkora utat tett meg a két kerékpáros külön- 

külön a gyorsulásuk időszakában?
d) Határozd meg, hogy az indulástól számítva mi

kor érte utol a B az A-1!

230 V 230 V 230 V

b) Indokold, miért jelentenek különböző fokoza
tot, azaz különböző teljesítményt a különböző meg
oldások!

c) Hányszorosa a II. és a III. fokozat teljesítménye 
az I. fokozaténak?

Kísérleti feladat

Az asztalon találsz egy „FEKETE DOBOZ”-t. A doboz
ban egy ellenállásokat tartalmazó áram kört rejtet
tünk el. A két nyom ógom bos kapcsoló felhasználá
sával, az izzó fényerejéből levont következtetések 
alapján, határozd meg, milyen áram kört rejtettünk el 
a dobozban!

A dobozon lévő F és P betűkkel jelölt nyomógom
bos kapcsolók a kérdéses áramkör egy-egy helyén 
addig zárják az áramkört, ameddig a nyomógombot 
lenyomva tartjuk. Ezekkel a kapcsolókkal lehet szabá
lyozni, hogy a dobozban lévő ellenállások közül mi
kor, melyiken folyjon át áram.
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Kísérleti feladat megoldása közben

a) A kísérletek során szerzett tapasztalataidat rövi 
den írd le (célszerű táblázatba foglalni), majd fogai
mázd meg a következte
téseidet!

b) Tapasztalataid alap
ján egészítsd ki az ábrái 
a „fekete DOBOZ”-ban lé
vő áramkör kapcsolási 
rajzával!

c) Fentiek alapján ál
lítsd nagyság szerinti sor
rendbe a dobozban lévő 
ellenállásokat!

Kísérletelemző feladat
Az iskolai transzformátor f/alakú vasmagján 1200 me
netes tekercs van. A tekerccsel sorba kapcsolunk egy 
zsebizzót és egy 4,5 V-os zsebtelepet, hogy zárt áram
kör jöjjön létre.

1. ábra 2. ábra

1) Figyeld meg és jegyezd fel, hogyan változik az 
izzó fényereje, ha a záróvasat

a) ráejtjük az Uvasmagra (2. ábra), illetve ha
b) lerántjuk az Uvasmagról (2. ábra)\
2) Magyarázd meg a látottakat mindkét esetben!

Díjazott versenyzők

1. díjat nyert Öreg Botond, a budapesti Szabó Lőrinc 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanulója, 
Varga Zsuzsanna tanítványa, 165,5 ponttal, továbbá 
szintén első díjat érdemelt

Csóka Bence (gyöngyösi Berze Nagy János Gimná
zium, Szakiskola és Kollégium, Kissné Császár Erzsé
bet, 163,5)

Kiss-Illés Gergely (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor
ló Általános Iskola és Gimnázium, Richlik-Horváth 
Katalin, 162,5)

Béres András (budapesti Piarista Gimnázium, Kiss 
Gergely, 162)

2. díjat nyert Kucsma Levente István (egri Dobó István 
Gimnázium, Hóbor Sándor, l60)

Janczer Barnabást Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor
ló Általános Iskola és Gimnázium, Horváth Gábor, 158) 

Szanyi Erik (budapesti Veres Péter Gimnázium, Er- 
dősi Katalin, 157,5)

Berta Dénes (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általá
nos Iskolája, Horváthné Fazekas Erika, 157)

Kátay Tamás (debreceni Fazekas Mihály Gimná
zium, Lakatos Tibor, 156)

Leitereg Miklós (budapesti Veres Péter Gimnázium, 
Csaba György, 156)

Tene Gábor (tatai Vaszary János Általános Iskola, 
Avramcsevné Hegedűs Ildikó, 156)

3- díjat nyert Tóth Adrián (dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium, Viczencz Katalin, Tölgyesiné Irmes Ma
rianna, 155,5)

Szőke Márton (budapesti Babits Mihály Gimnázi
um, Martonné Czemel Katalin, 154)

Mézes Márton (szombathelyi Paragvári utcai Általá
nos Iskola, Ágoston Mária, 152,5)

Tulassay Zsolt (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium, Horváth Gábor, 149,5) 

Szobota András (miskolci Fráter György Katolikus 
Gimnázium, Bacsa Péterné, 148)

Olosz Balázs (pécsi VKI Mezőszél utcai Általános 
Iskola, Tészás Péterné, Sebestyén Zoltán, 147,5) 

Lukács Borbély Péteri nagykanizsai Batthyány Lajos 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Dénes 
Sándor, 147,5)

Ez már a kísérletelemző feladat
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Ordasi Gábor (budapesti Áldás Utcai Általános Is
kola, Rudolf Tamásné, 147)

Virágb Anna (érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, 
Varga László, 147)

Gnandt Balázs (budapesti Árpád Gimnázium, 
Gärtner István, 146,5)

Kalocsai Péter (érdi Vörösmarty Mihály Gimnázi
um, Varga László, 146,5).

A verseny támogatói

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Magyar Innovációs 
Szövetség, Paksi Atomerőmű Zrt., Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar,

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON!

Számos természettudomány alapja a kísérletezés. Saj
nos elegendő idő hiányában nem jut idő a tapaszta
lásra, és legtöbb esetben csak az elmesélés élményét 
viheti haza a tanuló az iskolából. Ebben a cikkben 
egy otthoni, több nap alatt elvégezhető kísérlet leírá
sát tűztem ki célul, amely általános és középiskolás 
tanulóknak egyaránt hasznos tapasztalatot adhat.

A víz környezetünkben mindenütt megtalálható, 
sok érdekes tulajdonsága miatt érdemes kísérletezni 
vele. Egyik ilyen tulajdonsága, hogy lehűtése során a 
szilárd halmazállapot kialakulása közben térfogata 
megnövekszik. Kevés ilyen anyag van, a fémek közül 
még a bizmut ilyen. Ennek köszönhetően a megfa
gyott víz, a jég a víz tetején úszik. Ugyanez a jelenség 
pusztítja a hegyeket, feszíti szét a sziklákat, és ennek 
„köszönhető” a télire nem víztelenített vízvezetékek 
szétfagyása is.

A szükséges eszközök:
-  4 darab 1/3 vagy 1/2 literes ásványvizes palack 

(buborékos ásványvízé),
-  konyhai mérleg,
-  hűtőgép, mélyfagyasztási lehetőséggel.

A tennivalók

1. nap
Számozzuk meg a palackokat! Mérjük meg a töme

güket, és jegyezzük fel a jegyzőkönyvbe (lásd a táblá
zatot)'- A 1. sorszámú palackot töltsük meg vízzel 
(csaphőmérsékletű), ügyelve arra, hogy buborékmen
tesen legyen tele! Ezt úgy érhetjük el, hogy vízben 
elmerítjük mind a kupakot, mind a palackot, és a víz 
alatt csavarjuk rá a kupakot a palackra. Ügyeljünk 
arra, hogy a palackot ne horpasszuk be miközben a 
kupakot rácsvarjuk! Mérjük meg a vízzel teli palack 
tömegét és ezt is jegyezzük fel a jegyzőkönyvbe! Ez
után tegyük be a mélyfagyasztóba!

Természettudományi Kar, Villamosmérnöki és Infor
matikai Kar, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet, Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány, Soft Flow 
Hungary Kft. -  Pécs, LSI Informatika Oktatóközpont 
Alapítvány, EGIS Gyógyszergyár, Universitas-Arrabona 
Kht., SZIE Varga Tibor Zeneművészeti Intézet, Magyar 
Tehetséggondozó Társaság, Duna Takarék, Szabolcsbit 
Kft., Vermes Alapítvány -  Sopron, Apáczai Kiadó, MO
ZAIK Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., IDG Hungary 
Kft., Élet és Tudomány Szerkesztőség, Műszaki Szemle 
TECHNIKA, Városi Művészeti Múzeum Győr, Vill-Korr 
Bt., Győrlakk Kft., Tourinform Győr, Patrona Hungá
riáé Gimnázium -  Budapest, Révai Miklós Gimnázium 
-  Győr, Czuczor Gergely Gimnázium -  Győr, Lipóti 
Pékség, Győri ÁFÉSZ Sütőüzem.

Härtlein Károly 
BME Fizikai Intézet

2. nap
Vegyük ki a megfagyott vizes palackot, és hasonlít

suk össze egy még eredeti állapotban lévő palackkal! 
Csapvíz hőmérsékletű vízben olvasszuk ki a jeget, és 
ismét töltsük meg az első napi módon! Mérjük meg a 
tömegét és jegyezzük fel! Töltsük fel a 2. sorszámú 
palackot is, mérjük meg a tömegét, majd azt is rögzít
sük a jegyzőkönyvben! Helyezzük el a két palackot a 
mélyhűtőben!

3 nap
Vegyük ki a palackokat, rakjuk sorba és figyeljük 

meg az alakjukban bekövetkező változásokat! Csapvíz 
hőmérsékletű vízben olvasszuk ki a jeget az 1. és 2. 
palackból! Ismét töltsük meg őket az első napi mó
don! Mérjük meg a tömegeiket és jegyezzük fel! Tölt
sük fel a 3- sorszámú palackot is és mérjük meg a tö
megét, majd azt is rögzítsük a jegyzőkönyvben! He
lyezzük el a három palackot a mélyhűtőben!

Már egy nap után szembetűnő az alakváltozás.
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1. palack 
tömege 
üresen

2. palack 
tömege 
üresen

3. palack 
tömege 
üresen

4. palack 
tömege 
üresen

1. palack 
tömege 
vízzel

2. palack 
tömege 
vízzel

3. palack 
tömege 
vízzel

4. palack 
tömege 
vízzel

1. nap - - -

2. nap - -

3. nap -

4. nap

5. nap

az első napi módon! Mérjük meg a tömegeiket és je
gyezzük fel! Töltsük fel a 4. sorszámú palackot és 
mérjük meg a tömegét, és azt is rögzítsük a jegyző
könyvben! Helyezzük el mind a négy palackot a 
mélyhűtőben!

5. nap
Vegyük ki a palackokat, rakjuk sorba és figyeljük 

meg az alakjukban bekövetkező változásokat, és ha
sonlítsuk össze egy még eredeti állapotban lévő pa
lackkal! Csapvíz hőmérsékletű vízben olvasszuk ki a 
jeget mind a négy palackból! Ismét töltsük meg őket 
az első napi módon! Mérjük meg a tömegeiket és je
gyezzük fel!

4. nap
Vegyük ki a palackokat, rakjuk sorba és figyeljük 

meg az alakjukban bekövetkező változásokat, és ha
sonlítsuk össze egy még eredeti állapotban lévő pa
lackkal! Csapvíz hőmérsékletű vízben olvasszuk ki a 
jeget az 1., 2. és 3. palackból! Ismét töltsük meg őket

A kiértékelés
A mérést kiegészíthetjük fényképekkel, amelyek mé
rési eredményeket nem fognak szolgáltatni, de jól 
mutatják, hogy a víz miként „hizlalja” meg a palack
jainkat. Ábrázoljuk a palackok térfogatának növeke
dését a napok függvényében!

KÖNYVESPOLC

Almár Iván: KOZMIKUS TÁRSKERESŐ
Exobolygók, asztrobiológia és SETI a XXL században 
Kossuth Kiadó Zrt., Budapest, 2011,191 oldal

A szerző legújabb könyve a címben szereplő roppant 
izgalmas téma aktuális aspektusait és eredményeit 
tárgyalja a tőle megszokott olvasmányos, logikus, ala
pos és szakszerű módon. Jelen könyve szerves folyta
tása e témában korábban megjelent munkáinak (A 
SETI szépsége, 1999, Ha jövő, akkor világűr, 2007). A 
félszáz éves kutatásnak ma már könyvtárnyi irodalma 
és számtalan részterülete van, tudománnyá vált, és 
régen túlnőtt a sci-fi világán.

A könyv három nagy témakör köré csoportosítja 
mondanivalóját: (1) Föld-szerű exobolygó(k) keresé
se, (2) földitől független életformá(k) utáni kutatás és 
(3) intelligens kozmikus technikai civilizációval való 
kapcsolatteremtés (SETI). A szerző e hármas célt 
„SETI+” névvel jelöli. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
tisztázza az alapfogalmakat, és hogy világosan meg
magyarázza, hogy ő (illetve mások) mit értenek az 
egyes fogalmakon, definíciókon; mennyire fontos, 
hogy „egy nyelven” beszéljünk.

A munka 6 fejezetre (Bevezetés; Bolygót a bolygó
hoz; Életet a z élethez; Értelmet az értelemhez; Halló! 
Hát nincs ott senki?; Befejezés) és egy függelékre 
tagolódik. Almár Iván könyvét több személyes él

ménnyel is tarkítja: leírja részvételét és szerepét a 
SETI-vel foglalkozó különböző nemzetközi bizottsá
gokban, szervezetekben, közvetlen kapcsolatait a 
téma világhírű művelőivel (F. Drake, D. Brin, S. Shos- 
tak, P. Shuch, J. Tarter, B. Oliver, R. Bracewell, J. 
Billingham, A. Zajcev, Marx Gy. és mások). Több 
magyar kutató jelenleg is eredményesen dolgozik a 
különböző -  a „SETI+”-hoz kapcsolódó -  programok
ban, itthon és külföldön egyaránt.

A második fejezetben részletes összefoglalót ka
punk az exobolygók felfedezésének módszereiről 
(spektroszkópiai, fotometriai és asztrometriai mód
szer, gravitációslencse-hatás, direkt leképzés), ezek 
használhatóságáról. Tény, hogy e módszerekkel — 
1995-2011 között -  körülbelül 1500 exobolygót sike
rült felfedezni, köztük Föld típusú kőzetbolygókat is. 
A Föld igazi „ikertestvérére” („Föld 2.0 verzió”) azon
ban eddig még nem akadtunk rá.

A harmadik fejezet a Földön kívüli élet kérdését 
boncolgatja. Az élet definíciója azonban igen nehéz. 
A szerző rámutat arra, hogy az asztrobiológia nem ra
gadhat le a földi típusú élet keresésénél, amely első
sorban a szén, hidrogén, nitrogén, oxigén, foszfor,
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kén elemekre épül (CHNOPS-csoport). A „keresd a vi
zet, a CHNOPS-csoportot és a kellemes meleget” elv 
jónak látszik, de léteznek a Földön is extremofil orga
nizmusok, amelyek hihetetlen szélsőséges körülmé
nyeket képesek igen hosszú ideig elviselni. Talán a 
„keresd az ammóniát és az arzént” stratégia is jó lehet 
-  erről semmit sem tudunk. Esetleg életet találunk a 
Marson vagy az óriásbolygók egyik-másik holdján 
(akár metán-etán környezetben). Az élet jelenlétére 
utaló biomarkerek meghatározása és felkutatása ezért 
igen fontos. Sok vita tárgya a korábban elterjedt lak
ható zóna értelmezése is, hiszen egy bolygó felszíni 
hőmérséklete nagyon sok tényező 
függvénye (csillag színképtípusa, a tőle 
való távolság, bolygólégkör összetéte
le, felszíni nyomása, bolygótömeg, ár
apály- és radioaktív fűtés, vulkánosság, 
felszíni vagy az alatti víz-, vagy szén
hidrogén-óceánok stb.). A Naprendsze
ren belül kiemelten vizsgálandók a 
„Föld-analóg helyek”, például a Mars 
(ahol egészen biztosan volt víz és még 
mindig van) vagy az Europa és Encela- 
dus holdak. Az élet szempontjából fi
gyelmet érdemel a pánspermia-elmélet 
(S. Arrhenius, F. Hoyle, C. Wickrama- 
singhe), amely a földi (és esetleg más) 
életet például üstökösök által szállított 
kozmikus importnak tekinti. Az azon
ban bizonyos, hogy a Földön kívüli 
élet cáfolhatatlan bizonyítékát még nem találtuk meg. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a biomarkerek és a tech- 
nomarkerek keresése eltérő technikát és stratégiát je
lent; esetleges felfedezésük is eltérő jelentőségű.

A negyedik fejezet a kozmikus intelligencia kérdé
seivel foglalkozik. Ez persze lehet hús-vér élőlény, 
humanoid (ha nem is szén alapon szerveződött) vagy 
gondolkodó gép. Mi is az intelligencia? Szükségsze
rűen létrejön-e, ha az élet kialakult? Igazából techni
kai civilizációt keresünk az Univerzumban, amely 
elektromágneses (rádió-, optikai) jeleket sugároz, 
mégpedig hosszú ideig. A küldött jelnek persze egy
értelműen ki kell „fénylenie” környezetéből; az adott, 
igen keskeny (0,1—1 Hz) frekvenciasávban fényesebb
nek kell lennie csillagánál, és feltűnő információtartal
mat kell hordoznia (ezek a hagyományos SETI-prog- 
ramok). A jelenlegi programok közül kiemelkedik a 
SETI Institute 2005 óta folyó ATA (Allen Telescope 
Array) programja (Hat Creek Observatory, CA, USA), 
amely végső kiépítésében 350, egyenként 6,1 méteres 
összekapcsolt antennát tartalmaz majd, 10 000 m2 (kö
rülbelül 1,5 futballpálya) összfelülettel, amelyek a 
0,5-11 GHz tartományban körülbelül 1 milliárd csa
tornát monitoroznak. A kiválogatott célcsillagok (az 
úgynevezett habstarok -  habitable star = lakható 
[zónájú] csillagok) száma több ezer. A projekt össz
költsége >26 millió USD. Sajnos az anyagi források 
egy részét a NASA és a Nemzeti Tudományos Alapít
vány (NSF) befagyasztotta. A könyv megjelenése 
utáni friss hír (2011. augusztus 15.): „A SETI Institute

magánadományoknak (200 ezer USD) köszönhetően 
ismét kutathatja az intelligens élet nyomát az intézet 
(egyelőre) 42 antennás rádióteleszkópjával.” A szerző 
megemlíti, hogy létezik egy SKA (Square Kilometer 
Array) nevű terv is, amely lényegében az ATA tovább
fejlesztett, bővített változata (1 km2 antennafelülettel). 
A kérdések és kételyek ellenére a Föld több pontján 
épülnek a SETI-programra specializálódott antenna- 
rendszerek, és a hatalmas földi és űrtávcsöveken 
(Keck, ESO VLT, CoRoT, Hubble, Spitzer, Kepler stb.) 
is biztosítanak valamennyi (optikai) megfigyelési időt 
az ilyen irányú kutatásokra.

A könyv hangsúlyos részét képezi a 
szerző által kidolgozott és javasolt kü
lönféle skálák (San Marino-skála [2005], 
Rio-skála [2000], London-skála [2010]) is
mertetése. A Rio-skála egy, a SETI-témá- 
ban tett felfedezés, a London-skála pe
dig a Földön kívüli élet felfedezésére 
vonatkozó bejelentés jelentőségének 
objektív értékelésére, számszerűsítésére 
szolgál. A skálák megalkotása nagy 
nemzetközi visszhangot váltott ki; a 
Rio-, illetve a San Marino-skála haszná
latát az IAA (International Academy of 
Astronautics) SETI Állandó Munkacso
portja is ajánlja.

A könyv ötödik fejezete {Halló! Hát 
nincs ott senki?') a METI (vagy aktív 
SETI) problémáját tárgyalja; küldjünk-e 

jeleket, üzenetet, vagy válaszoljunk-e egy esetleges 
„telefonhívásra”? Ugyanis egyre hangosabbak azok, 
akik szerint nemcsak fülelni kell, hanem sugározni, 
jelentkezni is, hiszen „ha mindenki csak hallgatózik, 
akkor sohasem lesz kapcsolat” (A. L. Zajcev). Egy, 
csupán az ajtórésen hallgatózó civilizációt soha nem 
fognak felvenni a Galaktikus Klubba! Korábban volt 
olyan nézet, hogy a híradástechnika és az űrkutatás 
jóvoltából egy kozmikus szemlélő számára a mikro
hullámú tartományban egyre inkább látszunk, ha 
akarjuk, ha nem. Ez azonban napjainkra változott a 
digitális technika és a keskeny nyalábban történő, 
célzott sugárzás miatt -  a rádiótartományban már nem 
vagyunk olyan „ragyogók”, mint korábban. De vajon 
kell-e nekünk a kapcsolat, kell-e sugároznunk? Ste
phen Hawking nagyon óvatos. 2010-es véleménye az, 
hogy nem kell, sőt veszélyes (lehet) az aktív SETI. 
Jobb stratégia, ha hallgatunk és meglapulunk, mert ha 
kiabálunk, akkor esetleg még meghallja „valaki”, és 
abból igen nagy baj származhat a Homo sapiensre és 
a Földre. („Az idegenek szinte biztosan léteznek, de 
az emberek kerüljék el a kapcsolatot velük!”). Zajcev 
ezt az aggodalmat „METI-fóbiá”-nak nevezi.

Az ötletek 200 éves múltra tekintenek vissza, de -  
hitelt érdemlően -  az első bináris rádiójeleket csak 
1974-ben indították útjára Arecibóból (3 TW, 2,38 
GHz, körülbelül 3 perc). A XX. század végétől meg
szaporodtak a kontrollálatlan üzenetküldések a csilla
gok felé, bár összességében alig érték el a félszáz 
órát. Vita tárgya, hogy bármely üzenetküldésre vagy
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csak konkrét válasz tartalmára vonatkozzon-e szigorú 
nemzetközi kontroll, hiszen nagyon nem mindegy, 
hogy mosóporreklámot, a n értékét, a prímszámok 
sorozatát, vagy a finomszerkezeti állandót sugároz
zuk-e feltételezetten okos társainknak. Zajcev METI- 
párti, Michaud viszont óvatosságra int, és alapos ha- 
szon/kockázatelemzést javasol -  ezt az álláspontot és 
a SETI folytatásának szükségességét képviseli a szer
ző is („Valóban csak a SETI az, amit az Univerzum 
kutatásának tartok, a METI egy rövid és céltalan kiál
tás az ismeretlen kozmoszba, amelynek hangja szerin
tem fokozatosan elhal.” Almár Iván).

Mások éles kritikával illetik a futó programokat, és a 
korábbitól gyökeresen eltérő SETI-stratégiában gondol
kodnak. Időközben a híres, fél évszázados Drake-for- 
mula is túlhaladottá vált; rájöttünk, hogy tényezőinek 
nem csupán értéke, hanem értelmezése is bizonytalan. 
A híres Permi-paradoxonnal kapcsolatban („Hol van
nak a többiek?”) tény, hogy eddig még nem találtunk 
senkit. De a „bizonyíték hiánya nem jelenti a hiány 
bizonyítékát”; a „Nagy Csönd” egyáltalán nem verifikál
ja, hogy egyedül vagyunk az Univerzumban. Magyará
zatára sok válasz született (például tényleg egyedül 
vagyunk, vannak társaink, de még nem fedeztek fel 
bennünket, nem vagyunk elég érettek a kapcsolatfelvé
telre). Ezek egyike-másika tetszetős, de igazából nem 
tudunk semmit. A szerző is felveti: nem biztos, hogy jó
kor, jó irányban, jó frekvencián, jó stratégiával kutako
dunk, és 50 év semmi az Univerzum életében. P. Morri
son szerint: „a siker esélyeit nehéz meghatározni, ám 
ha sohasem kutatunk, esélyeink a nullával egyenlőek”.

A hatodik, befejező fejezet a szerző körkérdésére a 
témával foglalkozó szakemberektől beérkezett válaszo
kat, véleményeket ismerteti. Ilyenek: az életet kell elő
ször megérteni, az ATA-projekt téves, az ATA-program 
bővítendő, a METI veszélyes, tovább kell kutatni az 
exobolygókat és légkörüket, túl „hangosak” a szkep
tikusok, fontosak a különféle skálák, tovább kell fej
leszteni a SETI- és METI-programokat és feldolgozá
sukat stb. Látszik, hogy a vélemények nagyon megosz
lanak, és bár jelentősen felgyorsult a SETI fejlődése, 
áttörő eredmény nincsen. A szerző tudatában van an
nak is, hogy jelen könyvében számos, nagyon fontos 
témáról nem esik szó; felsorolja az okokat és a kima
radt témákat. A könyvet M. Michaud parafrázisával zár
ja: „.. .már azzal is beérnénk, ha a közgondolkodás koz
mikus környezetünket, a közcselekvés pedig Földünk 
globális érdekeit figyelembe venné!”

A könyv függelékben ismerteti a témában született 
felelős petíciókat, deklarációkat (1982, 2010), vala
mint a szerző által megalkotott Rio-, San Marino- és 
London-skálákat egy-egy bejelentés értékének szám
szerű megítéléséről. A könyvet irodalomjegyzék, a rö
vidítések és szakkifejezések listája, valamint részletes 
név- és tárgymutató zárja. A kiadó és a nyomda is ki
váló munkát végzett; a külső megjelenítés és a tipog
ráfia méltó az értékes tartalomhoz.

A könyv szakszerű alapossággal járja körül a téma je
lenlegi ismeretanyagát, és igen hasznos, kompakt olvas
mány valamennyi, a Földön kívüli élet és intelligencia 
keresésének problematikája iránt érdeklődő számára.

Klopfer Ervin

Jürgen  Neffe: ALBERT EINSTEIN IGAZ TÖRTÉNETE
Fordította: Bozsoki Anna-Mária, a 13. fejezetet Gerner József 
Typotex, Budapest, 2011, 596 oldal

Albert Einstein (1879-1955) sokadik életrajzát tartjuk 
a kezünkben. Egyelőre annyi a feltűnő a kötet fedő
lapjáról, hogy a mű német nyelven jelent meg először 
2005-ben a Rowohlt Verlagnál Hamburgban, majd az 
angol fordítása „No. 1. nemzetközi bestseller” lett az 
amerikai kiadás után, sőt a Washington Post amerikai 
napilap „Az év legjobb könyvéinek választotta. A 
kézbevétel után kiderül, hogy a hatalmas terjedelmű 
kötet 26 sűrűn szedett oldalon hivatkozik a szövegé
ben olvasható tények forrásaira. Ezek Einstein levelei, 
amiket ő írt barátainak, vagy amiket hozzá intéztek, 
meg idézetek műveiből, róla szóló könyvekből, utalá
sok újságcikkekre és egyéb hivatalos iratokra. Ebből 
arra kell következtessünk, Neffe ténylegesen egy min
den eddigit felülmúlni szándékozó életrajzot kívánt 
írni, még akkor is, ha mondandóját esetenként eléggé 
közvetlen hangon, úgyszólván regényesen adja elő. 
Ezt azért tartjuk fontosnak leszögezni, mert az a be
nyomásunk, sok eddig ismeretlen, legalábbis háttér

ben maradt körülménnyel szembesülhettünk az olva
sás során. Ez annak elismerése mellett értendő, hogy 
e sorok írója ugyan sok mindent olvasott már Einstein 
életéről és alkotásairól, részben különösen érdeklőd
ve magánemberként, részben a relativitáselméletben 
specializálódott elméleti fizikusként az elmúlt mint
egy hatvan év során, mégsem állítja (sohasem állítot
ta), hogy mindent olvasott volna ezekről a témákról. 
(Azt is bevallja, valahogy ingadozó lelkesedéssel né
zegeti az RTL Klub jeles kulturális műsorszámát, 
amely Einstein -  függőlegesen csíkokra szabdalt -  
portréjának bevezetésével kezdődik, hangsúlyozva 
ezzel, mennyire jellemzőnek tartják Einsteint a szer
kesztők.)

Szóval: Neffe életrajzot írt, mégpedig sajátosat. 
Mindjárt az elején ezt sajátos bukfenccel kezdi. Ahe
lyett, hogy „szokás szerint” a szenzációs 1905-ös esz
tendő publikációs aranyesőjével kezdené a tudós ifjú 
életének bemutatását, mindjárt az „1919: a sorsfordító
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év” című fejezettel indít. Ez az esztendő azért olyan 
nevezetes, mert ekkor várta a háború utáni Európa a 
Merkúr perihélium-eltolódásában annak az ominózus 
évszázadonként 43 szögmásodpercet kitevő eltérés
nek a kimutatását, amit nem lehetett semmiféle 
klasszikus zavar igazolható hatásának betudni. Élet
rajzírásnak hatásos lehet ez az időátrendezés, Neffe 
újszerű eljárása ezen a várakozó szituáción keresztül 
indítja az akkor 40 éves Einstein életrajzának vissza- 
pörgetését. Nem kívánjuk elemezni Neffe eljárását, 
sem itt kivonatolni Einstein fiatalkorának történetét, 
csak annyit mondanánk, hogy Neffe eljárásának meg
vannak az előnyei. Alkalma van a visz- 
szapillantás során azért elég részlete
sen leírni az Einstein-család helyzetét 
(az apa üzleti vállalkozása egyes német 
városok villanyvilágításának bevezeté
sére, persze az apóstól kért kölcsönnel 
-  és éppen egyenárammal, ami garan
tálta a bukást). Az ifjú Einstein eleinte a 
szülők ipari üzemében ismerkedhetett 
meg a villamosság elvi és kísérleti ol
dalaival (később ezeket a gyakorlatban 
is hasznos ismereteket a berni Szaba
dalmi Hivatalban kamatoztatja), majd 
amikor a szülők Olaszországban tele
pedtek le üzleti csődjük után, megelé
gelte a poroszos középiskola militarista 
szellemét, ő is követte őket. A könyv 
részletesen elemzi Albert útját előbb 
Olaszországba, majd Svájcba, különösen érdekes átte
kintést nyújtva olvasmányairól. A továbbiakban be
mutatja a zürichi Polytechnikumban folytatott tanul
mányokat, a főiskolai barátokat, akik közül nem egy -  
főleg Marcel Grosmann és Michele Besso -  később 
igen fontos szerepet játszanak az életében. És persze 
megjelenik Mileva Marie, egy nő a századfordulón, a 
műszaki főiskolán(l), aki kiváló képességű és akiből 
Einstein (első) felesége lesz. Ezek után el is jutunk az 
1905-ös évhez. Ne csodálkozzék az olvasó, ha Neffe 
könyvéből nem igazán kap különösebben használha
tó bevezetésfélét a speciális relativitáselméletbe, a 
Brown-mozgás atomok létét mutogató elméletébe, a 
fényelektromos hatásban oly fontos szerepet játszó 
foton koncepciójának titkaiba. Igen fontosak azonban 
azok az olvasmányélmények, azok az igazolható ba
rátságok, amelyek ezekkel időben egybeesnek.

Az 1920-1933 közötti időszakra térve át, amikor 
Einstein már túl volt az általános relativitáselmélet 
nyilvánosságra hozatalán, a kötet Einstein életútjáról 
(közügyéiről és magánéletéről) meglepően érdekes és 
részletes elemzést kap az olvasó. Érdemes itt ismétel
ten hangsúlyozni, hogy nem az életrajzíró Neffe ma
gánfantáziájának szüleményeit látjuk itt a szövegben, 
hanem a részletek a kötet végén felsorolt, tehát jól 
dokumentált forrásokon alapulnak. Ebben a szakasz
ban Einstein berlini éveiről van szó, találkozásáról a 
sajátos német belpolitikával, az erősödő antiszemitiz
mussal, a fasizmus megjelenésével. Kiemeli, hogy 
Einstein mennyire szeretett volna német maradni (ez

zel szemben milyen szerencse, hogy svájci útlevele 
volt). Hogyan küzdött (olykor hibás taktikával) az 
antiszemitizmus őrületével, a szakmai kérdésekbe 
öltöztetett provokációkkal. Tanulságosak ezek a feje
zetek, mert megmutatják, hogy Einstein felfedezései 
hogyan kerültek a „zsidófizika” propaganda-ízű meg
jelölése alá, nem utolsó sorban Lénárd Fülöp (Philip 
Lenard) pozsonyi születésű Nobel-díjas „kolléga” jó
voltából.

Az 1933 utáni időszak, az amerikai „második haza” 
befogadó gesztusa Neffe számára érdekesebb monda
nivalókat is hordoz, mint az idősödő Einstein eredmé

nyei. Egyfelől ez az időszak tényleg ér
dekes, hiszen Einsteint elkísérték olykor 
nem egészen alaposan átgondolt koráb
bi társadalmi akciói az antiszemitizmus 
ellen, néhanapján a túlzottan baloldali 
„szövetségesei” (a kommunisták) által 
támogatott antifasiszta ténykedései, 
vagy azok emlékei a követségek és a tit
kosszolgálat jelentései alapján. De szá
munkra -  szakmai szempontból -  mégis 
fontos lett volna ezek mellett értesülni 
Einstein „utolsó” nagy tudományos ak
ciójáról, amit Banesh Hoffmann és Leo
pold Infeld közreműködésével hajtott 
végre a harmincas években. S minthogy 
ez Neffe művéből minden említés nél
kül kimaradt, most megpróbáljuk rövi
den összefoglalni.

Az általános relativitáselmélet (ÁRÉ) a teret és az időt 
-  a speciális elmélet nyomdokain haladva -  négydi
menziós egységnek tekinti, amelynek geometriai struk
túrája nem euklideszi, hanem görbült. (Vagyis olyan 
téridő, amelyben egy háromszög szögeinek összege 
nem 180°.) Ilyen geometriákat már Bernhard Riemann 
(1826-1866) is leírt pár évtizeddel korábban. Az ÁRÉ a 
gravitációt, ami minden testre, minden anyagi tömegre 
hat, Einstein szerint a téridő görbületének kialakításával 
írja le, az Einstein-egyenletek alapján. Ez az egyenlet
rendszer nemlineáris másodrendű parciális differenciál
egyenletekből áll. Érdekes körülmény, hogy az ÁRÉ 
nemcsak a Merkúr bolygó perihélium-elfordulását ma
gyarázza meg -  amit kezdetben említettünk -, hanem a 
nagy tömeg mellett elhaladó fénysugár (euklideszi 
egyenestől eltérő) görbülését is. És még azt is, hogy az 
órák különbözően nagy tömegek mellett másképpen 
járnak (gravitációs vöröseltolódás). Mindezek az effek
tusok ma már elképesztő pontossággal „vitán felül” 
beigazolódnak. Csak azok a nemlineáris differenciál
egyenletek!! És éppen ezekkel kapcsolatos a Neffe által 
teljességgel mellőzött vívmány!

Einstein Amerikában B. Hoffmann és L. Infeld közre
működésével bebizonyította, hogy egy koncentrált tö
meg körül kialakuló görbült téridőben a téregyenletek
ből levezethető egy másik tömeg mozgásegyenlete. 
Egyszerűbben: a gravitációs erőtér igazi törvényei tar
talmazzák a newtoni típusú mozgásegyenleteket is. 
(Azért csak newtoni típusúakat, mert ezek most az ÁRÉ 
által előírt korrekciókat is adják.) Elvileg tehát a gravitá
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ciós erőtér fizikáját nem két hipotézissel (az erőtérével 
és a mozgáséval) kell leírni, hanem elegendő egy (mert 
ez tartalmazza a másikat is). Hogy ez első nekifutásra 
csak a gravitációra vonatkozik igazából, az érthető, 
mert ekkor, 1938-ban, amikor az Einstein-Infeld-Hoff- 
mann-cikk1 megjelent hivatalosan még nem volt szó a 
gravitációs és elektromágneses kölcsönhatáson túl más 
erőkről. Az a rengeteg erőfeszítés, ami a kölcsönhatá
sokat egybefoglalva egészítené ki az ÁRE-t, kutatók 
százait foglalkoztatta a múlt évszázad során, persze ma
gát Einsteint elsősorban, de Novobátzky Károlyt is, aki 
az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén volt professzor. Ez 
a fizika történetének azon korszaka, amikor első lépé
seit tette a kvantumelmélet, nem is beszélve arról, hogy 
akkor még csak a gravitációs és az elektromágneses 
kölcsönhatás volt ismeretes, az erős (a magfizikában a 
rövid hatótávolságú) meg a gyenge (a béta-bomlásban 
megmutatkozó neutrinos) éppen csak kopogtatott a 
megismerés kapuján. Igaz viszont, hogy Neffe Einstein 
egységes térelméleti kutatásait ismerteti.

Az életrajz a továbbiakban részletesen tárgyalja Ein
stein szerepét az atombomba létrehozásában. Közis
mert tény már, hogy Einstein Szilárd Leó közreműkö
désével -  a berlini évekből közelebbről ismert magyar 
származású kutatóval, akivel az Einstein-Szilárd-hűtő- 
gép elvét kidolgozták és szabadalmaztatták -  levelet írt 
Roosevelt elnöknek az „atombomba előállításának” sür
gető szükségéről. Kevéssé ismert azonban, hogy a gon
dolat adójának a megvalósítás fizikai-technikai kidolgo
zásában egyáltalán nem jutott szerep. Ezért elsősorban 
Einstein „baloldali összeköttetései”-ből adódó híre te
hető felelőssé, ugyanakkor be kell látnunk, Einstein 
magfizikai ismeretei és technikai adottságai sem voltak 
igazán alkalmasak erre a feladatra. Annál nagyobb sze
rep jutott neki az atombomba bevetése után a nemzet
közi tiltakozási mozgalmakban. E megmozdulások 
„hátsó oldaláról” ilyen részletesen igazából csak most 
értesülhettünk. Neffe bemutatja, hogy az Amerika-elle-

1 The gravitational equations and the problem of motion. Annals 
of Mathematics 39  (1938) 65-100.

nes Tevékenységeket Vizsgáló Bizottság és az FBI úgy
szólván első számú megfigyelési célpontként kezelte 
Einstein személyét. Edgar Hoover, az „örök FBI-főnök” 
állandó, kiemelten fontos személyiségnek tekintette 
múltja alapján, számára egyfolytában vastagodott az 
Einstein gyanús tevékenységeiről szóló anyagok dosz- 
sziéja. Hogy ebből nem lett óriási, nagy nyilvánosságot 
kapó botrány, annak a lassan megváltozó körülmények 
mellett elsősorban Einstein 1955-ben bekövetkezett 
halála volt az oka.

A kötet olvastán elmondhatjuk, hogy az ismerős
nek tűnő témában fantasztikus részletekkel lettünk 
gazdagabbak -  igaz, elsősorban nem a szűk szakmát 
illetően. Ezért nem is csodálkozhatunk azon, hogy 
Neffe könyve milyen diadalmenetben részesült épp 
az amerikai kontinensen, a relativitáselmélet centená
riuma (2005) után pár évvel. Ma végre sok mindent 
másként ítélnek meg az Egyesült Államokban! A 
könyv világraszóló karrierjén sincs mit csodálni, erre 
valóban rászolgált. A kötet tematikai összeállítását 
illetően sem lehet kifogásunk, hiszen ma már a relati- 
visztikus tudnivalók, a foton és a Brown-mozgás (el
mélete) a fizikai ismeretek sokszorosan beigazoló
dott, sziklaszilárd és gyakran használt részét képezik, 
amely megtalálható a középiskolai, de főképpen az 
egyetemi tankönyvek oldalain. Tényleg úgy érezzük, 
eljött az idő, hogy a kimondottan szakmai részletek 
mögött is észrevegyük az emberi erőfeszítéseket, oly
kor tragikus, de mindenképpen tanulságos mozzana
tokat, amelyek ma már a történelem vitathatatlan ré
szei. Ebben a tekintetben azt hisszük, a kötetet érő 
amerikai elismerések jogosak, és örülhetünk, hogy ez 
a könyv a magyar olvasó asztalára került.

A kiadó vállalkozását és érzékenységét dicséret 
illeti. A fordítókét úgyszintén. Az ő küzdelmük e ha
talmas kötet igazán sokrétű német nyelvével, amely 
most ráadásul a fizikai szóhasználat szokatlanságával 
is súlyosbodik, akkor is magasan értékelendő ered
ményt hozott, ha néhány (kevés) esetben a szakma 
más szavakat használt volna a fordításban.

Abonyi Iván

HÍREK-ESEMÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

A Magyar Tudomány Ünnepe Győrben
Az ELFT Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Csoportja 
(ELFT GYMSM TCS) a Magyar Tudomány Ünnepe al
kalmából a következő programokat szervezi Győrben.

2011. november 10., csütörtökön 16.00 órai kezdettel 
Tudományos ülést tartanak az ELFT GYMSM TCS és a

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 
Kar (NYME AK) szervezésében.

-  Barla Ferenc fizikus, elnök ELFT GYMSM TCS: 
Megnyitó

-  Cseh Sándor dékán, NYME AK: A Nap, mint 
éghajlati kényszer
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-  Farkas Gábor Farkas osztályvezető főkönyvtá
ros, OSZK: Flamlet csillaga

-  Farkas Bertalan kutató űrhajós, dandártábor
nok: A z emberes űrkutatás múltja, jelene, jövője -  
Gagarintól napjainkig

Helyszín: Győr, Liszt Ferenc utca 17. II. számú épü
let Karácsony Imre nagyelőadó.

2011. november 11., péntek 16.00 órai kezdettel a XI. 
Győri Könyvszalon keretében Beszélgetés Farkas Ber
talannal, beszélgetőtárs: Barla Ferenc.

Helyszín: Győri Nemzeti Színház Pódiumszínpada 
(Győr, Czuczor Gergely utca 7.)

2011. november 17. csütörtök, 16.00 órai kezdettel az 
ELFT GYMS TCS Évkönyvének bemutatása.

A kötet szerzői: Barla Ferenc (szerk.), Cseh Sándor, 
Farkas Bertalan, Farkas Gábor Farkas, Fülöp Viktorné, 
Máthé Zoltán, Mészáros Péter, Varga Imre.

Helyszín: MTESZ Székház, nagyelőadó, Győr, Szent 
István út 5.

A programokra minden érdeklődőt várunk.

HÍREK ITTHONRÓL

Fizikushallgatók XXVI. Nemzetközi Konferenciája
A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete (Mafihe) nagy 
sikerrel rendezte meg Budapesten a XXVI. Interna
tional Conference o f Physics Students (ICPS) nevű 
konferenciát 2011. augusztus 11. és 18. között. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az immár ötödik magyar 
rendezésű ICPS-en, szülővárosában ünnepelhettük a 
konferencia 25-ik születésnapját. Az ezzel kapcsolat
ban tartott megemlékezésen ott volt az alapítók több
sége, Benatos Patroklos, Horváth Ákos, Lévai Péter és 
Ván Péter.

A konferencia szervezésében körülbelül 50 önkéntes 
magyar hallgató vett részt, akiknek segítségével 410 
külföldi fizikushallgatót láttunk vendégül. A hallgatók 
több mint 100 előadáson és 60 poszteren keresztül mu
tatták be saját kutatásaikat. A szakmai részt erősítendő 
a MÓL és a Semilab képviselői is beszámoltak egy-egy 
rövid előadás keretében a náluk folyó munkáról. Ezen
kívül öt elismert kutató tartott vendégelőadást, név 
szerint Katz Sándor, Kiss László, Krausz Ferenc, Mezei 
Ferenc és a Nobel-díjas Carlo Rubbia.

A nem-tudományos programok terén is igyekeztünk 
Magyarországot, Budapestet és a hazai tudományos 
életet bemutatni. Ennek kapcsán szerveztünk „magyar 
estet”, ahol néptánccal és magyar zenével ismerkedhet
tek a résztvevők, egy délutánt városnézésnek, egy 
napot pedig kirándulásoknak szenteltünk. A kirándulá
sok során kisebb csoportokban elvittük az érdeklődő
ket a Balatonhoz, Visegrádra, a Rám-szakadékba, a 
Budai Várba és barlangászni a Mátyás-barlangba.

Természetesen nemcsak a fentiekről szólt a konfe
rencia. Az ICPS a legfontosabb találkozási pontja a világ 
fizikushallgatóinak és diákszervezeteiknek. Ennek for
mális következménye, hogy a konferencia ad otthont 
az International Association of Physics Students (LAPS) 
éves közgyűlésének, ahol a stratégiai kérdések megvi
tatása mellett a szervezet tisztújítása is zajlik. Büszkén 
jelentjük, hogy az idei közgyűlés Ferdinandy Bencét 
választotta a szervezet elnökének, akinek személyében 
a harmadik magyar IAPS elnököt köszönthetjük.

Lakatos Dóra, a Mafihe elnöke

Mit csinált több száz természettudományt tanító tanár 
az augusztus végi kánikulában?
Szubjektív beszámoló a Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan című konferenciáról

Az épületen kívül 38 °C van, de az ELTE lágymányosi 
északi tömbjében elviselhető a hőmérséklet. Az Eöt- 
vös-terem zsúfolásig tele van, az onnan kiszorulók a 
szomszéd teremben, kivetítőn követhetik az Eötvös- 
teremben történteket. Az ELTE Természettudományi 
Oktatásmódszertani Centruma és az InfoPark Alapít
vány által rendezett, az MTA, az ELTE Természettudo
mányi Kara, az InfoPark Alapítvány és a Természet 
Világa által támogatott háromnapos (2011. augusztus 
23-25.) konferencia fővédnökei Pálinkás József az 
MTA elnöke és Mezey Barna, az ELTE rektora voltak.

A konferencia különlegessége volt az is, hogy ezút
tal nem csak egy szakterület tanárai gyűltek egybe, 
hanem a fizikatanárokon kívül jelen voltak matemati
kát, kémiát, biológiát és a földtudományokat oktatók 
is. így igazi párbeszéd alakulhatott ki a természettu
dományok oktatásáról a középiskolai és a felsőoktatá
si intézményekben tanítók között. Ebből a szempont
ból valószínűleg hatékonyabb volt a konferencia 
munkája a tanári ankétokénál is, ahol csak magunk 
vagyunk a szaktárgyunk tanításával kapcsolatos örö
mökkel és problémákkal.

HÍREK -  ESEMÉNYEK 363



Néhány szám, amely jellemzi a konferenciát:
A 394 részt vevő közül nagyjából 50 volt határon túli, 

a természettudományokat magyar nyelven tanító tanár. 
A biológia, a fizika, a kémia, a matematika és a földtu
dományi szekciókban 100 tanári előadás hangzott el. 
40 poszter gazdagította a rendezvényt. A szervezésben 
pedig 33 hallgató és doktorandusz vett részt.

A konferenciáról Tapody Éva e-mailjein kívül a 
http://termtudtan.extra.hu weblapon kaphattak tájé
koztatást az érdeklődők.

Az első plenáris előadást Tudomány és tanári hi
vatás címmel Pálinkás József, az MTA elnöke tartotta. 
Szólt a természettudományok tanításának nehézségei
ről, a korszerű oktatás módszereiről, a pedagógus- 
képzés megújításáról, a szükséges változásokat meg
határozó pedagógiai szemléletről. Szorgalmazta (nem 
először), hogy a kötelező érettségi tárgyak között 
legyen egy természettudományos tárgy. (A készülő 
köznevelési törvényből úgy látszik, ismét hiába.) Fel
hívta a figyelmet arra, hogy erőfeszítés nélkül nem 
lehet eredményt elérni, hogy tévúton járnak azok, 
akik azt gondolják, az iskolában pusztán filmek nézé
sével, beszélgetéssel el lehet jutni a továbbtanuláshoz 
szükséges ismeretekhez. Szólt arról, hogy kíváncsi
ság, érdek és legtöbbször valamekkora kényszer is 
kell az érdeklődés felkeltéséhez, illetve fenntartásá
hoz. Hangsúlyozta (nem először) a kísérletek fontos
ságát, mert sok gyereknek nincsenek alapvető tapasz
talatai a jelenségekről. A városi gyerekek közül pél
dául sokan még életükben nem gyújtottak tüzet.

Az előadásról készült beszámoló olvasható a 
http://mta.hu/tudomany_hirei/tudomany-es-tanitas- 
128476 címen, az MTA honlapján a Tudomány hírei 
között Tudomány és tanári hivatás címen.

A második plenáris előadást Dux László, a NEFMI 
helyettes államtitkára tartotta a tanárképzés átalakulá
sáról. Elmondta, hogy a Bologna-rendszer nagy kárt 
okozott a tanárképzésben. 4-6 fősre csökkentek az év
folyam-létszámok. Megállapította, hogy vissza kell térni 
a jól bevált egy ciklusú, két szakos képzéshez. Hangsú
lyozta, hogy erősíteni kell a kutató tanári életformát. 
Most együtt tanulnak a leendő tanárok és a leendő ku
tatók. Az előzőeknek túl sok, az utóbbiaknak pedig túl 
kevés az, ami az ilyen előadásokon elhangzik.

A három nap folyamán egyetértés alakult ki a kü
lönböző szakterületeket képviselő oktatók között 
például abban, hogy túl nagy létszámúak az induló 
évfolyamok, és így sokan megengedhetetlenül kevés 
tudással jutnak be. Szükség volna valamilyen szelek
cióra, felvételi vizsgára, vagy az emelt szintű érettségi 
megkövetelésére (Klinghammer István, ELTE, Csépe 
Valéria, MTA, Hoffmann György, BME, Groma Ist
ván, ELTE). Szó esett arról, hogy jelenleg rosszul kap
csolódik egymáshoz a közoktatási és a felsőoktatási 
rendszer. A középiskola és az egyetem egymásra mu
togat, keresik, ki a felelős az I. évesek felkészületlen
ségéért; a középiskola, vagy az ott tanítókat nem 
megfelelően felkészítő egyetem.

A felsőoktatásba belépő I. évesek átlagosan rosszul 
felkészültek a felsőoktatási tanulmányokra. Nem tud

nak mérni, pedig a mérési jártasságon kívül még a 
mérések értelmezése és azok grafikus ábrázolása is 
fontos volna (Radnóti Katalin, ELTE TTK).

A felvettek alsó 2/3-ának nem kielégítő a matemati
kai tudása, trigonometriai ismereteik hiányosak, bár 
gyakran nem annyira a konkrét tudás, mint a szemlé
let hiányzik (Groma István, ELTE TTK). Többen fon
tosabbnak találták a differenciálással kapcsolatos ele
mi ismereteket, mint az exponenciális és logaritmikus 
egyenletek megoldásában való jártasságot (Radnóti 
Katalin, ELTE TTK).

Laczkovich Miklós (ELTE TTK, matematika) szerint a 
jelenlegi középiskolai tantervi keretek merevebbek, túl- 
szabályozottabbak, mint a ’70-es években voltak.

Egyetemi oktatók nehezményezték, hogy a mai 
iskola túl sok elméletet oktat, hiányzik a manualitás, a 
gyakorlati képzés (Klinghammer István, ELTE).

Mások azt is kijelentették, hogy nem jó időben ala
kítjuk a gyerekek absztrakciós képességét. Ezzel függ
het össze, hogy a diákok számára nehézséget okoz a 
folyamatok, jelenségek nyelvi megfogalmazása.

Elhangzott, hogy az egyetemre bekerülőknek sok 
tévképzetük van (Radnóti Katalin ELTE TTK). Az 
egyik szekció-előadásban Kuczmann Imre a saját 
iskolájában végzett, ezzel kapcsolatos felmérését is
mertette. Elmondta, vannak olyan középiskolás diá
kok, akik úgy gondolják, hogy a nehezebb tárgyak 
gyorsabban esnek, mint a könnyebbek, a test sebes
sége a rá ható erővel arányos, az egymást előző autók 
sebessége azonos stb. stb. Ezek keletkezésének gyö
kereit a tv-ből származó hírekben, számítógépes játé
kokból átvett információkban látja az előadó.

