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ATOMMAGOK REZGESE ES FORGÁSA:
FÁZISÁTMENETEK HIDEG KVANTUMRENDSZEREKBEN

Cseh József
MTA ATOMKI, Debrecen

Napjainkban olyan véges kvantumrendszerek kap
csán is szoktak fázisátmenetekről beszélni, mint az 
atommag. Ráadásul némelyiket zérus hőmérsékletű 
fázisátmenetnek nevezik. Ebben az írásban a kvan
tummechanikai kéttestprobléma és más egyszerű 
magmodellek példáján próbáljuk érzékeltetni e meg
lepő szóhasználat mögött megbúvó fogalmakat és 
fizikai tartalmat.

Fázisátmenetekről általában makroszkopikus testek 
kapcsán esik szó. Például: a víz hevítés hatására gőz
zé alakul. Bevezetésképpen összefoglaljuk e jól is
mert fázisátmenet néhány lényeges vonását. Azután 
röviden példákat említünk az atommagban észlelhető 
termikus jellegű, vagyis az előzőhöz hasonló fázisát
menetekre. Ezt követően térünk rá a hideg kvantum- 
rendszerek fázisátmeneteinek kérdésére, amit a két
testprobléma példáján szemléltetünk. A bemutatott 
modell nagyon egyszerű, és a fizika több területén -  
legalábbis közelítőleg — alkalmazható. Használatos 
például a kétatomos molekulák rezgésének és forgá
sának leírására, az atommagok molekulaszerű állapo
tának tárgyalására, valamint a mezonspektrum (két- 
kvarkrendszer) értelmezésére. Röviden szót ejtünk a 
realisztikusabb modellekkel járó bonyodalmakról is.

A víz-gőz fázisdiagramot az 1. ábra mutatja vázla
tosan. Elevenítsük fel a fázisátmenet néhány jellemző
jét, amelyek hasznosak lesznek későbbi összehasonlí
tásunkban! A görbe mentén a két fázis egyensúlyban 
van, azonos a nyomásuk (p) és hőmérsékletük (T). 
Azonos továbbá a kémiai potenciáljuk (|_i) is. Mi a 
kémiai potenciál jelentése és szerepe?

Az írásban bemutatott munka az OTKA (K72357) és az MTA-JSPS 
(119) együttműködés támogatásával folyt.

Az egyensúly feltételét, vagy a folyamatok irányát a 
termodinamika második főtétele határozza meg. Egy 
olyan rendszer esetében, amelynek hőmérsékletét és 
nyomását a környezetéhez való csatolás rögzíti a

G =  E - TS + p V  = p  N

szabadentalpia minimuma tünteti ki az egyensúlyt. Itt 
E a belső energiát, S az entrópiát, Va térfogatot jelöli, 
p  a kémiai potenciál, N pedig a részecskeszám. (Egy
szerűség kedvéért egykomponensű rendszert tekin
tünk.) A kémiai potenciál tehát az egy részecskére 
jutó szabadentalpia. Az egyensúlyi állapotban ezért 
ennek is minimuma van [1].

Szoktunk beszélni a fázisátmenetek rendjéről, a 
következő értelemben. Adott nyomáson a kémiai po
tenciál a hőmérsékletnek folytonos függvénye. A fá
zisátmeneti pont két oldalán a megfelelő állapot
egyenletekből nyerhető [2], A fázisátmenet ugyan az 
állapotegyenlet változását jelenti, de az egyensúly 
megköveteli a két fázis kémiai potenciáljának azo
nosságát; tehát értéke a forrásponton áthaladva is

1. ábra. A víz-gőz fázisdiagram vázlatosan.
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folytonosan változik. Törése azonban lehet, vagyis a 
deriváltjának lehet szakadása. Ha az elsőrendű deri
váltjának ugrása van, akkor elsőrendű fázisátmenet
ről beszélünk. Ha az elsőrendű derivált is folytonos, 
de a másodrendű már nem, akkor másodrendű a 
fázisátmenet. Amikor a deriváltak minden rendben 
folytonosak, akkor analitikus (cross-over) átmenetről 
van szó.