Középiskolai tanárok is panaszkodtak a tanulók 
erőfeszítésének hiányáról. Ezzel kapcsolatban érde
kes, újszerűnek tűnő javaslatként hangzott el az, hogy 
legalább kétféle tantervet kellene készíteni a középis
kolások számára (Honyek Gyula, ELTE Radnóti Mik
lós Gyakorló Iskola, vezetőtanár). Az egyik az egyete
mek „elit” szakjaira készítene fel, amely szakokra csak 
felvételi vizsgát követően lehetne bejutni, és egy má
sikat a többi gyereknek. így több, értékes, a piacon 
eladható diplomást lehetne képezni. És egyúttal a 
nem szakirányban továbbtanulók mindennapjait sem 
kellene megkeseríteni olyan ismeretekkel, amelyekre 
semmi szükségük nem lesz az életük során, amelyek 
tanulására egyáltalán nem motiváltak. De mindenkép
pen szerethetőbb természettudományt kellene taníta
ni, mondta Kertész János, BME egyetemi tanár.

Több oktató is szóvá tette, hogy túl sok plusz pon
tot kapnak a felvételizők a nyelvvizsgáért, azaz a ho
zott pontok emiatt sokszor nem megbízhatóan tükrö
zik a felvételiző tudását, nem tájékoztatják megfele
lően sem a felvételizőt, sem a szülőt. Szükségesnek 
tartanák viszont, hogy az országos tanulmányi verse
nyeken döntőbe jutottak kapjanak plusz pontokat, és 
ezen versenyek helyezettjeit pedig vegyék fel (Radnó
ti Katalin ELTE TTK).

Javaslatok és ábrándok is megfogalmazódtak.
Széles körű egyetértés mutatkozott abban, hogy 

emelni kellene a felvételi követelményeket. Ismételten el-
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hangzott: legyen kötelező érettségizni egy természettu
dományos tárgyból. Több egyetemi oktató is szükséges
nek, és a mostani problémák megoldásához elégséges
nek tartaná, ha az emelt szintű érettségi felvételi köve
telmény lenne. Csépe Valéria (MTA, főtitkárhelyettes) 
ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az MTA Elnöksé
gi Közoktatási Bizottságának 2008. december 15-i állás- 
foglalása szerint is az emelt szintű érettségi az egyetemi 
felvételi eljárás szükséges feltétele kell legyen!

Több egyetem oktatói sokadszorra adtak hangot an
nak a kívánságuknak, hogy az egyes felsőfokú intéz
mények maguk dönthessenek a felveendő hallgatókról. 
Ezt a javaslatot általában a főiskolák vétózzák meg. Jó
nak tartanák továbbá azt is, ha az emelt szintű érettségi 
szóbelijén egy egyetemi oktató is jelen lehetne.

Megállapították, hogy segíti a tehetséges tanulók 
egyetemi tanulmányokra való felkészülését az a már 
ma is létező gyakorlat, amely lehetővé teszi a közép- 
iskolás diákok számára az egyetemi laboratóriumokba 
való bejárást, mérést.

Bánkódtak viszont amiatt, hogy a tv-kben, rádiók
ban megszűnt a legtöbb tudományos szerkesztőség, 
aminek következtében szűkültek az ismeretterjesztési 
lehetőségek (Härtlein Károly, BME).

Ismételten szóba került, hogy meg kellene oldani a 
fizika és a matematika jobb egymásra épülését mind a 
középiskolákban, mind az egyetemeken. (Erre évtize
dek óta vágyakoznak a fizikatanárok, de érdemi meg
oldást máig nem sikerült találni.) Általános vélemény, 
hogy javítani kell az egyetem és a középiskola közötti 
kapcsolatokat.

Jónak, fontosnak tartják a résztvevők, hogy a fizika 
tanulmányi versenyeken kísérleti forduló is van.

Több egyetemi oktató is hangot adott annak a véle
ményének, hogy a tanártovábbképzéseknek kizárólag a 
tanárképző intézményekben volna helye. Jelenleg nagy
jából 1800 helyen folyik tanártovábbképzés. Kizárt, hogy 
mindegyiken megfelelő volna a képzés színvonala.

Schrótt Ágnes (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Is
kola, vezetőtanár) említette, az oktatás jelenlegi prob
lémái származhatnak abból is, hogy az elmúlt évtize
dekben sokat változott az iskola társadalmi környeze
te és a mai gyerekek másként gondolkoznak, mint 
évtizedekkel ezelőtti társaik, a tanárok egy része még
sem változtatott módszerein.

A tanárok számára igen hasznosak voltak a szak- 
módszertannal foglalkozó plenáris előadások, ame
lyeket Liptai Kálmántól (Eszterházy Károly Főiskola, 
TTK dékán) és Tasnádi Pétertől (ELTE, TOMC elnök) 
hallottak.

Mindezek mellett szinte pihenésként hatottak a fizi
kával kapcsolatos előadások. Előadás hangzott el szén 
nanoszerkezetekről (Kürti Jenő, ELTE TTK), a középis
kolások körében végzett felmérésről, amely azt tuda
kolta, mit tudnak az energiáról (Juhász András, ELTE 
TTK). Ezzel kapcsolatban meglepett, hogy középisko
lások nem tudtak elektromos számlát értelmezni, pedig 
ez tananyag már az általános iskolában is.

Színesítette a konferencián elhangzottakat többek 
közt Freund Tamás akadémikus (PPKE) Belső vilá

gunk hatásai a tanulási és memória folyamatokra: 
Agyhullámok és kreativitás című előadása. Nagy ér
deklődés kísérte Aszódi Attila (BME) Van-e az atom
energiának jövője Csernobil és Fukushima után? 
című előadását. A plenáris záróülésen hangzott el 
Rátái Dániel: A Leonardo program bemutatása című 
előadása, és nem maradhatott el Hraskó Gábor 
(Szkeptikus Társaság) a társas vacsorán elmondott, Az  
áltudományos desszert receptje című előadása sem.

Juhász András (ELTE TTK) és tanítványai hullám
káddal, mikrohullámú adó-vevővel, Leybold-műsze- 
rek felhasználásával bemutatott fizikai kísérletei nagy 
érdeklődést váltottak ki.

Rám a legnagyobb hatást Róka András (ELTE) 
Elektronok színháza (kémiai kísérletek) című, még 
ezen a különlegesen magas színvonalú konferencián 
is kiemelkedő, vastapssal jutalmazott előadása tette.

Mivel érte el Róka András a tanártovábbképzéseken 
szokatlan, hosszan tartó, ütemes tapsot? Nem volt sem
mi különös, „csak” egy kedves, romantikus történetbe 
burkolt, kellemes zenével és meseszép képekkel kísért, 
látványos kísérleti bemutató. A látszólag üres lombikba 
bespriccelő piros folyadék megkékült; két, szájával 
egymás felé fordított, szintén látszólag üres üveghen
gert szétválasztva éktelen durranást és fényjelenséget 
észlelhettünk; melegítés hatására a fémhálóról kígyó
szerű valami tekeredett le stb. stb., egy fél órán át. 
Egyedül, segítség nélkül, attól a hittől áthatva, hogy „Az 
elektronok színháza” érdekes. Számomra ez az előadás 
volt a háromnapos, kiváló előadókat felvonultató kon
ferencia csúcspontja. Engem ismét meggyőzött arról, 
hogy nem a kémia (illetve a fizika) tehet arról, hogy az 
egyik legkevésbé kedvelt tárgy az általános és a közép
iskolákban. Ha a tanár hisz abban, hogy a tantárgya 
érdekes, érthető, használható ismereteket tartalmaz, és 
ez a meggyőződés sugárzik belőle, akkor hallgatói, 
tanítványai is hinni fognak ebben, és hinni fognak neki. 
És érdekesnek, tanulásra érdemesnek fogják találni az 
általa bemutatottakat.

A konferencia záró ülésén a résztvevők Nyilatkozatot 
fogadtak el, amely fő megállapításai és javaslatai sok 
egyezést mutatnak az ELET elmúlt időkben közzétett ál
lásfoglalásaival. Ezt látva felmerül a gondolat, nem vol
nának-e még eredményesebbek ezek az ELTE-n szerve
ződő nyári konferenciák, ha az ELFT is részt venne a 
szervezés munkájában. Ezt a Nyilatkozatot a szervezők 
elküldték a Minisztériumba, az Akadémiára és több mé
diumnak is, hogy „ország-világ” megtudja, hogyan sze
retnék megváltoztatni a természettudományok oktatását 
azok, akik legjobban látják a jelen helyzet problémáit. 
(„Ember küzdj, és bízva bízzál!”.)

És végül, de nem utolsó sorban, meg kell említeni a 
szervezésben segítő 33 hallgató munkáját. Kedvesek, 
segítőkészek, mosolygósak, türelmesek, udvariasak 
voltak. Bizonyára sok, strandon, nyaralással is eltölt
hető idejüket áldozták a konferencia résztvevői életé
nek kellemesebbé tételéért. Nekünk, a konferencia 
résztvevőinek, jól esett látni a másokat segítő, áldoza
tos tevékenységüket.

Csákány Antalné
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TÓRIUM ALAPON MŰKÖDŐ, SÓOLVADÉKOS,
FÖLD ALÁ TELEPÍTETT ATOMREAKTOR LEHETŐSÉGE

Ralph W. Moir, Teller Edét
Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium, California, USA

Jelen cikk az egyre fogyatkozó fosszilis tüzelőanya
gok és az üvegházhatású gázok által okozott környe
zeti problémákra kínál megoldást a manapság hasz
nált uránnál sokkal nagyobb mennyiségben előfordu
ló tórium energetikai hasznosítását javasolva. LiF és 
BeF2 olvadt sókeverék minimális viszkozitású elegyé- 
ben oldott tórium-fluorid használatát javasoljuk, egy 
kevés 235U- vagy 239Pu-fluorid segítségével indítva be a 
folyamatot. Magát a reaktort 10 méterrel a föld alá 
építve képzeljük el, ahol a keletkező hasadványokat 
is lehetne tárolni. A grafit pótlásával, vagy a teljes 
zóna időnkénti cseréjével és a folyékony üzemanyag 
átirányításával az erőmű akár 200 évig is működhetne 
a hasadóanyag pótlása, vagy a keletkező hulladékok 
elszállítása nélkül. A technológia előnyei között említ
hető a nagy mennyiségben rendelkezésre álló üzem
anyag és annak terroristáktól való védelme, mivel ez 
fegyvergyártásra alkalmatlan; a kedvező gazdasági és 
biztonsági jellemzők, mint például a föld alá telepítés, 
amely csökkentheti a lakossági aggodalmakat is. Cé
lunk egy kis méretű, tórium alapon üzemelő reaktor
prototípus építésének elősegítése.

Megjelent a Nuclear Technology folyóiratban 2005 szeptemberében 
a 334-340. oldalakon. Fordította Király Márton, BME vegyészmér
nök MSc hallgató. A cikket a szerző engedélyével közöljük.

Ez a kutatás az USA Energiaügyi Minisztériuma és a California 
Egyetem által üzemeltetett Lawrence Livermore National Laboratory 
együttműködése keretében készült a W-7405-Eng-48 jelű szerződés
nek megfelelően.

Az erőmű terve

írásunk több létező nukleáris technikai vonást ötvöz. 
Új kombinációját javasoljuk a nukleáris fegyverkezés 
megakadályozásának, a föld alá telepítésnek, a mér
sékelt elválasztásnak és a hosszú távú, mégis ideigle
nes hulladéktárolásnak. Mindegyik ötlet az erőmű 
gazdaságosságát, terrorista akcióktól való védettségét 
és a jelenleg ismert készletek megvédését igyekszik 
elősegíteni annak érdekében, hogy az atomenergia a
IV. generációs terveknek megfelelően jelentősen el
terjedhessen.

A sóolvadékos tórium reaktor alkalmazását javasol
juk, amelyben a folyékony, olvadt állapotú sók fűtő
anyagként és hűtőközegként is működnek. A sóolva
dékos reaktor feltalálói E. S. Bettis és R. C. Briant vol
tak, kifejlesztését pedig az Oak Ridge Nemzeti Labora
tóriumban végezték A. Weinberg vezetésével [1], A je
lenleg javasolt reaktor is a Sóolvadékos Reaktor Kísér
leten (Molten Salt Reactor Experiment) alapul [2-4], 
amely 1965 és 1969 között üzemelt ugyanitt1, 7 MW 
termikus teljesítménnyel ( 1. ábra). Az olvadt elegy fő 
komponensként ~70 mol% LiF-ot és 20 mol% BeF2-ot 
tartalmazott, továbbá emellett 8 mol% ThF4-ot, 1 mol% 
238U- és 0,2 mol% 235U-fluoridot, UF4 és UF3 formában

1 Több tízezer oldalnyi részletes kutatási napló érhető el az Oak 
Ridge-i kísérletről (1958-1976) féléves jelentések formájában az 
interneten: http://www.energyfromthorium.com/pdf/ (a fordító 
megjegyzése).
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1. ábra. Az sóolvadékkal működő atomerőmű föld alá telepített nukleáris egységének rajza [7]. Az 
erre települő, nem radioaktív, hagyományos erőmű a föld fölött található. Az erőmű sok egysége 
nem látszik, a rajz csupán illusztráció. 30 év üzemeltetés után újabb aktív zónák létrehozása szük
séges, amelynek egyik lehetséges módja a grafit cseréje.

(UF3/UF4 > 0,025).2 Ezt az ele- 
gyet 560 °C körüli hőmérsék
leten vezették a reaktorba, 
ahol -700 °C-ra hevük a hasa
dási reakciók következtében, 
mindvégig közel atmoszféri
kus körülmények között. A 
tartály, a csövek, a szivattyúk 
és a hőcserélők mind nikkel
ötvözetből készültek3 [5, 6]. Az 
olvadt sók gőznyomása ezen a 
hőmérsékleten is igen ala
csony (<10 kPa), és a várható 
atmoszférikus forráspont na
gyon magas (-1400 °C). A hő 
a hőcserélőkön keresztül adó
dott át a szekunder, nem ra
dioaktív olvadt fluorid-sós hű
tőkörnek,4 amelynek belépő 
hőmérséklete 450 °C, kilépő 
hőmérséklete 620 °C körüli volt. Az így elvezetett hőt 
hasznosíthatja a föld felett elhelyezett erőmű elektro
mos áram termelésére, egy mai modern erőmű esetén 
mintegy 43%-os hatásfokkal.

A fluidum közepes, 0,5 m/s-os sebességgel cirku- 
lált 5 cm átmérőjű csövekben, amelyek a teljes reak
tortérfogat 10-20%-át tették ki a néhány méter magas 
grafittömbök között.

A felsorolt anyagok közül csak a grafit éghető, és 
az is viszonylag lassan ég. A víz és a levegő bejutását 
a sóolvadékba minimalizálni kell a korrózió vissza
szorítása végett, mivel a jelen lévő anyagok oxidációs 
állapotai alacsonyak. Baleset esetén az üzemanyag 
passzívan elválasztható a grafittól, egyszerűen a sóol
vadék elvezetésével egy tartályba, így akadályozva 
meg, hogy a bomlási hő tovább melegítse a grafitot.

A grafit lassítja le a gyors neutronokat, amelyek a 
hasadási reakcióban keletkeznek. A lassú neutronok 
újabb hasadást és újabb neutronokat eredményeznek, 
így tartva fönn a láncreakciót. Egy 232Th atommag be
fog egy lassú neutront, 233Th keletkezik, amely 22 per
ces felezési idő után béta-bomlással 233Pa-má alakul. A 
233Pa 27 napos felezési idővel béta-bomláson keresztül 
233U izotóppá alakul, amely egy további lassú neutron
nal képes a maghasadásra és újraindítja a ciklust. A 
reakciót a 2. ábra mutatja be. Figyeljük meg, hogy a 
kör nem tartalmaz 235U-t, amely csak a folyamat elindí

2 A Be és Li keverék helyett inkább Na és Zr fluoridok használatát 
javasolnánk a berillium és a lítiumból keletkező trícium veszélyei
nek csökkentése érdekében.
3 Valószínű, hogy az összes komponens lecserélhető lenne nik
kelről szén-alapú anyagokra, így emelve meg az üzemi hőmérsékle
tet és ezzel lehetővé téve egy héliumturbina (~900 °C) alkalmazását 
a hagyományos gőzturbinák helyett, vagy hidrogént lehetne termő- 
kémiai úton előállítani (-1050 °C). Egy kisebb kutatási program 
megvizsgálhatná ezen magas hőmérsékletű alkalmazások megvaló
síthatóságát.
4 A szekunder körben keringő keverék lehetne NaBF4 és NaF olvadt
keveréke. Más anyagok is szóba jöhetnek a tervezési követelmé
nyeknek megfelelően, mint az alacsony olvadáspont a befagyás 
elkerülése végett.

tásához szükséges. Ennek eredményeképpen draszti
kusan lecsökken az igény a bányászott urán iránt.

A folyamatot indító töltet lehet bányászott és 235U- 
ban dúsított urán (-3500 kg szükséges 1000 MW 
elektromos teljesítmény esetén). Alternatíva lehet még 
a hagyományos atomerőművek kiégett fűtőanyaga, 
főleg annak 239Pu tartalma.5 A 239Pu transzurán elem
ként a radioaktív hulladékokban található, amelyek 
megfelelő elhelyezése tetemes pénzbe kerül. Az erő
mű működése során a 235U és a transzuránok fokoza
tosan elhasadnának és a 233U fokozatosan termelődne, 
amely jobb üzemanyag, mint a 235U, mivel a hasadásra 
nem vezető termikus neutronbefogás ennél az izotóp
nál fele olyan gyakori.

Javaslatunk egyik fontos sajátsága, hogy legalább 
10 méterrel a föld alatt képzeljük el a radioaktív anya
gok és a reaktor elhelyezését, míg az elektromos erő
mű a föld fölött található és a forró, de nem radioaktív 
sóolvadékkal üzemel. A reaktor hőtermelő zónája 
minimális emberi közreműködéssel és fűtőelem-pót
lással működhet évtizedeken át. A föld alatti kiképzés 
három lehetséges módja; az alagútfúrás, a mélyfúrás 
és a felszíni ásás közül [8] a felszíni ásást és utólagos 
betakarást tartjuk a legjobb megoldásnak, ahogy az az 
1. ábrán is látható. A föld alá telepítés légibalesetek 
esetén is megakadályozhatná a környezet radioaktív 
szennyezését. A 10 méter vastag beton és a fölé hor
dott földréteg elég a legtöbb tárgy megállítására. Ki-

5 Új reaktorok indításához használható a már meglévő reaktorok
ban termelt 233U egy részének kivétele fluorinációval, ebben az eset
ben indítótöltetre (urán vagy plutónium) sincs szükség, csak kezde
ti neutronforrásra. Ez a folyamat azonban lassú, mivel csak kis 
mennyiség vehető ki egyszerre leállás nélkül. Becslések szerint úgy 
8 évre van szükség egy működő reaktorból egy új indításához szük
séges mennyiségű 233U összegyűjtéséhez. Az USA jelenleg négy 
nagy reaktor indításához elegendő stratégiai 233U készlettel rendel
kezik (a fordító megjegyzése).

Forrás: C. W. Forsburg and L. C. Lewis (1999-09-24): Uses For 
Uranium-233: What Should Be Kept for Future Needs? ORNL-6952 
(Oak Ridge National Laboratory, USA), http://moltensalt.org/ 
references/static/downloads/pdf/ORNL-6952. pdf.
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2. ábra. A tenyésztési reakció bemutatása: a tórium egy neutron 
befogásával két lépésben átalakul a hasadóanyaggá, 233U-ná, amely
nek hasadása áüagosan 2,5 neutront eredményez (ezt jelzik az áb
rán a „fél neutronok”).

küszöbölné a tornádók és terrorista támadások jelen
tette veszélyt is. Baleset esetén a szokásos biztonsági 
konténmenten felül jobban elszigetelné a radioaktív 
anyagokat. A 10 méter mély telepítés kompromisszum 
a biztonság növelése és az építési költségek között. 
Reményeink szerint ez a telepítési mód mindössze 
10%-kal növelné meg az építési költséget.

A ’60-as években működött sóolvadékos reaktornak 
egyik nagy előnye, hogy több keletkező hasadványt 
könnyen el lehetett távolítani. Hélium áramoltatásával a 
gázok (Kr és Xe) egyszerűen kibuborékolnak az elegy- 
ből, majd a héliumtól elválasztva egy tartályban bomla
nak tovább. A nemesfémek és a félnemesfémek kicsa
pódnak.6 Az újonnan tervezett reaktorokban ez a meg
oldás a légnemű termékek elvételére ismét felhasznál
ható lehetne. A kicsapatási eljárást jelentősen fel lehet
ne javítani centrifugák és szűrők alkalmazásával az 
ellenőrizetlen kicsapódás helyett. A többi hasadási ter
mék, mint a ritkaföldfémek (Sm, Pm, Nd, Pr, Eu, Ce) és 
az alkáliföldfémek két vagy háromértékű fluoridokat 
képeznek, amelyek oldódnak a sókeverékben, így sze
parálásukat elég akár 30 évente elvégezni. Ezen elemek 
felhalmozódása csekély hatással van a neutronokra és 
az elegy kémiai tulajdonságaira, (például korróziós 
hajlam). Hosszabb távú vizsgálatok szükségesek ezek 
felderítésére és pontos felmérésére.

A legtöbb hasadvány 30 évnél rövidebb felezési idő
vel rendelkezik. Ezek a rövid élettartamú hasadványok 
az erőmű területén tárolhatók és ellenőrizhetők akár 
évszázadokig is, miközben veszélyességük legalább há
rom nagyságrenddel csökken a radioaktív bomlás miatt. 
Három elem izotópját azonban szeparálni kell a hosszú 
élettartam miatt: 99Tc (210000 év felezési idő, 20 barn7 
neutronbefogási keresztmetszet, 23 kg/GW(e) -év), 
129I, (1,6 millió év, 30 barn, 3,8 kg/GW(e)-év) és a 
135Cs (2,3 millió év, 9 barn, 34 kg/GW(e) -év). Új meg
oldásokat kell találni ezen rövid (<30 év felezési idő) 
és hosszú életű (»30 év felezési idő) hasadási termé
kek elválasztására.

6 Az itt felmerülő nemes- és félnemesfémek: Zn, Ga, Ge, As, Nb, 
Mo, Te, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb. A félnemesfém kifejezés itt 
azt jelenti, hogy nem alkotnak fluoridokat, hanem elemi formában 
csapódnak ki az olvadékból.
7 1 barn = 1CT24 cm2.

3. ábra. Az aktív zóna élettartama az átmérő függvényében. A grafit 
mállását mutatja be a kimeneti elektromos teljesítmény széles skálá
ja mellett.

Hosszabb idejű üzemeltetés után, amely akár 30 év 
is lehet, a grafittömbök mállása miatt a reaktort le kell 
állítani (J. ábra). Az itt vizsgált jellemzők [4, 91: 30 év 
üzemeltetési idő, 10 méter átmérőjű aktív zóna és 1000 
MW elektromos teljesítmény, a neutronfluencia 3 • 1026 
n!m2 50 keV-nél nagyobb energiájú neutronokra és 
3%-os mállás 750 °C-on 85%-os erőművi kihasználtság 
esetén. A robotika gyors fejlődése miatt a grafit cseréje 
gyors és olcsó művelet lehet. A másik élettartam-meg
határozó tényező a korrózió. Amikor a reaktor lelkét 
adó grafitmoderátor helyreállításra vagy cserére szorul, 
a sóban oldott üzemanyagot folyékony állapotban el 
lehet vezetni a reaktorból. Ekkor ki lehet cserélni a 
korrodálódott alkatrészeket és szeparálni lehet az ol
vadt sóból a megmaradt bomlástermékeket reduktív 
extrakció segítségével, így csökkentve a nem kívána
tos neutronabszorpciót. Ezen műveletek elvégzése 
után a sóban oldott üzemanyagot egyszerűen vissza 
lehet vezetni a reaktorba, akár évtizedekkel hosszab
bítva meg az erőmű élettartamát. A főtömeget kitevő 
anyagok (lítium-, berillium- és tórium-fluoridok) akár 
több száz évig is kitartanak, mielőtt nukleáris reakciók 
során más elemekké alakulnának.

Ez a folyamat addig ismételhető, ameddig csak 
létezik az erőmű, amely fenntartása és üzemeltetése 
szempontjából leginkább egy gáthoz hasonlítható, de 
még annál is kisebb a várt környezeti terhelés. A ha
sadványokat az üzem területén biztonságosan lehetne 
elválasztani és tárolni, vagy akár elszállíthatóak egy 
végleges tárolóba. Szerintünk a radioaktív anyagok 
tárolását célszerűbb lenne az erőmű területén megol
dani, egyrészt mivel a komplexum már önmagában is 
a föld alatt helyezkedne el, másrész az erőmű bizton
ságáról úgyis gondoskodni kellene.

Az erőmű teljes leszerelése esetén gondos tervezést 
igényelne, hogy egy új, végleges tároló kialakítása és 
a veszélyes anyagok elszállítása, vagy a létező telep
hely biztonsági megerősítése lenne célravezetőbb és 
olcsóbb. Elképzelésünk szerint csak gyengén radio
aktív anyagokat kell majd az erőműbe szállítani és 
minimalizálnánk az erősen radioaktív anyagok elszál
lítását, így csökkentve a balesetek és terrorista akciók
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veszélyét. Egy következtetés nyilvánvaló: egyre fonto
sabbá válik a radioaktív anyagok gyakorlati hasznosí
tása, például nyomjelző anyagokként, így kovácsolva 
tőkét egy potenciális veszélyforrásból.

Hulladékkezelés szubsztituált fluorapatit 
felhasználásával

A hulladékkezelés lehetséges formája egy természete
sen előforduló ásvány, a Ca5(P04)3F fluorapatit formá
jában történhet, amelyben az afrikai ősreaktor aktini- 
dáit is megtalálták. Ez a kis oldhatóságit ásvány nagy
ban hasonlít a fogzománchoz. Ha például a hasad
ványként keletkező szamáriummal helyettesíthetjük a 
kalciumot:

SmF3+4,5 Ca3(P04)2 3 -(Sm^jCa^XPO.^F
A reakció eredménye egy kerámiaszerű por, amely 
tömbökké olvasztható hosszú távú tárolás céljára az 
erőmű területén vagy a hulladéklerakóban.

Előnyösebb lenne a hulladékot még a tömörebb, 
fluorid formában szállítani, majd ezt az átalakítást a 
végleges tároló helyén elvégezni, mivel a reakció után 
megnő a hulladék szállítandó tömege és térfogata. A 
raktározott fluorid sókat összeolvasztva, folyékony 
formában lehetne a szállító konténerekbe tölteni, az 
elemi kénhez hasonlóan, majd a tárolás helyén a só
olvadékból állíthatnák elő a szubsztituált fluorapatit 
tömböket. Amennyiben az erőművön kívüli végleges 
tárolás mellett döntenének, úgy az sóolvadékos tech
nológiához szükséges tárolókapacitás a Yucca Moun- 
tainhoz hasonló nukleáris lerakókban legalább 10- 
szer, de akár 100-szor kisebb lenne, mint az egyszer 
használt könnyűvizes erőművi hulladék esetén, hi
szen jóval kisebb a hulladék remanens hője.

Biztonság

A sóolvadékkal működő reaktort úgy tervezték, hogy 
reaktivitásának negatív hőmérsékleti együtthatója 
legyen. Ez azt jelenti, hogy az üzemi hőmérséklet 
fölé emelkedve gyorsan csökken a reaktor teljesítmé
nye, amely a biztonságos üzemeltetés egy fontos és 
egyben szükséges eleme. A sóolvadékos reaktor eb
ben a tekintetben kifejezetten jó -  kicsi a többlet
reaktivitása, mivel viszonylag sűrűn kell friss tórium
mal ellátni, és magas a konverziós tényező, amely 
automatikusan helyettesíti az elhasznált fűtőanyagot. 
Az üzemanyagpótlás elmaradása biztonsági kockáza
tot nem jelent, mivel a reaktivitást korlátozza a jelen 
lévő üzemanyag kiégése. A kis mértékben megnö
vekvő reaktivitást az üzemanyagpótlás időleges leál
lításával lehet kompenzálni. A jelenlegi reaktorok 
mintegy 20% fölös reaktivitástartalékkal üzemelnek. 
Szabályozó rudak és reaktormérgek segítségével kell 
nemcsak az esetleges baleseteket megelőzni, hanem 
magát a biztonságos és stabil üzemelést fenntartani. 
A sóolvadékos reaktornál a szabályozó rudak csak a

mintegy 2%-os reaktivitástöbblet kompenzálására 
szolgálnak, amely az elegy indítás utáni felmelegíté
séhez szükséges (azaz a negatív hőmérsékleti együtt
ható leküzdéséhez). Vagyis a reaktorban egyszerre 
csak a láncreakció fenntartásához szükséges mennyi
ségű fűtőanyag van jelen.

A légnemű bomlástermékeket folyamatosan eltávo
lítják és nyomás alatti tartályokban tárolják. Összeha
sonlításképpen a hagyományos reaktorokban ezek a 
gázok felgyülemlenek a cirkónium fűtőelem csövek
ben, ezzel nyomásnövekedést és esetleges további 
problémákat okozva. Egy előre nem látott baleset 
esetén a bomlástermékek üzemeltetés közbeni eltávo
lítása sokkal kisebb lehetséges radioaktív kibocsátás
sal fenyeget.

A bomlástermékek kijutását megakadályozó meg
szokott három gát itt egy negyedikkel is kibővül. Az 
elsődleges tartály és csőrendszer a lecsapoló és tároló 
tartállyal együtt alkotja az első gátat. Ezek vészleállás 
és szivárgás esetére beépített tartalék tartályokkal és 
egyéb biztonsági berendezésekkel vannak körülvéve, 
így alkotva a második gátat. A harmadik gátat a reak
tort körülvevő konténment adja. A negyedik gát a föld 
alá telepítéssel valósítható meg. Ez egy extra „gravitá
ciós gát”, amely segíti az elszigetelést, mivel minden 
kikerülő anyagnak 10 métert kellene fölfelé haladnia, 
mielőtt elérhetné a felszínt.

Baleset vagy szivárgás esetén a radioaktív anyagok 
a föld alatt maradnának elszigetelve. Az ezután kis 
mennyiségben termelődő remanens hőt a hőcserélők 
akár passzívan is el tudnák vonni. A passzív hőelvo
nás használható lehetne a tárolt bomlástermékek hű
tésére is, hővezető csövek segítségével.

A kezdeti üzemanyag és a hőcserélőben keringő 
segédanyag mennyisége kevesebb mint fele a többi 
tenyésztőreaktor-típushoz képest, mint például a fo
lyékony fémmel hűtött gyorsreaktorok esetén. Ez ab
ból adódik, hogy a gyorsreaktorokhoz szükséges kri
tikus tömeg jóval nagyobb, mint a termikus reakto
roknál, ezzel csökkentve az olvadt só esetén a kezdeti 
fűtőanyagigényt.

Üzemanyag-ciklus utólagos feldolgozás 
és fegyvergyártás nélkül

Egy ilyen típusú reaktor indításához a tórium mellett 
20%-os dúsítású urán szükséges, 1000 MW (elektro
mos) teljesítményű reaktor esetén összesen mintegy 
3,5 tonna 235U-ra, 14 tonna 238U-ra és 110 tonna tó
riumra van szükség. A kis dúsítás miatt könnyebb a 
kezdeti uránt védeni, mivel ez atomfegyver előállítá
sához további dúsítás nélkül alkalmatlan. Fontos mel
léktermékként keletkezik egy kevés 232U, amely 
(n,2n)  majd (y, n ) lépésekkel keletkezik a 233U-ból. A 
232U erősen radioaktív és szokatlanul erős a bomlást 
kísérő gamma-sugárzás (2,6 MeV), amely megnehezíti 
az ezzel való visszaélést és megkönnyíti annak detek
tálását. Egy 232U-t tartalmazó bomba nagyon radioak
tív lenne és veszélyt jelentene annak készítőire is.
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Az urán 20%-os dúsításról indul, majd ez a reakció 
során fogy, így soha nem lesz közvetlenül használha
tó fegyverkezésre.8 A 238U-ból képződő 239Pu a reak
torban elég gyorsan magasabb tömegszámú izotópok
ká alakul, így az is rossz kiindulási anyag lenne.9 A 
keletkező termékek védelme így is szükséges, de ke
vésbé fontos. Ezen ciklus előnye, hogy az üzemanyag 
80%-a a reaktorban képződik és az erőműbe szállított 
üzemanyag nem használható fegyverkezésre.

A konverziós arány10 0,8-ról indul és 30 évnyi üze
meltetés után 0,77-re csökken [4]. Egy mai 1000 MW 
(elektromos) könnyűvizes erőműnek11 mintegy 5700 
tonna bányászott uránra van szüksége a 30 évnyi üze
meléshez. Egy ugyanilyen teljesítményű sóolvadékos 
reaktor 75%-os kihasználtság esetén mindössze 17 
tonna tóriumot, 3,8 tonna 238U-t és 6,7 tonna 235U-t 
használna, amelyhez mintegy 1500 tonna bányászott 
uránra lenne szükség.12 Ezzel az uránfelhasználásra 
vonatkozó aggodalmunk negyedére csökkenhet a mai 
reaktorokhoz képest, míg a tóriumfelhasználás elha
nyagolható az ismert készletekhez képest.

Példánkban az erőműbe beszállított nehéz atom
magok 14%-a hasadt el 30 év alatt.13 Ha belevesszük

8 15 év üzemeltetés után az uránizotópok megoszlása a következő 
lenne: 0.02% 232U, 8% 233U, 2% 234U, 4% 235U, 3% 236U és 83% 238U
9 15 év üzemeltetés után a plutóniumizotópok megoszlása a kö

vetkező lenne: 7% 238Pu, 36% 239Pu, 21% 240Pu, 15% 24,Pu és 20% 
242Pu.
10 Konverziós arány = 233U és hasadó Pu-izotópok képződési se
bessége /  hasadóanyagok fogyásának sebessége
11 Egy könnyűvizes reaktor fűtőanyag-szükségletének nagyságren
di becslése:

1000 MW(e) -0,75 -365 -52E ’30 év -5% ev
0,32 MW(e) . 

MW(h)
50000 MW nap .0 45% 

tonna

= 5700 tonna

bányászott urán 30 év alatt (itt az (e) az elektromos a (h) a hőtelje
sítményre utal). Ez 200 év alatt 38000 tonna bányászott uránt jelent. 

Nehéz atommagok hasadása:

1000 MW(e) • 235 ate • 1,67 • 10~27 AK ■ 365 ■ 24 • 3600 —ate ev

0,32 MW(e)
MW(h) •195 -106 eV -1,6 -10 19 -1

1240 kg

eV

évente.
Hasadási arány 1,24 tonna -30 év -0,75/5700 tonna = 0,49%.
A szükséges bányászott urán egy sóolvadékos reaktor indításá

hoz 3,5 tonna 235U/0,0045 = 780 tonna. Az alternatív ciklus indításá
hoz 2,8 tonna 235U/0,0045 = 620 tonna bányászott urán szükséges.
12 6,7 tonna 233U/0,0045 = 1500 tonna bányászott urán szükséges, 
ahol az urán 0,7%-os 235U tartalma 64%-os hatásfokkal dúsítható.
13 Nehéz atommagok hasadása:

1000 MW(e) ■ 233 ate ■ 1,67 • 10'27 A& • 365 • 24 • 3600 —ate év m ci--------------------- — --------------------------------------------  = 915 kg
0,43 • 195 • 106 eV • 1,6 • 1 0 19 -J-

MW(h) eV
évente.

Hasadási arány = 30 év alatt elhasadt atommagok száma osztva 
az összes nehéz atommaggal:
__________ 915 k g -0,75-30 év__________ = 20600 kg _ ?%
110000 kg Th + 32400 kg 238U + 7900 kg 235U 150300kg

30 évet és 75%-os kihasználtságot feltételeztünk minden esetben, 
így a kapott eredmények összehasonlíthatók. A hasadóanyag-fel
használás így 0,75 -915 = 690 kg/év.

az 1500 tonna uránt, mely a dúsítás során visszama
radt, akkor ez az arány 1,3%. Ez összehasonlítható a 
manapság alkalmazott, az uránt nyílt üzemanyagcik
lusban felhasználó technológiák 0,5%-os arányával, a 
11. lábjegyzet számításai szerint.

Alternatív üzemanyagciklus

Ha a későbbi sóolvadékos reaktorok működtetését a 
tiszta 232Th-233U ciklus felé tolják el, akkor ezzel a 
konverziós arány az 1-hez közelít, és a bányászott 
urán utáni kereslet nagyságrendekkel csökkenhet 
vagy akár meg is szűnhet. A ciklus indításához csak 
235U és tórium-fluoridok szükségesek a sóolvadék
ban.14 * * * * A tórium elnyelné a neutronokat és 233U-t ter
melne. Bár ez az üzemanyag erősen radioaktív, ké
miai szeparáció után közvetlenül felhasználható 
atomfegyverekben, így ez ellen különleges intézkedé
sekkel kell védekezni. Meg kell akadályozni a protak- 
tínium szeparálását, mivel az közvetlenül 233U-ná 
bomlik az előbbiekben említett erősen radioaktív és 
könnyen detektálható 232U „y-tüske” nélkül.

Ezen ciklus nagy előnye, hogy a reaktor saját 
üzemanyagát állítja elő, így indítás után nem kell az 
erőműbe fegyverekben felhasználható anyagokat 
szállítani. Ezzel megszűnhet az igény urán további 
bányászatára akár több száz évre, bár a grafitot időn
ként cserélni kell [4], Egy mai reaktor 200 év alatt 
38 000 tonna bányászott uránt használna el, míg egy 
sóolvadékos reaktornak 235U-nal és tóriummal indítva 
mindössze 600 tonna bányászott uránra volna szüksé
ge az elején.11 Ezen 200 év alatt 137 tonna tórium ha
sadna el1’ és a hasadási arány uránra és tóriumra 
együtt 18% lenne.

Már kis mennyiségű hasadóanyag kivétele esetén is 
leállna a reaktor, ezzel is csökken az illetéktelen ke
zekbe kerülés veszélye. Az üzemanyag kivételét a 
reaktorból csak az erőmű dolgozói tudnák elvégezni, 
mivel ez nem fér össze a normális üzemeléssel. Egyér
telmű, hogy folyamatos üzemeltetésre van szükség, 
így anyagkivétel észrevétlenül csak hosszú idő alatt, 
kis mennyiségek elvételével lehetséges.

A reaktorok üzemeltetésének kézben tartására to
vább szigorított nemzetközi biztosítéki egyezmények
re és ezek teljes betartására van szükség az ellenőrzé
si eljárások és a technikai eszközök területén. Kis 
méterű kamerákra és adó-vevőkre lenne szükség an
nak biztosítására, hogy a reaktor minden pontján nyo
mon követhető legyen annak működése. Nem egy-

14 Az indításhoz szükséges 233U előállítása történhet akár részecske- 
gyorsítók vagy termonukleáris fúzió által termelt neutronokkal tó
riumot besugározva, amennyiben ezek a technológiák megvalósul
nak. Ez a módszer, vagy a jelenlegi reaktorok elhasznált üzemanya
gának feldolgozása szükségtelenné tenné további urán bányászatát, 
ellenben fegyverkezési és biztonsági kérdéseket vet fel, amelyeket 
meg kell oldani.
15 Nehéz atommagok hasadása 200 év alatt = 0,915 tonna/év • 0,75 
(kihasználtság) • 200 év = 137 tonna. Hasadási arány 200 évre = 
(137 tonna tórium) /  (620 tonna bányászott urán + 137 tonna tó
rium) = 18%.
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szerű feladat a jelentősebb mennyiségű atomfegyver
alapanyag gyártás lehetőségének kizárása, ezért ezen 
anyagok nyomon követése mellett az információnak 
is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek a 
nyíltság politikájának részét kell képeznie, amelynek 
fokozatosan teret kell nyernie, így biztosítva a világ 
stabilitását. Ezen nyitás megvalósítása nyilvánvalóan 
nem lesz könnyű, de talán jobb világot teremthet a 
többi alternatívával szemben.

Gazdasági versenyképesség

Gazdasági célunk, hogy alacsonyabb legyen a termelt 
villamos energia átlagos ára az erőmű élettartama alatt 
mint egy fosszilis tüzelőanyagot felhasználó erőmű 
esetén. Születtek olyan tanulmányok, amelyek szerint 
lehetséges, hogy egy sóolvadékos reaktor olcsóbb 
elektromos energiát termeljen, mint egy szén alapú 
erőmű vagy egy könnyűvizes atomerőmű [4, 12]. 
Több oka van a vártan alacsonyabb költségeknek: kis 
nyomás, alacsony üzemeltetési és karbantartási költ
ség, fűtőelemgyártás hiánya, könnyű üzemanyag-ke
zelés, kis mennyiségű hasadóanyag, több blokk tele
píthető egy telephelyre, megosztva az infrastruktúra 
kiépítésének költségeit, továbbá nagy teljesítményű 
erőmű építhető. A föld alá telepítés költsége nyilván
valóan további vizsgálatokat igényel, de valószínűleg 
nem fogja jelentősen lerontani a technológia verseny- 
képességét.

Miért nem fejlesztették még ki 
a sóolvadékos technológiát?
Ha egy sóolvadékkal működő reaktor ilyen nagy elő
nyökkel bír, joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért 
nem fejlesztették még ki a szükséges technológiai hát
teret az elmúlt 30 évben? Több évtizeddel ezelőtt 
heves verseny folyt a reaktorok méretének és teljesít
ményének növelésére a kevés akkor ismert uránkész
let ellenére, így próbálva meg fedezni a világ ugrás
szerűen növekedő energiaigényét. A verseny két nagy 
esélyesre korlátozódott: a folyékony fém hűtésű gyors
reaktorra -  amely az 238U-239Pu cikluson alapult -  és a 
232Th-233U alapon működő termikus sóolvadékos reak
torra. A gyorsreaktornak nagyobb volt a tenyésztési té
nyezője, több neutron keletkezett egy hasadásban és 
kisebb volt a nem kívánt neutronelnyelés, ezzel meg
nyerte a versenyt. Ezen tény és a kísérleti reaktorok 
számának gazdasági okokkal összefüggő csökkentése 
szolgáltak érvként a sóolvadékos technológia kifejlesz
tésének leállítására ahelyett, hogy megtartották volna 
azzal párhuzamosan, mint lehetséges alternatívát. Sze
rintünk ez megbocsátható vétek volt.

Ennek eredményeképpen nem sok fejlesztés tör
tént ezen a területen az elmúlt 30 évben. Mint később 
kiderült, jóval nagyobb uránkészleteket találtak, mint 
azt korábban képzelték, az elektromos energia fel- 
használása pedig nem nőtt olyan ütemben, mint

ahogy várták. A magas tenyésztési tényező később 
nem bizonyult olyan fontosnak. Ismét rájöttek, hogy 
egy tóriummal működő reaktor előnyösebb lehet, mi
vel indítás után nincs szükség további hasadóanyagra, 
csak a tórium pótlására, mivel a hasadóanyagát a reak
tor maga állítja elő.

A IV. generációs reaktortípusok közé hat új, terve
zett reaktortípus került, köztük a sóolvadékos elgon
dolás is. Mindemellett egy Továbbfejlesztett Üzem
anyag Ciklus Kezdeményezés (AFCI) nevű program is 
indult a reaktorok hasadási termékeinek elválasztásá
ra és recirkuláltatására.

Szükséges fejlesztések és következtetések

Végső soron úgy hisszük, hogy egy kis méretű proto
típus építése lenne szükséges egy új, gazdaságilag elfo
gadható atomerőmű típus kifejlesztése érdekében. Az 
sóolvadék alkalmazása lehetővé teszi szokatlanul kis 
méretű reaktorok építését, amelyen keresztül tanulmá
nyozható lenne a várható üzemi hőmérséklet, energia
sűrűség, áramlási sebesség, és lehetővé válna a techno
lógia méretnövelése. Egy 10 MW, vagy akár 1 MW 
(elektromos) teljesítményű tesztreaktor is lehetővé 
tenné az olyan fontos kérdések tanulmányozását, mint 
például a grafit mállása, az energiasűrűség és a korró
zió. A kutatás és fejlesztés támogatására lenne szükség 
olyan területeken, mint a felhasználható anyagok, ezek 
várható élettartama, a keletkező hulladékok és szepará
lásuk, amelyekre azonban nincsen szükség a prototí
pus megvalósításához és üzemképességéhez.

íme néhány a szükséges elvégzendő kutatások 
közül: szükséges olyan új nikkelötvözet kifejlesztése, 
amely ellenáll a tellúr okozta töredezésnek, amelyet 
az Oak Ridge-i reaktornál megfigyeltek. Amennyiben 
a szénszál alapú kompozitok sikeresek lesznek, úgy 
ez a korróziós kérdés háttérbe szorulhat. Könnyen 
megvalósítható extrakcióra van szükség a két- és há
romértékű fluoridok, elsősorban a ritkaföldfémek 
kinyerésére, amellyel a fűtőanyag-keverék felhasznál
hatósága 30 évről akár 200 évre is meghosszabbítha
tó. Vizsgálni és demonstrálni kell egy ideiglenes és 
egy hosszú távú hulladékkezelési formát minimális 
aktinoida-átvitel mellett, előbbire a folyékonyan tar
tott fluoridokat, utóbbira a szubsztituált fluorapatitot 
javasoljuk. Ez a megoldás -  a hulladék hőtermelésétől 
függően -  akár két nagyságrenddel is csökkentheti a 
szükséges végleges tárolókapacitást. Szükség lenne a 
passzív hőelvonás alkalmazhatóságának és gazdasá
gosságának tanulmányozására a hasadványok tárolása 
esetén. Újabb tanulmányokra van szükség a sóolvadé
kos technológia fosszilis tüzelőanyagokkal szembeni 
versenyképességének igazolására. Ezen programok 
megvalósításhoz kevesebb, mint 1 milliárd dollárra 
lenne szükség, valamint előre láthatólag évi 100 millió 
dollár működési költségre. Ezáltal egy nagyon nagy 
léptékű stratégia hozható létre az atomenergia alkal
mazására a fejlődő országok bevonásával, még a kö
vetkező évtizedben.
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GAMMAKITÖRÉSEK

A gammakitörések felfedezése

1963-ban a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Álla
mok és Nagy-Britannia képviselői Moszkvában aláír
ták a Nemzetközi Atomcsend Egyezményt* 1 (Nuclear 
Test Ban Treaty), amely megtiltja a nukleáris robban
tási kísérleteket a légkörben, a világűrben és a víz 
alatt.2 Ezen egyezmény ellenőrzését az Egyesült Álla
mok a Vela műholdakkal végezte.

A programot 1959-ben indították el, viszonylag 
csekély költségvetéssel. A hat Vela Hotel műhold űr
béli robbantások után kutatott, míg az Advanced Vela 
a földi robbantások megfigyelését is végezte. A légkö
ri atom- vagy hidrogénbomba-robbanás a másodperc 
töredékéig tartó villanást hoz létre a gammasugárzás 
tartományában. A műholdak milliszekundumos fel
bontásban figyelték a jelenségeket, így több műhold 
együttes megfigyelése esetén a forrás térbeli helyzete 
egyszerű háromszögeléses módszerrel meghatározha
tó volt. Nukleáris bomba robbanását a röntgensugár
zás jelzi, amelyet a gamma- és neutrondetektorok 
megfigyelése erősített volna meg. A Hold túloldalán 
való robbantást például közvetlenül nem észlelték 
volna a Vela műholdak, de a robbanás által hirtelen 
felvert radioaktív port az aktivált atommagok gamma- 
sugárzását megfigyelve tudták volna azonosítani.

Roy Klebesadel, a Los Alamos Scientific Laboratory 
munkatársa (aki a Vela műholdak építésében is részt 
vett) elemezte a megfigyelt adatokat. Kiválogatta azo
kat a megfigyelési eredményeket, amelyek biztosan 
nem nukleáris robbanást jeleztek. 1972-ben I. Strong, 
Klebesadel és R. Olsen értékelte ki ezeket az adato-
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kát. Összesen 16 olyan eseményt találtak, amelyek 
bizonyosan nem földi, szoláris vagy lunáris eredetűek 
voltak. Ebből az eredményből született meg az első 
gammakitörés-észlelés.

A kitörések „fénygörbéi”

Amíg a csillagászatban előforduló legtöbb, időszakosan 
felvillanó forrásnak jellegzetes a fénygörbéje (a tipiku
san gyors fényességnövekedést fokozatos halványulás 
követi, mint például a nóváknál és szupernóváknál), a 
gammakitöréseknél ez igen különböző. Nincs két olyan 
kitörés, amelynek fénygörbéje hasonlítana egymásra. 
Ellenkezőleg, csaknem összes megfigyelhető tulajdon
ságukban különböznek: a megfigyelhető emisszió idő
tartama milliszekundumtól néhány percig is eltarthat, 
lehet egyetlen, vagy akár több intenzitáscsúcs is, a csú
csok lehetnek szimmetrikusak, vagy gyors fényesség
növekedést lassú csökkenés követhet. Néhány kitörést 
egy gyenge, rövid intenzitásnövekedés, az úgynevezett 
előfutár esemény előz meg, amelyet (néhány másod
perc, esetleg perc múlva) egy sokkal erősebb követ. 
Egyes kitörések fénygörbéje rendkívül kaotikus, min
den felismerhető szerkezetet nélkülöz.

Jóllehet néhány fénygörbét megfelelően választott, 
egyszerű modellel reprodukálni lehet, eddig nem tudták 
megmagyarázni, hogy miért van ekkora különbség az 
egyes görbék között (1. ábra). Napjainkig sok osztályo
zási rendszert javasoltak, de ezek gyakran pusztán a 
fénygörbék megfigyelhető tulajdonságain alapultak, és 
nem mindig vették tekintetbe a kitöréseket létrehozó 
objektumok közötti fizikai különbségeket. A kitörések 
megfigyelhető időtartamának eloszlása jellegzetesen 
„kétpúpú”, ami azt sugallja, hogy alapvetően két cso
port létezik: a „rövid” kitöréseké, amelyek átlagos idő
tartama 0,3 s, illetve a „hosszúaké”, amelynél a kitörés 
áúagos időtartama 30 s. Mindkét csoportban az időtar-
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tam eloszlása igen tág határok 
közötti és jelentős átfedés van 
közöttük. így, pusztán az idő
tartam alapján nehéz megmon
dani hogy egy kitörés melyik 
csoportba tartozik. Mind elmé
leti, mind megfigyelési alapon 
ezen a kétfokozatú rendszeren 
túlmenően további osztályok 
bevezetését is javasolták.

A kitörések általános 
jellemzői

t (s)Az 1980-as évek végéig közel 
500 gammafelvillanást észleltek 
a műholdak. A felvillanások 
eredete azonban tisztázásra 
várt. Nem volt egy azonosított 
forrás sem (kivéve a lágygam- 
ma-ismétlőket -  lásd később), 
de még azt sem tudtuk, milyen 
messze lehetnek a források.
Ezért az sem volt ismert, hogy 
egy forrás energiafelszabadítása 
mekkora, ugyanis a mért gam
masugárzást okozhatta egy kö
zeli -  abszolút értelemben 
gyenge -  forrás, de egy távoli, 
sokkal erősebb forrás is.

A NASA négy nagy megfi
gyelő műholdja közül a Comp
ton Gammasugár Obszervatóriumot (CGRO) 1991. áp
rilis 5-én bocsátották fel a gammatartomány megfigye
lésére. A műhold 2000 júniusáig működött. 2000. június
4-én a NASA döntése után visszairányították a Földre. 
Részben elégett a légkörben, és maradványai a Csen
des-óceánba hullottak.