Nyilvánvalóan a legmarkánsabb fázisátmenet az 
elsőrendű. Ilyen a víz forrása 22,1 MPa nyomás alatt. 
Ezen a nyomáson a fázisátmenet másodrendűvé válik. 
Nagyobb nyomásoknál pedig analitikus. Analitikus 
átmenetekben is érzékelhetünk hirtelen változást pél
dául a fajhő vagy a sűrűség viselkedésében, de ez 
simább függvénnyel írható le.

Termikus fázisátmenetek az atommagban

Az atommag mikroszkopikus objektum, protonokból 
és neutronokból (összefoglaló névvel: nukleonok
ból) épül fel. Elméleti leírása a kvantummechanika 
feladata. Az alkotóelemek száma általában sokkal 
nagyobb annál, semhogy egyenként tekintetbe ve
ttessük őket (nem tudjuk megoldani például a száz- 
testproblémát), de sokkal kisebb annál (nem éri el 
még a háromszázat sem), hogy rájuk statisztikus 
megfontolásokat lehessen alkalmazni. Következés
képpen az atommagok tárgyalásában alapvető fon
tossága van a modelleknek.

A nukleonok között erős kölcsönhatás működik, 
amelynek jellege nagyban hasonlít a Van der Walls-tí- 
pusú erőhöz [31, ami például a vízmolekulák között 
hat. Ezért nem meglepő, hogy a magfizika -  szinte 
születésétől kezdve — egyik legfontosabb modellje a 
cseppmodell, vagyis úgy képzeljük el az atommagot, 
mint mikroszkopikus méretű folyadékcseppet. Ennek 
alapján már a 30-as években sikerült értelmezni a ma
gok kötési energiáját. A kvantummechanikai folyadék- 
csepp rezgő és forgó mozgása alapján -  az 50-es évek
től kezdődően -  pedig kvantitatívan is helyesen tudjuk 
leírni nagyszámú atommag energiaspektrumát.

Alapállapotuk környezetében tehát folyékonynak 
gondoljuk az atommagokat. Felmerül a kérdés, hogy 
a hőmérséklet növelésével átmehetnek-e gáz halmaz- 
állapotúba. Úgy tűnik, hogy erre a régóta vizsgált 
kérdésre a 2000-es évek kutatásai igenlő választ 
adtak [4], A hőmérsékletet ütközési folyamattal (mag
reakcióval) növelték, és kiderült, hogy az atomma
gokban is bekövetkezik a folyadék-gáz fázisátmenet. 
Ez az átmenet szintén elsőrendűnek bizonyult. Mind
két fázisban nukleonok alkotják a vizsgált magot, 
vagyis az észlelt jelenség a nukleonikus maganyag 
fázisátmenete. A víz-gőz rendszerrel mutatott nagyfo
kú hasonlóság arra utal, hogy a fázisátmenetek ter
mészete nem nagyon függ az azokat okozó kölcsön
hatásoktól (elektromágneses a makroszkopikus rend
szerben, erős a magokban).

A hőmérséklet további növelése újabb alapvető 
változásra vezet. A nukleonok nem elemi, hanem

összetett részecskék, kvarkokból és gluonokból áll
nak. A közöttük működő erős kölcsönhatás természe
te miatt azonban a magfizikában használatos ener
giáknál ezek az alkotóelemek nem szabadulnak ki a 
nukleonokból. Bennük, mint valamiféle zsákokban 
aránylag szabadon mozognak, de a különböző zsá
kok tartalma nem keveredik. Kellően magas hőmér
sékleten viszont ez is bekövetkezik: a mag a nukleo
nikus fázisból átmegy a kvark-gluon fázisba. (Érde
kes, hogy ez a nagyon markáns fázisátmenet analiti
kusnak bizonyult a korai Univerzumot és a nagyener
giájú magreakciókat jellemző körülmények között [5], 
ellentétben az elsőrendű átmenetre vonatkozó vára
kozással.)