A műhold fedélzetén négy műszer működött:
-  Burst And Transient Source Experiment (BATSE),
-  Oriented Scintillation Spectrometer Experiment 

(OSSE),
-  Imaging Compton Telescope (COMPTEL),
-  Energetic Gamma Ray Experiment Telescope
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1. ábra. Néhány kitörés „gammafénygörbéje”.

A távoli eredet miatt le kellett vonni a következte
tést, miszerint a gammakitöréseket kiváltó folyamat
ban sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb energia 
szabadul fel, mint amekkorát bármely eddig ismert 
folyamat megenged. Ha az energiakibocsátást izot- 
ropnak feltételezzük, a felszabadult energia nagyjából 
azzal egyenértékű, mintha a Nap tömegének jelentős 
része néhány másodperc alatt szétsugárzódna (körül
belül 1044-1047 joule). Az energia ilyen mértékű felsza
badulására a gammasugárforrások alaptípusaira két 
általánosan elfogadott elmélet létezik.

(EGRET).
Ezek közül a legtöbb forrást (2704 kitörést) a BATSE 

észlelte (lásd később az 5. ábrái). A gammakitörések 
kutatásában a CGRO áttörést hozott, de a forrásokat 
nem lehetett ismert asztrofizikai objektumokkal azono
sítani, mivel az űrszonda a beérkező sugárzás irányát 
csak nagyon pontatlanul tudta meghatározni.

1997-ben a holland-olasz Beppo-SAX műholdnak 
sikerült elsőként a gammakitöréseket kísérő röntgen- 
sugárzás irányát néhány ívperc pontossággal megha
tároznia, az első esetben 8 órával a kitörés után. Már 
az első három azonosított forrás is nagyon messze 
volt Földünktől (a vöröseltolódásuk 0,5 < 2r < 1 közé 
esett). A negyedik azonosított forrás már túl volt az 
ismert Világegyetem felén (z  = 3,42).

A „hosszú” gammakitörések

A hosszabb ideig tartó, de lágyabb, azaz az energia 
nagy részét inkább kisebb energiájú fotonokban kisu
gárzó kitöréseket a hipernóva jelenségével magyaráz
zák. Miután egy legalább 40 naptömegű csillag elégeti 
nukleáris fűtőanyagát, fekete lyukká roskad össze. Ha 
a csillag tengely körüli forgása gyors, a magjába bezu
hanó anyag egy gyorsan forgó, akkréciós korongba 
sűrűsödik össze. Ekkor a csillaganyag jelentős része a 
forgási síkban, spirális pályán száguld a középpont 
felé, ami a hatalmas gravitációs erő következtében 
egyfajta „generátorként” működik: vagyis sugárzó 
energiává alakítja az akkréciós korong anyagának egy
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részét, és azt két igen vékony, forgástengely irányú 
nyalábban kisugározza.

Ezt az elképzelést támasztja alá, hogy a részlete
sebb megfigyelések szerint az ilyen kitörések a galaxi
soknak azon aktív vidékeiről származnak, ahol éppen 
csillagkeletkezés folyik. Ugyanis itt jönnek létre azok 
a nagy tömegű, éppen ezért igen rövid életű csilla
gok, amelyek halálakor megfigyelhető a jelenség. Egy 
másik bizonyíték, hogy több ilyen kitörés helyén egy
úttal szupernóva-robbanást is megfigyeltek. Az pedig, 
hogy a gammasugárzás csupán két szűk nyalábban 
indul útjára, jelentősen, akár három nagyságrenddel is 
lecsökkentheti a kitöréshez szükséges energia meny- 
nyiségét. Ez persze azt is jelenti, hogy csak akkor 
vesszük észre a jelenséget, ha a kilövellés éppen fe
lénk irányul.

A gammakitörések lefolyása

A gammakitörések létrejöttére több elméletet dolgoz
tak ki. Ezek közül a legelfogadottabb a tűzgolyó-mo- 
dell, amelynek jellegzetessége, hogy egy központi, 
kis méretű objektumot tételez fel, és az ebből kilövel
lő anyag hozza létre a megfigyelt gammasugárzást. A
2. ábrán a modell sematikus vázát mutatjuk be. Ösz- 
szehasonlításul egy másik, az ágyúgolyó-modell is 
látható (3- ábra).

A gammakitörések és a szupernóvák 
kapcsolata

A szupernóvák nagy tömegű csillagok explozív halá
lát jelzik. A kitörés tartamának néhány hete alatt a 
szupernóva fényessége meghaladhatja a befogadó 
galaxis csillagainak összfényességét. Ha az így felsza
baduló energia nem lenne elég, létezik egy ritkán 
előforduló szupererős változat, a hipernóva. A „tipi
kus” szupernóvánál százszor nagyobb energiát felsza
badító hipernóvát szintén kapcsolatba hozták a gam
makitörésekkel, a gammasugárzást alkotó fotonokkal, 
amely az elektromágneses sugárzás legnagyobb ener
giájú formája.

Úgy gondolják, hogy gammakitörés akkor jön létre, 
amikor a csillag belsejében az összeroskadó anyag 
hatására lökéshullám keletkezik, amely hipernóva-

robbanást indít el. A gammasugárzás a fény sebessé
gével, a csillag anyagából induló lökéshullám ennél 
valamivel lassabban -  egy meghatározott irányba lö- 
vődik ki.

A csillag anyaga egy keskeny kúpszögű nyalábban 
kilövellve ütközik a csillagközi anyagban levő gázzal 
és porral, és új fotonok kisugárzását gerjeszti, időben 
fokozatosan csökkenő energiával, amit utófénynek 
neveznek. Ez röntgen- és ultraibolya sugárzást, látha
tó fényt, infravörös és mikrohullámokat, illetve rádió- 
sugárzást foglal magában. A kitörés és az utófény 
akkor észlelhető, ha a Föld a kitörés tengelyében, 
vagy annak a közelében van.

Galaxisonként és évszázadonként átlagosan egy 
szupernóva kitörését várhatjuk, és nagyságrendileg 
100 milliárd galaxissal számolhatunk a számunkra 
megfigyelhető Világegyetemben (ez a Világegyetem
nek azt a részét jelöli, ahonnan a fénynek elegendő 
ideje volt, hogy elérjen bennünket). Föltételezve, 
hogy a Világegyetem 10 milliárd éves, Richard Mu- 
sbotzky, a NASA Goddard Space Flight Center kuta
tója 1 milliárd szupernóvát becsül évente. Ez másod
percenként 30 szupernóva kialakulását jelenti az 
egész Világegyetemben! (Valójában a kor 13,7 mil
liárd év, de csillagok még nem alakultak ki az első 
néhány százmillió évben, és egyébként is ez csak egy 
becslés.)

A gammakitörést az összeroskadó csillagmagokból 
létrejövő hipernóvával magyarázó (hipernóva/kollap- 
szár) modell helyes voltára meggyőző bizonyítékot 
kaptunk 2003 elején. Ezt jórészt egy „közeli” kitörés
nek köszönhetjük, amelynek az égi koordinátáiról a 
csillagászokat a Gamma-ray Burst Coordinates Net
work (GCN) tudósította. 2003. március 29-én a GRB 
030329 jelű,3 hozzánk eléggé közel villant fel ahhoz, 
hogy az eseményt követő megfigyelések a gammaki
törések titkának megoldásához vezethessenek. A kitö
rést követő utófény optikai színképe csaknem azonos 
volt az 1998-ban megfigyelt SN1998bw szupernóváé
val. Ezen túlmenően a röntgentartományban észlelő 
mesterséges holdak a lökéshullám által összenyomott 
és felhevített oxigén ugyanolyan jellemzőit találták, 
mint amilyenek a szupernóvákban figyelhetők meg.

3 GRB 030329: a szokásos elnevezés szerint a gamma ray burst 
(GRB) kezdőbetűi után az év, hónap és nap 2-2 számjegye azono
sítja az észlelt gammakitörést.
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Ilyen módon a csillagászoknak sikerült egy viszonylag 
közeli („mindössze” 2 milliárd fényév távolságú) gam
makitörés utófényét megfigyelni, amelyik igen hason
ló volt egy szupernóváéhoz.

Nem tudjuk, hogy minden hipernóva gammakitö
réshez vezet-e. Mindenesetre a csillagászok úgy gon
dolják, hogy minden 100000 szupernóvára jut egy 
hipernóva. Ez napi egy kitörést jelent, ami nagyjából 
annyi, amennyit megfigyelnek.

Csaknem bizonyos, hogy a csillag magja, amely egy 
hipernóva közepén van, elegendően nagy tömegű ah
hoz, hogy fekete lyukká roskadjon össze (sokkal in
kább, mint neutroncsillaggá). így minden megfigyelt 
gammakitörés egy újszülött fekete lyuk első „sírása”.

A rövid gammakitörések

A csillagászok úgy vélik, hogy értik, mi indítja el a 
gammakitöréseket a kollapszár/hipernóva modellben, 
de tisztában vannak azzal is, hogy vannak még meg
oldatlan problémák. Például ez a modell csak hosszú 
időtartamú gammakitörésekre működik -  olyanokra, 
amelyek hosszabbak 2 másodpercnél, és átlagosan 30 
másodpercig tartanak -, valamint jól meghatározott 
kitörést jól meghatározott kisebb energiájú utófény 
követ. A rövid időtartamú gammakitörések néhány 
ezred másodperctől -  definíció szerint -  2 másodper
cig tartanak, átlagos hosszuk 0,3 másodperc. A rövid 
kitörések lényegesen halványabbak a hosszúaknái, 
nagyjából egy 10-es faktorral. Ezen túlmenően, a rö
vid kitörések relatíve több nagyobb energiájú gamma
sugarat bocsátanak ki, mint a hosszúak. Végül, arra is 
utalnak jelek, hogy a hosszú kitörések esetén az ener
gia átalakítása gammasugárzásra állandó ütemben 
történik, míg a rövidek esetén ez a hatékonyság a 
kitörés folyamán csökken.

2003-ban a High Energy Transient Explorer 2 mes
terséges hold (HETE-2) szolgáltatta az első bizonyíté
kokat a rövid gammakitörések utófényének létezésé
re, ezzel kiemelte ezt a gammakitörés-fajtát a „sötét” 
kategóriából -  vagyis azok közül, amelyeknek nincs 
optikailag is megfigyelhető utófényük. Az utófény 
azonban, amelyik ezeket a kezdeti eredményeket ad
ta, túlságosan rövid volt ahhoz, hogy meg lehessen 
határozni a kitörés távolságát. Ezen túlmenően a rö
vid kitörések tulajdonságai arra utaltak, hogy létrejöt
tük alapvetően más fizikai folyamatok eredménye, 
esetleg két neutroncsillag, két fekete lyuk, vagy egy 
neutroncsillag és egy fekete lyuk összeolvadásából 
jönnek létre.

Egyes gammakitörések energiája kicsi, ezért inkább 
a röntgenkitörések -  X-ray flashes, XRF -  csoportjá
hoz soroljuk őket. A BATSE műszer még nem „látta” 
ezeket a kitöréseket.

A csillagászok többnyire egyetértenek abban, 
hogy a rövid kitörések nem kapcsolódnak szupernó
vákhoz, vagyis rájuk nem illik a kollapszár/hipernó
va modell. A megfigyelt jellemzőik alapján valami
lyen más jelenségre gondolnak, kisméretű, nagy tö

megű objektumok, például neutroncsillagok össze
olvadására, de más lehetőségek is szóba jöhetnek. 
Ezek közé tartozik egy életpályáját befejező csillag 
magjának összeroskadása, amely azt jelentené, hogy 
a rövid kitörésekre is tulajdonképpen a kollapszár/ 
hipernóva modell vonatkozik. Esetleg az is lehet, 
hogy a gammakitöréseknek ez a fajtája csupán geo
metriai effektus miatt alakul ki. Minthogy a gammaki
törés egy tengely mentén jön létre, szemben a szféri
kusán táguló burokkal, a kisebb megfigyelhető ener
gia és az utófény hiánya megfigyelési „kiválasztási 
effektus” is lehet. Vagyis ilyenkor a Föld a gammaki
törés kúpjának szélén van, és így az észlelő csak 
gyenge kitörést detektál. Ilyen módon a rövid gam
makitörések és a kisebb energiájú röntgenmegfele
lőik (a röntgenkitörések = XRF) mindketten „valójá
ban” rendes, hosszú kitörések, amelyeket súroló be
esési szögben csak rövid ideig látunk. (A gamma- és 
a röntgenkitörések szétválasztása attól függ, hol húz
zuk meg a választóvonalat a röntgen- és a gammasu
gárzás között, ami bizonyos mértékig önkényes, 
mivel a keményröntgensugarakat gyakran lágygam- 
masugaraknak is nevezik.)

További megfigyelési munka, különösen az utófé
nyek részletes vizsgálata teszi majd lehetővé, hogy a 
csillagászok meghatározzák, milyen messze vannak a 
rövid gammakitörések. Csak a távolság ismeretében 
tudunk tiszta képet alkotni ezekről a robbanásokról, 
amelyek a 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt ősrobba
nás óta a legnagyobbak.

Lágygamma-ismétlők

Az első lágygamma-ismétlőket (soft gamma repeater, 
SGR) 1979-ben fedezték fel (4. ábra), mégpedig a 
máig ismert hat SGR-ből hármat. Januárban a Sagitta
rius csillagképben találták meg az első ismétlő gam
maforrást, majd márciusban egy nem mindennapi 
esemény történt. A Helios-2 és a Pioneer Venus Orbi
ter detektorai szaturálódtak (a maximálisan megfi
gyelhető beütésszámot mérték). A jel intenzitása 
százszorosán meghaladta az addig megfigyelt legerő
sebb, Naprendszeren kívüli gammaforrás erősségét. 
A forrás a Nagy Magellán-felhő egyik szupernóva
maradványa volt.

4. ábra. Az egyik 1979-es SGR-esemény „fénygörbéje”.
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5. ábra. A CGRO BATSE műszere által detektált 2704 kitörés eloszlása az égbolton.

Néhány nap múlva egy 
újabb forrást fedeztek fel,4 
amely a gammasugár-tarto- 
mányban három nap alatt há
romszor is felfénylett. Mivel 
az addig megfigyelt több száz 
gammakitörés között egyszer 
sem sikerült ismétlést kimu
tatni, ezek a jelenségek egy 
új típusú objektumra utaltak.
A felfedezett három forrás 
legintenzívebben a lágygam
mában és a röntgentarto
mányban sugárzott, tehát a 
sugárzás energiaeloszlásában 
is megkülönböztethető mó
don jelentkezett.

1998-ban bebizonyították, hogy az úgynevezett 
magnetárok (rendkívül erős mágneses terű neutron- 
csillagok) és a lágy ismétlők között kapcsolat áll fenn. 
A források a „lecsengő” fázisban pulzációt mutathat
nak. A lágygamma-ismétlőket tipikusan nagyon rövid 
kitörések jellemzik.

A gammakitörések eloszlása az égbolton

A megfigyelések szerint a kitörések többé-kevésbé 
egyenletesen népesítik be az eget (5. ábra). Ha a forrá
sok a Galaxis csillagaival lennének kapcsolatban, akkor 
a helyük az égre vetítve a galaktikus fősíkot követné.

Az optikai utófények segítségével kapott vöröselto
lódások megmutatták, hogy a hosszú kitörések a koz
mosz legtávolabbi ismert objektumaihoz kapcsolód
nak. A rövidekre kapott vöröseltolódás-értékek sze
rint távolságuk a hosszúakénál ugyan kisebb, de még 
így is kozmológiai léptékű. A gammakitörések így a 
Világegyetem anyagának nagyskálájú vizsgálatára is 
alkalmasak.

Magyar kutatók eredményei5 6 is igazolják, hogy a 
hosszú kitörések véletlenszerűen népesítik be az eget. 
Ezzel szemben a rövidek eloszlása nem teljesen vélet
lenszerű.

A gammakitöréseket követő röntgen-, 
illetve optikai utófény

A kitörésekben keletkező nagy energiájú gammasu
gárzás az energiafelszabadulás során bekövetkező 
részecskefizikai folyamatok eredménye. A kirobbanó, 
relativisztikusan mozgó anyagnyaláb és környező 
anyag kölcsönhatása során jön létre a robbanást kö

4 http://solomon.as.utexas.edu/~duncan/magnetar.html#Discovery
5 Vavrek, R., Balázs, L. G., Mészáros, A., Horváth, I., Bagoly, Z.: 
Testing the randomness in the sky-distribution of gamma-ray bursts. 
MNRAS 391 (2008) 1741.
6 Kelemen, J.: Observation of the optical counterpart of the 
GRB970508 source. Information Bulletin on Variable Stars (1997) 
4496.

vető, kisebb energiájú röntgen-, UV- és optikai sugár
zás, a GRB utófénylése (2. ábra). A jet energiája 
ilyenkor egy vagy több lökéshullámfrontban lép köl
csönhatásba a környező közeggel.

A gammakitörések kutatásában fontos áttörést je
lentett, amikor 1997 februárjában a BeppoSAX mes
terséges hold röntgenkamerájával sikerült megfigyelni 
a gammasugár-kitörést követő, halványuló röntgen- 
utófénylést. A későbbi megfigyelések arra is fényt 
derítettek, hogy az intenzitáscsökkenés megfigyelt 
módja nem egyeztethető össze egy szférikusán robba
nó tűzgömb elképzeléssel, hanem igazolták a kes
keny, relativisztikus sebességű sugárnyaláb létezését.

A korábbi BATSE-adatok tanulmányozása már az 
1990-es években elkezdődött a Csillagászati Kutatóin
tézetben, és az elsők között kapcsolódtunk be a GRB 
utófénylések keresésébe is (6. ábra).

A GRB070508 gamma-, röntgen- és optikai megfi
gyelései lehetővé tették, hogy a kibocsátó forrás tá
volságát meghatározzuk. A folyamatos fénycsökkenés 
után talált, tovább nem halványuló objektum egy tá
voli (z = 0,835) galaxisnak bizonyult, vagyis a GRB 
fizikai kapcsolatban volt ezzel a kozmológiai távol
ságban levő extragalaxissal.

A GRB utófénylések megfigyelt száma akkor növe
kedett meg ugrásszerűen, amikor felbocsátották a 
NASA Swift mesterséges holdját. A Swift 2004. novem-

6. ábra. Gammakitörés optikai tranziensének első hazai megfigye
lése.6 A bal oldali kép 1997. május 15-én készült, a jobb oldali 1997. 
június 1-jén. A későbbi képen nyoma sincs a bal oldalon nyíllal 
jelzett optikai tranziens forrásnak. (A c jelű objektum az összeha
sonlító csillag.)
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7. ábra. A GRB090510 kitörés fénygörbéje különböző energiasávokban a Fermi űrtávcső mérései 
alapján. A nagy energiájú fotonok láthatóan bizonyos időkéséssel érkeznek.

bér 20-i indítása új lehetőségekkel bővítette a GRB-k 
kutatását. A Swift által érzékelt kitörések optikai utó
fényének nyomon követésében fontos szerepet kap
nak a földfelszíni automata teleszkópok, illetve a be
lőlük felépülő hálózatok.

Az ilyen teleszkópokra jó példa a Mount Palomar 
Obszervatóriumban automatizált 1,5 méter tükörátmé
rőjű teleszkóp, amely a GRB helyén R és I sávban 
akár 22-23 magnitúdós határfényességig képes követ
ni a halványodó optikai utófénylést. A halvány objek
tumok és a GRB-re jellemző nagy vöröseltolódás ese
tén a többszín-fotometria is felhasználható a 2r közelí
tő meghatározására vagy korlát megadására.

Nemzetközi együttműködés keretében az MTA 
Csillagászati Kutatóintézete részt vesz a gammakitöré
sek PóO teleszkóppal megfigyelt optikai utófényének 
fotometriai feldolgozásában.

Fermi műhold -  Sérül a Lorentz invariancia?

A Fermi Gamma Űrteleszkóp (Fermi Gamma-ray Space 
Telescope -  FGST) -  légkörön kívüli gammaészlelések
re létrehozott obszervatórium -  a Földhöz közeli pá

lyán kering. Főműszere a 
nagylátószögű távcső (Large 
Area Telescope -  LAT), amely 
lehetővé teszi az egész égbolt
ra kiterjedő, átfogó kozmoló
giai, illetve asztrofizikai vizsgá
latokat. Az észlelt objektumok 
között találhatók többek kö
zött aktív galaxismagok, pul- 
zárok, illetve más nagy ener
giájú források, továbbá a sötét 
anyag. A Fermi másik fontos 
észlelőműszere a gammakitö
rés-monitor (Gamma-ray Burst 
Monitor -  GBM).

Az FGST-t 2008. június 11- 
én indították útjára. Az űr
misszió a NASA, a US Depart
ment of Energy, valamint a 
francia, német, olasz, japán és 
svéd kormányzati űrügynök
ségek közös vállalkozása.

Az FGST-vel végzett egyik 
legérdekesebb kísérlet a Lo- 
rentz-invariancia érvényessé
gének ellenőrzése volt. Bizo
nyos kvantumgravitációs el
méletek szerint a Lorentz- 
invariancia sérülhet, és azt 
jósolják, hogy a fotonok se
bessége függ az energiájuk
tól. E függés következtében 
két különböző energiájú fo
ton, amely egyébként egy
szerre indult el egy távoli 
asztrofizikai forrásból, nem 

ugyanabban az időben érkezik a Földre. Az effektus 
nagysága függ az úgynevezett kvantumgravitációs 
tömegtől (quantum-gravity mass -  MQC), attól a pa
ramétertől, amely meghatározza azt az energiatar
tományt, amelyben a kvantumgravitációs effektusok 
a Lorentz-invariancia jelentős sérülését okozzák. Úgy 
gondolják, hogy nagysága a Planck-tömeg környé
kén van (MPkmck = t c / \ ?lmck ~ 1019 GeV/c2) és nagyon 
valószínű, hogy annál kisebb.

A fény sebességének akár a legkisebb energiafüg
gése is kimutatható kozmológiai távolságokon, ahol a 
hatás az út során összegződik, és például a gammaki
törések fénygörbéjében megfelelő időfelbontás esetén 
mérhetővé válhat. A LAT- és GBM-műszerekkel ész
lelt GRB090510 jelű kitörés segítségével az eddigiek
nél sokkal pontosabb korlátot sikerült adni a fényse
besség fotonenergiától való függésére.

A GRB090510, illetve GRB0809l6c jelű kitörésekről 
a GBM, valamint LAT műszerekkel kapott szélessávú 
(8 keV-től 300 GeV-ig) mérések (7. ábra) segítségé
vel alsó korlátot kaptak MQG értékére, amely nagyobb
nak adódott, mint a Planck-tömeg. A Planck-tömegnél 
nagyobb MQG érték segítségével ki lehetett zárni az 
ennél kisebb értéket jósló elméleteket.
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A gammakitörések gyakorisága és 
hatása a földi életre
Jelenleg a Föld körül keringő mesterséges holdak na
ponta átlagosan egy gammakitörést észlelnek. Mint
hogy a gammakitörések akkora távolságról látszanak, 
amely felöleli csaknem az egész megfigyelhető Világ- 
egyetemet, egy akkora térfogatot, amely több milliárd 
galaxist tartalmaz, arra kell következtetnünk, hogy az 
ilyen kitörések rendkívül ritkák egy-egy galaxisban. A 
tényleges gyakoriság meghatározása nehéz, de egy 
Tejútrendszerhez hasonló csillagrendszerben ilyen ki
törés (hosszú gammakitörésekre gondolva) 100000- 
1000 000 évente egyszer fordul elő. Ezeknek csak né
hány százaléka lövell ki nyalábot a Föld felé. A rövid 
kitörések gyakoriságának becslése még ennél is sok
kal bizonytalanabb, minthogy a gammasugarakat ki
bocsátó nyaláb nyílásszöge nem ismert, de gyakorisá
guk valószínűleg a hosszúakéhoz hasonló.

Egy gammakitörés a Tejútrendszerben, a Földhöz 
elegendően közel és felénk irányuló nyalábbal igen 
komoly hatást gyakorolna a bioszférára. A sugárzás 
elnyelése a légkörben a nitrogén fotodisszociációját

okozná nitrogénoxidot létrehozva, amely katalizátor
ként szolgál az ózon lebontásához. Egy 2004-ben ké
szült tanulmány szerint egy 1 kiloparszek távolságban 
bekövetkező gammakitörés a Föld ózonpajzsának 
felét szétrombolná, a kitörésből származó közvetlen 
UV-sugárzás a Napéval együtt áthatolna az elvéko
nyodott ózonrétegen, és tömeges kihalást elindítva 
minden bizonnyal komolyan befolyásolná a táplálék- 
láncot. Egyes becslések szerint ilyen kitörés milliárd 
évenként egyszer fordul elő, és van, aki szerint a föld- 
történeti ordovicium-szilur korok határán bekövetke
zett kihalás ilyen kitörés eredménye lehetett.

Vannak arra utaló jelek, hogy a hosszú kitörések több
nyire, esetleg kizárólag alacsony fémtartalmú régiókban 
történnek. Minthogy a Tejútrendszer fémekben gazdag a 
Föld kialakulása óta, ez a tény csökkenti, vagy teljesen 
kizárja annak lehetőségét, hogy az elmúlt milliárd éven 
belül gammakitörés jött volna létre a Tejútrendszerben. 
A rövid kitöréseknél nincs tudomásunk ilyen elemgyako
risági korlátról. Ennélfogva a lokális keletkezési gyakori
ságtól, illetve a kitörés nyalábjának kúpszögétől függően 
nem lehet kizárni lehetőséget, hogy egy közeli kitörés 
jelentős hatást gyakorolt a Földre.

FIZIKAI NOBEL-DIJ 2011: SZUPERNÓVÁK 
ÉS A GYORSULVA TÁGULÓ UNIVERZUM

Szalai Tamás
SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged

A fizikai Nobel-díjat mintegy 115 éves történelme során 
több alkalommal osztották ki olyan kutatási eredmé
nyekért, amelyek kisebb-nagyobb részben a csillagá
szathoz kötődnek. Ha szigorúan vesszük, akkor a tava
lyi évvel bezárólag „csak” Hans Bethe (1967, a mag
reakciók és a csillagok energiatermelésének leírásáért), 
Hannes Alfvén (1970, a magneto-hidrodinamikában és 
a plazmafizikában végzett úttörő munkáért), Sir Martin 
Ryle és Antony Hewish rádiócsillagászok (1974, előbbi 
az apertúraszintézis kifejlesztéséért, utóbbi a pulzárok 
felfedezéséért), Arno Penzias és Robert Wilson (1978, a 
kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás kimutatásáért), 
Subrahmanyan Chandrasekhar és William Fowler 
(1983, előbbi a csillagfejlődéssel, utóbbi az Univerzum 
kémiai evolúciójával kapcsolatos vizsgálatokért), Rus
sell Hülse és Joseph Taylor 0993, a gravitációs hullá
mok közvetett detektálásáért a PSR 1913+16 jelű pulzár 
perióduscsökkenésének kimutatása révén), Raymond 
Davis, Masatoshi Koshiba és Riccardo Giacconi (2002, 
előbbi kettő a neutrínó-, utóbbi a röntgencsillagászat 
létrejöttében játszott szerepéért), valamint John Mather 
és George Smoot (2006, a kozmikus mikrohullámú hát
térsugárzás feketest-jellegének és anizotrópiájának 
kimutatásáért) díja tartozik ebbe a körbe. Ugyanakkor 
megemlíthetnénk a kozmikus részecskesugárzás felfe

dezéséért és az ezzel kapcsolatos részecskefizikai ered
ményekért osztott Nobel-díjakat, vagy az általános rela
tivitáselmélet csillagászati megerősítéseit, az 1919-es 
teljes napfogyatkozás során kimutatott fényelhajlástól 
kezdve a legújabb, űrszondás mérésekig (bár Einstein 
hivatalosan a fotoelektromos effektus kimutatásáért 
kapta Nobel-díját, a méltatás jelentős része a relativi
táselméletről szólt) [1, 2],

Az utóbbi két-három évtizedben az asztrofizikai és 
kozmológiai kutatások minden eddiginél eredménye
sebben folynak, köszönhetően elsősorban a megfigye
lési technológiák (CCD-detektorok, űrtávcsövek, adap
tív optikás földi nagytávcsövek, interferometrikus rend
szerek, spektrográfok) töretlen fejlődésének, valamint 
az adatfeldolgozáshoz és modellszámításokhoz szüksé
ges informatikai kapacitás folyamatos bővülésének.

Részben emiatt, részben az általános érdeklődést 
kiváltó téma okán a 2011-es fizikai Nobel-díj egyik felét 
Saul Perlmutter (Lawrence Berkeley National Laborato
ry /  University of California Berkeley), másik felét meg
osztva Brian P. Schmidt (Australian National Universi
ty) és Adam G. )?iess0ohns Hopkins University /  Space 
Telescope Science Institute, Baltimore) kapta „az Uni
verzum gyorsuló tágulásának távoli szupernóvák vizs
gálata révén történő felfedezéséért” (7. ábra).
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Az Univerzum tágulása

Az Univerzum tágulására vonatkozó vizsgálatok az 
1910-1920-as évek fordulóján kezdődtek. Ekkorra az 
általános relativitáselméletet már szélesebb szakmai 
körben kezdték alkalmazni, s az Einstein által felírt 
egyenletek megoldásai -  ahogyan arra elsőként Alek- 
szandr Fridman rámutatott -  egy nem statikus Uni
verzumra utaltak. Maga Einstein nem fogadta el ezt a 
nézetet, és bevezette egyenleteibe az általa csak koz
mológiai állandónak elnevezett A paramétert, amely
nek révén az állandó méretű Univerzum képe tovább
ra is fenntartható volt. Az évtized végére azonban 
Edwin Hubble a galaxisok távolsága és távolodási 
sebességeik között fennálló arányosság kimutatásával 
bizonyította a Világegyetem tágulását, Einstein pedig 
kénytelen volt visszakozni a kozmológiai állandó létét 
illetően (sőt, élete legnagyobb tévedésének nevezte 
azt). A táguló Univerzum története visszafelé lejátszá
sának gondolata vezetett el az ősrobbanás-elmélethez 
(Fridman, Georges Lemaitre, George Gamow'), amely 
ugyan egy-két évtizedig csak egy volt a lehetséges 
alternatívák közül, de a hetvenes évekre -  a Gamow, 
Ralph Alpherés Robert Hermann által megjósolt mik
rohullámú kozmikus háttérsugárzás kimutatása követ
keztében -  általánosan elfogadottá vált.

Bár az ősrobbanás-elmélet, illetve az erre épülő stan
dard kozmológiai modell számos megfigyelési tényt jól 
magyarázott, már kezdetben felmerült néhány kérdés, 
amelyeket az említett elmélet keretein belül nem lehe
tett megfelelő módon kezelni [3-6], Az ellentmondások 
feloldását nagyrészt a nyolcvanas évek elején megalko
tott inflációs elmélet (Alan Guth, Andrej Linde) tette 
lehetővé, amely szerint az ősrobbanást követő, körülbe
lül 1CT —1(T33 másodperc közötti időintervallumban az 
Univerzum hirtelen mintegy 50 nagyságrenddel na
gyobb méretűre fúvódott fel. Az inflációs kozmológiai 
modell jelenleg a legjobb elméletrendszer a Világegye
tem kialakulásának és megfigyelhető tulajdonságainak 
leírására, ugyanakkor ezen belül is sok kérdés vár még 
megválaszolásra [3-6].

Ezek közül az egyik legfontosabb az Univerzum 
időbeli fejlődésének pontos menete; továbbá -  ezzel 
összefüggésben -  az, hogy mi jelenleg a Világegyetem 
összetevőinek aránya, és ez hogyan változik az idő 
függvényében. Ennek leírásához célszerű először 
bevezetni a Világegyetem relatív tágulását jellemző 
skálafaktor fogalmát: segítségével egy együttmozgó 
koordináta-rendszerben x  irányban, adott t időpont
ban a megfigyelőtől számított r(t) távolság r(t) = 
a(t)x  formában adható meg. Ezen távolságban lévő 
pont tágulás következtében fellépő sebessége pedig

v(t) = r(t) = ált) x  = alt) x  = Hr(t), 
alt)

ami pedig nem más, mint a Hubble-törvény (itt H  a 
Hubble-állandót jelzi). Valójában //csak egy bizonyos 
távolságskálán tekinthető állandónak, általánosság
ban véve az a skálafaktortól, ezen keresztül pedig az 
időtől függ.

1. ábra. A 2011-es Fizikai Nobel-díj nyertesei: Saul Perlmutter újai
ra), valamint a díj másik felét megosztva elnyerő Adam G. Riess 
(középen) és Brian P. Schmidt (jobbra). A felvétel a trió által 2006- 
ban elnyert Shaw-díj átadó ünnepségén készült (Wikipedia).

Az Univerzum méretváltozásának időbeli leírására 
a Fridman-féle expanziós egyenlet szolgál; ezt jellem
zően a különböző komponensek sűrűségeinek idő
függésével (pontosabban az időben változó skálafak
tortól való függéssel) szokás felírni:

= Q + (1 - £2 - £2 - £2.) a 2 + £2 a'3 + Qra~4,JJ2 A \ m r A) m r ’
* * 0

ahol H0 a Hubble-állandó jelenlegi, Illa)  az a skála
faktornál vett értéke; az £2 paraméter pedig az egyes 
komponensek (£2m: anyag, £2,.: sugárzás, £2A: kozmoló
giai állandó) sűrűségeinek az úgynevezett kritikus 
sűrűséggel osztott értékei (a kritikus sűrűség a sík 
Világegyetem jellemzője; ez a sűrűségérték választja 
el egymástól az örökké táguló, illetve az egy pontba 
összezuhanó modelleket).

Sokáig két alapelv mentén próbálták összeegyeztetni 
a modelleket a megfigyelésekkel. A kozmológiai állan
dó járulékát nullának vették (jóval egyszerűbb model
lekhez jutottak ezáltal, ráadásul jó ideig semmi nem is 
indokolta ennek megváltoztatását); ezenkívül a megfi
gyelések és az inflációs elmélet alapelvei azt sugallták, 
hogy az Univerzum görbülete közel nulla, azaz a Világ- 
egyetem jó közelítéssel sík (£2m + £2r + £2A = 1). Azonban 
az anyagi (beleértve a barionos és a sötét anyagot is) és 
a sugárzási járulék összege a különböző felmérések 
alapján messze nem adja ki a kritikus sűrűséget -  ez 
pedig meglehetősen éles ellentmondásnak bizonyult.

Szupernóvák és a gyorsuló tágulás

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján több prog
ram is indult annak érdekében, hogy sikerüljön pon
tosítani az egyes kozmológiai paraméterek értékeit, 
feloldva ezzel az említett ellentmondásokat. A 
Hubble-törvény értelmében a galaxisok távolsága és 
távolodási sebességeik között egyenes arányosság áll 
fenn. Ez az arányosság azonban a közeli galaxisok
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esetében -  azok pekuliáris mozgása miatt -  általában 
sérül, így kozmológiai jellegű vizsgálatokra csak a 
távoli, nagy vöröseltolódású galaxisok alkalmasak. A 
távolodási sebességek jól mérhetőek a galaxisok szín
képvonalainak vöröseltolódása alapján, azonban a 
nagy távolságok mérése jóval összetettebb probléma. 
Ahhoz ugyanis, hogy a Hubble-törvénytől való esetle
ges eltéréseket ellenőrizni lehessen, attól független 
távolságmérési eljárás(ok)ra van szükség. Ez legin
kább olyan objektumok vizsgálatával oldható meg, 
amelyek közeli és távoli galaxisokban egyaránt meg
találhatóak és azonosíthatóak, abszolút fényességük 
pedig mindig közel azonos vagy más, mérhető para
méterek függvényében jól kalibrálható.

Ezen kritériumoknak gyakorlatilag csak az la típu
sú szupernóvák felelnek meg [7]. Az általános fizikai 
kép szerint ezek olyan, kettős rendszerekben lévő 
fehér törpék termonukleáris robbanásai, amelyek 
társcsillaguktól folyamatosan anyagot szívnak el, míg 
végül átlépik a kritikus értéknek tekintett Chandrase- 
khar-tömeget (körülbelül 1,4 naptömeg). Ezeket a 
kozmikus robbanásokat -  az említett, minden fehér 
törpére érvényesnek tekintett tömeghatár miatt -  ak
koriban standard gyertyáknak tekintették, amelyek a 
körülményektől függetlenül nagyjából mindig azonos

2. ábra. Közeli és távolabbi la típusú szupernóvák távolságmodulu
sa a vöröseltolódás függvényében, az MLCS-módszerrel történt ka
librációs eljárás alapján számolva (felső diagram). Jól látszik, hogy a 
távolabbi objektumok esetében a nem nulla £1A értékkel számoló 
modell illeszkedik legjobban az adatokra. Az alsó diagramon a mért 
adatoknak a modellektől való eltérései láthatóak [8],

luminozitású fényforrásként jelennek meg, ráadásul 
extrém nagy fényteljesítményük révén távoli galaxi
sokban is van esély a detektálásukra.

A Supernova Cosmology Project 1988-ban Saul Perl
mutter, míg a High-z Supernova Search Team 1994-ben 
Brian Schmidt vezetésével alakult meg; céljuk minél 
több és minél távolabbi la típusú szupernóva detektá
lása és fénygörbéik felvétele volt (Adam Riess az alapí
tás után nem sokkal csatlakozott a második csoport
hoz, ahol vezető szerepet játszott a kutatásokban). A 
szakemberek azt várták a felmérésektől, hogy esetleg 
sikerül kimutatni az Univerzum kismértékű görbületét; 
emellett abban is reménykedtek, hogy a szupernóvák 
látszó fényességeinek távolság szerinti eloszlásából 
következtetni lehet a gravitáció tágulást fékező hatásá
nak mértékére, a lassulási paraméterre. Az akkoriban 
általános nézőpont szerint ugyanis a Világegyetem tá
gulásának lassulnia kell, hiszen az egyedüli, ismert, 
kozmológiai skálákon jelentős kölcsönhatás, a gravitá
ció a tágulással ellentétes hatást fejt ki.

Az la típusú szupernóvákkal kapcsolatos távolság
mérési módszerekről -  ezen belül a szóban forgó két 
csoport munkásságáról -  néhány évvel ezelőtt részletes 
összefoglaló cikk jelent meg a Fizikai Szemlében [7]; itt 
csak röviden elemezzük a két projekt eredményeit.

Az már a kilencvenes évek közepére kiderült, hogy a 
„standard gyertya elmélet” eredeti formájában biztosan 
nem helytálló: az első felmérő programokban vizsgált 
la típusú szupernóvák maximális abszolút fényességei 
a vártnál jóval nagyobb szórást mutattak. Az évek során 
sikerült néhány, empirikus jellegű kalibrációs eljárást 
kidolgozni, amelyek közül a több hullámhosszsávban 
(színben) felvett fénygörbealakokat összehasonlító, 
úgynevezett MLCS (Multi-Color Light Curve Shape) 
módszer tűnt a legmegbízhatóbbnak.

Több előzetes részeredmény után mindkét szuper
nóva-kutató csoport 1998-ban publikálta az első részletes 
összeállítást a felmérések első körének eredményeiből 
(Perlmutterék cikkének hivatalos megjelenése átcsúszott 
a következő évre) [8, 91- Riessék 16 távoli és 34 közeli, 
míg Perlmutterék 42 távoli szupernóva részletes fotomet
riai és spektroszkópiai vizsgálatára építették analízisüket; 
a csillagrobbanások azonosítása elsősorban a Cerro To
lok) Közép-Amerikai Obszervatórium (CTIO) 4 méteres 
távcsövével történt, míg a szupernóvák színképeinek 
felvételéhez mindkét csoport az akkoriban rendelkezés
re álló legjobb berendezéseket (a 10 méteres Keck-táv- 
csövekre, a 6 méteres Multi-Mirror Telescope-ra és az 
Európai Déli Obszervatórium 3,6 méteres, chilei távcsö
vére szerelt spektrográfokat) használta.

A két vizsgálat egymástól abszolút függetlennek volt 
tekinthető, ugyanakkor mindkét társaság ugyanarra a 
megdöbbentő következtetésre jutott: a lassulási para
méter értéke negatív, tehát az Univerzum tágulása je
lenleg nem lassul, hanem gyorsul! Ehhez a konklúzió
hoz a szupernóvák távolságmodulusának (a látszó és 
abszolút fényességek különbsége) a vöröseltolódás 
függvényében felvett diagramja, valamint az így kapott 
pontsor és a különböző kozmológiai modellek össze
hasonlítása vezetett (2. ábra). A vizsgálatok alapján az
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Qm(*o) és QA(in) paraméte
rek legvalószínűbb érté
kére -  továbbra is feltéte
lezve a közel sík Univer
zumot, mivel ennek el
lenkezőjére továbbra sem 
találtak bizonyítékot —
0,3, illetve 0,7 adódott 
(megjegyezve, hogy ez 
relatíve kis mintán vég
zett statisztikán alapult).

A két csillagászcso
port eredményei nagy 
visszhangot váltottak ki 
szakmai és egyéb körök
ben is. Több szakfolyó
irat és tudományos szer
vezet is az évtized — sőt, az évszázad — legnagyobb 
felfedezései közé sorolta a Világegyetem gyorsuló 
tágulásának kimutatását (3- ábra). A szak- és köz
nyelvben gyorsan meghonosodott a sötét energia el
nevezés, amelyet a gravitációval ellentétesen viselke
dő, de teljesen ismeretlen hatásnak adtak. A fejlemé
nyeknek köszönhetően újra értelmezhetővé vált a 
kozmológiai állandó Einstein által megalkotott fogal
ma is, csak nem a statikus, hanem a gyorsulva táguló 
Univerzum legfontosabb paramétereként.

Kozmológiai állandó és sötét energia 
-  vagy valami más?

Sikerei ellenére több szakember komoly kritikákat 
fogalmazott meg a szupernóvák fényességeloszlására 
épülő, új kozmológiai modellel kapcsolatban. Az el
lenzők fő érvként azt hozták fel, hogy a távoli szuper
nóvák vártnál kisebb fényessége más, asztrofizikai 
jellegű okokkal is magyarázható. Ezek közül a legko
molyabb felvetés az „intergalaktikus szürke por” felté
telezése -  eszerint a galaxisok közötti térben a be
csültnél jóval nagyobb mennyiségben lehetnek jelen 
nagyobb (mikrométeres-milliméteres) méretű por
szemcsék, s az ezek által okozott hullámhosszfügget
len extinkció csökkenti a távoli fényforrások észlelt 
fluxusát.

Az eredeti cikkek eredményei alapján ezt a teóriát 
nem lehetett elvetni, ráadásul -  az észlelt objektumok 
számának növekedésével -  az la típusú szupernóva
robbanások jellemzőiről és lehetséges okaikról alko
tott kép is kezdett egyre inkább távolodni a „standard 
gyertya” modelltől, ami tovább fokozta a kalibrációk 
hitelességével kapcsolatos bizonytalanságokat. Jelen
leg az la típusú szupernóvák fentebb említett, „klasz- 
szikus” kialakulási modellje mellett az egymással ősz- 
szeolvadó, valamint a Chandrasekhar-határnál mégis
csak nagyobb tömeget elérő fehér törpék is szóba 
jöhetnek szülőobjektumként (nem beszélve arról az 
eshetőségről, hogy eddig nem ismert folyamatok so
rán akár más típusú égitestek is felrobbanhatnak a 
fehér törpék termonukleáris megsemmisüléséhez ha

sonló színképi jellemzőket produkálva -  bár erre még 
egyáltalán nem sikerült bizonyítékot találni).

A két kutatócsoport -  másokkal együtt -  a 2000-es 
években is intenzíven folytatta a munkát, hogy sike
rüljön még alaposabban feltárni, milyen kozmológiai 
következtetéseket is lehet levonni az la típusú szuper
nóvák megfigyelhető jellemzőiből. Riess és munkatár
sai az elmúlt évtized első felében az addigra felfedezett 
és megvizsgált la típusú szupernóvákból kiválasztották 
a mintegy lóO, legmegbízhatóbban kalibrálhatónak ítélt 
objektumot, amelyeket újra analizáltak az MLCS-mód- 
szer segítségével. Az újabb eredmények arra utaltak, 
hogy a különböző vöröseltolódású szupernóvák fé
nyességeloszlása a kozmológiai állandó időbeli változá
sát is megmutathatja [10, 11; előbbinek Budavári Ta
más személyében egy honfitársunk is társszerzője és 
aktív közreműködője volt]. Eszerint -  mivel Oa részará
nya a második, Fridman-féle expanziós egyenlet alap
ján a skálafaktor csökkenésével csökken — évmilliárdo
kat visszamenve az időben a gyorsulás mértéke csök
kent, sőt eleinte (elegendően kis a értékeknél) a sugár
zási és anyagi sűrűségkomponens volt a domináns, így 
a tágulás lassuló volt. A bemutatott eredmények, úgy 
tűnik, kizárják a szürke porral operáló modellt (abban 
legalábbis hasonló időfejlődés nehezen írható le), 
ugyanakkor a kalibrációs és egyéb bizonytalanságok 
miatt maguk a szerzők is óva intettek attól, hogy bárki 
túlzott következtetéseket vonjon le ezekből.

Riess és kollégái következő nagy projektjük kereté
ben a Hubble-űrtávcsővel végeztek szisztematikus 
megfigyeléseket, amelynek keretében egyrészt újabb 
la típusú szupernóvákat, másrészt úgynevezett cefei- 
da típusú pulzáló változócsillagokat vizsgáltak -  ezek 
pulzációs periódusa és abszolút fényessége között jól 
meghatározott korreláció van, ami jó távolságindiká
torokká teszi ezen csillagokat a közeli galaxisok ese
tében. Az újabb munka fő érdeme, hogy sikerült 3% 
körülire szorítani H0 hibáját (73,8±2,4 kms“1 Mpc”1), 
ami egyrészt a többi kozmológiai paraméter meghatá
rozásának hibáját is csökkenti, másrészt kizárta a sö- 
tétenergia-hipotézis egyik -  bár nem túl komolyan 
vett -  alternatíváját, a kozmikus buborék elméletét. 
(Eszerint Naprendszerünk egy, a környezeténél jóval 
kisebb sűrűségű térrészben található, amely a környe
ző Univerzumnál gyorsabban tágul, s ez az effektus 
okozza a megfigyelt hatásokat. Ez nem keverendő 
össze a Lokális Buborék fogalmával, amely egy való
ban némiképp alacsonyabb részecskesűrűségű tér
részt takar a Naprendszer körülbelül 300 fényév átmé
rőjű környezetében.)

Mindenesetre, ha csak önmagában tekintenénk az 
la típusú szupernóvákkal kapcsolatos ismereteinket, 
nem állíthatnánk kellő magabiztossággal azt, hogy az 
Univerzum valóban gyorsulva tágul, és hogy összeté
telének több mint kétharmadát az ismeretlen sötét 
energia teszi ki. Azonban az elméletet helyesnek íté- 
lők kezében nem is ez a legfőbb fegyver, hanem az, 
hogy két további, teljesen eltérő és független ered
ménysor is megerősíti ezt a képet: a galaxishalmazok 
nagy léptékű eloszlásának, illetve a mikrohullámú

a  cn em c®
IV lE

A c c e l e r a t i n g  —  
U n i v e r s e

3. ábra. „Az év tudományos át
törése” a Science folyóirat cím
lapján (1998. december).
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kozmikus háttérsugárzás fluktuációspektrumának jel
lemzői [5, 6], Ezek alapján a sötét energia körülbelül 
72-73, míg az anyagi komponens 27-28%-át (amely
nek 80-85%-a sötét anyag) teszi ki a Világegyetem 
energiasűrűségének.

A sötét energia létezése tehát kellően megalapo
zottnak látszik, azonban mibenlétéről gyakorlatilag 
semmit nem tudunk. Amit jelenleg állíthatunk, az az, 
hogy a titokzatos energiakomponens nem bocsát ki 
észlelhető sugárzást, a tömegvonzással ellentétes, 
taszító hatást fejt ki (ez ugyanakkor csak kozmológiai 
távolság- és tömegskálákon érvényesül), és — a jelen
legi vizsgálatok szerint -  a galaxishalmazok szintjén is 
homogénnek tűnik [31. Korábban a sötét energiát a 
vákuum energiájával próbálták összefüggésbe hozni, 
ám az eltérés mintegy 120 nagyságrendnek adódott... 
Az elmúlt években különböző gravitáció- és térelmé
leti modelleket írtak fel a gyorsuló tágulás magyaráza
tára, de teljesen konzisztens képet eddig még nem 
sikerült összeállítani. Ha valaki megoldja ezt a felada
tot, bizton számíthat a következő, sötét energiával 
kapcsolatos Nobel-díj elnyerésére...

Összefoglalásként tehát megállapíthatjuk, hogy a 
gyorsuló tágulás és a sötét energia léte -  bár sokak 
számára túlzóan egzotikus elképzelés -  jelenleg elég 
szilárd lábakon áll, ugyanakkor a megválaszolandó

kérdések száma nem kevés. Az la típusú szupernóvák 
szisztematikus vizsgálatának elindítása jelentősen kö
zelebb vitt minket az Univerzum fejlődésének megér
téséhez -  ez pedig nagymértékben annak a három 
kutatónak köszönhető, akiket idén -  érdemeiknek 
megfelelően -  a Nobel-bizottság elismerésben részesí
tett. A Világegyetem tágulásának és a sötét energia 
mibenlétének további vizsgálataihoz pedig a jövőben 
is nagy segítséget nyújthatnak a szupernóvák.
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ÚJABB ANYAGTUDOMÁNYI NOBEL-DÍJ:
DAN SHECHTMAN ÉS A KVÁZIKRISTÁLYOK FELFEDEZÉSE

Hargittai István
B M E  és MTA

A 2011-es kémiai Nobel-díjat Dan Shecbtmanmk, a 
Technion -  az Izraeli Műszaki Egyetem (Haifa) -  
professzorának ítélték oda a kvázikristályok felfede
zéséért.1 Kevés annyira egyértelmű és elégedetlensé
get alig kiváltó kitüntetés volt a közelmúltban a No- 
bel-díjak körében, mint ez. Néhány kérdés mégis 
felvetődik. Először azonban beszéljünk arról, ami vi
tathatatlan.

A felfedezés elismerése egyértelműen megfelel 
Alfred Nobel végakaratának, amely szerint a kémiai 
Nobel-díjat a legfontosabb kémiai felfedezésért vagy

1 A k vázik ristá lyok  fe lfe d e z é sé n e k  tö rté n e té rő l ré sz le te sen  ír
tu n k  a k ö v e tk e z ő  k ö n y v b en : H argittai I., H arg itta i M.: Szim m et
riák a fe lfedezésben  (B ud ap est: V ince K iadó, 2003, 148-182.).
2011 o k tó b e ré b e n  m eg je len t új k ö n y v ü n k  ré sz le te sen  tárgyalja  a 
kvázik ristá lyok  fe lfed e zésé t k ü lö n ö s  te k in te tte l S hech tm an  k u ta 
tó i tu la jd o n ság a ira , am ely ek  e lv eze tték  fe lfed e zésén e k  e lfo g ad ta 
tásáh o z  és e lism erte téséh ez : I. H argittai, Drive a n d  Curiosity: 
W hat Fuels the Passion fo r  Science. (A m herst, N ew  York: P ro m e
th e u s  B ooks, 2011, 155-172 .). A könyv  Am bíció és kíváncsiság  
cím ű  m ag y ar fo rd ítá sán ak  m eg je len ése  az  A kadém iai K iadónál
2012 tavaszára  várható .

tökéletesítésért kell odaítélni. A kvázikristályok fel
fedezése egyértelműen felfedezés volt, ugyanakkor 
a kristályokról alkotott elképzeléseink fontos tö
kéletesítése is. Az természetesen vitatható, hogy 
éppen melyik felfedezés a legfontosabb, és nagyon 
sok felfedezés marad Nobel-elismerés nélkül, de a 
kémiai Nobel-díjak körében aligha találhatunk arra 
nem érdemes kitüntetettet a díj egész története so
rán. Vitathatatlan az is, hogy a felfedező Dán Shecht
man volt.

Shechtman, aki már akkor is a Technion munka
társa volt, 1982-ben vendégkutatóként dolgozott az 
USA Nemzeti Szabványügyi Hivatalában (National 
Bureau of Standards, NBS). Ez a hivatal nemcsak 
szabványok ügyintézésével foglalkozott, hanem je
lentős kutatási tevékenységet is folytatott. Shechtman 
tanulmányainak szponzora az amerikai védelmi kuta
tási szervezet volt, amelynek képviselője arra biztatta 
Shechtmant, hogy munkájában bátran kalandozzon 
el bármilyen irányba, amerre csak kíváncsisága elve
zeti. Shechtman hasznos tulajdonságú új ötvözeteket
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keresett és elsősorban elektronmikroszkópiával vizs
gálta mintáit.

Gyorshűtött alumínium-vas ötvözeteket állítottak 
elő, amelyektől hasznos alkalmazásokat reméltek. 
Érdekesnek mutatkozott egy metastabil Al6Fe fázis 
összehasonlítása az összetételében hasonló, de stabil 
Al6Mn rendszerrel. Ezen minták vizsgálata során ha
marosan eljutott olyan összetételű alumínium-mangán 
ötvözetekhez, amelyeket már nem volt érdemes ku
tatni, mert a tapasztalat szerint annyira törékenyek 
voltak, hogy alkalmazásukra nem számíthattak. Ennek 
ellenére — és ez mutatja a kutatói kíváncsiság szerepét 
ebben a példában — Shechtman nem tudta megállni, 
hogy egyre nagyobb mangántartalmú mintákról is 
készítsen elektronmikroszkópos felvételeket, amelyek 
mindig együtt jártak elektrondiffrakciós kép megjelení
tésével. A 25%-os mangántartalmú minta különös diff
rakciós képet mutatott tíz jól kivehető fényes folttal, 
ami tizes szimmetriájú szerkezetre utalt -  nyilvánvaló 
lehetetlenség a szilárd fázisban. Egy, a dogmáknak 
jobban hitelt adó kutató gyorsan továbblépett volna és 
senkivel sem osztotta volna meg ezt a megfigyelést, de 
Shechtman nem ilyen volt. Hitt a saját szemének és 
beírta a laboratóriumi jegyzőkönyvébe, hogy a 1725-ös 
Al-25%Mn minta tízfogású szimmetriát mutat. Három 
kérdőjellel utalt a meglepetésére. Ezután kirohant a 
folyosóra, hogy valakinek -  bárkinek -  megmutassa 
azt, amit látott. Nem volt ott senki és akkor visszaült az 
elektronmikroszkóphoz és elvégzett minden olyan 
kísérletet, ami a továbbiakban már elegendő is volt 
ahhoz, hogy közleményben számoljon be felfedezésé
ről. Mire azonban közleményt jelentetett meg felfede
zéséről, több mint két év telt el.

A felfedezést követő hosszú hónapokban Shecht
man igazi kálváriát járt be amiatt, hogy mindenkit 
meg akart ismertetni azzal, amit látott, de senki sem 
hitte el azt, hogy ez megtörténhetett. A kedvesebbek 
visszaküldték az iskolapadba, ami felesleges lett vol
na, mert egyetemi évei alatt egyik vizsgáján be is kel
lett bizonyítania, hogy ötös szimmetria nem létezik a 
szilárd fázisban, és ezt sikeresen meg is tette. A kevés
bé jóindulatúak kigúnyolták. Nem tudott a brit krisz- 
tallográfus Alan Mackay (Birkbeck College, London) 
megállapításairól, arról hogy az ötös szimmetria el
képzelhető (lásd alább) és nem ismerte szimulációs 
felvételeit, amelyek segíthették volna. Különösen 
megnehezítette dolgát, hogy az akkori idők legna
gyobb kémikusa, Linus Pauling, aki a krisztallográfiá- 
ban is otthon volt és az ötös szimmetriájú ikozaéderes 
szerkezetek kutatásában jelentős eredményei voltak, 
kategorikusan elutasította Shechtman felfedezésének 
érvényességét. Nem a kísérleti megfigyelés tényében 
kételkedett, hanem értelmezésében. Váltig állította, 
hogy krisztallográfiai jelenség, legnagyobb valószínű
séggel ikerkristályosodás okozhatta a tapasztalt diff
rakciós képet. Shechtmannak még munkahelyein is 
nehézségeket okozott állhatatossága, mert mind ame
rikai, mind pedig hazatérte után haifai főnökei kínos
nak találták, hogy a mindenki által elfogadott tanok 
ellenébe megy.

Dán Shechtman és Alan Mackay Budapesten Hargittaiéknál 1995- 
ben. Mindketten részt vettek a Farkasné Jahnke Mária által szerve
zett balatonfüredi nemzetközi kvázikristály szimpóziumon. Hargittai 
István felvétele (© 1995 Hargittai István).

Azután akadt egy izraeli krisztallográfus, lián 
Blech, aki elfogadta Shechtman értelmezését és attól 
kezdve már együtt keresték a pontosabb elméleti ma
gyarázatot. Majd 1984 nyarán az NBS egyik nagytekin
télyű vezető kutatója, John Cahn -  aki korábban ide
gesen eltanácsolta Shechtmant anélkül, hogy komo
lyan meghallgatta volna -  végre belátta, hogy igaza 
van, noha még nem tudta megfelelően megfogalmaz
ni felfedezését. Most már valóban csak az maradt hát
ra, hogy meggyőző dolgozatban írják le a felfedezést 
és ehhez még egy francia matematikai krisztallográ- 
fust, Denis Gratiasi is bevontak a munkába. Dolgoza
tuk 1984 novemberében jelent meg.2 Azonnal átütő 
sikert aratott, ami több ezer© publikáció megjelené
sében nyilvánult meg a következő években. Ez azért 
is figyelemreméltó, mert korábban Shechtman egy 
cikkpróbálkozását egy alkalmazott fizikai folyóirat 
szerkesztője azzal utasította el, hogy a téma nem ér
dekelné a fizikusokat.

Fontos még hozzátenni, hogy bármennyire is 
vonzó a kvázikristály elnevezés, amelyet egyébként 
Dov Levine és Paul Steinhardt adtak ezen szerkeze
teknek, a kvázikristályok többé már nem „kvázik”. A 
felfedezés által okozott paradigmaváltás részeként a 
Nemzetközi Krisztallográfiai Unió megváltoztatta a 
kristály meghatározását. Korábban a kristályokat sza
bályos és periodikus szerkezetként definiálták (szem
ben a nem-szabályos és nem periodikus amorf anya
gokkal). A kvázikristályokat szabályos és nem-perio
dikus szerkezetekként lehetne leírni, de az új definí
ció szakított a szerkezeti jellemzéssel és a fenomeno- 
logikus utat választotta. Ma kristálynak nevezünk min
den olyan szerkezetet, amely Bragg-féle diffrakciós 
képet okoz.

Fentebb már utaltam arra, hogy kérdések is felve
tődnek ezzel a Nobel-díjjal kapcsolatban. Ilyen kér
dés, hogy miért kémiai Nobel-díjjal ismerték el a kvá
zikristályok felfedezését? Valóban, a 2010-es fizikai

2 D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias, J. W. Cahn, Phys. Rev. Lett. 
53(1984) 1951-1953.
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Hargittai István és Dán Shechtman 2011 januárjában az Izraeli Mű
szaki Egyetemen (Technion, Haifa) a Shechtman hetvenedik szüle
tésnapja tiszteletére rendezett szimpózium alkalmából. Mindkettő
jük nyakkendőjét kváziperiodikus minta díszíti (© 2011 Hargittai 
István).

Nobel-díj példájára, amelyet a gráfén előállításáért 
ítéltek oda, a kvázikristályok felfedezését is jutalmaz
hatták volna fizikai díjjal. Ez azonban megfordítva is 
igaz, a grafént is lehetett volna kémiainak tekinteni. 
Mindkettő az anyagtudományok körébe esik és 
ennek megfelelően a fizika és a kémia közötti határ- 
területen helyezkedik el. Mindkét tudományág szá
mára fontos az anyagtudomány hovatartozása és az 
elmúlt években bizonyos rivalizálást is lehetett ebben 
érzékelni. így például a kémikusok nem örülhettek 
annak, hogy az Academia Europaea a fizikához so
rolta az anyagtudományt. Ebből a szempontból de
mokratikus megoldás volt a gráfén és a kvázikristá
lyok megosztása a kétféle Nobel-díj között és ez nem 
lehetett a véletlen műve, ismerve a Fizikai Nobel-díj 
Bizottság és a Kémiai Nobel-díj Bizottság szoros 
együttműködését. Shechtman Nobel-díjának kémiai 
odaítélése abból a szempontból is szerencsés, hogy 
Linus Pauling személyén keresztül éppen a kémia 
oldaláról voltak nehézségek a felfedezés elismerteté
sében, amit a mostani díj némiképpen feledtetni hi
vatott. Azon egyébként nem kell csodálkoznunk, 
hogy most már nem először kifejezetten anyagtudo
mányi felfedezést jutalmaznak Nobel-díjjal annak 
ellenére, hogy nincs anyagtudományi kategória a 
Nobel-díjak között. Biokémiai sincs, és hosszú ideje 
a kémiai és az orvosi Nobel-díjak mintegy negyven 
százalékát biokémiai felfedezések kitüntetésére for
dítják. Szerencsére a Nobel-díj intézménye rugalma
san és a tudományos fejlődéssel lépést tartva értel
mezi a tudományos diszciplínákat. A természet nem 
szigorúan az iskolai tárgyak szerint alakult ki és fejlő
dött, a mi felosztásunk csak gyakorlati-kényelmi 
szempontokat követett, amit a tudományos fejlődés 
állandóan felülír.

Ugyancsak kérdés lehet, hogy mennyiben igazsá
gos az, hogy egyedül Shechtmant tüntették ki? Erre a 
kérdésre a választ legkézenfekvőbb úgy keresni, 
hogy megvizsgáljuk, kik jöhettek volna még szóba. 
A tudománytörténetben visszamehetnénk korábbi 
próbálkozásokhoz is, amikor a kutatók, Johannes 
Keplertől elindulva, de még művészek is, Albrecht 
Dürertől kezdve keresték az ötös szimmetria megje
lenését periodikus szerkezetekben. J. D. Bernal ve
tette fel először az úgynevezett általánosított krisz- 
tallográfia fogalmát, amellyel elindította a szerkeze
tek tudományának megteremtését. Az általános 
krisztallográfia nem szorítkozott volna a klasszikus 
krisztallográfia zárt rendszerére és nem zárta volna 
ki az ötös szimmetria megjelenését kiterjedt szerke
zetekben sem. Reálisabb azonban Roger Penrose-ra. 
gondolni, aki szinte unalomból űzött rajzolgatással 
jutott el a Penrose-féle aperiodikus síkmintákhoz, 
aminek azonban nem ismerte fel esetleges tudomá
nyos következményeit. Ezekből a mintákból állított 
elő azután a Bernal-tanítvány Alan L. Mackay szimu
lációval tizes szimmetriát mutató diffrakciós képet, 
amelyet 1982-ben meg is jelentetett. 1982 szeptem
berében az akkori Kémiai-szerkezeti Kutatólaborató
rium (KSzKL) szervezésében, az ELTE TTK Puskin- 
utcai F épületében tartott előadásában Mackay arra 
figyelmeztetett, hogy létezhetnek ötös szimmetriájú 
kiterjedt szerkezetek, de ha nem hiszünk abban, 
hogy előfordulhatnak, még akkor sem fogjuk észre
venni őket, ha a szemünk elé kerülnek.3 Ennél a 
figyelmeztetésnél azonban tovább nem lépett. Végül 
pedig Dov Levine és Paul Steinhardt (akkor a Penn
sylvania Egyetem fizikai tanszékén) modellt dolgoz
tak ki hosszútávúan rendezett aperiodikus szerkeze
tekre, amelyeket kvázikristálynak neveztek el, de 
óvakodtak attól, hogy elméleti megfontolásaikat 
megjelentessék, mert nem akarták kitenni magukat a 
kutatói társadalom bírálatának, amennyiben a tudo
mányos közösség számára az ötös szimmetria lehe
tetlensége kiterjedt szerkezetekben kőbe vésett dog
ma volt.4 Ha ekkor Levine és Steinhardt nem az író
asztaluk számára készítik tanulmányukat, hanem 
bátran előállnak vele, lehet, hogy most őket is job
ban ünnepelnénk. Az előbbiek fényében azonban 
nem lett volna indokolt Penrose-zal, Mackay-jel, 
vagy Levine-nel és Steinhardttal megosztani Shecht
man kitüntetését.

3 Mackay meghívását azért kezdeményeztük, mert érdekes követ
kezetlenséget éreztünk abban, hogy a molekulák világában semmi
féle szimmetriakorlátozás nincs, míg a kristályok világában — leg
alábbis a klasszikus krisztallográfia tanítása szerint -  fontos korláto
zások voltak. Mackay addigi eredményei az ikozaéderes szerkeze
tek kutatásában arra utaltak, hogy tőle várható az ellentmondás 
feloldása.
4 Levine doktorandusz volt Steinhardt mellett és ennek megfele
lően inkább Steinhardt döntése volt eredményeik visszatartása. Cik
küket végül Shechtman felfedezésének ismeretében jelentették 
meg, mindössze hetekkel követve Shechtman és társszerzői dolgo
zatának megjelenését: D. Levine, P. Steinhardt, Phys. Rev. Lett. 53 
(1984) 2477—2480. Ma Levine a Technion fizikaprofesszora, Stein
hardt pedig a Princeton Egyetem fizikaprofesszora.
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SZTEREÓHATÁS IDŐKÉSLELTETETT FORGÁSSAL
avagy „sírjukban forgó néhai hírességek háromdimenziós exhumálása”

Manapság már számos háromdimenziós (3D) megje
lenítési technika áll az emberiség rendelkezésére 
[1-91. Ilyenek például a hologramok vagy az olyan 
szoftverek, amelyek egy hagyományos, kétdimenziós 
fényképből imitált távolságinformációk hozzáadásával 
3D-érzetű, de a valóságnak nem pontosan megfelelő 
sztereóélményt nyújtanak. Az utóbbi néhány évben 
forradalmi változások történtek a térhatású képmegje
lenítés területén is, amelyek teljesen új lehetőségeket 
nyitottak ezek alkalmazására. Ma már megjelentek 
például olyan kivetítők, amelyek szemüveghasználat 
nélkül is tökéletes térélményt adnak. A gyártók remé
nyei szerint az új technológia forradalmi fejlődést 
eredményezhet az iskolai szemléltetőeszközökben, az 
elektronikus könyvekben, az építészeti szimulációk
ban és a játékautomatákban. A rohamos technikai 
fejlődés mellett a másik -  talán még fontosabb -  ered
mény a számítógépek és a digitális fényképezőgépek 
fejlődésére és világméretű elterjedésére vezethető 
vissza. Ennek köszönhetően ma már mindenki számá
ra elérhetők azon technikai eszközök és számítógé
pes szoftverek, amelyekkel tökéletes minőségű 3D-s 
képeket állíthatunk elő és jeleníthetünk meg külön
böző módszerekkel. A térhatású megjelenítések kö
zött egyfajta szolgáltatásként létezik továbbá a 3D-s 
gravírozás, aminek során a vásárló fejét háromdimen
zióban letapogatják (beszkennelik) és a kapott képet 
egy üvegkockába vésik.

A londoni Madame Tussaud hírességek viaszfigu
ráiból álló panoptikuma méltán világhírű. A híressé
gekről (például tudósokról, művészekről, színészek
ről, sportolókról, közéleti személyiségekről, politiku
sokról) számos kétdimenziós film létezik, amelyek 
zömében a televíziók és múzeumok archívumaiban 
hozzáférhetők. E képanyagok a nemzetek kulturális 
örökségének fontos részét képezik. Milyen jó lenne,

E cikk alapját részben a Hírességek háromdimenziós digitális pa
noptikuma (StereoPano)  című pályamű képezte, amivel Egri Ádám 
és Blahó Miklós doktoranduszok dicséretben részesültek az ELTE 
Pályázati és Innovációs Központja által 2011 tavaszán meghirdetett, 
A mohóság jó! című hallgatói innovatív ötletpályázaton.

Egri Ádám, Blahó Miklós, Horváth Gábor
ELTE, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium

Barta András
Estrato Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest 

Kriska György
ELTE, Embertani Tanszék, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Antoni Györgyi
ELTE, Rektori Hivatal, Pályázati és Innovációs Központ

ha nemcsak két dimenzióban lennének megörökítve 
e hírességek, hanem három dimenzióban is. De vajon 
miként lehet bárkiről és minél egyszerűbben 3D-él- 
ményt előállítani? És a már elhunyt hírességek arcát, 
fejét, netán még a testét is hogyan lehet három di
menzióban megjeleníteni?

Elvileg a hologram jó módszer lehetne a háromdi
menziós megörökítésre, de elkészítése bonyolult és 
drága, vizualizálási nehézkessége miatt sem a legegy
szerűbb módszer. Már nem élő személyekről pedig 
már lehetetlen hologramot készíteni. Ezért inkább a 
hagyományos sztereó-módszerek között érdemes 
keresni a megoldást. Cikkünkben három, otthon is 
bárki által könnyen kivitelezhető eljárást ajánlunk, 
amelyeket magunk is kipróbáltunk és sikerrel alkal
maztunk.

Forgó személyről egyetlen kamerával készített 
filmből generált 3D-látvány

Egy forgószékre ültetett és megforgatott személyről 
filmet készítünk, amit egy számítógépes képernyőn 
két egymástól vízszintesen elkülönült ablakban úgy 
vetítünk le, hogy a bal és jobb szemünk csak a bal, 
illetve jobb ablakot láthassa. Ha az egyik ablakban a 
másikhoz képest bizonyos időkéséssel történik a film
vetítés, akkor két szemmel nézve a személy háromdi
menziós látványa áll elő a néző látórendszerében. 
Ennek oka, hogy amikor két szemmel nézzük a nyu
galomban lévő célszemélyt, bal és jobb szemünk 
kissé eltérő szögből látja azt, ami a sztereóhatás felté
tele [10-131. A forgó célszemélyről készült film egy
mástól megfelelő időeltéréssel készített két képét 
nézve a bal és jobb szemünkkel, lényegében utánoz
zuk a két szemet érő eltérő képeket. A forgó célsze
mélyről készült film időkéséses vetítési technikája 
mellett a két szem megfelelő stimulálásának különbö
ző sztereó-megjelenítéses módszerei alkalmazhatók:

• Kétablakos megjelenítés a bal és jobb szem szá
mára egy prizmás szemüveggel elkülönülten mutat
ván a sztereóképpár bal és jobb képét.
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1. ábra. Az első szerző, Egri Ádám sztereóképpárja.

• A térhatású képek megjelenítésére a legelterjed
tebb módszer az anaglif eljárás. Az anaglif eljárás se
gédeszköze a színszűrős szemüveg, amelynek egyik 
lencséje vörös (red), a másik pedig kékeszöld (cyan) 
színű. A vörösnek a kékeszöld a kiegészítő (komple
menter) színe, ezért ha egy színes tárgyat fehér fénnyel 
megvilágítunk és kékeszöld szűrőn keresztül nézzük, 
akkor a tárgy piros részeit feketének fogjuk látni. Ez 
azzal magyarázható, hogy a kékeszöld színszűrő nem 
engedi át a vörös fényt, azaz a vörös tárgyrészletről 
érkező fénysugarak nem jutnak el a szemünkbe. Fordí
tott esetben is működik a dolog, tehát ha a vörös szű
rőn keresztül nézzük a tárgyat, akkor annak kékeszöld 
színű részeit fogjuk feketének látni. Egy térhatású meg
jelenítés akkor működik eredményesen, ha sikerül elér
nünk azt, hogy a sztereóképpár egyik képét csak az 
egyik, míg a másik képét csak a másik szemmel lássuk. 
Az anaglif képek esetén ezt egy képkezelő programmal 
úgy érhetjük el, hogy RGB színmódban az egyik kép 
vörös-csatornájának tartalmát egyesítjük a másik kép 
zöld- és kék-csatornájának tartalmával, így létrehozva 
egy olyan anaglif képet, amely mind a jobb, mind a bal 
oldali képről tartalmaz képi információkat. Ha vörös
kékeszöld színszűrős szemüveggel nézzük az anaglif 
képet, akkor egyik szemünkbe csak az egyik kép, míg 
a másikba csak a másik kép információi jutnak el. A 
jobb és a bal szemünk ideghártyáján megjelenő képek

hiányosak, hiszen egyikből a vörös-csatorna, míg a má
sikból a zöld és kék-színcsatorna információi hiá
nyoznak, de központi idegrendszerünk nagyfokú szin
tetizáló képességének köszönhetően agyunkban mégis 
kialakul a közel színhelyes érzéklet. A színes anaglif 
képek esetén két szín, a vörös és a kékeszöld esetében 
már az agy nagyfokú rugalmassága sem tud rajtunk 
segíteni, mert ha ez a két szín meghatározó mértékben 
van jelen a képen, akkor az mindenképpen zavarni 
fogja a térélmény kialakulását.

• Ma már megjelentek az autosztereoszkopikus 
monitorok és vetítőfalak is, amelyek képesek a képek 
háromdimenziós megjelenítésére speciális szemüvegek 
használata nélkül is. Az autosztereoszkopikus eszkö
zök az LCD-paneleiken számos (akár 12-16) kétdimen
ziós képet képesek megjeleníteni egyszerre, amelyek 
kettesével sztereóképpárokat alkotnak. Az LCD felszí
nén egy vékony fólia formájában a gyártók egy olyan 
összetett lencserendszert hoznak létre, amely a látó
szögtől függően mindig csak 2-2 képet (sztereóképpár) 
tár a szemlélő felé. Ezzel megvalósulhat a térlátás alap- 
feltétele: mindkét szemünk más perspektívájú képet lát 
ugyanarról az objektumról, amely az agyunkban egye
sül egyetlen térhatású érzékletté. Ennek korai változata 
volt a 15-20 évvel ezelőtt divatos 3D-s vonalzókon al
kalmazott technika, igaz, az csak statikus képek 3D-s 
megjelenítésére volt alkalmas.

2. ábra. A második szerző, Blahó Miklós sztereóképpárja.
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Már nem  élő  szem élyek 3D-látványa 
kétdim enziós film kockákból
Korábbi hagyományos filmfelvételekből keressünk ki 
olyan jeleneteket, amelyek során a célszemély feje vagy 
egész teste forog, vagy valamekkora szögű fordulatot 
tesz meg! Ha a szereplő forgástengelyének helyzete a 
kamerához viszonyítva nagyjából állandó, akkor a film
részlet megfelel az 1. forgómódszerrel előállított film
nek, amit az időkésleltetéses eljárással kivetítve, előáll a 
háromdimenziós látványélmény. Különböző számító- 
gépes programok alkalmazásával arra is van lehetősé
günk, hogy a kétdimenziós képeinket háromdimen
zióssá alakítsuk (2D-3D konverzió). A programok mű
ködése a mozgási parallaxison alapul. Ennek az a lé
nyege, hogy ha két azonos méretű tárgy közül az egyik 
közelebb, a másik távolabb van, a közelebbit nagyobb 
látószög alatt látjuk. Ezért, ha elmozdulunk, vagy a 
tárgy mozog, a közelebbi tárgyak elmozdulása na
gyobb, mint a távolabbiaké. Általánosan megfogalmaz
va az elmozdulás mértéke és a tőlünk, mint szemlélőtől 
mért távolság egymással fordítottan arányos. A tárgyak 
távolságára ezért ebből az úgynevezett mozgási paralla
xisból is lehet következtetni. A konvertáló programba 
be kell hoznunk az eredeti kétdimenziós képet, majd 
ezután a szoftverrel „tudatnunk” kell, hogy a képen 
melyek azok a részletek, amelyek közelebb és melyek 
azok, amelyek távolabb helyezkednek el. Erre külön
böző módszerek léteznek, amelyek esetenként egy 
programon belül is változnak.

Egymástól szemtávolságnyira vízszintesen eltolt 
két kam erával előállított 3D-látvány
A célszemély tetszőlegesen mozoghat, de nyugalom
ban is maradhat, vagy beszélhet, arcmimikát használ
hat, esetleg gesztikulálhat is. A bal és jobb szem látó
irányából fölvett két filmet bármelyik sztereó-megjele- 
nítéses módszerrel lehet később vizualizálni. E techni
kának egykamerás megvalósítását jelenti az a mód
szer, amelynél kétlencsés objektívet használunk a 
felvételek elkészítésekor.

Példaképpen az 1. és 2. ábra e cikk két szerzőjéről 
az 1. módszerrel készült 3D-film egy-egy sztereoképpár- 
ját mutatja. A 3■ ábra pedig az 1939-ben készült Halálos 
tavasz című híres magyar fekete-fehér film azon részle
tének egy sztereoképpárja, amelyen Karády Katalin 
táncolva forgott. Ha a két kép közé tett tenyerünkkel 
vagy egy papírlappal elérjük, hogy megfelelő távolság
ból nézve a bal és jobb szemünkkel csak a bal, illetve 
jobb képet lássuk, akkor kialakul a 3D-élmény.

Az olvasó próbálja meg maga is a cikkünkben is
mertetett egyszerű módszerek valamelyikével magá
ról, ismerőseiről vagy kedvenc filmsztárjáról előállíta
ni a 3D-filmet! Ehhez sok sikert és jó szórakozást kí
vánunk olvasóinknak.
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A FIZIKA OKTV HARMADIK FORDULÓJA,
A MÁSODIK KATEGÓRIA RÉSZÉRE -  2011

Vannay László, Fülöp Ferenc
BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék

A BME Fizikai Intézet 1994 óta rendezi a fizika Orszá
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) har
madik, döntő fordulóját. Korábban három kategóriá
ban versenyeztek a diákok. Első kategóriában az 
„emeltszintű” fizikaoktatásban részesülők, a második
ban az általános tantervű gimnáziumok tanulói, míg a 
harmadik kategóriában a szakközépiskolák diákjai 
versenyeztek.

A fizika OKTV -  a 2007/2008-as tanévtől kezdő
dően -  két csoportban (kategóriában) kerül megren
dezésre.

A diákok hovatartozása a versenykiírás szerint:
„Az I. kategóriába azok a középiskolai tanulók, 

akik nem tartoznak a II. kategóriába.
A II. kategóriába azok a gimnáziumi tanulók, akik a

9. évfolyammal 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 bizonyít
ványban 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 (maximum 60 
pont) és a harmadik (maximum 40 pont) fordulóban 
szerzett pontok összegzésével történik. Ha az összesí
tés után egyenlő pontszám jön létre, a sorrendet a 
harmadik fordulón elért pontszám határozza meg.

A BME Fizikai Intézet ebben az évben az II. kategó
ria versenyének harmadik -  döntő -  fordulóját ren
dezte. A versenyen 30 diák vett részt, két 15 fős cso
portban. Az egyik csoport délelőtt 8-tól 12 óráig, a 
másik 12.30-tól ló.30-ig dolgozhatott, egymástól füg
gönnyel elválasztott mérőhelyeken. A mérőhelyeket 
sorsolással osztottuk ki a versenyzők között.

Dolgozatunkban először bemutatjuk a verseny kez
detekor kiadott írásos anyagot, úgy ahogy a verseny
zők megkapták. A kiadott írásos anyag bemutatása 
után vázoljuk a kitűzött feladatok megoldásának 
módját, majd beszámolunk az értékelés során szerzett 
tapasztalatokról, a versenyzők eredményeiről, és vé
gül köszönetét mondunk mindazoknak, akik közre
működtek a verseny előkészítésében vagy lebonyolí
tásában.

A versenyzők részére kiadott írásos anyag:

Mérések függőleges alumínium, illetve 
sárgaréz csőben eső mágnessel -  2011 
A feladatok

1. ) Vizsgálja meg, hogyan mozog a függőleges öt
vözött alumínium -, illetve sárgaréz csőben egy eső 
mágnes! (Az eső mágnes több kis mágnesből is állhat.) 
Részletesen ismertesse a mérés menetét, rajzolja fel az 
út-idő grafikonokat, és értelmezze azokat! (10 pont)

2. ) Ismertesse az 1. pont szerint vizsgált folyamat 
közben jelentkező fizikai folyamatokat, és azok hatá
sát! (5 pont)

3. ) Rajzolja fel azt a jelala
kot, amit akkor kapna, ha a 
mérőtekercsben indukálódó 
feszültséget egy rövid idő alatt 
lejátszódó jelek megjelenítésé
re alkalmas eszköz (például 
oszcilloszkóp) képernyőjén je
lenítené meg! Rajzához fűzzön 
magyarázatot! (5 pont)

4. ) Mérései segítségével ha
tározza meg, hogy a sárgaréz 
fajlagos ellenállása hányszo
rosa az ötvözött alumínium 
fajlagos ellenállásának! Számí
tásához fűzzön magyarázatot! 
(7 pont)

5. ) Gondoljon ki és végez
zen el újabb mérést annak 
igazolására, hogy az előzőleg a 
fajlagos ellenállások arányának 
megállapításakor alkalmazott

A délelőtti versenyzők
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eljárás helyes volt, azaz a kapott eredményt nem befo
lyásolták egyéb fizikai folyamatok! (7 pont)

6.) Ha a sárgaréz csőben egyszerre két mágnes 
esik, mekkora legyen a közöttük lévő távolság, hogy 
ne befolyásolják egymás hatását? (Mérje meg -  és raj
zolja fel -  a közös sebességet, a mágnesek közötti 
távolság függvényében!) (6 pont)

A feladatok megoldásához az alábbiak állnak ren
delkezésére:

1. ) Egy-egy darab ~98 cm hosszú, 010x1,5 mm-es 
(10 mm-es külső átmérő és 1,5 mm-es falvastagság) 
sárgaréz-, illetve ötvözött alumínium cső (az egyik 
végétől 10 cm-enkénti jelöléssel).

2. ) 1 db műanyag gyűrű a csövek felfüggesztéshez 
(helyzete rögzíthető).

3. ) 1 db állvány.
4. ) 1 db tekercs, mérőzsinórral és rögzítő csavarral 

(a menetszám: n = 1100).
5. ) 1 db galvanométer (használati utasítás a mérő

helyen).
6. ) 5 db neodímium mágnesgyűrű* (átmérő 6/2 mm, 

magasság 5 mm, anyag: N48).
7. ) 1 db stopperóra.
8. ) 1 db olló.
9. ) 1 db csévetesten zsineg.

10. ) 1 db műanyag csipesz.
11. ) 1 tekercs szigetelőszalag.
12. ) 1 db műanyag vonalzó.
13. ) 1 db műanyag edény, puha béléssel, a leeső 

mágnesek felfogására.
14. ) A4-es milliméterpapír.
15. ) 1 db 6 cm és 1 db 12 cm hosszú „grafit” cső (0  

2 mm.)
A verseny időtartama 4 óra.
A verseny folyamán készített írásos anyagain, grafi

konjain minden lap első oldalán, a jobb felső sarok
ban tüntesse fel mérőhelye számát, valamint azt, hogy 
a délelőtti (De.), vagy a délutáni (Du.) csoportban 
mért! Egyéb azonosításra alkalmas adatot (név, iskola 
stb.) ne tüntessen fel!

Méréseit körültekintően végezze. Jegyzőkönyvei 
olyan részletesek legyenek, hogy a leírtak alapján 
pontosan megismételhetők legyenek a mérései! írása 
olvasható legyen!

A feladatok megoldása
1. feladat

A megoldáshoz a rendelkezésére álló állványra -  a 
műanyag gyűrű és a zsinór segítségével -  fel kell füg
geszteni azt a csövet (1. ábra), amelyben vizsgálni 
szeretné az eső mágnes viselkedését, majd a csőre fel 
kell helyezni a tekercset. A tekercs a csövön mozgat-

• Figyelem! Erős mágneseket használnak! A használat során külö
nös figyelmet kell fordítani a munkavédelemre. A mágnesekkel 
PACEMAKER-t használó személy nem dolgozhat. A mágneses térre 
érzékeny műszerek, eszközök, berendezések működése a mágne
sek hatására megváltozhat. A mágneses adathordozókon tárolt 
adatok megsérülhetnek, vagy megsemmisülhetnek.

1. ábra. A cső felfüggesztésének egy módja.

ható és tetszőleges helyen rögzíthető. A tekercs kive
zetéseit banándugóval lehet csatlakoztatni a galvano
méterhez. A leírt műveletek elvégzésével a rendszer 
„mérésre kész”. Az összeállítást úgy kell elkészíteni, 
hogy mérés közben a cső függőleges helyzetben le
gyen (2. ábra)\

Ha a csőben mágnes esik a tekercs rögzítésének 
helyén, a tekercsben feszültség indukálódik, amit a 
galvanométer kilengése jelez. (A galvanométer érzé
kenysége változtatható, érdemes a mérés szempontjá
ból a legkedvezőbb érzékenységet beállítani.)

Az út-idő grafikon felvételéhez:
-  kiválaszt egy mágnest, amely az öt kis mágnes 

közül egy, vagy több egymáshoz kapcsolódó darab
ból állhat,

2. ábra. Egy cső a mérőtekerccsel az állványon.
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1. táblázat
A csőben  eső  m ágnesek m ozgásának főbb jellem zői

mágnesek
száma
(db)

alumínium cs

az egyenes 
egyenlete

ő

sebesség 
vM (cm/s)

sárgaréz cső

az egyenes 
egyenlete

sebesség
Kj(cm/s)

V J VA ,

1 s= 0,0449/-0,003 4,49 s= 0,0954/-0,0299 9,54 2,12

2 s = 0,06011+ 0,0016 6,01 5= 0,1249/-0,0124 12,49 2,08

3 5=0,084/+0,0032 8,40 <3cT1r-o3̂ 17,40 2,07

4 s= 0 ,1 1 3 /-0,0094 11,30 5= 0,2281/- 0,0099 22,81 2,02

5 5= 0,1334/-0,0006 13,34 s= 0,2721/+ 0,0002 27,21 2,04

-  a tekercset a cső felső végétől adott távolságban 
rögzíti, ezzel meghatározza a vizsgált út hosszát, (az 
út kezdetét a cső eleje, míg végét a tekercs közepé
nek helye határozza meg),

-  beejti a csőbe a mágnest, és stopperórával méri a 
meghatározott út megtételéhez szükséges időt, (az 
óra indítása a mágnes elengedésekor, leállítása akkor 
történik, mikor a galvanométer mutatója a legna
gyobb kitérésének kétharmadához ér),

-  a mérést többször megismétli, különböző utak 
esetén (mi egy-egy út esetén 10 mérést végeztünk, és 
8-10 különböző úton mértük az esési időt),

-  a kapott mérési adatok felhasználásával felrajzol
ja az út-idő grafikont.

Gondos mérés esetén az út—idő grafikon egy egyenes, 
amely majdnem az origóból indul. Tehát az eső mágnes 
igen gyorsan eléri azt a sebességet, amellyel a csőben 
mozog. Az állandósult sebesség értéke a grafikon segít
ségével könnyen meghatározható. (Értéke 4,49 cm/s és 
27,21 cm/s között változott, a cső anyagának és az össze
kapcsolt kis mágnesek számának függvényében.)

Mérési eredményeinket az 1. táblázatban tüntettük 
fel. A táblázat a mérési pontokra illesztett egyenesek 
egyenletét, a kapott sebességértékeket, valamint azok 
hányadosát tünteti fel az eső mágnest alkotó kis mág
nesek darabszámának függvényében.

Megjegyzések az egyenesek egyenletével kapcso
latban:

3 • ábra. A mágnes átesésekor kialakuló feszültségpolaritás és áram
irány.

-  A regressziós állandó 
négyzete (R2) minden esetben 
csak a negyedik jegyben tért 
el 9-től, és a legrosszabb eset
ben is a negyedik jegy 5-ös 
volt. Ez azt jelenti, hogy a 
mérési adatok igen jól illesz
kednek az egyenesre.

-  Az egyenesek egyenleté
ben az állandó tag előjelének 
negatívnak kellene lennie az 
igen rövid gyorsuló szakasz 
miatt. A néhány esetben elő
forduló + előjel a mérési hi
báknak tudható be.

A versenyzőknek természetesen az ötféle lehetsé
ges mérés közül csak egyet kellett elvégezniük. Keve
sebb távolságon (például 20 cm-enként mérve) és 
távolságonként kevesebb alkalommal mérve is meg
oldható a feladat.

2. feladat
A cső falában az eső mágnes hatására változik a 

mágneses fluxus, ennek hatására feszültség indukáló
dik, ami örvényáramok kialakulását eredményezi. Az 
örvényáramok a Lenz-törvény értelmében a fluxusvál
tozást -  azaz a mágnes mozgását -  igyekeznek gátol
ni. Az álló helyzetből induló mágnes gyorsulva mo
zog, ennek hatására egyre nő az indukált feszültség, 
és ezzel együtt az örvényáramok fékező hatása is. A 
sebesség addig növekszik, míg az örvényáramok által 
a mágnesre gyakorolt erő megegyezik a mágnesre 
ható nehézségi erővel. Ettől kezdve a mágnes állandó 
sebességgel mozog a csőben. Mivel a mérés igen erős 
mágnesekkel történik, a gyorsuló szakasz nagyon 
rövid. (Hossza a rendelkezésre álló eszközökkel nem 
mérhető.)

(Elvileg a mérőtekercsben kialakuló áram is hat az 
eső mágnesre, de ez a hatás elhanyagolható.

Megemlíthető a mágnes mozgása közben fellépő 
közegellenállási erő és a cső belső falával való érint
kezés hatására jelentkező erő, amelyek hatása szin
tén elhanyagolható. Ezt igazolja az 5. feladat megol
dása.)

3■ feladat
Amikor az eső mágnes közeledik a tekercshez, 

fokozatosan növeli annak fluxusát. Ekkor a tekercs
ben kialakuló áram olyan irányú, hogy fékezi a mág
nes közeledését. Amikor a mágnes elhagyja a teker
cset, csökken a fluxus, az indukált áram fékezi a mág
nes távolodását a tekercstől. A csőben a mágnessel 
együtt mozgó örvényáramok tekercsre gyakorolt hatá
sa is ilyen.
Tehát miközben a mágnes átesik a tekercsen, meg

változik a feszültség polaritása, és ezzel az áram irá
nya is. A viszonyokat az 3■ ábra szemlélteti.

Az oszcilloszkóp képernyőjén megjelenő jelalakot 
a 4. ábra mutatja. Ha a mágnes polaritását megcserél
jük, az ábra időtengelyre tükrözötten jelenik meg.

A FIZIKA TANÍTÁSA 389



4. ábra. Az oszcilloszkóp képernyőjén megjelenő jelalak.

4. feladat
E feladat kiírását az tette lehetővé, hogy sikerült két 

különböző anyagból (alumínium és sárgaréz) külső és 
belső átmérőjében megegyező csövet és hozzájuk 
megfelelő mágneseket beszerezni.

A csőben eső mágnesek állandósult sebessége azt 
jelzi, hogy a mágnesre ható nehézségi erő és az ör
vényáramok mágnesre ható ereje egyensúlyban van. 
A mágnes és az áram közötti erő arányos a csőfalban 
kialakuló örvényáramokkal. Ezért: m-g = kx •/.

Az áramot az indukált feszültség és az érintett cső
szakasz elektromos ellenállása határozza meg. Az 
indukált feszültség arányos az eső mágnes v sebessé
gével -  ez határozza meg a fluxusváltozás sebességét 
-  az ellenállás pedig arányos a fal anyagának p fajla
gos ellenállásával.

Az elmondottak szerint:

szintén azonos, ezért a sebességekre és a fajlagos 
ellenállásokra írható, hogy:

VA, ,, Vs P i Vs;ahonnan: —  = —
Pa, Ps’

C
L

(1)

Tehát a sárgaréz fajlagos ellenállása annyiszor na
gyobb az alumínium fajlagos ellenállásánál, ahány
szor nagyobb sebességgel esik ugyanaz a mágnes a 
sárgaréz csőben, mint az alumínium csőben. A mérési 
eredményekből meghatározott arányokat feltüntettük 
az 1. táblázat utolsó oszlopában. Az öt mérés adatai
ból számított arány átlaga 2,066. A hiba 2,55 %

Megjegyzések a fajlagos ellenállások arányának 
meghatározásával kapcsolatban:

-  az esési sebességek mérése egy kis mágnessel 
végzett mérés esetén történt a legnagyobb hibával, az 
indulási bizonytalanság, valamint a cső átmérőjének 
és a mágnes hosszának azonossága következtében,

-  a fajlagos ellenállások arányára kapott számok 
esetén a legnagyobb és a legkisebb szám közötti elté
rés is kisebb, mint 4%,

-  a kapott eredmények jó egyezést mutattak az 
ohmos ellenállás mérésével kapott eredményekkel. 
(Az ohmos ellenállások mérését a csövek igen kis el
lenállása miatt négyvezetékes módszerrel végeztük.)

T J  k 0  •  V  V

m -g = k ■ I = k • — = k ■ ------ = K ■ —.
ő 1 1 R V P  P

Ha a kétféle anyagú -  geometriailag teljesen meg
egyező — csőben ugyanazt a mágnest ejtjük, a felírt 
egyenlet bal oldala, valamint az arányossági tényezők 
azonosak. így az állandó arányossági tényezők (,ku k2 
és k}) összevonásával kapott K arányossági tényező

A délutáni versenyzők

5. feladat
Az 1. feladat megoldása során felmerül a kérdés, 

hogy a mágnes esése közben a cső falával történő érint
kezés, a mozgás során fellépő légellenállás hatása elha
nyagolható mértékű-e? A kérdés eldöntésének egyszerű 
módja, ha a mérést megismételjük a korábban alkalma
zott mágnestől eltérő számú kis mágnesből összeállított 
mágnes segítségével. (Például, ha az 1. feladat megoldá
sához két kis mágnesből összeállított mágnest használ

tunk, akkor a mérést három, 
négy, vagy öt kis mágnesből 
összeállított mágnessel ismétel
jük meg.)

A megismételt mérés ese
tén megváltoznak a mágnes 
jellemzői, módosul a mágnes 
és a cső kölcsönhatásának 
geometriája, és más lesz az 
esés sebessége. Ha ezen vál
tozások ellenére a korábbival 
egyező eredményt kapunk, 
azt mondhatjuk, hogy a fent 
említett befolyásoló tényezők 
hatása az eredményre elha
nyagolható.

Az 1. táblázatban feltünte
tett eredmények igazolják az al
kalmazott mérési eljárás helyes
ségét, a mérési eredmények 
megbízhatóságát. A különböző 
mágnesek segítségével megha
tározott fajlagos ellenállás ará
nyok megegyeznek.
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A versenyzők az 1. feladat megoldásakor megálla
píthatták, hogy a csőben eső mágnes egy igen kis 
gyorsuló szakasztól eltekintve, végig állandó sebes
séggel esik a csőben. Ezért csak néhány távolságon 
mérve az esési időt, könnyen meghatározhatták a 
megváltoztatott eső mágnes állandósult sebességét a 
két különböző anyagú csőben. A két sebesség ismere
tében, pedig (1) felhasználásával a fajlagos ellenállá
sok arányát.

Mivel az első feladat megoldása során felrajzolt út- 
idő grafikonok kis eltéréstől eltekintve a (í = 0, v = 0) 
pontból indulnak, nem követ el nagy hibát az, aki csak 
egy adott távolság megtételéhez szükséges időt méri a 
két csőben az esési sebességek meghatározásához.

6. feladat
Azt, hogy a két mágnes esés közben egymástól 

állandó távolságra legyen, a 2 mm átmérőjű „grafit” 
csövek segítségével biztosítottuk. A mágnesgyűrűket 
a csőre felfűztük, és helyzetüket szigetelőszalaggal 
rögzítettük.

Először 1 db mágnest rögzítettünk a 6 cm hosszú 
„grafit” csőre, és 90 cm hosszú úton mértük az esés 
idejét. Mérési eredményeink felhasználásával az esés 
sebessége: vx= 0,1329 m/s.

Ezután a 12 cm hosszúságú csőre fűztük fel, és egy
mástól különböző távolságokra rögzítettük a két mág
nest, majd mindig 90 cm-es úton mértük a két mágnes 
együttes esési idejét. (Az utat álló helyzetben, a sárga
réz csőben alul elhelyezkedő mágnestől mértük.)

Az összehasonlításhoz, hasonló körülmények biz
tosítása érdekében helyeztünk el a 6 cm-es rúdon egy 
mágnest, és a 12 cm-es rúdon két mágnest.

A mért sebességek a 2. táblázatban feltüntetettek 
szerint alakultak.

2. táblázat

m ág n esek  egym ástól 
m ért távolsága (m m )

közös seb esség  (m /s)

0 0,1745

10 0,1401

20 0,1320

30 0,1296

40 0,1296

50 0,1296

A mérési eredményeket ábrázoltuk az 5. ábrán. A 
táblázat adatai, és a grafikon alapján jól látszik, hogy 
ha a két mágnes egymástól legalább 30 mm-re van, a 
közös sebességük már nem függ a közöttük lévő tá
volságtól, és ez a sebesség jól egyezik azzal az ered
ménnyel, amit a rövid grafitcsövön lévő 1 db mágnes 
esetében mértünk.

Megjegyezzük, hogy az egy mágnessel végzett mé
rések nélkül, a két mágnessel végzett vizsgálatok 
alapján is egyértelműen kijelenthető az, hogy ha a két 
mágnes egymástól legalább 30 mm-re van, már nem 
befolyásolják egymás hatását.

5- ábra. Esési seb esség  a m ágnesek  távo lságának  függvényében .

A versennyel kapcsolatos tapasztalatok 
és az eredm ények
A feladat megoldásához rendelkezésre álló anyagok 
és eszközök lehetővé tették, hogy az első feladatot 
különösebb nehézségek nélkül megoldják a verseny
zők. Az értékelésnél azt találtuk, hogy ez hibátlanul 
csupán három versenyzőnek sikerült. Többen nem 
igyekeztek a csövek függőleges helyzetének biztosítá
sára. A jegyzőkönyvek jó része hiányos volt. Hosszas 
leírásokat lehetett olvasni lényegtelen dolgokról, míg 
a mérés lényegéhez tartozó részek nem szerepeltek a 
leírásokban. A versenyzőknek több mint a fele helye
sen készítette el a mérési eredményeit megjelenítő 
grafikonjait, de a grafikonok értelmezésével mintegy 
ötödé nem foglalkozott.

A mágnesek esése közben jelentkező fizikai folya
matok közül az örvényáramok megjelenését, és azok 
hatását lényegében minden versenyző leírta. Arra, 
hogy a mágnesek esése közben súrlódás és légellen
állás is jelentkezhet, csak néhányan gondoltak.

A tekercsben indukálódó feszültség időbeli válto
zását a versenyzők harmada vázolta fel helyesen. 
Volt olyan, aki egyáltalán nem foglalkozott ezzel a 
kérdéssel, a legtöbben nem vették figyelembe a mág
nes tekercshez való közeledése, illetve távolodása 
közötti eltérést.

Az alumínium és a sárgaréz fajlagos ellenállásának 
arányát a versenyzők kétharmada lényegében helye
sen határozta meg. (A feladat kiírásakor ennél rosz- 
szabb eredményre számítottunk.)

Az 5. feladat megoldásával (ötlet-, vagy időhiány 
miatt) már csak a tanulók harmada foglalkozott. Né
gyen adtak helyes megoldást.

Érdekes módon az utolsó feladat megoldásával 
majdnem mindegyik versenyző megpróbálkozott, 
teljes megoldás egy versenyzőnek sikerült, de öten 
igen közel jártak ehhez.

A versenyzők által szerzett pontszámok a 2. forduló 
után 60 és 47 között változtak, míg a 3- fordulón elért 
pontszámok 40 és 16 között mozogtak. A végső sor
rendet eldöntő összesítés után a legmagasabb pont
szám 100 és a legalacsonyabb 66 volt.

A versenyen résztvevő 30 tanuló közül 17 budapesti 
és 13 vidéki tanuló volt, míg az első 15 helyen végzett 
közül 8 jött vidéki iskolából és 7 érkezett Budapestről.
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A korábbi évekhez képest csökkent a leányok szá
ma, idén egy leány vett részt a döntőben.

A második és a harmadik fordulón elért pontszá
mok összesítése után az élmezőnyben a sorrend az 
alábbiak szerint alakult:

1. Kalina Kende, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor
ló Általános Iskola és Gimnázium tanulója. Felkészítői: 
Horváth Gábor, Csefkó Zoltán és Szokolai Tibor.

2. Galambos Máté, az ELTE Radnóti Miklós Gyakor
ló Általános Iskola és Gimnázium diákja. Felkészítője: 
Honyek Gyula.

3. Laczkó Zoltán Balázs, a Szegedi Tudomány- 
egyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium tanuló
ja. Felkészítője: Győri István.

4. Farkas Dániel (Budapest, Piarista Gimnázium), 5. 
Jéhn Zoltán (Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály 
Gyakorló Gimnázium), 6. Kóbor Attila (Fazekas Mihály 
Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium), 7. 
Kovács Péter (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gim
názium), 8. Varga Ádám (SZTE Ságvári Endre Gyakor
ló Gimnázium), 9- Várnai Péter (ELTE Apáczai Csere 
János Gyakorló Gimnázium), 10. Balási Szabolcs (Faze
kas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gim

názium), 11. Berghammer Tamás (Budaörs, Illyés 
Gyula Gimnázium), 12. Havlik Tamás (Zalaegerszeg, 
Zrínyi Miklós Gimnázium), 13. Nagy Donát (Szeged, 
Radnóti Miklós Gimnázium), 14. Garaguly Gergői Szol
nok, Verseghy Ferenc Gimnázium) és 15. Budai Ádám 
(Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium).

Köszönetnyilvánítás

A verseny anyagi hátterét részben az Oktatási Hivatal 
biztosította. Ezt ezúton is köszönjük.

A verseny lebonyolításához szükséges eszközök 
kivitelezéséért Horváth Bélának, Halász Tibornak és 
Bacsa Sándornak, a megfelelő körülmények megte
remtéséért Gál Bélánénak és Mezey Miklósnak mon
dunk köszönetét.

A versennyel kapcsolatos adminisztrációs és gazda
sági ügyek intézéséért Honti Editet és Kovács Annát 
illeti köszönet.

Elismerés és köszönet illeti mindazokat -  szülőket, 
tanárokat, barátokat stb. -, akik segítették a versenyzők 
munkáját és ezzel hozzájárultak a verseny sikeréhez.

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

2. Seegner forgony

Hozzávalók, szerszámok:
-  1 db műanyag pohár,
-  2 db hajlítható végű 
szívószál,
-  ragasztógyurma vagy 
rágógumi,
-  fonál,
-  olló,
-  ceruza.

Egy szépen kihegyezett 
ceruzával óvatos mozdu
latokkal a műanyag pohár 
aljára készítsünk két lyu
kat! A rajzon látható mó
don helyezzük el a szívószálakat! Tömítésnek használ
junk ragasztógyurmát (BluTack), de megteszi a használt, 
előpuhított rágógumi is. A pohár tetején készítsük el a 
lyukakat, majd vékony cérnából készítsük el a felfüg
gesztést! A poharat vízzel feltöltve az ismert fizikai jelen
ségnek engedelmeskedve forgásba jön az eszközünk.

3. Szívószálból centrifugálszivattyú

Hozzávalók és szerszámok:
-  1 db szívószál,
-  1 db saslikpálca, vagy hurkapálca,

-  ragasztószalag,
-  olló.

Szúrjuk át a szívószál kö
zepét a saslikpálcával. Tőle 
egyenlő távolságban vágjuk 
be legalább félig a szívószálat, 
ügyelve arra, hogy semmi
képpen se vágjuk át teljesen. 
Ezután hajlítsuk be a szívószál 
végeit a pálca mellé és ra
gasztóval rögzítsük. A szívó
szálnak egyenlőszárú három
szöget kell formáznia. Eszkö
zünk már készen is van lehet
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játszani, kísérletezni vele. A kísérlethez kell még egy po
hár víz is, szerencsés, ha a pohár átlátszó üvegpohár.

Merítsük az eszközünk végét a vízbe és a pálcánál 
fogva forgassuk meg. A szívószálban lévő víz is for
gásba jön! És elkezd egyre magasabbra emelkedni. 
Ezt a centrifugális gyorsulásnak és annak köszönheti, 
hogy a vízoszlop nem szakad szét. így rövidesen telje
sen megtölti a szívószálat. A fordulatszám növelésével 
elérhető, hogy a csőből folyamatosan fog folyni a víz.

Kilépve a csőből -  a pálca irányából figyelve -  útját 
spirális pályán folytatja. A pálcára merőlegesen pedig 
parabolapályán keresztül fogja elérni az asztalt, jobb 
esetben pedig a ruhánkat!

Mindkét eszközt játékként is ajánlom megépíteni. 
Játék közben a gyermekek számukra észrevétlenül 
fogják magukban megfogalmazni a fizika idevonatko
zó törvényeit.

KÖNYVESPOLC

Lee Smolin: MI A GUBANC A FIZIKÁVAL?
Akkord Kiadó, Budapest, 2011. 373 o.

Ha „költőien” akarnánk megfogalmazni a könyv tár
gyát, fő mondanivalóját, azt mondhatnánk, hogy az a 
„részecskék húrelméletének elsiratása”. Valójában 
azonban sokkal komolyabban kell fogalmaznunk. A 
könyv ugyanis részben tényleg a húrelmélet kudarcát 
mutatja be, de ezen túlmenően az elméleti fizika -  
elsősorban a fundamentális kérdésekkel foglalkozó 
elméleti fizika -  stagnálását is az utóbbi évtizedekben. 
A könyv ugyanakkor keresi a stagnálás okait és a le
hetséges kiutakat is. Bemutatja továbbá egy olyan 
kutató ezzel kapcsolatos küzdelmeit és reményeit, aki 
maga is részese a szóban forgó kutatásoknak: ez ma
ga a könyv szerzője.

A húrelméletnek már az alapjainál is problémák van
nak: „.. .a dolgok húrelméleti felfogása olyan régi sejté
seken alapul, amelyeket a húrelméletesek többsége 
elhisz, de amelyeket eddig nem bizonyított senki”. Pél
dául „.. .a húrelmélet végességét sohasem bizonyították 
be. ... Úgy tűnik, mintha a közösség konszenzusára 
való hivatkozást el lehetne fogadni racionális érvként.” 
Szinte hihetetlen, de a sok erőfeszítés, az igen nagy 
számú, ezen a területen dolgozó, tehetséges kutató 
hosszú éveken át folytatott kutató munkája ellenére a 
húrelméletnek „...nem létezik teljesen kidolgozott for
mája. ... A húrelméletnek ... az alapjait eddig nem si
került kidolgozott formába önteni, vagy meghatározni 
az alaptörvényeit. ... Amink van, az igazából nem el
mélet, hanem közelítő számolások sokasága, plusz 
olyan sejtések rendszere, amelyek ha igazak, akkor egy 
elmélet létezésére utalnak. Ez az elmélet viszont még 
sohasem öltött konkrét formát. ... Arra sincs bizonyí
ték, hogy egyáltalán létezne ilyen teljes forma.”

Talán még súlyosabb probléma, „...hogy a húrel
méletbe fektetett hatalmas munka ellenére nincs reá
lis esély arra, hogy bármilyen, jelenleg elvégezhető 
kísérlet döntő bizonyítékot vagy cáfolatot adjon”. Pe
dig: „Bármilyen elmélet értékelésének az első lépése

a megfigyelésekkel és kísérletekkel való összehasonlí
tás. ... Egy tudományos elmélet, amely semmilyen 
jóslatot sem tesz, és következtetésképpen nem ellen
őrizhető kísérletileg, az sohasem vall kudarcot -  de 
egy ilyen elmélet győzedelmes sem lehet soha...” A 
húrelmélet esetében tehát egy olyan elméletről van 
szó, „.. .amelynek nincsenek világos alapelvei, és nem 
tud fizikai jóslatokat tenni”. Mindezek után „.. .megke
rülhetetlen a végkövetkeztetés, hogy maga a húrelmé
le t ... sohasem lesz fundamentális elmélet”.

Valójában azonban sajnos -  mint már említettük -  a 
szerző szerint többről van szó mint egy elmélet — 
jelen esetben a húrelmélet -  kudarcáról. Az elmúlt 
mintegy harminc év „...a fizika történetének legfur
csább és legkiábrándítóbb korszaka. ... Kertelés nél
kül kimondhatjuk..., hogy kudarcot vallottunk.” Az 
elmúlt századok viharos fejlődése után nehezen fo
gadható el, „...hogy három évtized lényeges fejlődés 
nélkül teljen el a fundamentális fizikában. ... Az 1980- 
as évek elején ... elakadt ez a fejlődés. ... úgy érzem 
a fizika jelenleg válságban van.

A szerző még a könyv első részében felsorolja az 
elméleti fizika alapvető, megoldatlan problémáit -  
köztük például a relativitáselmélet és a kvantumelmé
let egyesítésének kérdését -  és miután bemutatta az 
utóbbi évtizedek kutatásainak törekvéseit és eredmé
nyeit, meg kell állapítania, hogy az alapvető kérdések 
megoldásában gyakorlatilag nem sikerült előrehala
dást elérni. Végül fölteszi a kérdést: „Miért produkált 
a fundamentális fizika az elmúlt huszonöt év során 
oly kevés egyértelmű előrehaladást, a legjobb és leg
képzettebb tudósok ezreinek erőfeszítése ellenére?”

Az okot két dologban látja. Az egyik a húrelmélet 
művelőinek „túlhatalma”. Ezen a területen dolgoznak 
legtöbben és „pozitív visszacsatolásként” ők nyerik el 
a legtöbb pályázatot és konferenciáikon vagy „ahova 
csak elér a kezük" nem minden arrogancia és öntelt
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ség nélkül mást nem engednek szóhoz jutni. A követ
kezmény: . .miközben rengeteg energiát fordítottunk 
a húrelméletre, más megközelítések ... távolról sem 
kaptak ennyi lehetőséget.” A másik ok összefügg ez
zel: a fiatalok ehhez az irányzathoz igyekeznek csatla
kozni, mert így remélhetnek ösztöndíjas helyeket, 
végül állandó állást.

Az eredmény, hogy a „tudomány berkein belül” az 
önálló, új gondolatoknak, kezdeményezéseknek nem 
nyílik tér, pedig nagyon is itt az ideje az új utak kere
sésének. Hogy merre, a szerző annak szenteli a könyv 
négy részéből az egyiket A húrelméleten túl címmel.

Annak ellenére, hogy a fentiek szerint -  mint láttuk 
— jócskán negatív a véleménye a húrelméletről (amely 
létrejöttének kezdetét szorosabb értelemben a 60-as 
évek végétől, a 70-es évek elejétől számíthatjuk), azt 
mégis alaposan és objektiven bemutatja, főleg a 
könyv második részét -  a négyből az egyiket -  hasz
nálva fel erre.

Egyébként önmagával, saját tudományos múltjával 
kapcsolatban is kritikus és bevallja: „A kvantumgravi
táción dolgozó közösségben én érveltem leghango
sabban, hogy a húrelméletet komolyan kell venni. ... 
én magam is hajlandó voltam elfogadni, hogy a kriti
kus gondolkodást a terület vezetői végezzék el he
lyettem. ... Ebből a csapdából én is csak évekig tartó 
töprengés után tudtam kiszabadulni. ... Kollégáimnál 
én sem vagyok kevésbé sáros, amiért elfogadtam a 
húrelmélettel kapcsolatos, széles körben elterjedt 
nézeteket annak ellenére, hogy nincsenek alátámaszt
va a szakirodalomban.”

Az előző háromhoz -  amelyekről az eddigiekben 
írtunk -  csatlakozik egy negyedik rész, amely az előb

biek fényében tudományfilozófiai, tudományszocioló
giai kérdésekkel foglalkozik (Mit tanulhatunk a ta
pasztalatokból?'). A levont tanulságokra különben már 
részben utaltunk az előbbiekben is -  részben előre 
hozva ezen rész megállapításait -, és láttuk, hogy 
ezek meglehetősen kritikusak.

Ebben a részben a szerző egyébként számos, a 
tudományra, a kutatásra vonatkozó, általában is érvé
nyes megállapítást tesz. Egyet hadd idézzünk ezek
ből. A tudományban szükség van „...idősekre, akik 
megfékezik a fiatalok lobbanékonyságát, mivel ha 
hosszú életük során valamit megtanultak az az, hogy 
milyen gyakran tévedünk; és szükség van a fiatalokra, 
akik újra próbára teszik a generációk óta elfogadott és 
szent hiedelmeket, amikor ezek hasznukat vesztik. ... 
A tudományhoz a lázadás és a tisztelet egyensúlyára 
van szükség, hogy mindig fennálljon a radikálisok és 
a konzervatívok közötti párbeszéd.”

Érdemes megemlíteni még, hogy más, nyugaton 
megjelent könyvektől eltérően itt számos esetben 
találunk hivatkozást orosz szerzőkre, sőt van olyan 
eset is, hogy elsőségük is nyilvánvaló lesz. Magyar 
kutatóként egyedül Lakatos Imréről, a tudományfilo
zófusról találunk említést, aki Debrecenben végzett és 
Angliában csinált karriert.

Kritikai megjegyzésként csupán azt érdemes meg
említeni, hogy túl sok az ismétlés a könyvben, bizo
nyos megállapításokat számos esetben újra és újra 
szerepeltet.

A könyv végén a fenti négy fő részhez köszönet- 
nyilvánítás, jegyzetek, valamint tárgy- és névmutató 
társul, az elején pedig egy bevezetés.

Berényi Dénes

Hargittai István: TELLER
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, 563 oldal

Érdemes Hargittai István munkáját összehasonlítani 
Teller Ede önéletrajzával (Huszadik századi utazás 
tudományban és politikában. Huszadik Század Inté
zet, 2002). Két hasonló terjedelmű -  egyenként több 
mint 500 oldalas, nagyalakú -  könyvről van szó, és 
mindkettőnek ugyanaz a hőse. Teller 640 kiegészítést, 
magyarázatot fűzött lábjegyzet formájában a könyv
höz, hogy minél több olvasója számára tudja ugyanazt 
a tartalmat közvetíteni -  kilencven évnyi életének 
történetét. Hargittai 1200-nál is több lábjegyzete állítá
sainak hátterét rögzíti, a könyvek, cikkek, dokumen
tumok lelőhelyének adatait. Mindebből nem az követ
kezik, hogy önéletrajzot könnyebb írni, hanem az, 
hogy máshol van a felelősség: a megélt életben, illet
ve a rekonstrukció megbízhatóságában.

Teller izgalmas életet élt tudósként és a huszadik 
század kikerülhetetlen közéleti szereplőjeként is. A 
modern fizikában a tudományos teljesítmény jelen

tőségét nem könnyű érzékeltetni. Teller kedvező 
helyzetben volt, mert csak az időközben világhírűvé 
lett szereplőket és azt a környezetet kellett leírnia, 
akikkel és amelyben a felfedezés megszületett. 
Mondjuk a harmincas években Koppenhágában Tel
ler megvitatott Landauwal egy feltevést, Majd Her
mann Jabnnal kissé közelebbről is megvizsgálták. 
„Ez a jelenség azóta Jahn—Teller-effektus néven is
meretes. Pedig Landau-Jahn-Teller-effektusnak kel
lene hívni.” (Teller: 124. o.). Ez az idézet szerepel 
Hargittai könyvében is, ám ő jóval többet ír a Jahn- 
Teller-effektusról, valamint egy keretes oldalt szen
tel Hermann Jahn pályájának ismertetésére. A ké
sőbb történtekről sem feledkezik meg, például az 
1987-es Nobel-előadásról, amelyben a magashőmér
sékletű szupravezetés felfedezői részletesen kitértek 
a felfedezésükben fontos szerepet játszó Jahn-Tel- 
ler-effektusra.
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Fontos rendező elv mindkét könyvben a háromszori 
száműzetés. Az önéletrajzból kikövetkeztethető, Har- 
gittai oknyomozó könyvében hangsúlyosak a három
szori újrakezdés különbözőségei. Az első Magyaror
szág elhagyását jelenti belső kényszer hatására: Teher
nek bőven elég volt annyi antiszemitizmus, amennyi
vel gimnazista korában találkozott, az egyetemet már a 
megengedőbb weimari Németországban is végezhette. 
„Az 1933-as második náci hatalomátvétel után azonban 
el kellett hagynia Németországot. Ez a távozás azt is je
lentette, hogy maga mögött hagyta mindkét, általa fo
lyékonyan beszélt nyelvet és mindkét kultúrát, amely
ben felnőtt.” (Hargittai: 107. oldal)

A harmadik száműzetés — ami semmiképpen nem 
mondható emigrációnak -  Teller ötvenes évekbeni el
szigetelődését foglalja össze, amelynek csúcspontját az 
Oppenheimer-ügyben játszott szerepe jelentette. „Az 
Oppenheimer-meghallgatásnak a közvéleményre gya
korolt hatása nem csökkent az idők folyamán. Az a 
benyomásunk, hogy a Tellerrel szembeni általánosan 
tapasztalható ellenséges hangulat elsősorban a tanúval
lomásának volt köszönhető” -  írja Hargittai. Ugyanak
kor idézi az elfogulatlan Wheeler véleményét is: „A 
háború alatt és később a hidrogénbomba-program so
rán számos ellenséget szerzett magának türelmetlensé
gével és erőszakos viselkedésével. Az új fegyverlabora
tóriumért folytatott hadjárata sem vált javára. Amikor az 
Oppenheimer-meghallgatáson tanúskodott, addigra 
már csaknem az összes kutató utálta.”

Az Oppenheimer-ügy nevezetes esemény volt — 
már negyvenöt éve színpadot kaphatott nálunk is, 
holott Teller személye és szerepe még sokáig tabu 
volt. És azóta is számtalan feldolgozás tartja felszínen 
a történetet, általában mint a tudomány és a politika 
szembekerülésének drámáját. Hargittai szerencsére 
nem érzi annak kényszerét, hogy igazságot tegyen, 
hanem összegyűjtött rengeteg adatot, feljegyzést, 
jegyzőkönyvet, visszaemlékezést, amelyekből kiderül, 
hogy nincs egyszerű megoldás, hogy két nagyon te
hetséges, számos lényeges vonásában hasonló kutató
ról van szó, akiknek ellentétei már csak ezért is kibé
kíthetetlen szembenálláshoz vezettek a hidegháború 
leghisztérikusabb évében.

„Ebben a nagyon korlátozott értelemben, annak az 
érzésemnek szeretnék hangot adni, hogy személyesen 
biztonságosabbnak érezném, ha közös dolgaink más 
kezekben lennének.” Teller tanúvallomásának ezt a 
befejező mondatát sokan alamuszi kegyelemdöfésként 
tartották számon. Teller maga a félrevezető előzmé
nyekre történt szerencsétlen reagálásként magyarázta. 
Hargittai az előző évek történetének részletes leírása 
után a tudósközösség részéről megragadható lehető
ségként szerepelteti a népszerűtlen Teller lejáratására. 
Ugyanakkor bebizonyítja, hogy Teller önmagát is ámít
ja azzal, hogy Oppenheimer-ellenességének látszata 
csupán tudatos félrevezetésének eredménye. A Hoo- 
ver-archívumból származó, Teller két évvel korábbi 
kihallgatását összegző FBI-jelentésből idéz: „Teller 
kijelenti, szinte bármit megtenne azért, hogy Oppen- 
heimert eltávolítsák az Általános Tanácsadó Bizottság

ból, a nemzeti készültségre vonatkozó rossz tanácsai 
és politikája miatt és azért, mert késleltette a H-bomba 
kifejlesztését.” (336. oldal)

Hargittai az Oppenheimer-üggyel kapcsolatban öt
ven oldalnyi jegyzőkönyvet és visszaemlékezést dol
gozott fel -  ennyiből az olvasó már kialakíthatja saját 
véleményét. Azonban a kiközösítést Teller elszenved
te, és ennek megélése nem adatok kérdése. Hosszú 
idézetet olvashatunk egy 1990-es interjúból, amely 
több részletben adja vissza Teller reagálását ara a kér
désre, hogy a kialakult bizalmatlanság fáj-e. Egy dara
big a válaszadás tónusát kereste, majd hirtelen kitört: 
„Természetes, hogy fáj! Fájdalmat akartak okozni, va
lóban fáj. Ez régen volt, tudja? Közben felépült Liver
more. Új barátokra tettem szert, olyan életkorban, 
amikor a legtöbb ember már nem barátkozik. Közben 
számos egyéb gondom is akadt. Ez már többé nem 
vita tárgya.”

Tárgyilagosság -  ez Hargittai könyvének legfonto
sabb célja. Ennek érdekében a szerző csak annyit tehet, 
hogy igyekszik elfogulatlan lenni és a történéseket 
minél több információ közlésével bemutatni. Ezzel a 
szikár, érzelemmentes eljárással sokszor nagyobb fe
szültséget lehet elérni mint a gégék halmozásával. Van 
egy fejezetcím a könyvben: A hidrogénbomba atyja. Ez 
a jelzős szerkezet olyannyira Tellerhez tapadt, hogyha 
találomra érdeklődünk a hidrogénbomba atyja után, 
minden pozitív válasz Teller lesz. Hargittai bemutatja a 
dokumentumokat, hogy valóban Teller ragaszkodott a 
neves kutatók közül leglátványosabban, legerőszako
sabban a SZUPER-hez, ám amikor 1950-ben megszüle
tett a politikai támogatás, addigra a részletes számolá
sok kimutatták, hogy az alapelképzelés hiányos, a SZU
PER nem működik. Teller legfeljebb egy halvaszületett 
eszköz apjának tekintheti magát, háttérben a fenyege
téssel, hogy az oroszoknak sikerül megcsinálni a ter
monukleáris fegyvert. Teller nem jelenthetett csődöt, 
neki a megalapozatlan remény birtokában kellett bizal
mat árasztania. Mindezt nem kevés ellendrukker előtt, 
akik képesek voltak minden részletében átlátni a ku
darcot. Téliért nem Toppantotta meg a kilátástalanság, 
és egy év alatt megszületett a megoldásnak bizonyuló 
Teller-Ulam-tervezet.

Teller és Ulam szerepének elemzése önmagában is 
szép teljesítmény, hiszen a szereplők fokozódó ellen
szenvét kellett a valóságnak megfelelően ábrázolni, 
miközben a termék, a Teller-Ulam-tervezet titkossá
gát mai napig nem oldották fel. A hidrogénbomba 
történetének bemutatása során találkozunk azzal a 
fejezettel, amelyik különösen jellemző Hargittai köny
vére: Megismerhetjük-e a múltat?— ezt kérdezi a feje
zetcím. Húsz oldalt fordít annak igazolására, hogy 
alátámassza: „Ahogyan a hidrogénbomba története 
Teller írásaiban megjelenik, önmagában is jól illuszt
rálja, milyen nehéz megismerni és mások elé tárni a 
múltat.” 1955 és 2001 között Teller öt fontos beszámo
lóban is foglalkozott a hidrogénbomba történetével, 
nem kevés feladatot adva kortársaknak és történé
szeknek, hogy a szereplők és történések változását 
értelmezzék. Szerepe van itt politikának, taktikának,
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változó ellenszenvnek és rokonszenvnek, ám mind
ezek figyelembe vétele után sem lehetünk nyugodtak, 
hogy megismertük a múltat. És nemcsak Teherrel van 
így -  a fontos szereplők különböző időpontbeli visz- 
szaemlékezései is ellentmondanak egymásnak és ön
maguknak. Hargittai kiterjedt levelezéssel, számos 
interjúval próbál tájékozódni, ám mindig beleütközik 
a szubjektív értékelés korlátaiba. A múlt kirakható a 
kezünkbe kerülő adatok és egyéb információk jóvol
tából, de csak közelítőleg, hiszen csak egy bizonyta
lan vázlattal rendelkezünk, amit időben változó, el
mosódó kontúrú puzzle-elemekkel fedhetünk le.

Ez a helyzet akkor is, amikor a Livermore Laborató
rium megszervezéséről, a Szilárd Leóval folytatott 
televíziós vitákról vagy Tehernek az SDI-ben, a Straté
giai Védelmi Kezdeményezésben játszott szerepéről 
van szó. Hargittai leírja az eseményeket, a különböző 
szempontok alapján megszülető értékeléseket, bírála
tokat. A közelmúlt sem áttekinthetőbb, mint az ötven 
év előtti, és egyszerű rendet vágni a Teher körüli ese
mények útvesztőjében csak valamilyen összeesküvés
elmélet vagy erős prekoncepció képes. Tehernek az 
önmaga jelentőségébe vetett hite sokat segített ered
ményei elérésében. „Kiterjedt levelezésének olvastán 
az embernek az a benyomása támad, hogy fontosabb
nak érezte magát, és fontosabbnak szeretett látszani, 
mint amilyen hatása a valóságban volt.” Ugyanakkor 
Jóllehet mélységesen belebonyolódott a politikába, 
Teher nem volt jó politikus, mivel sokszor nem szá
molt tetteinek és nyilatkozatainak lehetséges követ
kezményeivel.” (511. oldal)

Hargittai könyve utolsó fejezetében, a Záró gondo
latokban különleges szempontok szerint elemzi Tel
ler tevékenységének egyes oldalait -  zsidóságát, 
orosz kapcsolatait, a személyéhez tapadó címkéket, 
tanácsadói tevékenységét. A legérdekesebb A két (és 
több) Teller című szakasz. „A külvilág előtt és különö
sen életének második felében arrogáns volt, magabiz
tos, erőszakos, türelmetlen: gyakran önkényesen dön
tött másokat is érintő kérdésekben, visszaélt a katonai 
és politikai vezetők körében kialakult valós vagy vélt 
befolyásával, és minden vitát megnyert. A magánem
ber ezzel szemben tele volt kételyekkel önmaga iránt, 
igényelte feljebbvalóinak jóváhagyását, kollégáinak 
barátságát és elismerését ... Létezett egy harmadik, 
elbűvölő, kedves Teher is, akinek volt humora és ön
iróniája, udvarias volt és nagyvonalú ... Ráadásul azt 
a képességét, hogy tudott elbűvölően is viselkedni, 
gyakran machiavellisztikus módon arra használta fel, 
hogy könnyebben valósítsa meg terveit, és biztosítsa 
győzelmét a nyilvános vitákban” (505. oldal).

A kötethez kronológia, a kötetben szereplő nevek 
jegyzéke — praktikus ki kicsoda -  és mutató a könyv
ben szereplő történések felleléséhez, valamint utószó 
található. Az utószót R. L. Garwin, Teher közvetlen 
munkatársa írta. Befejező két mondata valószínűleg 
sok olvasó véleményét foglalja össze: „Hargittai lelki- 
ismeretes aprólékossággal és sikeresen végezte el 
Edward Teher értékelését. Amikor befejeztem az olva
sást úgy éreztem, nemcsak ismereteim gazdagodtak, 
de bölcsebb is lettem.”

Füstöss László

Somlai János:
A RADIOAKTÍV ANYAGOK MINT »AZ ÖRÖK ÉLET ELIXÍRJEI«?
és RADIOAKTÍV SUGÁRZÁSOK A POLITIKA SZOLGÁLATÁBAN
Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, Veszprém 2011,
108, illetve 128 oldal

A z első könyv a radioaktív anyagoknak tulajdonított 
kedvező hatásokról és ezzel kapcsolatos csalódások
ról szól. A z előszók (első fejezetet) a Pannon Egyetem 
habilitált docense, Somlai János írta. A második feje
zetben az alapfogalmakról, a dózisfogalmakról, a 
külső és belső sugárterhelésről, az ionizáló sugárzá
sok fizikai, kémiai, biológiai hatásairól, a szövetek, 
szervek és szervezet sugárkárosodásáról, valamint a 
226Ra, a 222Rn, a 232Th és a 220Rn izotópokról olvasha
tunk. Fényképek láthatók a természetes radioaktivi
tás, a rádium és a polonium felfedezőiről (Becquerel- 
ről és a Curie-házaspárról), valamint szép ábra mu
tatja be az alfa-, a béta- és a gammasugárzás áthato
lóképességét. Tárgyalja a biológiai sugárhatásban

fontos szabad gyökök keletkezését is. Ismerteti a 
determinisztikus és a sztochasztikus sugárhatásokat. 
Leírja a félhalálos dózis fogalmát is. A két könyvben 
ez a két fejezet erősen hasonlít, a többi fejezet témája 
különböző.

A első könyv harmadik fejezetében a radioaktív 
izotópokról, az ionizáló sugárzásokról mint kondicio
náló, egészségmegőrző anyagokról olvashatunk. A 
szerző ír a homokfürdőkről, párnákról, barlang és/ 
vagy bányatúrákról, valamint radonos fürdőkről. Ki
emelhető a szerző azon gondolata, hogy a radioizotó- 
pok felfedezésével egy ideig nagyon sokan azt hitték, 
hogy megtalálták az örök élet elixírjét és ez a remény 
tévesnek bizonyult. A szerző ír mért értékekről is,
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például a brazil tengerparton mért legnagyobb gam
ma dózis teljesítmény 130 pSv/h.

A negyedik, az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyol
cadik fejezetben az élelemanyagokban (főleg a radonos 
vízről van itt szó), a tisztálkodó szerekben és a kozmeti
kumokban, a vágyfokozó szerekben, az öltözetben és a 
kiegészítőkben (karórák, fülbevalók, ékszerek stb.) levő 
radioizotópokról lehet olvasni. A szerző ír a másokat 
átverni akaró és a könnyen becsapható ember proble
matikájáról is. A rádium egy időben az aranynál drá
gább volt. Ehhez egy adat: az 1910-es években 1 g rá
dium 70 Ford-autó árának felelt meg.

A nyolcadik fejezetben a megalapozatlan orvosi 
alkalmazásokról van szó. A röntgensugárzás és a ra
dioaktív anyagok károsodásokat, sőt haláleseteket 
okoztak. A hamburgi emlékoszlopra 18 magyar áldo
zat (például Elischer Gyula, Holzwarth Jenő, Kisfalu
dy Pál, Schiffer Ernő) nevét is felvésték.

A kilencedik fejezet a könyv összegzése. A tizedik 
fejezetben bőséges irodalomjegyzék található, pél
dául Köteles professzor úr Sugáregészségtan című 
könyve, Deme Sándor és Fehér István tavaly megje
lent Sugárvédelem című kötete.

A másik, idén megjelent könyv az ionizáló sugárzás 
politikai alkalmazásáról szól. A z előszót (első fejeze
tet) Somlai János írta. A második fejezet döntően 
egyezik a másik könyv első fejezetével.

A harmadik fejezetben sugársérülések, sugárbeteg
ségek kimutatásáról és kezeléséről kapunk összefog
lalást. Olvashatjuk például, hogy a limfocitaszám csök
kenéséből, annak időbeli változásából lehet hozzávető
leges következtetést levonni az egésztestdózisra.

A negyedik fejezetben a politikai hatalom által po
tenciálisan használható eszközökről és módszerekről 
van szó (rejtett eszközök, anyagok, személyek felderí
tése; radioizotópok mint nyomjelzők; szándékos egész
ségkárosítás, gyilkosság; ismertté vált esetek). Az egyik 
eszköz a röntgenberendezés, illetve a röntgensugárzás, 
a másik a nyílt vagy zárt radioaktív izotópok.

A z ötödik fejezetben terrorcselekményekről olvas
hatunk, főleg a piszkos bombáról (dirty bomb), amely 
okozhat károkat és pánikot is kiválthat, a hatodik ban 
a lakosságot potenciálisan veszélyeztető egyéb ese
ményekről. Az egyik legérdekesebb egy detroiti fiatal
ember története, aki sugárforrásokat például amerí- 
ciumot, tríciumot, rádiumot szerzett és otthonában 
reaktort akart létrehozni. Elég abszurd ötlet. Az arcán 
látható sebek azt mutatták, hogy jelentős dózist szen
vedett el. A hetedik fejezet az összegzés. Ezt követi a 
részletes szakirodalom (mintegy 50 hivatkozás) és a 
három táblázatot tartalmazó függelék.

A két szép kivitelű könyvben sok ábra, grafikon és 
táblázat található.

Gáspárdy Géza

J. R. dós Santos: AZ ISTENI FORMULA 
-  Einstein utolsó üzenete
Fordította: Nagy Viktória, Kossuth Kiadó, Budapest, 2010. 509 oldal

Csodálatosan szép kiállítású könyv Jósé Rodrigues dos 
Santos portugál regényíró nyolcadik kötete. Minden
képpen szögezzük le, a 2005. évi Einstein-jubileumot 
az eredeti -  portugál -  kiadás is egy kicsit lekéste, 
hiszen a kötet 2006-ban jelent meg. Mégis azt hisszük, 
méltó hozzájárulás az Einstein-évfordulóhoz, erről 
tanúskodik a kötet nemzetközi visszhangja. Regény
nek persze különös. Van ugyan szövevényes cselek
ménye izgalmas fordulatokkal, azonban a félezer ol
dalas terjedelemnek mintegy fele sajátságos filozófiai 
és fizikai eszmefuttatás. A szereplők: egy bölcsész, aki 
az ókori nyelvek és bizonyos klasszikus keleti témák 
felé orientálódó titkosírás-szakértő, továbbá két fizi
kus -  a feltevés szerint — Einstein utolsó évei során 
tanítványai, sőt munkatársai és egy csillagász. Köztük 
zajlik a meglehetősen részletes vita bizonyos filozó
fiai, fizikai és tudománytörténeti kérdésekről, még
hozzá nem is röviden. A szerző bölcs önmérséklettel 
épp csak érinti a fizikai ismereteket, hogy az olvasó
kat ne riassza el, a filozófiai témákban azonban sok
kal kevésbé tapintatos. Akár merésznek is tarthatjuk a 
szerző eljárását, bár a kötet nemzetközi fogadtatása

azt mutatja, hogy e téren nem kell aggódnunk. Vagy 
az a helyzet, hogy a kötet lelkes olvasói a téma iránt 
ténylegesen érdeklődők soraiból kerültek ki, vagy 
pedig tényleg megérezte a szerző, hogy a szélesebb, 
nagy olvasóközönséget érdekelni fogja ez a téma. Itt 
azért férfiasán bevalljuk, e sorok írója igazán lelkes 
olvasója volt a kötetnek -  s nem csak „hivatalos”, 
szakmai érdeklődésből (a relativitáselmélet iránt). S 
mindezt annak ellenére le kell szögeznünk, hogy a 
kötet témája Einstein utolsó írása igazából fikció, 
vagyis jól kiválasztott kitaláció, amit a szerző igen 
kiválóan dolgozott fel.

Pontosabban: nem állítható, hogy Einstein nem fog
lalkozott volna az Univerzum -  fizikai, csillagászati 
értelemben vett -  sorsával. De élete végéig (1955-ig) 
még messze nem érkezett el az idő ahhoz -  ahogyan 
még sajnos ma sem örvendhetünk annak, bár az elmúlt 
fél évszázad tapasztalataival gazdagabban -, hogy fizi
kai értelemben döntésre kerülhessen sor erről a kérdés
komplexumról. Végső soron a regényt ez a tudomá
nyos probléma (és egy lehetséges megoldása) teszi iga
zán érdekessé. Annyit most szögezzünk le, hogy ez a
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probléma az Univerzum globális szerkezete, zártságá
nak kérdései -  szakaszosság vagy végtelenség, vala
mint az élettartam. A kötet regényírói állásfoglalása az, 
hogy az Univerzum a kérdéseire a Bibliában leírt kódolt 
üzenetek rejtik a választ és a „megfejtés” folyamata al
kotja a regény eseménytörténetét.

A szerző nagy érdeme, hogy megtalálta azokat a 
„regényírói” eszközöket, amelyekkel az olvasó lelán
colható (feltéve, hogy nem riad vissza az említett tu
dományos gondolatok fejtegetésétől). E sorok írójá
nak éppen az tűnt fel, hogy milyen csodálatosan „gaz
daságos” a szerző eljárása miközben írja regényét és

fejtegeti e kényes kérdéseket, milyen mesteri fokon 
szakítja meg a gondolatmenetet a nehezebbnek tűnő 
kérdések során, hogy az eseménytörténetben tovább 
tudjon lépni. Vagy talán éppen emiatt oly sikeres a 
regényírásban, emiatt sikerülnek a mesemondás forté
lyai úgy, hogy a titkosírás megfejtésének külsődleges 
körülményei adják a történet, a megfejtés izgalmas 
lendületét?

Külön gratulálunk a fordítónak, Nagy Viktóriának 
a lendületes -  és tudományos szempontból probléma- 
mentes -  magyar szöveghez.

Abonyi Iván

HÍREK-ESEMÉNYEK

HÍREK ITTHONRÓL
In memóriám Pintér Ferenc, 1933-2011

A szűkszavú hír, amely szerint 2011. július 7-én vá
ratlanul elhunyt Pintér Ferenc kollégánk, a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar Fizika Tanszékének volt vezetője, mindnyájunkat 
megrázott.

Felvidék (Vágfarkasd) szülötte 
volt. Gyermekéveit ott töltötte. A II. 
világháborút követő kitelepítések 
során került Magyarországra, Nagy- 
bánhegyesre. A történelem viharai és 
a nélkülözések edzette ifjú kitűnően 
végezte tanulmányait. Diplomát szer
zett a Szegedi Egyetemen, majd tudo
mányos fokozatot a moszkvai Lomo
noszov Egyetemen.

A Kísérleti Fizikai Tanszéken kezd
te oktatói és kutatói munkáját. Szá
mos diákja, tanítványa őrzi szabatos 
előadásainak hangulatát. Szívós, tü
relmes, kitartó kísérletező munkára 
nevelte diplomamunkát készítő hall
gatóit.

Kutatómunkája az optika, ezen belül a lézerfizika 
témaköréhez kapcsolódott. Alapító tagja volt a szege
di lézeres iskolának, tevékeny részt vállalt az első 
festéklézerek létrehozásában és továbbfejlesztésé
ben. Alapos spektroszkópiai tudása lehetővé tette, 
hogy kutatásait a lézerfény-anyag kölcsönhatás terü
letére is kiterjessze. Kollégái, tanítványai mint alapos, 
megfontolt kutatót és szívós, kitartó kísérletezőt is
merték meg.

Oktatómunkájában mérce volt precizitása és ala
possága. A mindennapi tanítás mellett jutott ideje és 
energiája arra is, hogy jegyzeteket és tudományos 
népszerűsítő cikkeket írjon változatos témákban.

Szakmai-közéleti tevékenységet az ELFT Csongrád 
megyei csoportjában végzett. Több cikluson volt a 
társulat megyei vezetőségének tagja, illetve elnöke. 
Szívügye volt a tehetségek felkarolása, nemcsak Sze

geden. Számos ELFT-verseny kitűzé
sében, szervezésében és lebonyolí
tásában vett részt.

Kitartóan ragaszkodott az általa jó
nak vélt értékrendhez. Szorgalmas, 
elkötelezett, példamutató tevékeny
sége zsinórmérték volt a Tanszék kol
légái számára is.

1983-ban vette át a JGYPK Fizika 
Tanszéke vezetését, ahol eredménye
sen irányította és továbbfejlesztette azt 
a nagyszerű tantárgy-pedagógiai mun
kát, ami megbecsülést, elismertséget 
adott a Tanszéknek. Számos hazai és 
nemzetközi kooperációban készült tu
dományos cikke, könyve jelent meg, 
elsősorban az optika, atomfizika és 
anyagtudomány területén. Leendő ta

nár tanítványai az elkötelezett pedagógust, a hivatását 
magas színvonalon gyakorló szakembert látták benne. 
Munkájához nagy segítségére volt a meleg, támogató 
családi háttér, felesége, gyermekei és unokái. 1998-ban 
egy súlyos műtét után vonult aktív nyugalomba, de to
vábbra is részt vett a Tanszék szakmai életében, jelen 
volt minden összejövetelünkön. Számíthattunk rá.

Vándorútja véget ért. Kérésének megfelelően ham
vait -  szülőfalujában -  örökre elnyelte a Vág folyó, de 
emléke bennünk és sokakban örökké él.

Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

Általános és Környezetfizikai Tanszék
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Lámpás a múltból, út a jövő felé...

2011. október 7-én a Nyíregyházi Evangélikus Kos
suth Lajos Gimnázium 205 éves falai közt harmadik 
alkalommal adóztunk iskolánk volt diákja, Szalay 
Sándor emlékének.

2009-ben, születésének századik évfordulóján sze
reztünk tudomást arról, hogy az intézmény az ország 
egyik jeles, jelentős és hűséges természettudósának, 
valamint édesapjának adott otthont a tudós ifjúkorá
ban. A centenáriumi megemlékezést követően köteles
ségünknek érezzük, hogy örökségünkhöz méltó, a ha
gyatékot ápoló utódokként évente egy napot a termé
szettudomány magasabb szintű művelésére fordítsuk, 
ezzel pedig iskolánk volt diákja előtt tisztelegjünk.

E napon az iskola dísztermében a reggeli óráktól 
előadások zajlottak, a délelőtti órákban iskolánk diákjai 
szélesítették társaik ismereteit, mélyítették tudásukat.

Fél kilenctől hallhattunk Szalay Sándor életéről, csa
ládjáról, és ifjú előadónk segítségével kicsit közelebb 
került a hallgatóság a tudóshoz és az emberhez egy
aránt. Az emlékezést követően az Atommag évének je
gyében az atom felépítéséről, a mag megismerésének 
folyamatáról, átalakulásáról folytak az előadások.

Meséltek a diákok a csillagokban zajló folyamatok
ról, a CERN-ben folyó kísérletekről, de tájékoztattak 
bennünket az év tragikus fukushimai eseményeiről is.

Az aktualitások jegyében igyekeztünk az előadások 
témáját meghatározni, ezért került napirendre a 2011. 
év első felében „felébredt” Nap, és a napkitörések 
folyamata, ciklusa, élő és elektronikai rendszerekre 
kifejtett hatásai.

Az év első őszi hónapjában földre érkező műhold 
adta az aktualitását annak, hogy tájékoztassuk diák
jainkat a Naprendszerben történő kutatási programok 
egy részéről is.

A tanulók által tartott előadások 10-20 perces idő- 
intervallumokat öleltek fel (1. ábra).

11 órától meghívott vendégek szélesítették a hall
gatóság ismereteit, tették érdekessé a fizika és a ter
mészettudomány megismerésének folyamatát: a diá
kok előadást hallhattak a debreceni ATOMKI PhD

1. ábra. Diák-előadás.

Szalay Sándorra emlékeztünk

2. ábra. Angyal Anikó: Kicsi a por, de erős.

hallgatója, Angyal Anikó tolmácsolásában (2. ábra) a 
levegőben lévő aeroszolok és egyéb szennyeződések 
vizsgálatáról, a mért adatok elemzéséről, annak éle
tünkre vonatkoztatott jelentőségéről.

12 órától Tófalusi Péter, egykori kollégánk tartott 
kísérletekkel tarkított előadást, amelyen a kísérletek 
elvégzése mellett a jelenségek magyarázatára is buz
dította a közönséget, és maga is értelmezte az egyes 
folyamatokat.

Ezt követte a három évvel ezelőtt felállított emlék
tábla koszorúzása. Az emléktáblánál Kovách Ádám, is
kolánk volt diákja, a debreceni ATOMKI munkatársa 
tartott ünnepi beszédet (J. ábra). Jelentős mértékben 
köszönhetjük neki azt, hogy immár harmadik alkalom
mal adózhatunk Szalay Sándor emlékének: ő minden 
rendezvényünkre ellátogat, tanácsaival segítségünkre 
van, az emlékezést pedig meghittebbé teszi.

3. ábra. Kovách Ádám emlékbeszédet tart a Szalay-táblánál.
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A koszorúzást követően az iskola dísztermében a 
„nagyok” vették át a főszerepet: a 2012/2013 tanévtől 
a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
ban terveink szerint megkezdődik az első fizika orien
tációjú osztály oktatása. Ezen alkalommal általános 
iskolai tanárok és érdeklődő diákok számára fórumot 
szerveztünk. A délutáni eseményen iskolánk igazga
tónője, Tar Jánosné beszámolt a tervezett osztály indí
tásáról, vázolta a tanítási időegység és a tananyag 
feldolgozási módjának változásával kapcsolatos ter
veinket. Az új osztály indításával új utak, kihívások 
felé fordul gimnáziumunk. Ez a lépés a természettu
domány felé egyben lehetőség arra, hogy méltók le
hessünk múltunkhoz is.

Természetesen arról sem feledkeztünk meg, hogy 
az iskola befeiezését követő utat is megmutassuk az 
érdeklődőknek: a délutáni előadók között köszönt
hettük Hadházy Tibori, aki a Nyíregyházi Főiskola 
fizika tanszékét képviselte, és nem utolsó sorban egy
kor maga is iskolánk tanulója volt. Az ő beszámolójá
ban a tárgy oktatásának jövője, lehetőségei bontakoz
hattak ki előttünk. A Nyíregyházi Főiskola rektorhe
lyettese, Kovács Zoltán is elfogadta a meghívásunkat, 
és fantasztikus előadást tartott első matematikai él
ményeivel kapcsolatban a legismertebb irracionális 
szám vizsgálatáról (4. ábra). Mindemellett természe
tesen beszélt a Nyíregyházi Főiskolán rendelkezésre 
álló lehetőségekről, buzdítva a diákokat arra, hogy 
már a középiskolai tanulmányok alatt is kapcsolódja
nak be a főiskolán folyó tudományos kutatásokba.

A Debreceni Egyetem szintén két előadóval tette 
gazdagabbá programunkat: Csige István Földünk gyil
kos lehelete címmel a hallgatóság széles körének nyúj
tott előadásával maradandó élményt, miközben kép
letes, elemi szinten is érthető módon ismertetett meg 
mindannyiunkat a barlangok titkaival.

Egry Sándor a diákok későbbi jövőjére fókuszálva 
a természettudományt „kicsit is” jól értő és művelő 
végzett hallgatók lehetőségeiről mesélt a díszterem 
közönségének. Természetesen tőle is kaptunk emel
lett tudományos fejtegetést.

Az előadások lezajlottak, de a nap eseményei még 
nem értek véget. Délután 4 órától iskolánk néhány,

4. ábra. Hadházy Tibor és Kovács Zoltán délutáni előadók.

előző években végzett tanulója látogatott el hozzánk. 
A látogatás egyik fő célja az volt, hogy kialakítsunk 
egy „Kossuthos segítő-kéz” kapcsolatrendszert a fel
sőoktatási intézményekben tanuló volt Kossuthos 
diákok és az intézmény falait elhagyni készülő végzős 
diákok között. E kapcsolat lehetőséget adna arra, 
hogy tanácstalan diákjaink olyan információkhoz jus
sanak egykori tanulóink révén, ami által lehetőségük 
lesz megfontolt döntést hozni továbbtanulásukról. 
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkból 
éppen elinduló, néha bizonytalan, tájékozatlan, rutin- 
talan „kis gólyát” a felsőoktatás falai közt ismerős, 
valóban segítő kezek vegyék körül.

A megjelent diákok örültek a kezdeményezésnek 
és szívesen vállalták az alapító tagok szerepét. Termé
szetesen az új kapcsolat megalapítása mellett kelle
mes és hasznos beszélgetést is folytathattunk a jelen 
és a közelmúlt eseményeivel, valamint a jövőre vonat
kozó tervekkel kapcsolatban is.

Eltelt a megemlékezés napja. A résztvevők hasznos
nak, kellemesnek, tanulságosnak értékelték azt. Mun
katársammal, Tóth Diánával, valamint az iskola veze
tőivel együtt már a jövőre vonatkozó terveket szőjük... 
mert a jelenünk akkor lesz igazán teljes, ha ápoljuk a 
múltunkat és mellette tervezzük a jövőnk építését is.

Leitner Lászlóné

Atommag Centenáriumi Éve 2011 pályázat eredményhirdetése
A Magyar Nukleáris Társaság által meghirdetett Atom
mag Centenáriumi Éve 2011 pályázatra a regisztrált 
iskolák közül kilenc nyújtott be pályázatot. A Kurató
rium tagjai először egymástól függetlenül értékelték, 
rangsorolták a beérkezett anyagokat. Figyelembe vet
ték az év során szúrópróbaszerűen meglátogatott ren
dezvényeken szerzett tapasztalatokat is. A külön-külön 
történő véleményezést követő egyeztetés során a Ku
ratórium egységes véleményt alakított ki.

Ennek alapján a Magyar Nukleáris Társaság által 
felajánlott, és a pályázatban is meghirdetett három 
díjat a következő iskolák nyerték:

MNTI. díj (500 eFt): Boronkay György Műszaki Kö
zépiskola és Gimnázium, Vác (valamennyi kuratóriu
mi tag az első díjra javasolta)

MNT II. díj (300 eFt): Debreceni Egyetem Kossuth 
Lajos Gyakorló Gimnázium

MNT III. díj (250 eFt): Hunyadi János Gimnázium, 
Csorna

A SIF Alapítvány (System International Founda
tion) felajánlott két, egyenként 250 eFt-os különdíjat. 
Ezeket a következő iskolák kapják:

Széchenyi István Gimnázium Dunaújváros 
Szent László Általános Művelődési Központ Baja
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A Kuratórium megállapította, hogy minden, pályá
zatot beadó iskola nagyon értékes és nagy munkát vég
zett, és ezért jutalmat érdemelne. Azt javasolta az Ma
gyar Nukleáris Társaság elnökének, hogy tegye lehető
vé a fennmaradó négy iskola díjazását is. Az MNT elnö
ke úgy döntött, hogy a Társaság a pályázatban kiírt III. 
díj mértékét 200 eFt-ról 250 eFt-ra emeli, és különdíjat - 
ajánl fel a többi, pályázatot beadott iskolának.

Ennek alapján az MNT különdíjait (50 eFt) a kö
vetkező iskolák kapják (névsorban):

Energetikai Szakközépiskola, Paks 
Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest 
SEK Budapest, Óvoda, Általános Iskola és Gimná

zium,

Vajda János Gimnázium, Keszthely
Valamennyi díjazottnak a Kuratórium és a magam 

nevében őszintén gratulálok.
A díjak átadására, és az első három helyezett -  

egyenként 20 perces -  előadására a Magyar Nukleáris 
Társaság Ünnepi Közgyűlésén (2011. december 1., 13 
óra) kerül sor.

Az MNT Ünnepi Közgyűlésének helye: Magyar Vil
lamos Művek székház, Budapest, III. Szentendrei út 
207-209.

Az Ünnepi Közgyűlésre valamennyi, pályázatot be
nyújtó iskola delegációját meghívjuk. A delegációk
ban tanárok és diákok is lehetnek.

Sükösd Csaba, a Kuratórium elnöke

Lovas István köszöntése
Lovas István fizikust, az MTA rendes tagját köszön
tötték 80. születésnapja alkalmából 2011. október 24- 
én az MTA Atommagkutató Intézetében. Lovas István 
a magyar fizika, különösen az elméleti magfizika

Pálinkás József köszönti Lovas Istvánt.

kiemelkedő alakja. Budapesten, Debrecenben, kül
földi intézményekben kifejtett gazdag tudományos 
kutató és oktató tevékenységében a debreceni kötő
dés fontos megnyilvánulása volt, hogy 1986-tól 1992- 
ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debrece
ni Egyetem) elméleti fizikai tanszékének vezetője 
volt. Az ünneplésre összegyűlt munkatársak, tanítvá
nyok köszöntései és előadásai lehetőséget adtak te
vékenysége néhány fontos elemének felidézésére. 
Köszöntőt mondott Pálinkás József, az MTA elnöke, 
Sólyom Jenő, az MTA Fizikai Tudományok Osztályá
nak elnöke, Sailer Kornél, a DE TTK dékánja, Bitskey 
István, az MTA DAB elnöke, Trócsányi Zoltán, a DE 
professzora és Bondor Károly, a Nagyváradi Egyetem

professzora. A következő előadások hangzottak el: 
Végh László (Atomki, Elméleti Fizikai Osztály): Lovas 
István, a tanár; Wolf György (RMKI, Elméleti Fizikai 
Főosztály): Lovas István és az anizotrópia a nehéz
ion-ütközésekben; Kovács Tamás György (PTE, Elmé
leti Fizikai Tanszék): Anderson-lokalizáció kvark- 
gluon plazmában; Nagy Sándor (DE, Elméleti Fizikai 
Tanszék): Infravörös fixpont és korrelációs hossz a 
skalártérelméletben; Bíró Tamás Sándor (RMKI, El
méleti Fizikai Főosztály): Lovas István és az Acta 
Physica Hungarica. Ezután állófogadásra került sor, 
ahol pohárköszöntőt mondott Dombrádi Zsolt

Lovas István az ünneplők soraiban.

(Atomki) és Szőkefalvi-Nagy Zoltán (RMKI). Lovas 
István megköszönte a jókívánságokat, és arról is 
megemlékezett, hogy pályája kezdetén munkatársa 
volt az Atomkinak is Szalay Sándor alapító igazgató 
vezetése alatt.

Máté Zoltán, MTA Atomki
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KINCSKERESÉS KOZMIKUS MÜONOKKAL
-  avagy kozmikus müondetektálás alkalmazott kutatásokban

Barnaföldi Gergely Gábor, Bencédi Gyula, Hamar Gergő, m t a  k f k i r m k i 
Melegh Hunor,1 b m e v ik  
Oláh László,1 ELTE TTK
Surányi Gergely, MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport 

Varga Dezső, ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

A kozmikus sugárzást mintegy száz éve ismerjük. Fel
fedezéséhez egy egészen egyszerű megfigyelés veze
tett: a feltöltött elektroszkópok töltésvesztése. A 
német Theodor Wulf szerzetes írta le először a jelen
séget, amely hátterében a földkéreg kőzetének sugár
zását sejtette. Homokkőbányákban végzett kísérletei 
azonban azt mutatták, hogy a töltésvesztés gyorsasá
ga -  az elvárásokkal ellentétben -  nem növekszik, 
hanem éppenhogy csökken a mélyebben fekvő tár
nákban. 1910-ben az Eiffel-torony tetején és alján 
elvégzett mérései után kézenfekvő volt, hogy így nem 
a földből, hanem az „égből érkező” sugárzásról lehet 
szó. Ezt támasztotta alá Viktor Hess „extrém” kísérlete
1912-ben: mintegy 5300 méteres magasságig emelke
dett ballonjával, miközben folyamatosan mérte egy 
speciálisan kialakított elektroszkóp töltésvesztésének 
sebességét. Mérései eredményeként megállapította, 
hogy a magasság növekedésével a kozmikus sugárzás 
hatása erősödik. Vakmerő kísérleteiért, valamint a 
kozmikus sugárzás felfedezéséért és vizsgálatáért 
1936-ban Nobel-díjat kapott Cl. ábra).

Ezek a felfedezések egy új kutatási irányt nyitottak 
meg, amelyhez a magyar Jánossy Lajos munkássága is 
kapcsolódott. Jánossy az ’50-es években Magyaror
szágra hazatérve létrehozta a KFKI Kozmikus Sugár
zási Laboratóriumát, ahol villanólámpás GM csövek 
segítségével kozmikus részecskék hozamát, illetve 
szögeloszlását vizsgálta (1. ábra), majd mérései meg
értéséhez új, statisztikus eljárást, az elméleti kaszkád- 
modellt fejlesztett ki.

1 MSc egyetemi hallgató

A kozmikus sugárzás
A Földünket folyamatosan bombázó nagyenergiás koz
mikus részecskéket több mint egy évszázada vizsgál
juk, így az ionizáló sugárzás mibenlétéről a kísérleti 
megfigyelések alapján egyre pontosabb képet kaptunk. 
Kísérletek segítségével bebizonyították, hogy a világűr
ben terjedő kozmikus sugárzásban az elektromágneses 
sugárzás mellett több komponens is jelen van, amelyek 
elsősorban protonokból (89%), további stabil atomma
gokból (10%) és elektronokból (1%) állnak. E nagy
energiás primer részecskék a közel 20 km-es magasság
ban, a ritka felsőlégkör O és N atommagjaival ütközve 
másodlagos részecskezáporokat keltenek. A részecske
záporok az erős kölcsönhatás törvényei szerint fejlőd
nek, elsősorban pionokat tartalmaznak (jt°, iT), ame
lyekből ß-bomlässal müonok (jV) keletkeznek.

A müonok felfedezése önmagában is szorosan kap
csolódik a kozmikus sugárzáshoz, hiszen 1937-ben C. 
D. Anderson és munkatársai elsőként kozmikus su
gárzásban mutatták ki ezt, az elektronnál 200-szor 
nehezebb negatív töltésű leptonfajtát. A müonok 2,2 
ps alatt bomlanak el elektronra és neutrínókra, és 
mivel közel fénysebességgel haladnak, ennyi idő alatt 
alig néhány száz métert tehetnének meg. Azonban 
számukra, mivel gyorsak, lassabban telik az idő -  ez a 
relativisztikus idődilatáció jelensége -  ami miatt eljut
nak Földünk felszínére, illetve kellő energia esetén 
akár a földkéregbe is. A másodlagos részecskék kel- 
tési mechanizmusa megegyezik a nagyenergiás ré
szecskegyorsítókban mesterségesen előállított atom
mag-atommag ütközésekbeli folyamatokkal, ám
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1. ábra. Az „extrém” kísérlet előtt készített fényképfelvételek Viktor Hessről (a). Kozmikus részecs
kék mérése a KFKI területén található Jánossy-féle aknában (b) (1958-1986) [1],

-  ritkábban fordulnak elő,
-  energiájuk akár több 

nagyságrenddel is nagyobb 
lehet,

-  a keltett részecskezápor 
több km2 területen „szóródik 
szét” a földfelszínen.

A napszél a kozmikus ré
szecskék egyik forrása, azon
ban kozmikus müonok kel
téséhez túlzottan alacsony 
energiájú. A felszínt elérő 
müonok forrása a Galaxison 
belüli és kívüli speciális csil
lagászati objektumok, „koz
mikus részecskegyorsítók”, 
például gyorsan forgó, nagy 
mágneses térrel rendelkező csillagmaradványok. A 
primer részecskék megjelenési valószínűsége jó kö
zelítéssel az energia harmadik hatványával fordítot
tan arányos, energiájuk nagy ritkán akár a 1020 eV-ot 
is elérheti (évente néhány száz négyzetkilométeren
ként egy) [2], ami megfelel egy jól megütött tenisz
labda energiájának. A sugárzásból felszínre jutó müo
nok intenzitása jelentős, tenyerünkön másodpercen
ként körülbelül egy halad át, átlagos energiájuk né
hány GeV (109 eV), egy átlagos radioaktív bomlás 
energiájának ezerszerese.

A mért részecskehozam, tekintve hogy forrása nem 
a Nap, időben nagyjából állandó, pontos mérésekkel 
azonban a naptevékenység és napszakváltozás (a 
Föld mágneses terének módosulása miatt), valamint 
az évszakok váltakozása (légkör állapota) is kimutat
ható benne.

A földfelszínen állva rajtunk is folyamatosan átha
ladnak müonok, másodpercenként mintegy 5-10 ré
szecske (részei tehát a természetes radioaktív háttér- 
sugárzásnak). Ez a sugárzás veszélytelen, azonban 
vizsgálatuk részecskefizikai szempontból izgalmas és 
aktív kutatási terület, sőt alkalmazott kutatásokra is 
lehetőséget ad.

Kozmikus sugárzás alkalmazott kutatásokban

A kozmikus sugárzás tulajdonságainak beható vizs
gálatából származó eredmények már a múlt század 
közepén lehetőséget teremtettek olyan alkalmazott 
kutatási projektek elindítására, amelyek a kozmikus 
részecskezáporok tulajdonságain alapulnak. Az első 
felhasználás E. P. George nevéhez fűződik, aki az 
ausztrál hegyekben próbálta meghatározni a hóréte
gek vastagságát a kozmikus müonok hozamának vál
tozásait vizsgálva. Ezt követte — a későbbi Nobel- 
díjas -  L. W. Alwarez által vezetett régészeti kutatás, 
amely a Kefren-piramis belsejének feltérképezésére 
irányult. Alwarez és munkatársai 1966-ban egy mint
egy 1,8 m2-es detektort helyeztek el a korábban a pi
ramis alá fúrt, mesterséges Belzoni-kamrába. A több 
rétegben elhelyezett szikrakamrákból álló müonte-

leszkóppal -  egy évnyi adatgyűjtés után -  megállapí
tották, hogy az ismert kamrákon kívül nincsenek 1 
m-nél nagyobb átmérőjű rejtett üregek a piramis bel
sejében (2. ábra). Munkájuk megkímélte az egyipto
mi régészeket, hogy feleslegesen megbontsák a pira
mis szerkezetét, hagyományos módon keresve a rej
tett kincseskamrákat [31.

2. ábra. A szikrakamrákból összeállított müondetektor tesztelése a 
Berlekey laboratóriumában (L. W. Alvarez, A. Fakhry, és J. Ander- 
son), majd mérés a Kefren-piramis Belzoni-kamrájában [2].
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3. ábra. A közelkatódos kamra szerkezete és a benne kialakuló 
elektromos tér erővonalai [81. A felső tartomány egyenletes térerős
ségű részéből a mérendő részecske által keltett elektronok a szálak
hoz vándorolnak, ahol számuk lavinaszerűen sokszorozódik.

Az elmúlt évtizedekben az Alwarez által javasolt 
eljáráshoz hasonlatos módszert többféle kutatásban is 
alkalmazták, elsősorban olyan extrém helyeken, ahol 
a mechanikai fúrás nem megoldható vagy nem kifize
tődő. Napjainkban igen népszerű ez az alkalmazott 
kutatási irány: japán kutatók az Asama-vulkán tevé
kenységét vizsgálják emulziós ködkamrák segítségé
vel [4]; a Los Alamos-i kutatóintézet munkatársai 
olyan berendezés kifejlesztésén dolgoznak, amellyel 
radioaktív forrás alkalmazása nélkül vizsgálhatják át a 
határon átkelő járműveket [51; a Mexikói Állami Egye
tem kutatói pedig sokszálas proporcionális kamrák 
(Multi-Wire Proportional Chamber -  MWPC) segítsé
gével kutatják a mexicói Teotihuacanban található 
Nap-piramis belső szerkezetét [6],

Történetileg függetlenül építettük meg a REGARD 
(RMKI-ELTE GAseous Detector Research and Deve
lopment) [7] csoport müontomográfját geológiai 
kőzet-inhomogenitások és érctelérek keresésére, illet
ve hazai barlangokban ismeretlen járatok feltérképe
zésére.

A müontomográf szerkezete és működése

A müontomográf feladata, hogy a rögzítse a rajta átha
ladó töltött részecskék pályaadatait. Tipikusan több, 
párhuzamosan elhelyezett detektorlemezből építhető, 
amelyeknek minél nagyobb hatásfokkal és felülettel 
kell rendelkezniük. A korai detektorok szikrakamrák 
voltak, ám ismert emulziós detektorból, sokszálas 
proporcionális kamrákból, illetve szcintillációs detek
torokból felépített berendezés is. Ideális esetben a 
detektorlemezeken okozott beütések által megadott 
kétdimenziós koordinátákból számolható az áthaladt 
részecske egyenes pályája. Ezt az elvet alkalmazva 
építettük meg négy darab, egyenként két dimenzió
ban érzékeny, speciális technológiájú proporcionális 
kamrából [8] a müontomográfunkat.

A saját fejlesztésű sokszálas kamrák 18 cm x 20 cm 
nagyságú érzékeny felületűek, argon és szén-dioxid 
gázok keverékével töltve. A sokszálas proporcionális 
kamra detektálóképességének alapja, hogy egy rajta 
keresztülhaladó töltött részecske ionizálja a gázt, cen
timéterenként mintegy 100 elektront keltve. Az elekt
ronok a kamrában alkalmazott elektromos tér hatásá
ra a vezető szálak közelében annyira felgyorsulnak, 
hogy tovább ionizálva a gázt elektronlavinát keltenek 
(akár 105-106 darab elektront). Ezen töltésmennyiség 
már jól mérhető, időskálája pedig a mikroszekundum 
nagyságrendjébe esik.

A kamrához kétféle szálat használtunk: a vastagab
bak (100 pm átmérőjűek) az úgynevezett térformáló 
szálak, a vékonyak (21 pm átmérőjűek) a pozitív fe
szültségű „jelszálak”, amelyeken a fent említett elekt- 
ronsokszorozás történik. A detektor teljes vastagsága 1 
cm. A szálak alatt 1,5 mm távolságra elhelyezkedő föld
potenciálú lapot merőleges futású, 4 mm x 160 mm 
nagyságú csíkokkal szegmentáltuk (pad), így a szálakra 
merőleges irányban is megfelelő helyfelbontást érhet
tünk el. Egyetlen kamra alkalmas egy részecske áthala
dási helyének kétdimenziós mérésére, amelyet digitális 
jelként olvasunk ki. A kifejlesztett detektor, ami a „kö
zelkatódos kamra”, angol rövidítéssel CCC (Close Cha- 
tode Chamber) nevet kapta (J. ábra), legfontosabb
4. ábra. A 4 párhuzamos síkú közelkatódos kamrából épített müon
tomográf vázlatos rajza.
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5. ábra. A müonhozam mélységfüggése a Jánossy-aknában. Jól 
látható, hogy a müontomográffal mért müonhozam (rombuszok) 
megegyezik a szcintillációs számlálóval (körök) mérttel és az irodal
mi adatokkal (szaggatott vonal).

előnyei az eddig használt eszközökhöz képest, hogy 
könnyű szerkezetűek (100-150 g), valamint egyszerű 
és ellenálló konstrukciójúak, mivel toleránsak a sokszá
las detektor működését veszélyeztető (10-100 pm 
nagyságú) pontatlanságokkal szemben [8],

Az általunk használt elrendezésben a tomográf 
négy detektorból állt, két párra osztva, egymástól 4 -  
1 0 - 4  cm távolságban (4. ábra). Ezzel mindkét di
menzióban négy mérési pontot kaptunk. A minimáli
san szükségesnél több detektor alkalmazása a nagy
energiás fizikában bevett szokás: két detektor elég 
lenne a pálya irányának megadásához, három esetén 
az illesztett egyenes pontossága ellenőrizhető (más 
forrásból származó háttér csökken), négy detektornál 
viszont az is megengedhető, hogy bármelyik ne szó
laljon meg. A rendszer teljes hatásfoka így (legalább 
három detektor jelez a négyből) 95% fölötti volt.

Kozmikus müonok vizsgálata 
a detektor segítségével

Detektorunkat a földfelszíni próbák után elsőként a 
KFKI területén található, Jánossy Lajos által 1951-ben 
építtetett 32 méter mély aknában teszteltük. Az akná
ban a felszíntől számítva 10 méterenként sugarasan 
szétfutó, összesen 6 darab táró található. Tekintettel 
arra, hogy a Jánossy-akna szerkezeti rajzai rendelke
zésre álltak, így ismert geometriájával kiváló lehetősé
get teremtett tesztelésre: azaz a müonok elnyelődési 
hányadának meghatározására adott mélységben, ami 
a szakirodalomból már eléggé pontosan ismert. A 
kapott eredmények segítségével könnyen becsléseket 
tehetünk más anyagi környezetben, más mélységeken 
végzett föld alatti vizsgálatok optimális mérési idejére 
-  még detektorunk odahelyezése előtt.

A müontomgráffal az RMKI Gázdetektor Laboratóriu
mában, valamint a Jánossy-akna -1. és -3- szintjén vé
geztünk méréseket. A mérésekkel egy időben egy szcin
tillációs detektort is üzemeltettünk, amely két szcintillá- 
tor együttes megszólalásait (koincidenciáit) számolta, 
csökkentve ezzel a földi eredetű sugárzásból adódó

hátteret. A mérések kiértékelése során figyelembe vet
tük a detektorok felületéből, látószögéből és a mérések 
idejéből adódó müonhozam-különbségeket is. A 5. áb
rán a mérési eredményekből jól látszik, hogy a müon
tomográffal (rombuszok) mért müonhozam megegyezik 
a szcintillációs számlálóval (körök) mért eredményekkel 
valamint az irodalmi adatokkal (szaggatott fekete) [91. 
Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy detekto
runk megfelelően méri a müonhozamot. A müonok szá
ma a talajban lefelé haladva gyorsan csökken, tehát ér
zékeny a detektor feletti anyagmennyiség változására. A 
müonok számának csökkenése miatt viszont a komo
lyabb, nagy statisztikájú (mintegy millió detektált müon) 
vizsgálatokhoz már több napos folyamatos mérésre van 
szükség.

A bevezetőben utaltunk arra, hogy a kozmikus sugár
zás időbeli ingadozása kicsi. Ezt számszerűsítve becslést 
adhatunk arra, hogy a Nap mennyiben járul hozzá a 
müonfluxushoz, amennyiben különbségnek kell mutat
kozni a nappal és éjszaka mért müonok száma között.

Több hosszú mérés alapján készült a 6. ábra, amely 
a müonesemények időbeli eloszlását mutatja, órás bon
tásban a nap 24 órájának megfelelően. Látható, hogy az 
óránként beérkező kozmikus müonok száma nem mu
tat 3%-nál nagyobb ingadozást, tehát méréseink szem
pontjából a napi időfüggést elhanyagolhatjuk [10].

A detektorunkon keresztülhaladó müonok irány
függésének pontos ismerete kitüntetett jelentőséggel 
bír, tehát megmértük a kozmikus részecskék földfel
színi és föld alatti szögeloszlását.

Ismert tény, hogy a világűrben a kozmikus részecs
kék irányeloszlása egyenletes, méréseink szerint vi
szont a müonok száma láthatóan csökken, ha a zenit
hez képesti megfigyelési szöget növeljük. Ennek oka, 
hogy a zenit felé a legvékonyabb a légkör vastagsága, 
amin a felső atmoszférában keletkező müonnnak át 
kell hatolnia [11]. A felszínre csak azok jutnak el, ame
lyek elegendő energiával rendelkeznek: függőleges 
irányban körülbelül 1,5 GeV energiát vesztenek a 
müonok, más szögekben a szög koszinuszával fordí
tottan arányosan többet. Mindez azt is jelenti, hogy ha

6. ábra. A müonesemények napi időeloszlásának vizsgálata. 
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mélyebbre megyünk a talajban, a szögeloszlás alakja 
kis mértékben megváltozik, amit a 7. ábrán látható 
méréseink is igazoltak. Ha a talaj anyageloszlása nem 
egyenletes, az a fenti szögeloszlás további változását 
okozza; például egy üreg az adott irányban a müon- 
szám növekedését eredményezi.

Szerkezetvizsgálat müonokkal

A berendezés szempontjából legérdekesebb kérdés, 
hogy alkalmas-e nagy kiterjedésű tárgyak anyagsűrű
ségének leképezésére. Ennek közvetlen demonstrálá
sára a müontomográf felett 12 cm-es magasságban

8. ábra. A müontomográf érzékenységét vizsgáló kísérleti összeállí
tás az ólomtoronnyal és az ólomtorony müonképével.

pad irány (cm)

7. ábra. Müonhozam szögfüggése a földfelszínen, valamint 10 m és 
25 m úgynevezett földekvivalens mélységeken.

építettünk egy 8 cm X 8 cm x 17,5 cm méretű ólom
tornyot (8. ábra), majd több mint százezer egyedi 
müoneseményt vettünk fel: először az ólomtoronnyal, 
majd anélkül. Feltételezésünk az volt, hogy a két le
képezés különbségeként előáll az ólomtömb vetületi 
müonképe. A 8. ábra felső részén látható a relatív 
intenzitás két dimenzióban. Az ábra alsó részén jól 
kivehető a körülbelül 15%-os intenzitáscsökkenés az 
ólomtorony helyén.

A kozmikus müonokra tekinthetünk úgy, mint ter
mészetes „röntgensugárzás”-ra, ami kis intenzitása 
és nagy áthatolóképessége miatt nagy méretű objek
tumok belső vizsgálatára optimális, néhány tíz centi- 
méteres, de inkább méteres felbontóképességgel. 
Van, hogy más vizsgálati módszerek nem megbízha
tóak, ilyenkor egyedülálló lehetőséget jelent a koz
mikus müonok mérése: például barlangüregek vizs
gálata esetén a kőzet repedéses szerkezete miatt az 
akusztikus vagy vezetőképességen alapuló mérési 
eredményeket érdemes például müontomográffal el
lenőrizni.

Müonleképezés a budapesti 
Molnár János barlangban
A müontomográf, mint részecskedetektor, eredeti 
elrendezésében ellenőrzött laboratóriumi körülmé
nyek között kellett működjön -  ilyenre jó példa, hogy 
a berendezés nagyon sokban hasonlít ahhoz, amit a 
CERN ALICE VHMPID (Very High Momentum Particle 
Identification Detector -  nagyon nagy impulzusú ré
szecskeazonosító) [12] berendezéshez készít kutató- 
csoportunk. Egy barlangrendszer egyáltalán nem 
klasszikus laborkörnyezet: a legnagyobb kihívást a 
közel 100%-os páratartalom jelenti. A nagy páratarta
lom miatt az eszköz magasfeszültségű elektródái közt 
a szigetelőanyag felületi vezetése megnövekszik, és a 
kialakuló mikroszkopikus szikrák (amelyek kicsit 
hasonlítanak arra, ahogy a nagyfeszültségű vezetékek 
„zúgnak” esőben) lehetetlenné teszik a mérést. Fel
adatunk tehát az volt, hogy a berendezés számára 
száraz környezetet biztosítsunk.
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Török fürdő

9. ábra. A József-hegy GoogleEarth által készített távlati képe, vala
mint a müontomográf helye és látószöge a 2. mérés során a Molnár 
János barlangban a József-hegy Ny-K irányú metszetén [131.

Fontos technikai kérdés az, hogy a detektort még 
ember számára is nehezen járható barlangi útvonalon, 
kézben kell lejuttatni a mérés helyére. Azontúl, hogy ez 
a berendezés méretét limitálja, jelentős igénybevételt, 
elővigyázatos szállítás ellenére is mechanikai sokkot 
jelent. Az alkalmazott, fent ismertetett közelkatódos 
technológia optimális választás ilyen szempontból, ami 
felépítésénél fogva jól viseli a mechanikai behatásokat, 
a deformációból eredő pontatlanságokat.

A laboratóriumi vizsgálatok és tesztek után a mü- 
ontomográfot és a hozzá kapcsolódó elektronikákat 
egy stabil, légmentes dobozba zártuk, majd ezzel a 
detektorral végeztünk méréseket a budapesti Molnár 
János barlang extrém körülményei között. A detektor 
működéséhez szükséges argonkeverék a kamrákból a 
doboz belsejébe áramlott, biztosítva az elegendően 
alacsony (60% körüli) páratartalmat a kis mennyiség
ben bejutó nedves levegő ellenében. 2011. január 16- 
án telepítettük a müontomográfot a barlangba, majd 
kis megszakításokkal 3 hónapnyi adatot vettünk fel a 
barlang egy mesterségesen kialakított, elektromos 
hálózattal rendelkező tárójában.

A Molnár János barlang a József-hegy keleti oldalá
ban található. Száraz felső ága a Frankel Leó úti Malom
tó felett helyezkedik el mintegy 12 m-rel. A barlang -  
több forrás által táplált -  vize látja el termálvízzel a Lu
kács fürdőt is. A barlang -  eddig ismert közel 7 km-es 
hosszának -  több mint 95%-a víz alatt van, azonban 
legnagyobb levegős kamrájához egy mesterségesen ki
alakított táró is vezet [131. A müontomográffal e táró 3 
pontján végeztünk 3-3 hetes méréseket (9- ábra).

A különböző mélységeken végzett mérésekből -  
ismerve a müonhozam mélységfüggését -  a kapott 
müonhozam ismeretében kiszámolhattuk a detektor

feletti földréteg vastagságát. Ehhez egy egyszerűsített 
modellt használtunk: a Jánossy-aknában végzett mü- 
onhozam-méréseink eredményei alapján azt feltételez
tük, hogy a müonok elnyelődése közel exponenciális a 
10-60 m-es dolomitos kőzetrétegben (a feltételezésből 
származó hiba kisebb az egyéb hibaforrásokhoz ké
pest). Mivel a detektor két dimenzióban (két irányban) 
függetlenül mér, meghatározható volt a detektor feletti 
kőzetréteg-vastagság kétdimenziós képe. Egyenletes 
kőzetsűrűséget feltételezve kirajzolható a felszín há
romdimenziós alakja, ami a 10. ábrán látható.

A 10. ábra alapján összegzésként elmondható, 
hogy első kvalitatív eredményeink azt mutatják: a 
közelkatódos kamrákból épített müontomográf né
hány méteres pontossággal alkalmas kőzetfelületek, 
kőzetinhomogenitások vizsgálatára.

Összefoglalás -  kitekintés

A REGARD csoport által kifejlesztett és megépített 
müontomográfot sikeresen teszteltük, megmutatva, 
hogy a nagyenergiás fizikában használt speciális de-

10. ábra. A József-hegy általunk készített szintvonalas térképe EOV 
koordináta-rendszerben, ahol a csillag jelöli a detektor helyét a 
Molnár János barlang mesterséges tárójában, illetve a kozmikus 
müonok mérése alapján készített domborzat rekonstrukciója.
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tektortechnika átültethető hétköznapi alkalmazásokba 
-  akár extrém körülmények között. Detektorunk sike
resen vizsgázott a budapesti Molnár János barlang
ban. Ezek után elkészült a második müontomográf 
prototípus is: korábbi tapasztalataink alapján kom
paktabb, praktikusabb, automatizált eszközt készítet
tünk, amelyet geológiai és barlangkutatásban szeret
nénk használni.

Zárszó, köszönetnyilvánítás

Az itt ismertetett kutatásokban alkalmazott CCC kamrák 
a CERN LHC ALICE kísérlet egyik tervezett aldetekto- 
ra, amelyet a VHMPID tervezése során fejlesztt ki a 
REGARD csoport és az ALICE-Budapest csoport [12]. 
A csoport tagjainak döntő hányada BSc/MSc/PhD 
hallgató, akik a kutatásfejlesztés szinte minden szint
jén részt vesznek a munkálatokban. A szerzők köszö- 
netüket fejezik ki a Rózsadombi Kinizsi Barlangász 
Egyesületnek és az Ariadne Barlangkutató Egyesület
nek. További köszönet illeti Bognár Csabát és Adam- 
kó Pétert a Molnár János barlangban nyújtott segítsé
gért. Kutatásainkat az OTKA CK77719, CK77815, 
NK77816, PD73596 pályázatok valamint az MTA Bo
lyai János kutatási ösztöndíja (BGG, VD) támogatták.
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(R)ÉGI CSODAJELEK
17-18. századi halójelenségek a Magyar Nemzeti Múzeumból

Farkas Alexandra, ELTE, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium
Kiricsi Ágnes, Károli Gáspár Református Egyetem, Anglisztika Intézet
Klemm László, Károli Gáspár Református Egyetem, Német Nyelv és Irodalom Tanszék

A Magyar Nemzeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének 
kartonjai között kutatva feltűnik a szó: „Csodajelek”. E 
néhány metszetet tartalmazó tematikus gyűjtemény
egységben olyan rézmetszeteket találunk, amelyek 
igen értékes csillagászati és meteorológiai adatokat is 
rejtenek. A rajzokról és hozzájuk fűzött kommentá
rokból üstökösök feltűnéséről és további különleges 
égi tüneményekről szerezhetünk tudomást. Réthly 
Antal régi időjárási eseményeket feldolgozó munkái
ban [1-2] is olvashatunk hasonlókról. Anno e „csoda
jeleket” isteni üzeneteknek gondolták, baljós esemé
nyek előjeleit látták bennük, illetve pozitív vagy nega
tív jóslatként értelmezték őket.

Természetesen napjainkban is észlelhetjük e lég
köroptikai jelenségeket. A folyamatosan bővülő isme
reteknek köszönhetően azóta egyértelművé vált, hogy 
ezek a „csodajelek” nem természetfeletti eredetűek. A 
cikkünkben bemutatott metszeteken a Nap és a Hold 
környezetében megjelenő ívek és foltok teljes bizo
nyossággal halójelenségeket ábrázolnak, amelyek 
egyszerű optikai folyamatok eredményei. Halók ak

kor alakulnak ki, ha a légkörben lévő jégkristályok
ban megtörik, illetve ezekről visszaverődik a fény. 
Mivel a jégkristályok a kialakulási körülményeik függ
vényében több formát is ölthetnek, és így a fény útja 
is sokféle lehet, rendkívül sok halójelenséget isme
rünk [3-4].

Gyakori halónak számít például a 22°-os haló, a 
melléknap, a melléknap-ív, az érintő ívek, a zenit 
körüli ív és a naposzlop [3]. Ezek egy adott helyen 
évi 80-100 alkalommal is megjelenhetnek, így nem 
véletlen, hogy a történelmi feljegyzések közt is ezek
ből találjuk a legtöbbet. Ott azonban más megneve
zések olvashatók. A 22°-os halót például szokatlanul 
nagy napudvarként vagy Nap körüli szivárványként 
említik, a melléknap pedig gyakorta vaknap, álnap, 
félnap vagy fattyúnap néven szerepel. A mellékna
pok folytatásaként megjelenő melléknap-íveket kilö
vellő tüzes sugarakként vagy fehér zsinórokként je
gyezték fel [2]. Évi 1-5 alkalommal rövid ideig látha
tó, kevésbé kontrasztos ritka halókat is megfigyelhe
tünk, amelyek a különböző alakú és állású jégkristá-
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lyok speciális helyzetéhez 
kötötten alakulnak ki. Ilyen 
például a 46°-os haló, a par- 
hélikus kör, az alsó és felső 
oldalív, a horizont körüli ív, a 
120°-os melléknap vagy a 
Nappal szemközt megjelenő 
ellennap [3-4].

A továbbiakban a Nemzeti 
Múzeum azon metszeteit tár
gyaljuk, amelyek ilyen jelen
ségeket ábrázolnak. A képek 
mind a 17-18. században ké
szültek, mestereik nem min
den esetben ismertek. Az égi 
tünemények ábrázolásán kívül 
német nyelvű kommentárok
kal is ellátták őket. Elemzé
sünkben e feliratok fordításai 
is olvashatók. A Nap és a Hold 
pozíciójának meghatározásá
hoz csillagászati szoftvert 
használtunk. A halószimulá
ciók a HaloSim3-6l program
mal készültek [5].

1. ábra. Modoron és környékén észlelt halójelenségek 1639-ből.

Modori1 tünemények

Egy ismeretlen német mester által készített rézmetsze
ten (MTKcs.T.1087) az 1639- február 8-i, Modoron és 
környékén észlelt „két csodajelnek valódi ábrázolása 
és voltaképpeni leírása” látható (1. ábra). Az 1. ábra 
bal felén a délelőtt 10 órakor látszó három Nap, a 
jobb oldalán pedig az este 10 órai három Hold figyel
hető meg. Ezek a Napot, Holdat s a mellettük megje
lenő melléknapokat és mellékholdakat jelölik. Rajtuk 
kívül körülírt 22°-os naphaló, illetve 22°-os holdhaló 
egyaránt feltűnik. A szöveg szerint az emberek „úgy 
látták, hogy minden Hold lángnyelveket is kibocsá
tott”, azaz az ekkor 9° magasan járó Hold felett hold
oszlop, illetve a mellékholdak mellett a parhélikus 
kör rövid darabjai is megjelenhettek az égbolton (2. 
ábra). A modori ábrán és a hozzá tartozó szövegben 
is feltűnik, hogy ez utóbbit „véres vessző”, illetve „tü
zes kard” névvel illették és a „bűnbánat hirdetőjének”, 
valamint a „Mennyei Atya fenyítésének” eszközeként 
írták le. A metszeten feltüntetett megjegyzés szerint a 
bal oldali mellékhold-ív (azaz a virgács) Lengyelor
szág felé, a jobb oldali (vagyis a kard) pedig Törökor
szág felé mutatott. Ez azonban csak akkor lenne le
hetséges, ha a Hold a kérdéses időpontban nem a 
nyugati, hanem a keleti égbolton járna. Lehetséges 
azonban, hogy az eredeti német szöveg történelmi 
utalást tartalmaz, és ebben az esetben a „gegen” nem 
„felé”, hanem „ellen” jelentéssel bírhat. A szöveg 
ugyan konkrét politikai eseményt nem említ, a törö

1 Modor: Mai neve Módra; 8500 lakosú város Szlovákia Pozsonyi 
kerületében.

kök felé nyúló kard egy küszöbön álló háború rémét 
is kifejezhette. A lengyelek felé forduló virgács jelen
tése ennél problematikusabb, értelmezése a korabeli 
lengyel politika irányvonalától függ [6].

A metszet alatt megjelenő szöveg szinte az apoka
lipszis előfutáraként írja le a megfigyelt összetett haló
jelenséget, megtérésre és bűnbánatra szólítva fel: 
„Mily dicséretes módon rendelte el eleve a mindenha
tó Isten, hogy az apostolokon és a prófétákon felül 
még új csillagokat, üstökösöket és csodajeleket is 
küldött előképe gyanánt és a bűnbánat hirdetőjének, 
még mielőtt elrendelt pusztítását és a megérdemelt 
büntetést a gonosz és alantas világra küldené.” A Bib
liában is több olyan különleges égi és időjárási jelen
ség leírása olvasható, ami a világ pusztulását előzi 
meg. A Jelenések Könyve alapján ismeretes, hogy a 
hetedik pecsét megnyitása után szörnyű katasztrófák 
érik a Földet: tűz- és jégeső pusztít, az égitestek fé-

2. ábra. A modori és a szécsényi metszeteken megjelenő holdhalók 
számítógépes szimulációja.
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nyűket vesztik, és egy égből aláhulló csillag megkese
ríti a vizeket. Ezek, illetve a kortárs közhiedelem alap
ján nem véletlen a végítéletre való utalás a modori 
szövegben. A nappalok és éjszakák körforgása, a 
Hold és a csillagok állandó jelenléte, valamint a felke
lő és lenyugvó Nap megnyugtató állandóságot nyújt
hatott a kor emberének, és egy égbolton feltűnő rend
kívüli tünemény könnyen megbolygathatta ezt a ren
det. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy régen a legijesztőbb 
jelenségek közé tartoztak az üstökösök, a teljes nap- 
és holdfogyatkozás és a különleges égi fények. Az idő 
előrehaladtával egyre több jelenségre született tudo
mányos magyarázat, de sokuk eredete továbbra is 
rejtély maradt. így nem véletlen, hogy még a tanul
tabb emberek is Isten figyelmeztetésének vagy -  
ahogy a metszet szövege is írja -  „nagy bűnbánat né
ma hírnöké”-nek tartották azokat.

A szerző, mintegy bizonyítva a modori előjel hite
lességét és valódi jelentéstartalmát, két korábbi haló
jelenségről, az 1629-ben a szász választófejedelemség 
területén, illetve az 1630-ban a frank vidéken megfi
gyelt három napról is beszámol. Ennek következmé
nyeit, mint írja, „saját bőrünkön is meg kellett tapasz
talnunk”, minden bizonnyal utalva ezzel az 1618-1648 
között dúló harmincéves háborúra. A modori csodajel 
azonban még ennél is rettenetesebb események be
következtét sugallta: a véres kard és a tüzes vessző
nyaláb Isten fenyegető haragjaként rajzolódott ki az 
égen, a lángnyelvek az Úr ítéletét hirdették, és így a 
szerző szerint „bizonyosan egy példátlan és hirtelen 
bekövetkező katasztrófa fenyegetését” hordozták. A 
szövegből Isten haragjának és a szükséges fegyelme
zésnek az okaira is fény derül: „förtelmes volt kedd 
délelőtt 10 órakor három napot látnunk, de még för
telmesebbek Isten számára a világos nappal elköve
tett bűneink, amelyeket a világ szolgáiként, élvetegen

követtünk el a Szentháromság és az isteni tízparan
csolat ellen. Rettenetes volt ugyan látni a három hol
dat a lángnyelvekkel, de még rettenetesebb lesz bű
neink és gaztetteink megérdemelt büntetése nekünk, 
kiknek bár az evangélium fényességét tisztán és ha
misítatlanul hirdetik, és mégis az éjszakában tévely- 
günk és a sötétség műveit követjük el.” Mivel tehát a 
szerző az emberek által elkövetett bűnök sokaságát 
tekinti az égi figyelmeztetés okának, sorai végén bűn
bánatra szólít fel, ezzel együtt pedig a modori halókat 
egy szintre helyezi a Jelenések Könyvé ben megjelenő 
intő jelekkel. Az utolsó sorokban a régóta áhított bé
kéért és irgalomért könyörög, végül pedig a bibliai 
jóslatok valósággá válásának utolsó megerősítéseként 
egy, a Jelenések Könyvéi is megidéző dicsőítő imát 
mond el: „Megváltjuk bűneinket, és hogy a csoda és a 
harag jelei által fenyegető büntetésedet nagyon is 
kiérdemeltük. Csak légy irgalmas és ne taszíts el min
ket magadtól, ne bűneink szerint ítélj, és ne torold 
meg gaztetteinket, hanem hajolj le hozzánk és halld 
meg szegény keresztény néped sóhajait, tekints le 
ránk és lásd, milyen nyomorúság és siralom az osz
tályrészünk. Add nekünk a régóta áhított békét. Ak
kor majd mi is itt a földi hétköznapok, és odaát az 
öröklét mennyei győzedelmes Egyházában egyként 
dicsérünk, magasztalunk és dicsőítünk, és boldog, 
zengő szóval énekeljük János Jelenéseinek 7. fejezeté
ből: »hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek 
örökkön-örökké! Amen.«”

Kereszt a Hold felett

A 17. század második felében készült az a két névte
len rézmetszet (MTKcs.T.961'2 és MTKcs. T.9613), 
amely a Pápa felett 1664. augusztus 3-án feltűnő cso

dajelet ábrázolja (3- ábra). A 
képek és a leírások is sok 
mindenben hasonlítanak egy
másra. Megtudjuk, hogy a 
jelenség éjjel 11 és 12 között 
egy órán át tartott, és ez idő 
alatt a félhold és egy csodála
tos fénykereszt vetekedett 
egymással az égen. Éjfélre 
aztán eldőlt csatározásuk, és 
mint olvashatjuk: „habár a 
Hold igencsak igyekezett a 
keresztnek fölébe kerekedni, 
végül is kénytelen-kelletlen a 
kereszt került fölébe a Hold
nak, illetve alávetette emezt, s 
imigyen kedvező jelre is utal
hat. Ez a kereszt egészen 
fehér és ragyogó fényű volt.” 
Mint a rendkívüli égi jelensé
gek leírásakor oly gyakori, a 
szerzők itt is többféleképpen 
igyekeznek bizonyítani szava
hihetőségüket. Az egyik kép

3. ábra. Pápai halójelenség 1664 augusztusából.
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4. ábra. H asáb  alakú jégkristályok által lé trehozo tt ho ldo sz lo p  és 
felső  é rin tő ív  rajzolhat keresz th ez  haso n ló  fo rm át az égre.

feliratából kiderül, hogy sok ember: „virrasztó kato
nák és egyéb személyek látták”, másikon pedig a szö
veg írója még több hitelt adva a különös jelenségnek, 
egyházi személyekre is hivatkozik. Utóbbi azt is meg
említi, hogy a „varázskereszt”-et még Bécstől három 
mérföldre is megfigyelték.

Természetesen e tüneményre is van már tudomá
nyos magyarázat. Amikor a Hold viszonylag alacso
nyan jár az égen, gyakran figyelhetünk meg alsó és 
felső holdoszlopot. Ilyenkor, ha egy felhőszál úszik a 
holdoszlop elé, könnyen tűnhet úgy, hogy égi keresz
tet látunk. Esetünkben talán ez lehet a legkézenfek
vőbb magyarázat. Mindazonáltal, megfelelő alakú és 
minőségű jégkristályok jelenlétében komplex halóje
lenség is kialakulhat, és ilyenkor akár a Holdat víz
szintesen átszelő parhélikus kör is fénykeresztté egé
szítheti ki a függőleges holdoszlopot. Ebben az eset
ben viszont valószínűleg más halójelenségekről is 
beszámoltak volna, hiszen gyakorlatilag kizárt, hogy a 
holdoszlop mellett csupán ez a sokkal ritkább haló 
jelenjen meg az égen.

Hogyan lehetséges, hogy éjfélre „végül a kereszt a 
világító Holdon nyugodott meg”? Ez a megállapítás 
kizárni látszik a parhélikus kör magyarázatát, hiszen 
az mindig metszi a fényforrást. Valószínűbb tehát egy 
vékony, vízszintes felhősáv jelenléte, amely a felső 
holdoszlopon áthaladva keresztet rajzolt. Ezen kívül az 
is elképzelhető, hogy a holdoszlopot nem lapos jég
kristályokon, hanem közel vízszintesen lebegő hasáb
kristályokon visszatükröződő fény hozta létre. Ilyen
kor a felső holdoszlop akár össze is érhet a 22°-kal a 
fényforrás felett található -  szintén hasábkristályokon 
kialakuló -  felső érintőívvel, és látványos, kereszthez 
hasonló formát rajzolhat az égre (4. ábra).

E jelenségnek a megfigyeléséhez kulcsfontosságú a 
megfelelő időpont, hiszen a Hold horizont feletti ma
gasságának változásával a haló is folyamatosan ala
kul, és csak igen rövid ideig látható. Természetesen

mindig kérdéses, mennyire bízhatunk a régebbi forrá
sainkban. Ha a két szöveg által megadott időpontot 
vesszük alapul, már éjjel 11 órakor is 21° magasság
ban járt a Hold, ami nagy valószínűséggel kizárja a 
holdoszlop észlelhetőségét. Nem szabad azonban 
elfeledkezni arról sem, hogy a korabeli források elő
szeretettel adják meg mind a régi, Julián-naptár sze
rinti, mind a naptárreform utáni új időszámítást. Bár 
Magyarországon 1587 után már a Gergely-naptár volt 
használatban, Európa egyes területein még évtizede
kig, sőt évszázadokig kitartott a régi rendszer. Szem 
előtt kell tehát tartanunk azt a tényt is, hogy legalább 
az egyik képünk bizonyossággal egy német mester 
műve, akinek hazájában egyes helyeken csak a 17-18. 
században vezették be a XIII. Gergely pápa nevéhez 
fűződő naptárreformot. Ha ennek okán a régi időszá
mítást vesszük alapul, éjjel 11 órakor a Hold -3,5°- 
on, éjfélkor pedig 6°-on járt, ami éppen megfelelő 
magasság a fent említett jelenség kialakulásához. A 
régi időszámítás használatát az is megerősíti, hogy a 
kérdéses időpontban a Julián-naptár szerint valóban 
félhold, a Gergely-naptár szerint viszont majdnem 
telihold alakban volt jelen égi kísérőnk. A metszeten 
ábrázolt igen vékony holdsarló egyik esetben sem 
lehetséges, így az csak a művészi ábrázolás eszköze 
lehet.

A modoritól eltérően ezt a halójelenséget nem 
övezték baljóslatú feltevések, és nem kapcsolták fel
tűnését apokaliptikus víziókhoz, isteni büntetéshez. 
Mindkét szöveg óvatos végkövetkeztetése az, hogy a 
félhold fölé kerekedő „fehér és ragyogóan fényes” 
kereszt jó jel lehet. Az égi kereszt kedvező értéke
lése hosszú hagyományra vezethető vissza. Elég, ha 
Nagy Konstantinra gondolunk, akinek 312-ben egy 
látomásban megjelenő kereszt ígért győzelmet a Mil- 
viusz-hídi csatában. Középkori krónikások és művé
szek is többször leírták és ábrázolták ezt az égi „cso
dajelet”, hiszen a kereszténység legfontosabb szim
bólumát vélték ilyenkor kirajzolódni az égen. A 17. 
századi Magyarországon, a török félhold égisze alatt 
egy ilyen jel még összetettebb jelentést hordozha
tott. Bizonyosan reménnyel töltötte el sokak szívét, 
amikor azt látták, hogy az égen felsejlő kereszt egy 
órás viaskodás után a török szimbólumként is meg
jelenő Hold fölé kerül, és -  ahogy a szöveg írja -  
„aláveti” azt. Hogy a jelenséget miként értékelték 
volna az egy héttel később megkötött, súlyos követ
kezményekkel járó Vasvári béke tudatában, azt csak 
találgathatjuk.

Üstökös és haló?

A Nemzeti Múzeum egy 17. századi kisméretű met
szetén (MTKcs. T. 779) Szatmár várfalakkal és sánccal 
erődített látképe látható (5. ábra). A metszet bő 30 
évvel azelőtt készült, hogy a város egy tűzvészben 
szinte porrá égett, illetve várát -  amely az ország 
végvárainak legkeletibb képviselője és egyben az 
Erdélyi Fejedelemség határvára volt -  II. Rákóczi
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5. ábra. Szatmár látképe és egy különleges égi tünemény 1672-ben.

Ferenc elbonttatta. A képen a város előterében a Sza
mos folyó látható, annak partján pedig katonai kísé
rettel egy hatlovas hintó halad. A múzeum két hason
ló művet is őriz Szatmárról, azonban közülük csak az 
egyiken jelenik meg egy égi jelenségeket ábrázoló 
rajz az alábbi felirattal: „1672. március 9—19-ig egy 
ilyen üstökös látszott Magyarországon naponta haj
nali négytől hat óráig”. Ez arra az üstökösre utal, amit 
pár nappal korábban, 1672. március 2-án a lengyel 
Johannes Hevelius fedezett fel. A metszeten azonban 
az üstökös mellett nagyobb hangsúlyt kap a többi, 
félkörívben ábrázolt égi jelenség, amelyekről nem 
esik szó a fönti szövegben. A képen apró csillagok is 
láthatók, amelyek egyes feltételezések szerint a Virgi- 
nidák vagy egy másik ismeretlen meteorraj képvise
lői lehetnek [7].

A metszeten szereplő különös ívek teljes bizonyos
sággal halójelenségek. A félkörív és a három hold 
gyakori tüneményt, a 22°-os halót és a két oldalán 
kifényesedő mellékholdakat ábrázol (6. ábra). A fél
körív tetején feltűnő harmadik hold a 22°-os haló és 
annak felső részén megjelenő felső érintőív találkozá
si pontját jelöli. Ez utóbbi halófajta ugyan nem pont
szerű, hanem ívesen csatlakozik a 22°-os haló legfel
ső pontjához, ám sokszor csak egy erősebb kifénylés- 
nek érzékeljük, így a korai ábrázolásokon gyakori az 
ilyen típusú jelölés.

A nagy félköríven belül egy kisebb kör is felfedez
hető, amely többféleképpen értelmezhető. Ábrázol-

6. ábra. A szatmári haló egy lehetséges interpretációja.
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pontosan tükrözné a látotta
kat, akkor valamivel lejjebb, 
a két mellékhold közé rajzol
ták volna. Elképzelhető tehát, 
hogy ez a részlet a tünemény 
egy későbbi fázisát örökíti 
meg, amikor a Hold már leg
alább 44° magasan járt az 
égen és a körülötte látszó 
halógyűrű teljes körré egé
szült ki. Egy másik interpretá
ció szerint a kisebb kör egy 
koszorú lehet [7], ám annak 
kialakulásához a halót alkotó 
jégkristályokkal ellentétben 

apró vízcseppek szükségesek, így elég ritka, hogy a 
két légköroptikai jelenség egy időben legyen észlel
hető, az pedig biztosan kizárható, hogy a koszorún 
tűnjön fel a kereszt. Elképzelhető az is, hogy a 22°- 
os halón belül egy ritkábban megjelenő, kisebb át
mérőjű körív, a 9°-os haló látható (6. ábra), de a rajz 
ez esetben sem tükrözné a valóságban látottakat a 
9°-os haló mellékholdakhoz viszonyított magasabb 
helyzete miatt.

A kis körön belül ábrázolt kereszt függőleges 
része alsó és felső holdoszlopot, vízszintes része 
pedig a parhélikus kör részletét jelezheti. Holdoszlop 
azonban csak akkor észlelhető, amikor a Hold mind
össze néhány fok magasan jár az égen, az tehát biz
tosan kizárható, hogy holdoszlop és teljes kör alakú 
22°-os haló egyidőben legyen jelen. Maga a csillag
csoport is több kérdést vet fel, hiszen igen valószí
nűtlen, hogy az égbolton az üstökös közvetlen kör
nyezetében figyeltek volna meg meteorokat [7]. Le
hetséges, hogy az üstökös megjelenésével egyidő
ben, de az égbolt más területén fényesebb sporadi
kus, vagy egy nem ismert rajból származó meteoro
kat észleltek, amit a rézmetsző az üstökös mellett 
örökített meg. A rajzon feltüntetett időpontban a 
Hold áthaladt a Tejút sávján, így a csillagok esetleg 
fényesebb galaxisokat is jelölhetnek. Fontos megje
gyezni továbbá, hogy az üstökös és a Hold a kérdé
ses időpontban nem egymás alatt, hanem előbbi az 
északkeleti horizont közelében, utóbbi pedig a dél
nyugati égbolton járt.

A fentiekből látható, mennyire kérdéses, hogy a 
metszeten bemutatott jelenségek megfigyelhetők vol
tak-e egyszerre az égen. Az üstökössel ellentétben a 
halójelenségek általában rövidebb életűek, olykor 
ugyan pár napon át kitartanak, de többnyire csak per
cekig vagy órákig észlelhetők. Az pedig elég valószí
nűtlen, hogy a halót létrehozó magasszintű felhőkön 
keresztül is láthatóvá váljon a 3,4-4 magnitúdó fényes
ségű [7] üstökös, így nagy bizonyossággal mondhat
juk, hogy a művész eltérő időben megfigyelt jelensé
geket ábrázolt.
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Tüzes kereszt és lángoló sugarak
A német Elias Baeck által készített alkotáson (MTKcs. 
Т. 7103) „annak a rettenetes égi jelenségnek valódi 
képmása” látható, „amelyik ... január 16-án ... Szé- 
csényben mutatkozott” (7. ábra). A szövegben nem 
jelenik meg évszám, de Réthly Antal gyűjteménye 
alapján [1] a megfigyelés 1729-ből származik. A met
szeten a város egy részlete is látható, ám egyes véle
mények szerint az nem tükrözi hűen a valóságot, a 
kolostor és a templom környezete ugyanis akkoriban 
máshogy festhetett [8-91-

A rajz alatti szöveg szerint „Este 6 óra után három 
Hold tűnt fel a tiszta égen, közülük a középső és ter
mészetes (akkor) majdnem telihold felületét teljesen 
kitöltötte egy tüzes keresztre feszített férfialak, mel
lékholdjaiból pedig lángolva előtörő sugarak látszot
tak. ... Mindez kilencig tartott, s ugyan a két mellék
hold végül eltűnt, az igazi Hold mellett még két fehér 
körjel maradt úgy éjféltájig.”

A fenti napon a Hold este 6 óra előtt két mellékhold 
kíséretében kelhetett fel, illetve a néhány perccel ké
sőbb már 2° magasan járó égitest alatt és felett -  hason
lóan a korábban bemutatott pápai jelenséghez -  hold
oszlop is megjelenhetett (2. ábra). A szöveggel ellen
tétben a „keresztre feszített férfialak” biztosan nem a 
telihold felületén, hanem annak közvetlen környezeté
ben látszódhatott. Alacsony szintű felhők sem kelthet
ték ezt a képzetet, mert a szöveg alapján tiszta volt az 
ég. A később említett „mellékholdakból lángolva előtö
rő sugár” és a „fehér körjel” parhélikus körre utalhat, 
ami a holdoszlopon és a mellékholdakon vízszintesen 
áthaladva kezdetben kereszt alakot formálhatott. A 
másik fehér körjel 22°-os halót is jelölhet.

Az összetett jelenség egyes részei korán eltűntek, 
míg mások egészen éjfélig látszódtak. Lehetséges, 
hogy a szövegben olvasható információkkal ellentét
ben a két mellékhold nem tűnt el, csupán a holdma
gasság változásával olyanformán változtak meg, hogy 
elnyúlt fehér foltként olvadtak látszólag össze a szin
tén fehér parhélikus körrel.

Az égbolton megjelenő tünemények rémisztő szen
zációként hatottak. A csodajel a szöveg szerint „ezrek
re ijesztett rá, különösképpen a nevezett városka és a 
környező falvak lakóira, de leginkább az ottani feren
ces kolostort olyaténképpen riasztotta fel, hogy [a 
szerzetesek] valamennyien a vacsorájuk mellől ugrot
tak talpra, hogy ezt a szokatlan kuriózumot, a rettene
tes égi jelet megvizsgálják.”

Az észlelők ezt a halót is isteni üzenetnek vélték. 
Ezúttal azonban a tüzes keresztet, illetve a megfeszí
tett Krisztus képmását a pápai tüneménnyel ellentét
ben nem pozitív, hanem negatív előjelként ítélték 
meg. A modori jelenségekhez hasonlóan figyelmezte
tésként értékelték ezeket, és úgy vélték, hogy a mér
hetetlen emberi gyarlóság miatt jelentek meg. Éppen 
ezért a szöveg zárásaként a metszet alsó részén egy 
párrímes formában írott, bűnbánatra felszólító szöveg 
jelenik meg: „Az ég jósága ez időben intő jeleket ad 
látnunk, hogy magunkba szálljunk.”

Cikkünkben a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjtemé
nyében található, légköroptikai jelenségeket ábrázoló 
metszeteket elemeztük, amelyeken többnyire gyakran 
észlelhető halókat találtunk. Ha a képeket összeha
sonlítjuk a modern halószimulációkkal [5], lényeges 
eltéréseket láthatunk, amelyek részben a művészi 
ábrázolásmód sajátosságaival magyarázhatók. A képe
ken dokumentált égi tünemények azonosítását tovább 
nehezítheti, hogy a megfigyelő később újraértelmez
hette a látottakat, illetve össze nem tartozó jelensége
ket is egy síkra helyezhetett. Ráadásul az alkotó nem 
feltétlenül volt szemtanúja az eseményeknek, hanem 
egy korábbi képet másolhatott, vagy mások elbeszélé-
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sére hagyatkozva próbált olyat megjeleníteni, amihez 
hasonlót még sohasem látott, és ez még több pontat
lanságot eredményezhetett. Ahogy a gyűjtemény neve 
és a metszeteken olvasható szövegek is mutatták, 
csodajelként értelmezték e rendhagyó égi jelensége
ket, és a kor kulturális olvasatában keresztény szim
bólumokként, pozitív vagy negatív ómenként, illetve 
szinte kivétel nélkül Isten figyelmeztetéseként vagy 
üzeneteként jelentek meg.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozóinak, 
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GYÓGYSZERHORDOZÓ NANORÉSZECSKÉK
Kiss Éva

ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék

A kolloidkémia jelenkori alkalmazásai között kiemelt 
szerepet kapnak a korszerű gyógyszerhordozó rend
szerek. Ez köszönhető mind a változatos megoldá
sok lehetőségének, mind annak, hogy egészségünk 
valamennyiünk számára fontos. Az új hatóanyagok 
keresése, azonosítása, szintézise mellett az ismert 
gyógyszermolekulák hatásosabb formában való al
kalmazása is nagymértékű javulást eredményezhet a 
terápiában. A hatóanyagok már eddig is változatos 
gyógyszerformákban jelentek meg (tabletta, injek
ció, kenőcs, kapszula stb.) a felhasználás helyéhez, 
módjához alkalmazkodva. A korszerű, kolloidális 
gyógyszerhordozónak további speciális feladatokat 
kell ellátnia. Ezek közül a legfontosabb a szabályo
zott, vagy programozott hatóanyag-leadás, valamint 
az irányított hatóanyagtranszport. Ennek megvalósu
lása ugyanis lehetővé teszi, hogy kisebb mennyiségű 
gyógyszerrel, ritkább adagolással, vagy rövidebb 
idejű kezeléssel érjük el ugyanazt a terápiás hatást, 
így kímélve a szervezetet és jelentősen mérsékelve a 
mellékhatásokat.

Az ELTE Természettudományi Karán a Kémiai Inté
zetben folynak gyógyszertranszportra alkalmas nano- 
részecskékkel kapcsolatos kutatások. Az Európai Lép
tékkel a Tudásért, ELTE című pályázatunk során be
szerzett FEI Quanta 3D pásztázó elektronmikroszkóp 
lehetőségei (ezekről a Fizikai Szemle 2011. októberi 
számában már beszámoltunk) nagymértékben segítik 
az ilyen irányú munkánkat. Az alábbiakban a gyógy
szertranszport céljáról, módszereiről, a felhasználható 
részecskék előállításáról és a vizsgálati eljárásokról 
adunk rövid áttekintést.

A gyógyszerhordozó részecskék jellemzése
A kolloidális gyógyszerhordozók szerves vagy szer
vetlen anyagból felépülő, 10 nm és 100 jtm közötti 
méretű, jellemzően a nm-es mérettartományba eső 
részecskék, amelyek alkalmasak arra, hogy gyógy
szermolekulákat fogadjanak magukba. Kis méretük
nek köszönhetően megváltoztatják az aktív anyag 
eloszlását a szervezetben, növelik a koncentrációt a 
célszervben, így fokozva a hatékonyságot és csök
kentve a toxicitást. Képesek a nem vízoldható ható
anyagokat megfelelő diszpergált formában tartani, 
ezáltal növelni a biohasznosulást. Ezen funkciók ellá
tása szempontjából meghatározó fontosságú a gyógy
szerhordozó típusa, felépítése, szerkezete és különös
képpen a mérete.

A kolloidális gyógyszerhordozók két fő csoportba 
sorolhatók. A polimer gyógyszerhordozók közé tartoz
nak a polimer mikro- és nanorészecskéken kívül a mik- 
rogélek, dendrimerek (elágazó szerkezetű, gömbszerű 
polimer molekulák) és a polimer-hatóanyag konjugátu- 
mok is. A másik nagy csoportba azok a gyógyszerhor
dozók tartoznak, amelyek kisebb egységek, molekulák 
spontán asszociációja útján keletkeznek, és többnyire 
rendelkeznek egy hatóanyag-szállításra alkalmas üreg
gel. Erre utal az elnevezésükben a „szórna” utótag. A 
liposzómák lipid molekulákból álló asszociátumok, 
míg a blokk-kopolimerekből poliszómák, kicsiny kol
loid részecskékből pedig kolloszómák képződnek. 
Ezek mérete a néhány 10 nm-től a több 100 |im-ig terje
dő tartományban előre tervezhető a felépítő egységek 
megválasztásával. Ismerünk ezen kívül szervetlen anya
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gokból, például szilikából, fémoxidokból előállított 
nanorészecskéket is, amelyek a gyógyszerhordozó fel
adat mellett különösen jól hasznosíthatóak lehetnek a 
diagnosztikában kontrasztanyagként, valamint egyéb 
orvosi segédanyagként. A nemesfém, illetve félvezető 
nanorészecskék speciális optikai tulajdonságuk miatt 
jutnak kiemelt szerephez.

Az utóbbi évtizedekben gyorsan növekszik azon 
tudományos közlemények mennyisége, amelyekben 
ezen gyógyszerhordozók fejlesztéséről számolnak be. 
Néhány, elsősorban rákterápiában használt liposzó- 
más készítmény már az orvosi gyakorlatba is bekerült, 
és több más rendszer a klinikai vizsgálatok különböző 
lépcsőjére jutott el. Egy tavalyi összefoglaló tanul
mány szerint a nanoméretű részecskék forradalmasí
tották a gyógyszertranszportot, mivel lehetővé tették, 
hogy segítségükkel a hatóanyag a célszervhez jusson 
el az egészséges szövetek terhelése nélkül [1], Ehhez 
kémiai, fizikai, biokémiai módszerekkel azt kell meg
oldani, hogy a nanorészecskét ellássuk az irányító 
molekulákkal, vagyis funkcionalizáljuk, célba juttas
suk, és eközben vizuálisan kövessük.

A polimer alapú nanorészecskékben rejlő lehetősé
geket intenzíven kutatják az utóbbi években [2], Az 
alapanyagok közül a poliészter típusú politejsav 
(PLA) és poliglikolsav (PGA), valamint kopolimerjeik 
(PLGA) azért állnak az érdeklődés középpontjában, 
mert kiváló a biokompatibilitásuk, valamint biológiai
lag lebonthatóak, és bomlástermékeik nem toxikusak. 
Ezek az előnyös tulajdonságok már néhány évtizede 
ismertek. Több orvosi területen már korábban alkal
maztak ilyen anyagból készült eszközöket, például a 
sebészetben a felszívódó sebvarró cérnát. Az utóbbi 
évek felismerése az, hogy a biokompatibilis poliészte
rek ideális alapanyagai a változatos kolloidális gyógy
szerhordozóknak, mikrogömböcskék, mikrokapszu- 
lák, nanorészecskék, pelyhek, implantátumok, filmek 
állíthatók elő ezekből a gyógyszerészeti és élelmiszer- 
ipari feladatokra engedélyezett anyagokból.

A PLA és PLGA részecskék azon előnyös tulajdon
sága, hogy biológiailag lebonthatók, nem csupán az
zal jár, hogy a gyógyszerhordozó feladata teljesítése 
után szinte nyomtalanul eltűnik a szervezetből, ha
nem lehetővé teszi a szabályozott vagy programozott 
hatóanyag-felszabadulás megvalósítását. A polimer 
alapanyag szerkezeti, fizikai jellemzői ismeretében 
pontosan megtervezhető, hogy a szervezetben milyen 
ütemben degradálódjon, és így a hatóanyag felszaba
dulását és a szervezetben való eloszlását pontosan 
szabályozni lehet a megkívánt néhány napos vagy 
hónapos időtartamban.

Előállítás és méret

A PLA és PLGA gyógyszerhordozó részecskéket szá
mos módszerrel lehet előállítani. Ezek közül azok a 
célravezetőbbek, amelyekben nem a polimerizációs 
folyamatot kell úgy vezetni, hogy azonos méretű kol
loid részecskéket eredményezzen, hanem a kész poli-

átmérő (pm)
1. ábra. Gyógyszerhordozó mikrorészecskék méreteloszlása, [51 
nyomán.
mer oldatából indulnak ki. Ezekhez a felhasználások
hoz a részecskéknek nemcsak biológiailag lebomló- 
nak és biokompatibilisnak kell lennie, hanem ponto
san szabályozott méretűnek és méreteloszlásúnak is. 
A méret nagyon fontos abból a szempontból is, hogy 
a szervezetben milyen lesz az eloszlása és mennyi 
ideig tud a vérkeringésben maradni. A méret termé
szetesen a hatóanyag-felszabadulást is szabályozza. A 
következőkben néhány példát mutatunk be annak 
illusztrálására, mennyire fontos a gyógyszerhordozó 
mérete az egyes alkalmazásokban. Mikroméretű ható
anyag-hordozó részecskéket már régebben állítanak 
elő. A nanoméretű gyógyszerhordozók előállítása, 
amihez a meglévő módszerek fejlesztése, módosítása 
volt szükséges, viszonylag új terület. Ezektől elsősor
ban a célzott hatóanyagtranszport megoldása eseté
ben várnak sokat.

A méretnek, a felületi tulajdonságok mellett igen 
fontos szerepe van abban, hogy a szervezetben hova 
fognak kerülni és hol fognak felhalmozódni a nanoré
szecskék. Bizonyos méretűek a májban, vagy a csont
velőben találhatók meg nagy mennyiségben a szerve
zetbe való bejuttatás után. A 300 nm-nél nagyobb mé
retű részecskék a lépben gyűlnek fel. A 100 nm-nél 
kisebb részecskéknek van esélyük, hogy átjuthatnak a 
vér-agy gáton, és így lehetővé teszik bizonyos ideg- 
rendszerei betegségek lokális gyógyítását [3, 4]. A cél
zottan a tüdőbe juttatott gyógyszerhordozó részecskék 
optimális mérettartománya a mikrométeres.

2. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a PLGA lemezkék
ről, amelyek 5% PEG-et tartalmaznak, [6] nyomán.

4 1 4 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 /1 2



3■ ábra. A hatóanyag-felszabadulás mértéke kis PLGA lemezkékből, 
amelyek összetételét különböző típusú polietilénglikollal (PEG) 
módosították, [6] nyomán.

A 10-100 jim tartományba eső mikrogömböcskéket 
általában emulziós/oldószer elpárologtatásos eljárás
sal állítják elő. Az 1. ábra arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a részecskék szűk méreteloszlása két szempont
ból is kedvező.

A kívántnál kisebb méretű részecskék az élő szer
vezet természetes védekező mechanizmusa során a 
fagocitózis következtében gyorsan kiürülhetnek a 
szervezetből. Az ideálisnál nagyobb méretű részecs
kék pedig már nem alkalmasak az injekcióban való 
bejuttatásra. Az elektronmikroszkópos felvételeken 
jól látszik a részecskék közel azonos mérete (A rend
szer), illetve a kisebb-nagyobb részecskék együttes 
jelenléte (B rendszer).

Wang és munkatársai 1 pm körüli átmérőjű, ko
rong alakú részecskék (2. ábra) előállításáról számol

4. ábra. PLGA nanorészecskék atomerő-mikroszkópos (felül) és 
pásztázó elektron mikroszkópos (alul) képe [81.

300-1

tak be [6]. Ehhez a PLGA polimert egy másik, szintén 
biokompatibilis polimerrel (PEG) kombinálták. A ré
szecske-összetétel változtatásával különböző mérté
kű, időben elnyújtott hatóanyag-felszabadulást értek 
el (3- ábra). A polimer részecskébe zárt hatóanyag 
ebben a vizsgálatban a rák sugárkezelése során hasz
nált, bomlékony gyógyszer. Arról számoltak be, hogy 
a hordozó alkalmazásával csökkenthető volt a bevitt 
mennyiség ugyanakkora terápiás hatás mellett.

A számos eljárás között, amelyekkel polimer nano- 
részecskéket lehet előállítani, a nanoprecipitáció egy
szerű, gyors és gazdaságos technika. Fessinek és 
munkatársainak sikerült először hatóanyagot kapszu
lázni ezekbe a részecskékbe [7]. A nanoprecipitáció- 
hoz vízzel elegyedő oldószerben kell feloldani a poli
mert, majd ezt az oldatot keverés közben vízhez adni, 
ami a polimer kicsapószere. Miután a szerves oldó
szert elpárologtatjuk, a polimer részecskék vizes disz
perzióját nyerjük. A részecskék gömb alakúak, szűk 
méreteloszlást mutatnak, átmérőjük nanométeres mé
rettartományba (100-300 nm) esik. A kis méretet és a 
jó kitermelést az oldószer polaritásának növelésével 
és a polimer-koncentráció csökkentésével lehet elér
ni. Könnyen, gyorsan, egy lépésben kivitelezhető 
módszer.

A központi idegrendszert érintő betegségek lokális 
kezelése nehézségbe ütközik. A vér-agy gát elhatárol
ja a központi idegrendszert a szervezet többi részétől, 
és védi az agyat az idegen, toxikus anyagoktól. Ez a 
gát azt is megnehezíti, hogy a központi idegrendszer 
kóros elváltozásainak gyógyszerei eljussanak a meg
felelő helyre. Az eddigi vizsgálatok szerint csak a 100 
nm-nél kisebb méretű részecskék esetében van esély 
arra, hogy segítségükkel a hatóanyagok elérjék az

5. ábra. Nanoprecipitációval előállított, 100 nm-nél kisebb, fluo
reszcens jelzőanyagot tartalmazó PLGA nanorészecskék elektron
mikroszkópos (felül) és atomerő-mikroszkópos (alul) képe [4],
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agyat. A nanoprecipitáció körülményeinek módosítá
sával, adalékanyagok alkalmazásával sikerült körülbe
lül 50 nm átmérőjűre csökkenteni az előállított PLGA 
nanorészecskék átlagméretét. A vér-agy gáton való 
átjutás tanulmányozásához a részecskék fluoreszcens 
jelzőanyagot tartalmazó változatát kell elkészíteni. A 
fluoreszcein nátriumsót tartalmazó PLGA részecskék
ről készült felvételek láthatóak az 5. ábrán.

A hatóanyag bevitele és felszabadulása

A kolloidális gyógyszerhordozó részecskébe a ható
anyagot az előállítás során kell bejuttatni. A formulá- 
zás sikerességét leggyakrabban két paraméter segít
ségével értékelik. Az egyik a hordozó rendszer ható
anyag-tartalma, amely néhány százaléktól akár 50%- 
ig is változhat. A másik szintén fontos érték a kap- 
szulázási hatékonyság, ami azt fejezi ki, hogy az eljá
rás során a felhasznált hatóanyag hányad részét sike
rült a hordozóba bevinni, míg a maradék, ami nem 
épül be, a veszteség. Mindkét gyógyszerészeti para
méter növelésére törekszünk. Mivel a méretnek meg
határozó szerepe van a hatóanyag szállításában, el
oszlásában és a hasznosulásban, lényeges kérdés az, 
hogy a hatóanyag-bevitel nem módosítja-e a kedve
zőnek ítélt méretet, illetve méreteloszlást egy adott 
hordozó rendszer esetében. Szisztematikus vizsgála
tokat kell végezni, hogy megtaláljuk az optimális 
formulázási módszert, amelynek eredményeképpen a 
hatóanyagot is be tudtuk juttatni a nanorészecskébe, 
és a méret is a kívánt tartományban marad [91. Gyak
ran tapasztalható olyan méreteloszlás-változás, ami a 
részecskék összetapadására, aggregációra utal. Gon
dot kell tehát fordítani annak vizsgálatára is, hogy a 
hatóanyag jelenléte hogyan befolyásolja a nanoré
szecskék kolloidstabilitását. Ezek a folyamatok sza- 
bályozhatóak olyan kísérleti paraméterekkel, mint az 
oldószer minősége, a pH, a szerves és vizes fázis 
aránya az előállítás során, különböző adalékanyagok 
alkalmazása.

A polimer gyógyszerhordozó részecskék lehetnek 
pórusosak is. Ekkor a hatóanyag felszabadulásához a 
hordozó felületi degradációja mellett a diffúzió, kiol
dódás, és a hordozó tömbfázisbeli degradációja is 
hozzájárul. Amennyiben elnyújtott hatóanyag-felsza
badulásra van szükség, ezek a folyamatok inkább a 
mikrométeres hordozó részecskék esetében használ
hatók ki.

Felületmódosítás

A tárgyalt gyógyszerhordozók alapvetően kolloid- 
rendszerek, így központi kérdés a stabilitásuk, amely 
meghatározza, hogy az ilyen típusú hatóanyag-formu
lák ki tudják-e fejteni a kívánt hatást. Meg kell akadá
lyozni, hogy a gondosan beállított méretű részecskék 
aggregálódjanak és ezáltal megváltozzon a transzport
tulajdonságuk, ami meghiúsítaná a célba jutást. A

6. ábra. Különböző módszerekkel előállított PLGA mikrorészecskék 
pásztázó elektronmikroszkópos képe, [10] nyomán.

felületmódosítás egyik szerepe éppen a sztérikus sta
bilizálás, aminek eléréshez a részecskék felületén 
polimer molekulák adszorpciója az egyik lehetséges 
megoldás. Tekintetbe kell venni azt is, hogy egy ilyen 
módosítással beavatkozunk a biológiai rendszerben 
való viselkedésébe is. Megfigyelték, hogy a szfériku
sán stabilizált részecskék csökkent fehérjeadszorpciót 
mutatnak, kevéssé halmozódnak a májban, és hosz- 
szabb ideig tartózkodnak a véráramban. A polietilén 
glikollal végzett felületmódosítás esetében sikerült 
kombinálni két feladatot: a stabilizálást és a biokom
patibilitás növelését.

A polietilénglikol (PEG) biológiai rendszerekkel 
való összeférhetősége miatt a gyógyszer- és élelmi
szeriparban is széles körben alkalmazott segédanyag. 
A molekula régóta ismert arról a tulajdonságáról is, 
hogy hatóanyag-molekulákhoz kapcsolva előnyösen 
befolyásolja azok szervezetbeli eloszlását, útját, felszí
vódási sebességét. Ez részben azzal függ össze, hogy 
a szervezet természetes védekező mechanizmusát 
mintegy kijátszva, álcázza az adott vegyületet. Ezt a 
természetét, amely a molekula hidrofil és nemionos 
jellegéből következik, előszeretettel és eredményesen 
használják ki a kolloidális gyógyszerhordozók eseté
ben is [11], Ilyen PEG molekulákból álló bevonat a 
gyógyszerhordozó felületén hozzájárul az adott rend
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szer biokompatibilitásának javításához, így mód van 
arra, hogy megvalósuljon például a tervezett, hosszú 
idejű hatóanyag-leadás.

A célba juttatás szintén a részecske felületén végre
hajtott kémiai, biológiai módosítás, amelynek során 
specifikus felismerő molekulákat rögzítenek a felszín
re, amelyek segítik a részecske felhalmozódását a 
kíván szervben, vagy sejtek környezetében.

Mindebből kitűnik, hogy a gyógyszerhordozó na- 
norészecskék igen komplex rendszert alkotnak, ami
nek egy még összetettebb rendszer, az élő szervezet 
körülményei között kell teljesítenie. Azokban a pél
dákban, amiket röviden említettünk, ennek főleg egy 
jellemzőjét, a méretet igyekeztünk megragadni, ami 
nyilván egyszerűsítés, bár jelenlegi tudásunk szerint a 
méret és méreteloszlás sok szempontból meghatározó 
paraméter.
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A PAKSI ATOMERŐMŰ KIS ES KÖZEPES AKTIVITÁSÚ 
RADIOAKTÍV HULLADÉKAINAK MENNYISÉGI 
ÉS MINŐSÉGI ELEMZÉSE Horváth András

ELTE TTK Fizikai Intézet

Jelen írásban a Paksi Atomerőműben keletkező kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékok forrásait, 
mennyiségi adatait tekintem át. Becslést végzek a kö
vetkező években keletkező hulladékok várható mennyi
ségére. Megvizsgáltam, bogy a 2003-as súlyos üzemza
var hatására miként változott meg, valamint a teljesít
ménynövelés hatására hogyan fog megváltozni a hul
ladékok mennyisége. A cikk végén pedig becslést adok 
a hulladékos hordók felületi dózisteljesítményére.

A Paksi Atomerőmű névleges villamos teljesítménye a 
teljesítménynövelési program 2009- novemberi befeje
zésével már 2000 MW. Ezzel Magyarország villamos- 
energia-termelésében meghatározó szerepet tölt be, 
annak mintegy 40%-át adja.

2010-ben a Paksi Atomerőmű négy blokkja össze
sen 15761 GWh villamos energiát termelt. A megter
melt 1 kWh villamos energia értékesítési ára 2010-ben 
11 forint 16 fillér volt. Az atomerőmű az egyéb villa
mos energiát termelő erőművekkel összehasonlítva 
(üzemszerű működés esetén) a legkevésbé környe
zetszennyező, nem bocsát ki szén-dioxidot. így a Pak

si Atomerőmű Magyarország számára mind energeti
kai, mind környezetvédelmi, mind pedig gazdasági 
szempontból nélkülözhetetlen [1].

Az elemzés fontosabb célkitűzései a következők:
1. A Paksi Atomerőműben keletkező kis és köze

pes aktivitású radioaktív hulladékok forrásainak átte
kintése.

2. Az eddigi adatok alapján annak megvizsgálása, 
hogy milyen biztonsággal becsülhető a hulladékok 
mennyiségének növekedése a következő években.

3. A 2003-as súlyos üzemzavar elemzése a kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékok keletkezésé
nek szempontjából.

4. Annak becslése, hogy a teljesítménynövelés mi
lyen hatással lesz a kis és közepes aktivitású radio
aktív hulladékok mennyiségére.

A tanulmány alapvetően forráselemzés, de tartal
maz saját számolásokat a hulladék keletkezés ütemé
ről, a 2003-ban bekövetkezett üzemzavar elemzésé
ről, a teljesítménynövelés hatásáról a radioaktív hulla
dékok mennyiségére, valamint a hulladékcsomagok 
felületi dózisteljesítményéről.
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A radioaktív hulladékok definíciója

Radioaktív hulladékoknak azokat a radioaktivitást 
tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további fel- 
használásra már nem alkalmasak, illetve azok felhasz
nálójának, birtokosának nincs szándékában azokat a 
jövőben sem újrahasznosítani.

Magyarországon a radioaktív hulladék definícióját 
az MSZ 14344 számú 1988-as szabvány adja meg. 
Eszerint a radioaktív hulladék „olyan hulladék anyag, 
amely a sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhe
tő közönséges hulladékként.”

Radioaktív hulladék alatt értendő tehát minden, 
további felhasználásra nem szánt, ipari, mezőgazdasá
gi, egészségügyi, oktatási vagy kutatási tevékenység
ből származó radioaktív anyag. [2]

A radioaktív hulladékok kategorizálása

A radioaktív hulladékokat nagyon sokféle kategóriá
ba, csoportba sorolják, e tekintetben a nemzetközi 
gyakorlat sem egységes. A legtöbb országban a hulla
dékok pontos kategorizálásának fontos gyakorlati 
jelentősége van, mivel a különböző csoportba tartozó 
hulladékok más-más módon kerülnek átmeneti táro
lásra, majd végleges elhelyezésre.

Magyarországon a radioaktív hulladékok osztályo
zása az alábbi szempontok alapján történik:

• Halmazállapot szerint
• Hőfejlődés szerint
• Felezési idő szerint
• Felületi dózisteljesítmény szerint
• Aktivitáskoncentráció szerint
A kis aktivitású hulladékok egészségkárosító hatása 

nagyon alacsony. (A kategória alsó határát nem szab
vány, hanem egy magasabb rendű jogszabály határoz
za meg.)

Amennyiben a hulladék egy bizonyos szintnél már 
kisebb veszélyt jelent a környezetre, abban az eset
ben nem kell szabályozást alkalmazni. Ekkor a hulla
dék kivonható az atomtörvény alól, tehát nem kell 
radioaktív hulladékként kezelni. Ezeket a szinteket 
nevezzük mentességi szinteknek. A mentességi szint 
fogalma 1997-ben került be a magyar törvénykönyvbe 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ajánlá
sa alapján.

A mentességi szint aktivitásként (kBq) és aktivitás
koncentrációként (kBq/ kg) is értelmezhető. A men
tességi szint meghatározásának alapja a sugárvédelem 
dóziskorlát rendszere. Külön táblázatokban adják 
meg az értékeket, izotóponként, aktivitásban és akti
vitáskoncentrációban. A mentességi szint alatti radio
aktivitás sem külső (a sugárzás veszélyének kitett 
ember testén kívüli), sem belső (belégzés vagy lenye
lés révén inkorporált) sugárterhelésként nem jelenthet 
reális egészségkárosító kockázatot a vele kapcsolatba 
kerülő egyénekre. Bár sem a rendelet, sem az IBSS 
(NAÜ Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat) nem 
tartalmaz explicit dózisszintet, az alkalmazott érték 
(0,01 -  0,1) mSv/év.

A gyakorlatban a mentességi szintek ismeretében is 
szokták aktivitáskoncentrációk szerint besorolni a 
radioaktív hulladékokat:

_  AKs  = y '  ____ l_
V  MEAK,

ahol S a veszélyességi mutató („hazard index”), 
MEAK, az z'-edik radioizotóp mentességi aktivitáskon
centrációja (kBq/kg), AK, az z'-edik radioizotóp aktivi
táskoncentrációja (kBq/kg).

S különböző értékei szerinti kategóriák:
• kis aktivitáskoncentrációjú: S < 103,
• közepes aktivitáskoncentrációjú: 103 < .S' < 106,
• nagy aktivitáskoncentrációjú: S> 106.

A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékainak fajtái és formái 
A szilárd radioaktív hulladékok forrásai
Az atomerőműben az üzemeltetés során keletkezett 
kis és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladé
kok főbb forrásai a következők: az üzemeltetés és a 
karbantartás során keletkezett úgynevezett „puha” 
hulladékok (például ruhák, egyéni védőfelszerelések, 
fóliák, rongyok). Elhasználódott és felaktiválódott, 
vagy felületileg szennyezett szerelvények, berendezé
sek, átalakításból származó építési anyagok (például 
betontörmelék, faanyag, üveg...). Karbantartó műhe
lyekben képződött fémhulladékok, elhasználódott 
szerszámok, gáztisztító rendszerek elhasználódott 
szűrői [31.

A szilárd radioaktív hulladékok gyűjtése
Az atomerőmű ellenőrzött zónájának épületeiben a 
keletkező szilárd hulladékok kezelésének első fázisa 
a szelektív gyűjtés. Ez már a keletkezés alkalmával 
szervezetten történik. A szelektív gyűjtésre az atom
erőmű belső szabályzattal rendelkezik, amelynek be
tartását rendszeresen ellenőrzik. A megfelelő kezelés 
érdekében a munkavégzési folyamat megkezdése 
előtt a helyszínen kellő számú és fajtájú gyűjtőedényt 
biztosítanak.

A keletkező hulladékokat fémvázra helyezett 50 1-es 
műanyag zsákba, vagy 2001-es fémhordókba gyűjtik. A 
hordók fedelén jól olvashatóan fel kell tüntetni a hordó 
alfanumerikáját, a hordóba helyezett hulladékok fajtáját 
(NT -  nem tömörített, T -  tömörített, HP -  „helyreállítá
si projekt”, a 2003-as súlyos üzemzavar felszámolása 
közben keletkezett hulladék), a hordó felületi dózistel
jesítményét (pSv-ben), és a hordó súlyát. (Egy hordóba 
maximálisan 240 kg tömegű hulladék helyezhető el.)

Ha a hulladék méretei nem teszik lehetővé a köz
vetlen elhelyezést a gyűjtőedénybe, a feldarabolásról 
a hulladéktermelő szervezetnek kell gondoskodnia. A 
tárgyakat olyan méretűre kell darabolni, hogy a 200 
1-es hordó optimális térkitöltése és fedelének zárható
sága biztosított legyen.
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2. ábra. A bepárlási maradékok mennyiségi adatai évről-évre.

A szelektív hulladékgyűjtést követően az alábbi 
hulladékcsoportok különböztethetőek meg: normál 
hulladék, veszélyes hulladék, valamint ipari hulladék.

A folyékony radioaktív hulladékok összetétele
Az atomerőműben az üzemeltetés és a karbantartások 
során keletkezett kis és közepes aktivitású folyékony 
radioaktív hulladékok főbb összetevői a következők: 
bepárlási maradékok, elhasznált primerköri ioncseré
lő gyanták, elszennyeződött technológiai bórsavolda
tok (primerköri szervezetlen szivárgások, leürítések 
és légtelenítések). Továbbá aktív oldószerkeverékek 
(mosóbenzin, alkohol, petróleum) és olajok, dekonta- 
mináló oldatok (helyiség-, illetve berendezés-dekon- 
taminálások), evaporátorsavazó oldatok, aktív isza
pok, primerköri laboratóriumi és mosodai hulladé
kok, szennyezett zuhanyvizek.

Az atomerőműben a technológiai adottságok és a 
szelektív hulladékgyűjtés jelenlegi szintje alapján a 
fentiekben felsorolt folyékony hulladékok gyűjtése és 
kezelése folyik. A felsorolásban látható első néhány 
hulladékcsoportot csurgalékvizeknek nevezzük. Po
tenciális radioaktívhulladék-források még a szekun
derkor elszennyeződésekor (gőzfejlesztő-szivárgás) a 
gőzfejlesztő leiszapolásból származó folyékony hulla
dékok, az 5. számú víztisztító gyantái, regenerátuma, 
mosó és lazító vizei, a kondenzátum tisztító gyantái, 
regenerátuma, mosó és lazító vizei. [4]

A folyékony radioaktív hulladékok mennyisége
Az atomerőműben tárolt összes folyékony hulladék 
mennyisége: 6645,6 m3. A teljes rendelkezésre álló 
tárolókapacitás 10 020 m3 [4], (Ebben nincs benne az 
üzemzavari tárolókapacitás, ami összesen 1560 m3.)

• Bepárlási maradékok
Az atomerőmű üzemeltetése során eddig összesen 

5925 m3 bepárlási maradék keletkezett, amelyből 
1300 m3 a-sugárzókkal szennyezett. Az eddig keletke
zett éves mennyiségeket a 2. ábra szemlélteti.

• Elhasznált primerköri ioncserélő gyanták
A folyékonyhulladék-tároló rendszer módosításával 

az üzemeltetés alatt a gyantákat együttesen tárolják. 
Az 1999 óta keletkezett gyantamennyiségeket mutatja 
a 3 • ábra. Figyelembe véve az elhasznált gyanták 
mennyiségét (összesen 169,86 m3) és a rendelkezésre 
álló tárolókapacitást (870 m3) feltételezhető, hogy a 
tárolókapacitás elég lesz az atomerőmű teljes élettar
tama alatt a keletkező gyantamennyiségek átmeneti 
tárolására (itt már a 20 évvel meghosszabbított üzem
időre vonatkozik a becslés!). Az ábrán jól látható, 
hogy a 2003-as üzemzavar hatására megnőtt a gyanta 
mennyisége, de az üzemzavar felszámolása után 
csökkent a mennyiség. 2001-ig nem történtek sziszte
matikus gyantatöltetcserék, attól az évtől elkezdték 
cserélni, ezért nőtt a mennyiség.

A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok mennyiségi 
növekedésének elemzése 
A szilárd radioaktív hulladékok mennyisége
A szilárd radioaktív hulladékok mennyiségét évről-évre 
az 1. ábra szemlélteti. Külön fel van tüntetve a feldol
gozás előtti, és a feldolgozás utáni mennyiség. Az áb
rán jól látható, hogy 1988-tól radikálisan csökken a 
feldolgozás utáni mennyiség, ugyanis ekkor helyezték 
üzembe a tömörítő berendezést. A 2010. december 31-i 
állapot szerint az atomerőművön belüli átmeneti táro
lókban 8541 db 200 literes hordó kis és közepes aktivi
tású szilárd radioaktív hulladék található [4],

3. ábra. Az 1999 óta keletkezett gyanták mennyiségi adatai.
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4. ábra. A zsákos és hordós gyűjtésű hulladékok éves keletkezési 
üteme. A szürke körrel jelölt, kiugró adat a 2003-as üzemzavar kö
vetkezménye.

Radioaktív hulladékok keletkezésének üteme

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
keletkezési ütemének megállapításához a korábbi 
évek adatai alapján a képződött hulladékmennyisé
gek trendjét határoztam meg.

Szilárd hulladékok keletkezési üteme

Az eddigi zsákos és hordós gyűjtésű hulladékok éves 
keletkezési ütemének változása a 4. ábrán látható. Az 
adatokra egyenest illesztve, a kapott egyenletből meg
határozható a következő években várható keletkező 
hulladékmennyiség. Látható, hogy a hordós hulladékok 
adataira illesztett egyenes korrelációs együtthatója 0,48, 
ami azzal magyarázható, hogy hordós hulladékok nem
csak a zsákos hulladékok tömörítéséből keletkeznek, 
hanem zsákba nem helyezhető hulladékokból is, így e 
hulladéktípus mennyiségi becslése nem végezhető el 
olyan biztonsággal, mint a zsákos hulladékoké. A kis és 
közepes aktivitású, kezelt, szilárd radioaktív hulladékok 
2037-ig (az erőmű várható leszereléséig) számított átla
ga: körülbelül 170 m3/év (850 db 200 1-es hordó/év). 
(Ebben nincsenek benne a leszerelési hulladékok!)

Folyékony hulladékok keletkezésének üteme

A bepárlási maradékok mennyisége a legnagyobb a 
folyékony hulladékok közül, így csak e fajta mennyi
ségi becslését adom meg a 
cikkben. Az eddig keletkezett 
bepárlási maradékok éves ke
letkezési ütemének változása 
az 5. ábrán látható.

A 2003-as és a 2006-os ada
tokat is figyelmen kívül kellett 
hagyni, mert 2003-ban a sú
lyos üzemzavar során jóval 
több hulladék keletkezett, 
mint a normál üzem alatt.
(2006-ban távolították el a sé
rült fűtőelemeket, és az üzem
zavar felszámolásakor is jóval 
nagyobb hulladékmennyiség 
keletkezett.) Az elhanyagolás 
hatása az eredmény értékét

A 2003. április 10-i súlyos üzemzavar hatása 
a radioaktív hulladékok mennyiségére

Az 1. táblázat foglalja össze a 2003-as üzemzavarig 
évente átlagosan keletkező hulladékmennyiségeket, 
és hasonlítja össze a 2003-ban keletkezett mennyisé
gekkel. A táblázatból látható, hogy az üzemzavar mi
att 2003-ban jelentősen megnőtt a radioaktív hulladé
kok mennyisége az előző évek átlagához képest.

A növekedés okai a következők: a 2. blokki súlyos 
üzemzavar következményeként a reaktorcsarnok ta
karításából, továbbá az AMDA (Automatizált Dekon- 
tamináló Berendezés) leszereléséből körülbelül 60 
hordó radioaktív hulladék keletkezett. A növekmény 
további részét döntően az új hulladék felszabadítási 
eljárásban alkalmazott szigorú aktivitáskorlátok ered
ményezték.

A 2. blokki súlyos üzemzavar után a gyantatároló 
tartály folyadékfázisát körülbelül a tárolt gyanta 
szintjéig leszívatták, és bepárolták azért, hogy a 2. 
blokki (pihentető medence mögötti) 1. számú akna 
tisztítására használt 4. számú víztisztító gyanta kira
kása során a transzportvíz ne kerüljön a csurgalék- 
víz-rendszerbe. Ugyanitt olyan átalakítást hajtottak 
végre, hogy a víztisztítók regenerátumai, mosóvizei a 
tartály kiiktatásával egyenesen a csurgalékvíz-rend-

1. táblázat
A 2003-ig éven te  keletkezett, é s  a 2003-ban keletkezett hu lladékok m en n y iség e

szilárd

nem tömörített tömörített folyé
kony

zsák hordó szűrő iszap zsák hordó szűrő iszap

átlagos
keletkezés

(m3/év)
303 60,91 18,4 5,25 69 34,6 6,92 n 131,33

2003-ban
keletkezett

(m3)
770 110 30 9 119 75,6 6 18 260

eltérés (m3) 467 49,09 11,6 3,75 48 41 -0,92 7 128,6
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nem változtatta meg jelentősen, de a bizonytalanságot 
csökkentette. A bepárlási maradékok 2037-ig számí
tott képződési átlaga: körülbelül 250 m3/év.



szerbe kerüljenek olyan elgondolásból, hogy a rege
neráló oldatok ne regenerálják részlegesen az erősen 
szennyezett és már kitárolt gyantákat. Ezáltal elkerül
ték, hogy az egész csurgalékvíz-rendszert elszeny- 
nyezzék. A jövőben a tartály már csak gyantát és 
transzportvizet tárol.

Teljesítménynövelés várható hatása 
a radioaktív hulladékok mennyiségére

A teljesítménynövelés nincs hatással a hulladékok 
mennyiségére és keletkezési ütemére, mert a hulladé
kok keletkezése nagyon csekély mértékben függ a 
reaktorok teljesítményétől. A szilárd hulladékok kelet
kezési aránya csak az idő függvénye, így a végső ösz- 
szesítésnél nem szükséges figyelembe venni a reakto
rok időben változó teljesítményét. A korábban a ke
letkezés üteménél részletesen tárgyalt folyamat jó 
becslést ad a hulladékok mennyiségére.

A radioaktív hulladékok összaktivitása
A szilárd hulladékok összaktivitása

A kis és közepes aktivitású hulladékos hordók bizo
nyos részének izotópszelektív mérését az erőmű Su
gárvédelmi Osztálya végzi. A méréssel ellenőrzött 
hordók aránya évről-évre növekszik. (1998 előtt 10%, 
majd 15%, az utóbbi két évben pedig 50% fölött.) Az 
adatok feldolgozása során a mért aktivitás- és tömeg
adatok alapján minden évre meghatározzák a hulladé
kok aktivitáskoncentrációit a mért izotópokra. Mivel 
viszonylag nagyszámú mérés történik, ezek jól repre
zentálják a teljes képződött hulladék izotópösszetéte
lét, így a koncentrációkat átlagolva, az adott időszak
ban keletkezett teljes hulladékmennyiségre kiszámít
hatók az aktivitások. A 2009-es mérések alapján ez az 
érték 0,66 TBq-nek adódott.

A folyékony hulladékok összaktivitása
Az atomerőműben összesen 12 tartályban tárolnak 
bepárlási maradékokat. A 2009-es mérések alapján 
ezek összaktivitása 10,9 TBq-nek adódott. Az atom
erőműben egy-egy tartályban tárolnak dekontaminá- 
ló oldatokat és evaporátorsavazó oldatokat. A méré
sek, illetve számítások alapján a dekontamináló ol
datok összaktivitása 226 GBq, míg az evaporátorsa
vazó oldatok összaktivitása 247 GBq [4], Az elhasz
nált primerköri ioncserélő gyanták esetében a 4. 
számú víztisztító tartályból hetente egy-három mé
rés, az 1. víztisztító tartályból heti-havi gyakoriságú 
mérés történik. Az aktivitások két tartály1 között 
oszlanak meg.

A jelentősebb aktivitások a 4. számú víztisztító 
rendszer gyantáin halmozódtak fel, mivel a 2003-as 
üzemzavart követően mind dozimetriai, mind reaktor

1 01TW20B001 és a 02TW10B001 jelű tartályok

fizikai szempontból kiemelt jelentőségű volt a szeny- 
nyezett víz megtisztítása. Erre a 4. számú víztisztítót 
használták, így e rendszer gyantáin jóval nagyobb ak
tivitás kötődött meg, mint normál üzem során. Az 
atomerőmű izotópleltárát egyértelműen az ioncserélő 
gyantákon felhalmozódott 2003-as üzemzavarból 
származó aktivitástartalom határozza meg, ugyanis a 
4. számú víztisztító rendszer gyantáinak aktivitása 
2,06-1013 Bq!

A többi hulladék térfogata, bár jóval nagyobb, de 
aktivitásuk együttesen is több nagyságrenddel elma
rad a 01TW20B001 tartályban levő gyantáétól.

A hulladékos hordók felületi 
dózisteljesítményének becslése

A kapott izotópleltár alapján kiszámítható a hordók 
felületi dózisteljesítménye. A becslés során az a. felté
telezés, hogy az aktivitás eloszlása a hordókban ho
mogén. A hordókban található izotópok kivétel nél
kül negatív béta-bomlással bomlanak, amit bomláson
ként egy ismert energiájú gamma-foton kibocsátása 
követ [51. A felületi dózisteljesítmény számításakor 
csak a gamma-fotonokat veszem figyelembe, mert a 
béta-részecsék nem jutnak át a hordó 1,2 mm vastag 
falán. Első lépésben meghatároztam azt a hordón 
belüli tartományt, amelyből ki tud jutni a gamma-fo
ton. A foton az anyaggal való kölcsönhatása követ
keztében veszít energiájából. A gyengülés empiriku
san jól közelíthető exponenciális függvénnyel:

/ = /  e-v-x

ahol x az abszorbens közeg vastagsága (cm) és |t az 
abszorpciós együttható (1/cm).

Az x távolság meghatározásához ismerni kell az 
abszorpciós állandó értékét, valamint meg kell mon
dani, hogy mekkora hibát kívánunk elérni. (A számí
tás során 10%-os hibával dolgoztam.) A polietilén 
abszorpciós állandójával számoltam [6], mert a hor
dókban levő hulladék nagy része polietilén. így már 
egyszerűen meg lehet határozni az ismeretlen x érté
keket a fenti egyenletből ( p p o i i e t i i é n  = 0,93 g/cm3).

Az átlagos út, amit a gamma-foton megtesz, mielőtt 
elnyelődik a polietilén-közegben: 3,3 cm, azaz a hor
dó falától átlagosan ekkora távolságból képes kijutni 
a gamma-sugárzás. Ismerve a hordó térfogatát megha
tározható az a térfogat, amin belülről kijuthat a sugár
zás, amelyre V  = 0,065378 m3 adódott. Feltételezé
seim szerint az aktivitáseloszlás a hordókban homo
gén, így a fent kiszámolt térfogatba jutó aktivitás egy
szerűen megadható, és kiszámítható a hordó falát érő 
sugárzás összes energiája. (A falat a számolt összener- 
gia körülbelül fele éri el, mert a másik fele visszamegy 
a hordó belsejébe!)

A hordó falát elérő fotonok a hordó falában adnak 
le energiát a fent részletesen tárgyalt módon. Ezúttal a 
leadott energia a kérdés, és ismert a megtett út, ami a 
hordó x= 1,2 mm vastag fala. Az abszorpciós állandót
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ugyanazokra az energiákra határoztam meg, de ez
úttal vas közegben [6] (pvas = 7,8 g/cm3).

Ezek alapján már egyszerűen meghatározható a 
hordó falában leadott energia, majd a dózisteljesít
mény, ami ~300 pGy/óra-nak adódott. Ez jó közelítés
sel egyezik a mért értékekkel, de nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy a számítás során többször is 
becsléseket végeztem, amelyek természetesen befo
lyásolják az eredményt.

Következtetések

A munkának négy fő célja volt. Elsősorban a Paksi 
Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulla
dékai keletkezési ütemének meghatározását, az előre
jelzés biztonságának vizsgálatát tűztem ki célul. Elő
ször a korábbi évek adatai alapján becslést adtam a 
keletkező hulladék mennyiségére, majd ezt a gondo
latmenetet folytatva a teljesítménynövelés és az üzem
idő-hosszabbítás hatásait is figyelembe vettem.

Megmutattam, hogy a teljesítménynövelés nincs 
komoly hatással a keletkező hulladék mennyiségére. 
A hulladék keletkezésének üteme csak nagyon cse
kély mértékben függ a reaktorok teljesítményétől.

DIGITÁLIS HOLOGRÁFIA

A Fizikai Szemle többször is foglalkozott már hasáb
jain a holográfiával. Először maga Gábor Dénes írt 
cikket (1966/10), majd mások mutatták be a holográ
fia körébe tartozó kutatásaikat (például 1968/2], töb
bek között a röntgen-holográfiát is két alkalommal 
(1997/7 és 2005/3). 2000 júniusában Gábor Dénes 
születésének 100. évfordulóján külön is foglalkozott a 
Szemle a témával (2000/6), ekkor jelent meg a Nobel- 
díj átadáson tartott beszéd, illetve előadás is. Mindez
idáig azonban nem jelent meg cikk a holográfia digi
tális és számítógépes változatáról, holott ez az ág is 
hamar követte a lézerek megjelenését, és 1994 óta a 
digitális CCD-kamerák elterjedésével, valamint az 
informatika addig és azóta bekövetkezett fejlődése 
révén a reneszánszát éli.

Elsőként röviden áttekintjük a holográfia történetét 
és lényeges elemeit, hogy látható legyen a digitális 
világba vezető út. Amint azt Gábor Dénes is leírta, két 
hullám interferenciamezője, azaz az intenzitáselosz
lás, képes tárolni egy tárgyról szóródott hullám vala
milyen értelemben „teljes” információtartalmát, ha a 
másik referenciahullám egyszerű és reprodukálható, 
például sík vagy gömbhullám, és ha monokromati
kus, kellően koherens hullámokat alkalmazunk. Ezt 
már Gábor elődei is tudták, azonban arra nem gon
doltak, hogy ez a mintázat diffrakciós elemként hasz
nálva létre is hozhatja a tárgyhullámot, illetve annak

Megvizsgáltam a 2003-ban bekövetkezett súlyos 
üzemzavar hatásait a kis és közepes aktivitású radio
aktív hulladék mennyiségére. Amint a táblázatból 
látható, a súlyos üzemzavar során jelentősen megnőtt 
a hulladék mennyisége. A zsákos gyűjtésű hulladék 
mennyisége közel 150%-kal nőtt, de a többi hulladék- 
fajtából is jelentős többlet keletkezett.

Becslést adtam a hulladékos hordók felületi dózis
teljesítményére, és a kapott eredmény összhangban 
van a mért értékekkel, tehát a becslés és a kidolgozott 
módszer megbízható.
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Gombkötő Balázs, Kornis János 
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eléggé pontos mását. 1947-48 táján a kor lehetőségeit 
alkalmazva kísérletileg demonstrálták is az elv helyes
ségét, majd a lézerek megjelenésével, kihasználva 
annak nagyfokú koherenciáját, Lieth, Upatnieks és 
Denisyuk révén új erőre kapott a holográfia.

Ekkor már nagyobb fényintenzitás állt rendelkezés
re, ténylegesen különválasztható lett a tárgy- és refe
rencianyaláb, nagyobb méretű tárgyakról is lehetett 
hologramot készíteni, egy lemezre akár többről is, 
előtérbe kerülhettek a diffúz felületű tárgyak, szó sze
rint látványos eredmények születtek, és a rövidebb 
expozíciós idők révén a méréstechnika és az elektro
nikus detektálás felé is lehetett nyitni.

A jelenből visszatekintve érdemes megjegyezni, 
hogy a holográfia egyetemi oktatásában még ma is a 
Gábor Dénes 1966-os cikkében is fellelhető egyszerű 
egyenletek és szemléltető ábrák használatosak: a né
hány sorban megadható komplex algebrai alapegyen
letek a felvételről és a rekonstrukcióról, valamint az 
egyetlen pontforrás síkreferenciával készült holo
gramján megjelenő Fresnel-zónarendszer, illetve a 
rajta végbemenő fényszóródás. Szintén fontos, hogy 
Gábor már a kezdetektől hangsúlyozta a holográfia 
információtárolási módját és jelentőségét, amelyet 
befogadva a ma közembere számára is érthető lehet 
az őt leginkább foglalkoztató kérdés egy szép holo
gram láttán, nevezetesen „mi van akkor, ha eltörik”.
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1. ábra. Digitális hologram rögzítésére alkalmas Mach-Zehnder 
típusú interferométer sík referenciával.

Az elvek után essék szó a gyakorlatról is! Hologra
mot készíteni macerás: rezgésmentes környezet kell, 
lehetőleg erősebb lézer, jó felbontású fotoemulzió 
vagy másfajta rögzítő anyag, a nedves kidolgozáshoz 
kevésbé barátságos vegyszerek, végül türelem és 
technológiai fegyelem. Ma már persze házi „laborok
ban” is készíthetők jó hologramok, az internet ebben 
is eligazítja az érdeklődőt. Ha magát a hologramle
mezt tekintjük, transzmissziós hologramok és néhány 
centiméteres tárgyak esetén a felbontóképességükkel 
szembeni elvárás nem igazán nagy. Ha a tárgyat a 
méretéhez képest jelentősen eltávolítjuk a lemeztől, 
valamint a referencia is kis szög alatt -  majdnem „in
line” -  érkezik a lemezhez, akár 5-10 mikron méretű 
fényérzékelő elemek is megengedhetők, azaz a fény
képezésnél is használatos fekete-fehér negatívok vagy 
diapozitív filmek is megfelelőek lehetnek -  ezt hasz
nálta Gábor is első kísérleteiben.

Digitális átállás

Még szélsőségesebb esetben még nagyobb pixel
méretű eszköz is alkalmazható lett volna, mint a hat
vanas-hetvenes évek TV kamerái (például vidicon 
cső). Érdekes módon az első „digitalizált hologra
mot” 1967-ben J. W. Goodman és munkatársai [1] 
mégsem így készítették, hanem egy kidolgozott, 
kész amplitúdóhologram kinagyított részét végig- 
szkennelték egyetlen fényérzékelővel, azaz utólagos 
analóg-digitális konverzióval. A felvett adathalmazt 
egy PDP-6 típusú, l60 kB-nak megfelelő memóriával 
rendelkező számítógéppel képesek voltak digitáli
san rekonstruálni, azaz a tárgy-, képsíkba Fourier- 
transzformálni. Egy 1980-as cikkben még mindig a 
szkennelős eljárást látni, noha 1974-ben az elektro
nikus szemcsekép interferometriában -  amit más
képp a hasonlóságok okán TV holográfiának is ne
veztek -  már használtak TV/video kamerákat, és az 
első CCD érzékelő-mátrix is ekkortájt jelent meg 
laboratóriumi szinten. Ilyen kamerák kereskedelmi 
forgalomba 1987 táján kerültek, ezt követően 1994- 
ben bukkant fel először a holografikus rács direkt 
kamerás felvétele [2],
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A digitális holográfia másik vonulata szintén 1967- 
ben jelent meg [31. Számítógépes forrásból származó 
adatokkal oszcilloszkóp képernyőjén jelenítettek meg 
holografikus rácsozatot, amelyet filmre fényképezve 
kész volt a számítógéppel generált hologram, akár 
egy elképzelt tárgyról is. Mind hologram generálásá
nál, mind digitalizált hologram számítógépes rekonst
rukciójánál megjelent a számítási kapacitás kérdése. 
Már 1976-ban 256x256 pixeles adatokat lehetett 
diszkrét Fourier-transzformálni nagygépeken, a „CCD- 
forradalom” idején pedig ez a kapacitás már PC-ken is 
elérhető volt. A digitális hologramok készítésének és 
alkalmazásának célja már a kezdetektől is az volt, 
hogy kihasználják jelentős információtartalmát. Vonzó 
lehetőség volt háromdimenziós modellek valós térbeli 
megjelenítése számítógéppel generált hologramok 
révén (ez nem terjedt el), illetve adatok utólagos ki
nyerése akár mérési céllal digitalizált hologramokból. 
A generált hologramok megjelenítésénél nagy áttörés 
volt a kis méretű térbeli fénymodulátorok (SLM, lásd 
digitális projektorokban) megjelenése, mivel tisztán 
elektronikus eszközként itt is nélkülözni lehet a fil
mek nedves kidolgozását, ráadásul valós időben vál
toztatható a megjelenített hologram.

Az 1. ábra egy tipikus optikai elrendezést mutat 
digitális hologramok felvételére centiméteres tárgyak 
esetén. A Mach-Zehnder típusú interferométerben két 
kitágított és kollimált síkhullám terjed, és a BS2 nya
lábegyesítő után közel azonos irányból érik el a ka
merát. A 2. ábra egy digitális hologram intenzitásel
oszlását mutatja, amit a csupasz kamera „lát”. Ezen a 
példán emberi szemmel könnyen észrevehetők a kis
sé ferde és ívelt interferenciacsíkok a rajtuk ülő vélet
len szemcsés fázissal, amely a diffúz felületű 2-3 ern
es tárgy nyalábjának köszönhető. Ez az immár digitá
lis holografikus rácsozat az elsődleges információhor
dozónk a továbbiakban. A szintén digitális rekonst-

2. ábra. Egy digitális holografikus rács részlete.
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3. ábra. A három elhajlási rend egy digitális hologram rekonstruált 
képén.

rukcióhoz ezt az eloszlást immár amplitúdóeloszlás
nak tekintve és megszorozva a referencia gömbhul
lám fáziseloszlásával (vagy jelen esetben sík referen
ciahullám esetén gyakorlatilag azzal sem) elindíthat
juk a fény terjedését/diffrakcióját szimuláló számítást. 
Az 1. ábra geometriája mellett Fresnel-diffrakcióra, 
azaz diszkrét Fresnel-transzformációra van szükség, 
amelyet a gyors Fourier-transzformáció (FFT) alkal
mazásával pillanatok alatt el lehet végezni. Ha a fény
terjesztést a kamera-tárgy távolságban lévő síkdarab
kára végezzük, a két konjugált elsőrendű diffrakciós 
folt közül az egyik éles vetített képet fog adni a kér
déses tárgyról, ahogy az a 3■ ábrán látható. Középen 
az intenzív áthaladó nyaláb, annak túloldalán pedig 
egy virtuális képnek megfelelő első rendű nyaláb 
látható. Ellenkező előjelű távolságba diffraktáltatva a 
fényt a két első rendű nyaláb szerepet cserél.

Alkalmazások

A 3■ ábrán látható valós vetített kép az első rendű 
elhajlásban elsőre semmilyen térbeliséget nem mu
tat. A rekonstrukció távolságát változtatva azonban a 
képélesség változik, azaz a tárolt fázisinformáció 
révén fókuszálható a kép! Ha tehát több, a kamerá
tól különböző távolságban elhelyezett tárgyról ké
szítünk egyetlen digitális hologramot, a rekonstruk
cióban egyszerre csak egy tárgy lesz éles, a többinek 
szükségszerűen életlen képét látjuk. Ezt használják 
ki a digitális holografikus mikroszkópiában, ahol 
egy pár köbmilliméteres térfogatról készül egyetlen 
digitális hologram az 1. ábráétól eltérő, még egy
szerűbb elrendezésben, majd a digitális rekonstruk
ció „végigpásztázza” a térfogat síkmetszeteit, ki
emelve az ott tartózkodó szóró objektumokat, pél
dául szennyező szemcséket, mikroorganizmusokat. 
Áramló folyadék térfogatáról időben kissé eltolva 
több felvétel is készíthető, így a benne lebegő szem
csék elmozdulása egyenként követhető az egész tér
fogatban, és a folyadék áramlása feltérképezhető 
három dimenzióban.

A fenti példákban a fókuszálhatóságot, a mérés 
utáni (!) pásztázás lehetőségét használják ki, azonban 
dacára annak, hogy a kamerával rögzített digitális ho
logram egy valós adatmátrix, a digitális rekonstrukció 
eredménye mindig komplex értékű, azaz a 3 • ábrán 
látható intenzitáshoz fázis is tartozik. Ennek önmagá
ban a numerikus számítás sajátságai miatt általában 
nincs érdekes képe, azonban a digitális holográfia 
másik népszerűbb ipari alkalmazása, az interferomet- 
ria épp e fázisnak köszönheti létét. Ha egy terhelhető 
tárgyról a terhelés előtt és után is készítünk egy-egy 
digitális hologramot, vagy a mozdulatlan tárgyról kis
sé eltérő körülmények között készítünk digitális holo
gramokat (például eltérő hullámhosszon vagy eltérő 
referenciairánnyal), akkor ezek rekonstruált képét 
összeadva vagy kivonva (digitálisan interferáltatva) 
máris szerephez jut a fázis. A két komplex amplitúdó 
eloszlás különbségének intenzitását és fázisát mutatja 
a 4.a és b ábra. Ez utóbbi direkt fáziskép a hagyomá
nyos analóg holográfiában nem látható, itt azonban 
közvetlenül hozzáférhető, és látványos tartalommal 
bír. Míg a hagyományos holografikus interferometriá- 
ban az interferogramoknak csak az intenzitása hozzá
férhető, így az alak vagy alakváltozás iránya/előjele 
nem látható egyértelműen, a direkt fázisképen látható 
a fázisváltozás iránya is. Megjegyezzük, hogy a fázis
4. ábra. Digitális holografikus interferogram intenzitás- (a) és fázis
eloszlása (b).
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5. ábra. Holografikus tárgymegvilágítás SLM-mel rekonstruált digi
tális hologrammal.

ilyen egyértelmű jelentéséhez az is kell, hogy a három 
diffrakciós rend a rekonstruált képen szétváljon, azaz 
ne fedjenek át. Teljesen in-line elrendezésben ez a za
varó hatás már nem elhanyagolható, és a holografikus 
mikroszkópiában is külön foglalkozni kell az ikerkép 
hatásával vagy kiküszöbölésével.

Szót kell még ejtsünk egy izgalmas részterületről, 
digitális hologramok optikai rekonstrukciójáról térbeli 
fénymodulátor (SLM, Spatial Light Modulator) segítsé
gével. Kamerával felvett vagy számítógéppel generált 
digitális hologramok egyaránt készíthetők, illetve át
alakíthatok amplitúdót vagy fázist moduláló eszköz 
részére. Folyadékkristályos vagy mikrotükrös SLM-ek 
is alkalmasak lehetnek erre a célra, ám eltérő karakte
risztikájukat (például nem a digitális jellel arányos 
fázistolás) többnyire kompenzálni kell. Megfelelő 
beállítások mellett az SLM-re adott digitális hologram 
miatt az SLM a valós lézernyaláb számára holografikus 
rácsként fog viselkedni, és a továbbterjedő fényben 
létrejönnek az ilyenkor megszokott elhajlási rendek. 
Ideális esetben az ikerkép akár ki is küszöbölhető, a 
„rendes” kép pedig a digitális hologramtól függően 
lehet valós vagy akár virtuális is. Ily módon az első 
esetben mód van egy tárgy holografikus megvilágítá
sára, a másik esetben pedig a hagyományoshoz ha
sonló 3D látvány előállítására. Az előbbire mutat pél
dát az 5. ábra. Jobb oldalon a megvilágított tárgy lát

ható, bal oldalon pedig a megvilágító első rendű nya
láb ikerképe egy hasonló négyzetes tárgyról. (Jelen 
esetben az első rendű képek mindketten fókuszált 
valós képek, mivel a digitális hologram Fourier-típu- 
sú, azaz „végtelenben” lévő tárgy szintén „végtelen
ben” lévő ikerképpel.) A képen látható megvilágítás
hoz már nem szükséges azon tárgy jelenléte, amelyről 
a digitális hologram készült. Akár adathordozón, akár 
az interneten hordozhatóvá válik a digitális hologram
ban tárolt rengeteg információ, így akár hasonló tár
gyak összehasonlító távmérése is lehetséges.

Összehasonlítás a hagyományos holográfiával

Az előbb bemutatott előnyök mellett természetesen 
további előnyei és hátrányai is vannak a digitális ho
lográfiának. A digitális kamerák a detektált intenzitást 
nagyfokú linearitással alakítják elektromos jellé, az 
expozíciós idők másodperc alattiak, az exponálás para
méterei jól megválaszthatok az optimális eredmény 
érdekében, azonban könnyen találkozhatunk elektro
nikus zajokkal, továbbá egyetlen akár 10 megapixeles 
digitális hologram információtartalma is eltörpül egy jó 
analóg holograméhoz képest. A két technika összehá
zasításával is találkozhatunk a holografikus adattárolás
ban, ahol a hologramokat ugyan (utólagos kémiai ke
zelést nem igénylő) fényérzékeny tárolóanyagba rögzí
tik, azonban a beíráshoz SLM-et, a kiolvasáshoz digitá
lis kamerát használnak, és e digitalizálás számos elő
nyét ki is használják. Végezetül digitális holográfiával 
sokkal „fájdalommentesebben” demonstrálható, hogy 
mi történik, ha egy hologramot eltörünk. Ha digitális 
adatunk csak egy kis részterületét rekonstruáljuk, ter
mészetesen az egész tárgy képét visszakapjuk, csak 
kisebb felbontásban, kevésbé részletesen.

Összegezve, a digitális holográfia a maga egyszerű
ségével és képességeivel mára megtalálta a neki való 
alkalmazási területeket, és biztosak lehetünk benne, 
hogy a jövőben is hallani lehet majd róla.
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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 Fizikai Szemle 
hasábjain az olvasókkal!
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TÉNYLEG EINSTEIN FEDEZTE FEL, HOGY E  = mc2?

Ki a szerzője a híres egyenletnek? Nem is olyan egy
szerű a kérdés, mint gondolnánk. Maxuselltől von 
Laueig egész sor 20. századbeli fizikusról tételezték 
fel, hogy ők voltak az igazi felfedezői a tömeg-energia 
ekvivalenciáját kifejező képletnek, amelyet ma min
denki Einstein speciális relativitáselméletével asszo
ciál. Ezek az állítások nagyrészt alaptalanok voltak, 
egyes újságírók még Einsteint is plagizálással vádolták 
ebben az ügyben. Két fizikus azonban megmutatta, 
hogy Einstein híres formulájának származása kompli
kált és nem teljesen egyértelmű -  aminek csak kevés 
köze van a relativitás elméletéhez.

Az egyenlet egyik leginkább kézenfekvő elődjét 
Fritz Hasenöhrlnek, a bécsi egyetem fizikaprofesszo
rának tulajdonítják. Egy 1904-ből származó cikkében 
Hasenöhrl ugyanis már leírta, hogy E = 3/8 m c2. Hon
nan szedte az egyenletet és miért hibás a numerikus 
arányossági tényező? Ezt a kérdést vizsgálja az arXiv 
preprint servernek beküldött cikkükben Stephen 
Boughn, a Haverford College, Pennsylvania és Tony 
Rothman, a Princeton Egyetem kutatója.

Hasenöhrl neve elég rosszul cseng, mivel Einstein 
ellenségei gyakran hivatkoznak rá. „Hírnevét” főleg 
Lénárd Fülöpnek, a náci szimpatizáns Nobel-díjas 
fizikusnak köszönheti, aki mindent elkövetett, hogy 
Einstein nevét különválassza a relativitáselmélettől, 
hogy az ne legyen a „zsidó tudomány” része. Ez azon
ban igazságtalan vele szemben.

Hasenöhrl Bécsben Ludwig Boltzmann tanítvá
nya, majd utódja volt az egyetemen, és Erwin Schrö
dinger szerint „korának valószínűleg a vezető oszt
rák fizikusa volt”. Feltehetően igen sokra vitte volna, 
ha nem hal meg az I. Világháborúban. Akkoriban a 
tömeg és energia viszonyát már széles körben vizs
gálták. Henri Poincaré már kijelentette, hogy az 
elektromágneses sugárzásnak impulzusa, ennélfog

va tömege is van az E = m& szerint. Max Ahraham 
német fizikus feltételezte, hogy a mozgó elektron 
kölcsönhat saját elektromos terével, ezáltal gyakorla
tilag E = 3/4 mc2 tömeghez jut. Mindez a klasszikus 
elektrodinamika alapján állt, feltételezve a éter léte
zését. Hasenöhrl a problémával kapcsolatban azt a 
kérdést tette fel, hogy a fekete test, amely sugárzást 
bocsát ki, megváltoztatja-e mozgás közben a töme
gét? Számításai szerint a mozgás a sugárzási ener
giához még 3/8 c2 hányaddal növeli a tömeget. Egy 
évvel később ezt az értéket 3/4 c2-re módosította.

Rothman szerint Hasenöhrl számításaiban azt nem 
vette figyelembe, hogy sugárzás közben a sugárzó 
testek energiát veszítenek, így elgondolása nem volt 
konzisztens. Megfogalmazását idézve „A felét jól 
eltalálta. Ha csupán ennyit mondott volna, hogy E 
arányos ra-mel, a történelem sokkal kedvesebb lett 
volna hozzá.”

Ha a dolgok így állnak, hogy jön ide a relativitásel
mélet? Einstein 1905-ös híres cikkében lefektette az el
mélet alapjait, elvetette az éter létét és a fénysebesség 
értéke invariáns mennyiséggé vált. A tömeg-energia 
ekvivalencia levezetése nem függött ezektől a felté
telezésektől, az a klasszikus fizika alapján is levezet
hető, anélkül hogy c állandó vagy határsebesség len
ne -  állítja Rothman. Szerinte Einstein tudott Hase
nöhrl munkájáról, csak azt másképpen akarta megfo
galmazni. Az a gyakorlat pedig, hogy nem hivatkozott 
az előzményekre, akkoriban gyakran előfordult. Jo
hannes Stark 1907-ben Max Plancknak tulajdonította 
a relációt, amit Einstein határozottan cáfolt. Érdekes
ség, hogy az 1911-es híres Solvay-konferencián Brüsz- 
szelben mind Einstein, mind pedig Hasenöhrl jelen 
volt. „Csak találgathatunk, hogy miről beszélgettek” -  
jegyezte meg Bough és Rothman.

(http://physicsworld.com/)

A 19- és a 20. század fordulóján a kor több vezető fizi
kusa (J.J. Thomson, H. Poincaré, M. Abraham) foko
zatosan arra a meggyőződésre jutott, hogy az elektro
mágneses éter képes impulzust tárolni. A Vsebesség
gel egyenletesen mozgó töltés esetében ezen impul
zus nagyságára a

4 1 W.
3 v/l - V2/  c2 c2

V ( 1)

képletet kapták, amelyben We a nyugvó töltést körülvevő 
éterben felhalmozott elektrosztatikus energiával egyenlő.

A képletből nyilvánvaló, hogy amikor a töltés gyor
sul, a befektetett munka egy része nem a sebesség

A keretes hír megjelentetésekor fontosnak tartottuk megkérdezni 
Hraskó Pétert, hogy hozzáértő megjegyzéseivel tisztázza e fura fel
tevés valóságtartalmát. A szerkesztő

növelésére, hanem az éterben felhalmozott impulzus 
gyarapítására fordítódik. A nevezőben megjelenő

v'l -  V2/ c 2

következtében a gyorsító erő munkájának (pontosab
ban az erőlöketnek) annál nagyobb része megy el az 
éterben tárolt impulzus növelésére, minél nagyobb a 
töltés sebessége, ezért a gyorsan mozgó töltés egy 
adott erő hatása alatt kevésbé gyorsul, mint azt a test 
m tömege és a newtoni mechanika alapján várnánk. 
1902-ben W. Kaufmann elektronokkal végzett híres 
kísérletei ezt a várakozást igazolták is.

A mechanikai impulzus m V képletéhez hasonlóan 
az (1) elektromágneses impulzus is arányosnak bizo
nyult a töltés sebességével, ezért célszerűnek látszott 
az arányossági tényezőt, amely a képletben a tömeg 
helyén áll, elektromágneses tömegnek nevezni. Ha
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erre a mennyiségre bevezetjük az mem jelölést, akkor 
(l)-ből azt látjuk, hogy

4 W'

3 v/l - V2/  c2 ’
vagyis az éterben nyugvó töltésre

(2)

W = ^-m  c2. (3)e A em

Elsősorban erre a képletre hivatkoznak azok, akik 
szerint a tömeg-energia reláció már „lényegében” (a 
3/4-es faktortól eltekintve) a relativitáselmélet megje
lenése előtt is ismert volt, tehát valójában nem Ein
stein fedezte fel.

Ez azonban nehezen védhető álláspont.1 2 * Amit Ein
stein ezekből az elképzelésekből meríthetett nem több, 
mint az a sejtés, hogy a tömeg és az energia kapcsolat
ban lehet egymással. Ezekről az elgondolásokról bizo
nyára volt tudomása, de meggyőzően érvelhetünk amel
lett, hogy a tömeg-energia relációt akkor is felfedezte 
volna, ha a egyáltalán nem ismeri őket.

A Mozgó testek elektrodinamikájához című 1905 
júniusában publikált dolgozatában, amely a speciális 
relativitáselmélet minden lényeges aspektusát tartal
mazta, megtalálható a mozgási energia

í r  m c2 2K = ------ -- m c  (4)
v/l -  v 2/ c 2

képlete, a tömeg-energia reláció azonban nem. Ez 
utóbbi képletet csak három hónappal később közölte 
egy rövid dolgozatban. Vajon milyen elképzelések 
játszhattak közre e kiegészítés megszületésében? Tel
jesen valószínűtlen, hogy az elődök elektromágneses 
éterben tárolt impulzusra vonatkozó elgondolásait 
fűzte volna tovább. Minden bizonnyal a (4) képlet 
furcsa struktúrája izgatta a fantáziáját. Arra a kézen
fekvő kérdésre kereshette a választ, hogy mi a jobb 
oldalon álló két tag fizikai jelentése.

De az Eq = m d  tömeg-energia reláció, amelyre ezen 
az úton eljutott, nem csak genetikailag független (3)-tól: 
tartalmát, következményeit és levezetésének módját 
tekintve is gyökeresen különbözik tőle. Az E, = m d  
képletben szereplő mindhárom mennyiség független 
méréssel meghatározható. Az egy tetszőleges inercia
rendszerben nyugvó test belső energiája, amelybe elekt
romosan töltött testek esetében az elektrosztatikus tér 
energiája is automatikusan beleszámít. Az m pedig a 
(töltött vagy semleges) test tömege, amelyet a v —» 0 ha
táresetben az ma = F Newton-egyenlet segítségével 
vagy súlyméréssel2 lehet meghatározni.

1 Az alábbiakban csak röviden érintett kérdések részletesebb tár
gyalását a honlapomon (www.hrasko.com/peter), valamint a követ
kező munkáimban lehet megtalálni: Basic Relativity -  An Introduc
tory Essay (Springer, 2011); A relativitáselmélet alapjai (Typotex, 
2009); A relativitáselmélet tanításáról. Fizikai Szemle 2006/2 és 
Ekvivalens-e egymással a tömeg és az energia? u.o. 2003/9.
2 1911-ben Einstein ezt az energiamegmaradás alapján külön
bebizonyította.

Ez a reláció tehát igazi természeti törvény, mivel 
érvényessége kísérletileg igazolható vagy cáfolható. A 
semleges pi-mezon például két gamma-fotonra bom
lik el, ezért ha a mezon tömegét és a gamma-fotonok 
energiáját megmérjük,3 ellenőrizhetjük, hogy a pi- 
mezon kielégíti-e az E0= m d  relációt. A (3) bal olda
lán a We mennyiséget ezzel szemben csak kiszámítani 
lehet, de ezt is csak abban az esetben, ha ismert a 
részecskében a töltéseloszlás. A képletben továbbá 
mem a részecske teljes tömegének egy ismeretlen há
nyada, amely csak akkor lenne legalább elvben mér
hető, ha feltételezzük, hogy az egész tömeg az elekt
rosztatikus térenergiából származik.

Mindezek következtében az E0 = m d  reláció és a 
(3) képlet implikációi is lényegesen különböznek 
egymástól. A (3) az (1) következménye, nem sugall
hat többet vagy mást, mint emez: egy töltést annál 
nehezebb gyorsítani, minél nagyobb a sebessége. A 
relativitáselméletből is ez következik, de nem csak 
töltött részecskékre, és nem is a tömeg-energia relá
ció, hanem az idődilatáció következményeként. Az E0 
= m d  képlet ehelyett a radioaktív bomlásnál felszaba
duló energia mennyiségi magyarázatának kulcsa, 
ahogy arra Einstein már a képlet felfedezését hírül 
adó legelső közleményében rámutatott. Akkor, 1905- 
ben, már csaknem tíz éve ismeretes volt, hogy a ra
dioaktivitás hőfejlődéssel jár együtt, de senki sem 
tudta, hogyan egyeztethető ez össze az energiameg
maradással. Az E0 = m d  reláció ezt lehetővé teszi: ha 
a bomló atommagok belső energiájának egy része 
alakul át hővé, akkor ez a tömegek mérése útján iga
zolható. A (3) alapján ez a lehetőség senkinek se jut
hatott az eszébe, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a 
bomlásban résztvevő részecskék belső energiájának 
megváltozása az elektrosztatikus energiájuk megvál
tozásával egyenlő -  nem is szólva a képletben szerep
lő tömeg értelmezésének bizonytalanságáról. Mint 
látjuk, az einsteini formula a tömeg és az energia kap
csolatára vonatkozó minden korábbi spekulációnál 
összehasonlíthatatlanul szélesebb és egyértelműbb 
perspektívát nyújt: bármely test tömege (ha egyálta
lán van neki) az univerzális d  tényezőtől eltekintve 
azonos a belső (nyugalmi) energiájával, bármilyen 
természetű legyen is az.

Az E0 = m d  képlet levezetése is teljesen más jelle
gű, mint a (3)-é. Az eredeti 1905-ös cikkben közölt 
gondolatmenetet Einstein kétszer is, 1935-ben és 
1946-ban, lényegesen egyszerűsítette.4 A bizonyítás 
utolsó, 1946-ból származó végletesen letisztult válto
zatából teljesen nyilvánvaló, hogy a Lorentz-transz- 
formáció egyáltalán nem szükséges hozzá. De a 
relativitáselmélet 1. posztulátuma (az inerciarend
szerek ekvivalenciája az összes fizikai jelenség, egye
bek között a Maxwell-féle elektrodinamika szem

3 Az energiamegmaradás következtében a két gamma-foton ener
giája megegyezik a mezon nyugalmi (azaz belső) energiájával.
4 A speciális és általános relativitás elmélete című könyvében 
(Gondolat, 1963), amelyet 1916-ban írt, az 53-54. oldalon természe
tesen az 1905-ös cikk viszonylag bonyolult gondolatmenetét ismer
teti, de csak vázlatosan.
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pontjából) lényegesen ki van használva a bizonyítás
ban, ezért téves a fenti ismertetésnek az az állítása, 
hogy a képlet „a klasszikus fizika alapján is levezet
hető lett volna”.

Sajnos a tömeg-energia relációnak egy olyan vál
tozata vált közismertté, amelyet Einstein sohase bi
zonyított be, de nem is állított: az, hogy a képlete 
segítségével nemcsak a nyugvó testek Et] energiájá
hoz, hanem az energia bármely fajtájához rendelhe
tő tömeg. így például a v sebességgel szabadon 
mozgó test

„ m c2 E = —
\/1 - v2/ c 2

teljes (kinetikus plusz belső) energiájának képlete 
alapján a test tömege

m
\/l -  v2/ c 2

értékkel lenne egyenlő.
Ha valóban így volna, a jól ismert

ma = (l - v2/ c2)3/2 F

relativisztikus mozgásegyenlet, amely az impulzus

m v
P = ) - • -  ,■jl -  v2/ c 2

képlete segítségével p  = falakban is írható, nem len
ne igaz. Az egyenlet első formájában ugyanis a meg
határozó

(l - v2/ c 2)in

tényező egyedül az idődilatáció következménye. Ha a 
mozgás következtében az m tömeg valóban az

m
\J\ - v2 /  c2

képletnek megfelelően változna, akkor ezt kellene a 
tömeg helyébe írni, és az egyenlet az

m a = (l -  v2/ c 2)2 F

alakot öltené, amit a tapasztalat cáfol.
Határozottan le kell tehát szögeznünk: bármennyi

re elterjedt is az a felfogás, hogy a mozgás növeli a 
testek tömegét, a relativitáselméletből ez nemcsak 
hogy nem következik, hanem kifejezetten ellentétben 
áll vele. Mondanunk sem kell, hogy ez teljes mérték
ben összhangban van azzal a jól ismert ténnyel, hogy 
a tömeg invariáns.

Az ismertetett cikk szerint esetleg nem is Einstein, 
hanem Friedrich Hasenöhrl volt a tömeg-energia relá
ció valódi felfedezője. Hasenöhrl idevágó dolgozatát5 
nem olvastam, de az ismertetés és Hasenöhrl dolgoza
tának címe alapján fel sem merülhet az Einsteinnel 
szembeni prioritás kérdése, hiszen Hasenöhrl olyas
mit fedezett fel, amit Einstein sohasem állított: azt, 
hogy a mozgás következtében a testek tömege (vagy 
legalábbis a fekete sugárzást tartalmazó üregeké) 
megnő. Nyilvánvaló, hogy a cikk szerzője is osztozik 
abban a tévhitben, hogy a relativitáselmélet szerint a 
mozgó test tömege nagyobb, mint a nyugvóé.

Hraskó Péter

5 Zur Theorie der Strahlung in bewegten Körpen. (A mozgó tes
tekben lévő sugárzás elméletéhez) Ann. der Physik 320/12 (1904) 
344-370.

A FIZIKA TANÍTÁSA

BECSLÉSI VERSENY AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM
ES KOLLÉGIUMBAN Bigus Imre

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 1995 óta 
évenként megrendezi a becslési versenyt, a kiírás 
szerint minden évben egy magyar fizikus életével és 
munkásságával ismerkednek meg a versenyzők.

A 2011. október 14-én megrendezett fizika becslési 
versenyt Bay Zoltán emlékének szenteltük.

Bay Zoltán 1930-ban a Szegedi Egyetem Elméleti 
Tanszékének vezetőjeként az ország legfiatalabb pro

fesszora volt. 1936-ban a Tungsram Kutató Laborató
riumának vezetője, 1938-ban a Műszaki Egyetem 
Atomfizikai Tanszékének első professzora. 1946. feb
ruár 6-án sikeres radarvisszhangot fogott fel a Hold
ról, ezzel teljesült gyermekkori álma, mert sikerült 
megtapogatnia a Holdat, és neve méltán került fel 
azon magyar tudósok közé, aki névadóul szolgál a 
Hold valamely tájegységének. Később a Washingtoni
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Egyetem kísérleti fizikaprofesszora, majd az USA Szab
ványügyi Hivatalának vezetője. Igazolta, hogy létezik 
egységes idő-hosszúság mértékrendszer, amely a fény- 
sebességre épül.

Méltán mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb ma
gyar kutató és feltaláló. Ezért döntöttünk úgy, hogy a 
tanulók ismerjék meg Bay Zoltán életútját és pályafu
tását, aki mindig magyar fizikusnak vallotta magát, 
hazájáért és a tudományért dolgozott.

A posztereket a háromfős csapatok otthon készítet
ték el Bay Zoltánról a megadott szakirodalom alapján. 
(.Fizikai Szemle 2000/8; Bay Zoltán és Németh László, 
a tudós és az író -  Vásárhelyi Horizont II.; Marx 
György: A marslakók érkezése.; Szabó Gábor: Tudó
sok életútja és a fizika fejlődései).

A versenyt kiállítás kísérte, a diákok által készített 
poszterek elrendezése és a Bay Zoltánról készült kiál
lítás a tárlókban Tolvaj Dóra tanárnő munkája. A tár
lókban bemutatott gazdag anyagot Szeder László 
Gyulán, illetve Gyulaváriban, Bay Zoltán szülőhelyén 
gyűjtötte össze.

A versenyen 18 csapat vett részt, a gimnázium hatá
ron túli magyar testvériskolái és az Arany János Tehet
séggondozó Program iskoláinak nevezéseként.

Versenyünket megtisztelte Pásztor Gabriella romá
niai magyar oktatásügyi államtanácsos asszony is Bu
karestből.

Az ebben az évben először háromnapos verseny az 
előzetes meghirdetés szerint zajlott le.

„Mágus” építése közben

2011. október 15.
A nap 8.30-kor a szóbeli verseny tájékoztatásával 

indult, a verseny 9 órától délután 1-ig tartott.
Ezután Bigus Imre ismertette a versenyfeladatok és a 
TOTÓ megoldásait.

Délután 2-től 4 óráig Hártlein Károly, a BME Fizi
kai Intézet demonstrációs laboratóriuma vezetője és 
Tóth Pál, a Fizibusz vezető tanára kísérleti bemutató
ját élvezhették a diákok és tanáraik.

2011. október 14.
Kora délután érkeztek a versenyzők. A regisztráció, 

az ebéd és a poszterek leadása után délután 3 órakor 
tartottuk a megnyitót az iskola aulájában.

Az életrajzi és a fizika totó kitöltése 15.45-től 17.15- 
ig tartott. Ezután a csapatok felkészülési időt kaptak a 
az otthon elkészített kreatív munka bemutatására.

Este 7-től 9 óráig bemutatták az elkészített FM rádió
adókat, az értékelés Szeder László irányításával zajlott.

Ezután a diákoknak filmvetítés, társasjáték volt a 
kollégiumban. A tanárok a Szeder László által „Má
gusának nevezett eszközt készítették el. A tanárok az 
elkészített nagy értékű eszközöket elvihették.

A „Mágus” kapcsolási rajza és a készülék

Hártlein Károly és Tóth Pál kísérleti bemutatója
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l6 és 18 óra között kísérletieszköz-készítés volt a 
versenyző diákok feladata, Szeder László vezetésével. 
A diákok az elkészített, továbbfejlesztésre alkalmas 
eszközöket elvihették.

A következő két készüléket állították össze a ver
senyzők:

Reed-relé felhasználásával zsebtelepről működő 
elektromechanikus áramszaggató eszközt kellett ösz- 
szerakni. A cél a legkisebb tömegű eszközzel a leg
nagyobb frekvenciát elérni.

A Reed-relé egy kisméretű, védőgázzal töltött zárt 
üvegcső, amelyben két, egymáshoz közel levő elektró
da található. Megfelelő irányú mágneses térben a fellé
pő erőhatások következtében az elektródák záródnak.

Pontozáskor figyelembe vették a folyamatos (leg
alább 1 perces) működést, az eszköz tömegét és az 
elért frekvenciát.

A másik feladat az alábbi áramkör megépítése volt. 
Az elkészítés pontozása során a működőképesség, a 
csapatmunka (balesetmegelőzés, munkamegosztás, 
gyorsaság, ...) és a működés kísérleti úton való elem
zése számított.

Részlet az útmutatóból: „Tekintsétek olyan fekete 
doboznak, amelynek bemenete és kimenete egy-egy 
hangszóró, és van rajta egy szabályzó gomb. Megfi
gyeléseitek száma és a hozzájuk kapcsolódó magya
rázatok teszik értékesebbé a válaszaitokat.

Ezt az eszközt felhasználva tervezzetek olyan kí
sérleti összeállítást, amelynek segítségével a hangse
besség levegőben megmérhető.

Oszcilloszkóp kivételével bármit betervezhettek. 
Újabb áramkört nem tervezhettek.

A legjobb megoldásban a mérési elv egyszerű, ke
vés kiegészítő eszközt tartalmaz és tanteremben elvé-

A versenyzők munka közben

gezhető. A mérés összeállítása és elvégzése időtaka
rékos.

További ötletek órai felhasználásra (fizika óra!) 
plusz 2 pontot jelenthetnek.”

Amíg a diákok versenyeztek, a tanároknak módszer
tani előadásokat tartottak. Elsőként Stonawski Tamás 
Mérlegelhető feladatok kísérleti bemutatója, majd a 
DesignSoft megismerése következett Koltai Mihály 
ügyvezető igazgató bemutatásában.

2011. október 16.
A versenyzők munkáját Pántyáné Kuzder Mária, 

Härtlein Károly, Tóth Pál, az eszközök elkészítését, a 
mérés elvégzését Szeder László értékelte. Reggel 8-tól 
9-ig került sor az eredményhirdetésre -  a versenyzők 
jutalmazását a DesignSoft, a Fizibusz-program és az 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium támogatta.

A verseny ideje alatt a Meló-Diák Taneszközcent
rum kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.

A 17. Becslési verseny 2011. október 14-16.,
Határon túli testvériskolák kategória eredménye:

1. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollé
gium, Zenta

2. Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr
3. Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimná

zium, Kassa

4 3 0 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 1 /1 2



4. Királyhelmeci Gimnázium
5. Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sáros

patak

A 11. Becslési verseny 2011. október 14-16.,
Arany János Tehetséggondozó Program eredménye:

1. Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollé
gium, Bonyhád

2. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregy
háza

3. Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Buda
pest

4. Katona József Gimnázium, Kecskemét
5. Lovassy László Gimnázium, Veszprém
6. Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium AJTP, Sá

rospatak
7. Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, Eger
8. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, 

Kisvárda
9. Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola 

és Gimnázium, Eger
10. Türr István Gimnázium, Pápa
11. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
12. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
13. Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mező- 

berény

A verseny feladatai
Életrajzi Totó

1. Ki volt a padtársa a debreceni Református Kollé
giumban 8 éven át?
1 Szabó Lőrinc
2 Németh László 
X Gulyás Pál

2. Ki volt a példaképe?
1 Jedlik Ányos
2 Eötvös Loránd 
X Hatvani István

3. Hol kötött örök barátságot Riesz Frigyessel, Haar 
Alfréddal és Szentgyörgyi Alberttel?
1 Debrecenben
2 Szegeden 
X Budapesten

4. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Rádiószak
osztályában miről tartott előadást?
1 A rádiócsillagászatról.
2 Az atom, a jövő energiaforrása.
X Az átlátszó közegek magnetooptikájának mo
lekuláris elméletéről.

5. Az 1940-es években kivel fejlesztette ki a nagy- 
energiájú fotonok jelzésére szolgáló fotoelekt- 
ron-sokszorozót?
1 Simonyi Károly
2 Póczajenő
X Dallos György

6. Ki kért tőle az elektronsokszorozó elvén műkö
dő részecskeszámlálót?
1 Heisenberg
2 Laue
X Max Born

7. 1930-ban melyik egyetemnek lett a fizikapro
fesszora?
1 A Szegedi Egyetem Elméleti Fizika Tanszékének.
2 A Debreceni Egyetem Elméleti Fizika Tanszé

kének.
X A Budapesti Műszaki Egyetem Elméleti Fizika 

Tanszékének.
8. Mikor fogadta el a George Washington Egyetem 

meghívását, és lett az egyetem fizikaprofesszora?
1 1947
2 1948 
X 1949

9. Mikor szervezte meg a Budapesti Műszaki Egye
temen (BME-n) az Atomfizikai Tanszéket?
1 1936-ban
2 1937-ben 
X 1938-ban

10. Kinek sikerült először radarral elérni a Holdat?
1 John De Witt
2 Bay Zoltán
X Uriah Boyden

11. Bay Zoltán kutatásaiból több jelentős szabada
lom született. Ezek egyike az elektroluminesz- 
cenciára vonatkozó világszabadalom. Kivel érvé
nyesítette?
1 Szigeti György
2 Dallos György
X Budincsevits Andor

12. Mikor fogadják el a „fényre szabott méter” mér
tékegység meghatározását?
1 1973
2 1981 
X 1983

13. 1926-től, mint ösztöndíjas fizikai kutatómunkát 
végzett a Berlini Egyetem Fizikai-Kémiai Intéze
tében. Ki mellett dolgozott?
1 Max von Laue
2 Werner Heisenberg 
X Max Bodenstein

14. Világszerte nagy érdeklődést váltott ki az elekt
ronsokszorozó, amelyről Zürichben, Bécsben és 
az USA-ban is tartott előadást. Hol van kiállítva az 
elektronsokszorozója az Eötvös-ingával együtt?
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1 British Museumban, London
2 Az Amerikai Természettudományi Múzeum

ban, Washington
X Deutsches Museumban

15. Milyen díjat kapott a Hold-radar visszhang 50. 
évfordulóján?
1 Magyar Örökség díjat
2 A Világ Igaza kitüntetést
X A Magyar Köztársaság Rubinokkal Ékesített 

Zászlórendjét

Fizika Totó
1. Egy zérus kezdősebességgel induló szabadon 

eső test útjának első felét tu a második felét t2 
idő alatt teszi meg. Mennyi a í ^  arány?
1 2:lk
2 \[2 :1
X 1:(VT-1)

2. A ló kocsit húz egyenletes mozgással vízszintes 
úton. Melyik állítás helyes?
1 A ló húzza a kocsit, a kocsi a lovat. Ez a két erő 

egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú. A két 
erő eredője nulla, ezért egyenletes a mozgás.

2 A ló és a kocsi együttes mozgását az útburko
lat által a lóra ható erő eredményezi.

X A ló nagyobb erőt fejt ki a kocsira, mint a ko
csi a lóra, hiszen ha fordítva lenne, akkor a 
kocsi hátrafelé mozogna.

3. Egy körív alakú domború híd legfelső pontján 
haladó autó centripetális gyorsulása megegyezik 
a nehézségi gyorsulással. Ekkor az autó a hidat
1 a súlyánál kisebb erővel nyomja.
2 a súlyával egyenlő erővel nyomja.
X a súlyánál nagyobb erővel nyomja.

4. Egy pontszerű testre 6 N és 9 N nagyságú erő 
hat. Az erők hatásvonala egy síkban van. Mek
kora a testre ható erők eredője?
A: Legfeljebb 15 N.
B: Legalább 3 N.
C: 3 N és 15 N között bármekkora lehet, attól 
függ, hogy az erők hatásvonala mekkora szöget 
zár be.
Hány állítás helyes?
1 Egy
2 Kettő 
X Három

5. Egy, az ábrán látható Torricelli-csövet 
erőmérőre függesztünk. Az üvegcső alig 
merül a tálban lévő higany felszíne alá.
A higany felett az üvegcsőben vákuum 
van. Mit mér az erőmérő?
1 Az üvegcső súlyát.
2 Az üvegcső és a benne lévő higany 

együttes súlyát.
X Egyiket sem, valami mást.

6. Egy ideális gáz abszolút hőmérsékletét 
állandó nyomáson háromszorosára nö
veljük, miközben kiengedjük a töme
gének az egyharmadát, akkor

1 a térfogata nem változik meg.
2 a térfogata felére csökken.
X a térfogata a kétszeresére nő.

7. Egy 5 í2-os és egy 10 íl-os fogyasztót sorosan 
kapcsolunk. Az 5 £2-os ellenálláson 2 másodperc 
alatt 40 J hő szabadul fel, akkor a 10 í2-os ellen
álláson mérhető feszültség
1 5 V
2 10 V 
X 20 V

8. A szobában világító lámpa az ablaktábla külső és 
belső felületén is tükröződik. Mekkora a két 
tükörkép közötti távolság?
1 A két ablak távolságának kétszerese.
2 A két ablak távolsága.
X A két ablak távolságának fele.

9. Egy síkkondenzátor fegyverzeteit állandó fe
szültséget adó akkumulátorra kötjük. A fegyver
zeteket ezután a kétszeresére távolítjuk. Hogyan 
változik a kondenzátor energiája?
1 A kondenzátor energiája a felére csökken.
2 A kondenzátor energiája nem változik.
X A kondenzátor energiája kétszeresére nő.

10. Két azonos hosszúságú és keresztmetszetű hu
zalt sorosan kapcsolunk egy feszültségforrásra. 
Az egyik rézből, a másik alumíniumból van. Az 
áramerősséget fokozatosan növeljük. Melyik 
izzik fel előbb?
1 A rézhuzal.
2 Az alumíniumhuzal.
X Egyszerre izzanak fel.

11. Egy ember a parton áll és a medence alján lévő 
céltáblára lő, lézerpisztollyal. Hová irányítsa a 
pisztoly célzókeresztjét, hogy pontosan a céltáb
la közepébe találjon a lézersugár? A víz felszíne 
sima és nyugodt.

1 Kissé a céltábla közepe alá, ahol az A pont van.
2 Pontosan oda kell célozni, ahol a céltábla 

közepét látja.
X Kissé a céltábla közepe fölé kell célozni, oda, 

ahol a B pontot látja.
12. Fémből készült, semleges gömbhéj belsejében egy

Q töltéssel rendelkező golyót helyezünk el. Hat-e
elektromos erő a gömbön kívül elhelyezett töltésre?
1 Nem hat, hiszen a fém gömbhéj leárnyékolja a 

testet, a külső testre nem lépnek ki erővonalak.
2 A gömbhéjba zárt töltés mezejétől a gömbhéj 

nem védi meg a külső teret.
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X Attól függ, hogy a külső térben milyen előjelű 
töltések vannak.

13. Az R2 ellenálláson 
30 C töltés áramlik 
át 50 s alatt. Rx =
75 Q, R2 = 100 Q, J?3 
= 300 Q. Mennyi a 
telep feszültsége?
1 60 V
2 120 V 
X 150 V

14. Folyik-e indukált 
áram az ábrán lát
ható 8-as hurokban, 
ha az egyenes ve
zető áramát kikap
csoljuk?
1 Igen, 2-szer akko

ra, mint egyben.
2 Nem, mert a két kör alakú hurokban ellenté

tes polaritású elektromos erő indukálódik.
X Nem, mert a mágneses mező inhomogén.

15. Egy 9 m hosszú lejtő tetejéről 2 m/s2 állandó 
gyorsulással indul el egy labda. Hol lesz feleak
kora a sebessége, mint a lejtő alján?
1 2,25 m-re a lejtő tetejétől.
2 3 m-re a lejtő tetejétől.
X 4,5 m-re a lejtő tetejétől.

«2

v 3- Helyezzünk homokórát digitális mérlegre!
Vizsgáljuk meg, mit jelez a mérleg, miközben a 

homok pereg!
Becsüljük meg, hogyan változik a mérleg egyensú

lya a működő homokórához képest, miután az összes 
homok lepergett az órából!

A mérleg többet, kevesebbet vagy ugyanannyit jelez?
Ha a kísérletet kétkarú mérlegen kiegyensúlyozott bü- 

rettából csepegő vízzel végeznénk el, mit tapasztalnánk?

4. Az itt látható készüléket Bay Zoltán találta fel.

Szóbeli feladatok

1. A tartály aljától felfelé és a tartályban lévő folyadék
szintjétől lefelé egyenlő s = ...... távolságban van egy-
egy nyílás. A lyuk mérete sokkal kisebb, mint a tartály 
keresztmetszete. Ha szabaddá tesszük a víz kiáramlá
sát mind a két lyukon áramlik kifelé a víz.

a) Becsüljük meg, melyik vízsugár éri messzebb a 
vízszintes talajt!

b) Adjunk becslést a kiáramló vízsugár vv v2 sebes
ségére!

c) Adjunk becslést, hogy körülbelül mekkora xu x2 
távolságra érnek talajt a vízsugarak!

2. Egy /= 80 cm hosszúságú m = ...... tömegű láncot a
vízszintes lapra helyeztük. Az egyik végét megfogjuk és 
lassan, egyenletesen h = 180 cm magasra emeljük.

Végezd el a lánc felemelését, majd becsüld meg, 
hogy mennyi munkát végeztél a lánc felemelése köz
ben! (A súrlódástól eltekintünk.)

Mi a készülék neve?
Mikor találta fel?
Ki írta a következő levélrészletet Bay Zoltánnak?

ifit alamo« tc a tm n c  lajohatohy
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5. Ejtsünk le h magasságból pingponglabdát az a  haj
lásszögű lejtőre! A pingponglabda a lejtőről visszapat
tan vízszintesen x  távolságra.

Mekkora a maximális x  távolság, ha h = 40 cm ma
gasból esik le a pingponglabda?

Melyik grafikon helyes az xmax = xm.ÁX(b) a maximá
lis távolságra a magasság függvényében?

7. Azonos keresztmetszetű / = 1 m hosszúságú rúdhoz 
a  = 120°-os szögben ugyanolyan anyagi minőségű isme
retlen x  hosszúságú mdat erősítünk. Ha az A  pontban 
felfüggesztjük, az /hosszúságú rúd vízszintes helyzetű.

6. Az itt látható játék a szomjas kacsa. Válaszoljunk a 
következő kérdésekre!

Mi hajtja a szomjas kacsát?
Ha a pohárba víz helyett tiszta alkoholt töltünk, mi 

történik, milyen változás következik be a kacsa mű
ködésében?

Mi történik, milyen változás következik be a madár 
működésében, ha lefedjük egy üvegburával?

Mi történik, milyen változás következik be a madár 
működésében, ha a levegő nagyon nedves, erősen 
párás lesz?

Becsüld meg, mekkora hatásfokkal működik a 
szomjas kacsa, mint hőerőgép, ha a szoba hőmérsék
lete 27 °C és a két tartály között a hőmérsékletkü
lönbség 3 °C!

8. A fekete doboz három 
azonos ellenállást, egy iz
zót és egy kapcsolót tar
talmaz, hat kivezetéssel.

A rendelkezésedre álló 
zsebtelep és két huzal 
segítségével döntsed el, 
hogyan kapcsoltuk a kap
csolási elemeket!

9- Becsüld meg a szőlő, a paradicsom, az uborka, az 
alma sűrűségét a víz sűrűségéhez viszonyítva!

Mennyi a paradicsom sűrűsége?

10. Az ábrán látható kapcsolásban 230 V, 60 W-os 
izzóval sorba kapcsolunk először 2,5 V, 0,2 A-es, majd 
3,5 V, 0,3 A-es zsebizzót.

Miért célszerű előbb rövidre zárni a zsebizzót, majd 
utána bekapcsolni a K  kapcsolót?

Mindkét zsebizzó
nál szükséges-e, hogy 
előbb rövidre zárva 
kapcsoljuk a hálózat
ra?

Milyen méréssel le
hetne eldönteni az iz
zók paramétereinek 
figyelembe vételével, 
hogy rövidre kell-e 
zárni vagy sem?

Mikor nem kapcsol
ható sorba a zsebizzó 
a hálózati izzóval?
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KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

4. Diótörő
Építés
H ozzávalók és szerszá
mok: 1 db injekciós fecs
kendő, 50 ml-es, katéter
végű, 1 db  injekciós fecs
kendő  (5 ml), 1 db  katé
tercső (20 cm hosszúsá
gú vékony m űanyag cső),
1 faléc (50x20x500  mm),
8 db facsavar (3x45), va
lamint fafűrész, fúrók, 
csavarhúzó, kötőtű, ön
gyújtó vagy gyufa.

Elsőként készítsük el a keretet. A falécből vágjunk 
le ké t darab  100 m m -es és két darab  110 m m -es 
hosszúságú  darabot. A 100 m m -es darabokra fúrjunk 
4 m m -es lyukakat, és az egyik közepére  fúrjunk akko
ra lyukat, hogy ép p e n  elférjen b en n e  a nagyobb át
m érőjű injekciós fecskendő.

Az általam  m egépíte tt d ió tö rő  nagyobbik  fecsken
dője 31 m m  átm érőjű, ekkora furatot készíteni nem  
egyszerű. Én előrajzoltam  a furatot és lom bfűrésszel 
vágtam  ki.

C satlakoztassuk a vas
tagabb  katétervégű  fecs
kendő t a katétercsőhöz, 
vágjuk a csövet kö rü lbe
lül 20 cm  hosszúra. Ez
u tán  töltsük fel a vízzel -  
fontos, hogy teljes hosz- 
szában buborékm entes 
legyen m ind a fecsken
dő, m ind a cső.

H asonlóan b u b o rék 
m entesre tö ltsük fel a 
m ásik fecskendőt is. Az 5 
m l-es fecskendő  csatla
kozója kúpos és vasta
gabb, m int a katétercső.
A csatlakoztatáshoz ezt 
bővíteni kell, ehhez  fel 
kell m elegíteni, majd 
m eleg á llapo tban  be le 
tolni egy kellő  vastagsá
gú kötőtűt. A bővített katétercsövet m ég ilyen m ele
gen  húzzuk  rá a kis fecskendőre, m ert o tt kihűlve 
rázsugorodik  a fecskendő  végére, és így kellő  szilárd
ságúvá válik a csatlakozás. Ha m inden t jól csináltunk, 
akkor m ár m ű ködőképes a „hidraulikus sajto lónk”, 
csak be  kell szerelnünk  a fakeretbe.

Az eszköz m egép ítésében  kérhetjük  a techn ikata
nár segítségét. A keret elkészítése, valam int a d ió törő  
összeszerelése nem  haladja m eg az általános iskolai 
technika tantárgy követelm ényeit.

Az órai bemutatás

Mielőtt diót tö rn én k  vele érdem es m érni és szám olni. 
M érjük m eg a ké t fecskendő  d, illetve D  átm érőjét, és 
szám oljuk ki négyzetük  hányadosát:

Df 
d2

Ennyiszeres lesz az „erőfokozás” (az én  általam  m eg
épített d ió törő  5,3-szeresére növeli az erőt). Ezután 
m érjük m eg, m ekkora a dugattyúk elm ozdulásának 
aránya. 5 ml-től 0 ml-ig m ozgassuk a kis fecskendő  
dugattyúját, közben  figyeljük m eg, hogy a nagy d u 
gattyú is 5 ml-nyit m ozdul. M érjük m eg, hogy a kis és 
a nagy fecskendő  m ekkora elm ozdulásához ( /  és Z) 
tartozik 5 ml térfogat. K épezzük ezek  hányadosát is:

L
Látni fogjuk, hogy a ké t hányados m egegyezik, ami 
persze nem  a tanár szám ára izgalm as, hanem  a diák
nak  kell bem utatni. Ne sajnáljuk ezen  összefüggések 
bem utatására az időt, m ert a fizika m ódszertanát m u
tatjuk be  velük. K ésőbbiekben, bonyolu ltabb , órai 
keretek  között nem  bem utatható  ese tek b en  elég lesz 
hivatkozni erre a m ódszerre.

Most m ár hozzákezdhetünk  a diótöréshez. Válasz- 
szűk ki az osztály erős em berét és kérjük fel arra, hogy 
hüvelykujjával próbáljon  m egtörni egy diót az aszta
lon. Biztosan nem  fog sikerülni. Ezután kérjünk fel egy 
gyenge diákot a d ió tö rő  m űködtetésére. A csonthéj 
könnyű feltörésének titka, hogy a d ió törőbe úgy h e 
lyezzük el a diót, hogy a két felét elválasztó sík m en
tén  hasson a dugattyú ereje. Valamint az, hogy a diót 
összetörő  erő  a lehető  legpontszerűbb  legyen.

Az elkészítéshez és használathoz sok sikert kívánok!
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