Noha az itt említett fázisátmenetek sok tekintetben 
emlékeztetnek a makroszkopikus rendszerekben 
megismertekhez, mégis rá kell mutatnunk egy kü
lönbségre. Az atommagok véges méretűek, és ebből 
fakadóan a viselkedésüket jellemző függvények si
mább menetet tanúsítanak. (Véges rendszer fajhője 
például nem válik végtelenné, ami tipikus jellemzője 
a makroszkopikus testek elsőrendű fázisátmeneté
nek.) Mégis, azt lehet mondani, hogy a végesméret- 
effektus által okozott bonyodalom ellenére, az eddig 
említett fázisátmenetek nagyban hasonlítanak a mak
roszkopikus testek esetében megismertekhez.

Nem-termikus fázisátmenetek

Másfajta fázisátmenetek is megfigyelhetők az atom
magokban, amelyek léte kifejezetten a magok véges
ségéből fakad. Ezek a mag alakjával, vagy a mag egé
szének a viselkedésével (például forgásával és rezgé
sével) függenek össze. Természetesen ebben az eset
ben az analógia a makroszkopikus testek fázisátme
neteivel még inkább áttételes, mint amit az előző feje
zetben láttunk. Mindazonáltal, távolról sem elhanya
golható -  és nem marad meg kvalitatív szinten -, 
ezért honosodott meg ezekkel a jelenségekkel kap
csolatban is a termodinamikára emlékeztető névhasz
nálat. Külön érdekességet ad e vizsgálatoknak, hogy 
fogalmaik és módszereik más területeken is alkalmaz
hatók, beleértve a véges kvantumrendszerek fázisát
meneteinek elvi tisztázását éppúgy, mint azok előfor
dulásának feltérképezését.

Bonyolult problémák megoldásában sokszor segít
ségünkre vannak a szimmetriamegfontolások. Célsze
rű ezért olyan modellt szerkeszteni, hogy az jól látha
tóvá tegye a rendszer (távolról sem mindig nyilvánva
ló) szimmetriáit. Az algebrai modellek különösen al
kalmasak erre a célra.

A következőkben a kvantummechanikai kéttest- 
probléma egyszerű modelljében próbáljuk szemléltet
ni a hideg kvantumrendszerek fázisátmenetét. Ez a 
fejtegetés természetesen általános érvényű, de jól 
meghatározott magfizikai tartalommal is rendelkezik. 
Ennek megvilágítása érdekében érdemes madártávlat
ból egy pillantást vetnünk az atommagok szerkezet- 
modelljeire.
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A soknukleonrendszer struktúrájának értelmezésé
ben a már említett folyadékcsepp-analógián kívül két 
további fizikai kép van a segítségünkre, azaz még két 
alapvető modellről szokás beszélni. Az egyik a héjmo- 
dell. Ennek alapfeltevése az, hogy a mag olyan mint 
egy parányi bolygórendszer vagy egy kicsi atom: a 
nukleonok egy vonzó erőtérben mozognak, amit az 
összes többi nukleon hatása hoz létre. E modell az
által tudja lényegesen egyszerűsíteni a problémát, 
hogy — mint az a részletekből kiderül — a nukleonok 
nagy része zárt törzset alkot, és az átlagpotenciálhoz 
való hozzájárulásán kívül lényegében semmilyen sze
repet nem játszik. Valójában tehát csak a kevés számú 
valencianukleon mozgását kell vizsgálni.

A fürtmodell (vagy klasztermodell) pedig olyannak 
festi le a magot, mint amit kisebb, egymással lazán 
összefüggő magok (klaszterek, vagy nukleoncsomók) 
alkotnak (például erősen kötött 4He-magok), miként 
szőlőszemek a fürtöt. E modell szerint a mag szabad
sági fokai két csoportba oszthatók: egyesek a klaszte
rek belső szerkezetéhez tartoznak, míg mások azok 
relatív mozgását jellemzik. Most azáltal egyszerűsítjük 
a soktestproblémát, hogy feltételezzük: a klaszterek 
belső állapotaiból csak kevés jut szóhoz.

A kéttestprobléma a magok kétklaszter-állapotai- 
nak leírására alkalmazható, vagyis olyan esetben, 
amikor egy nagyobb mag két kisebb mag együttese
ként áll elő, tehát olyan szerkezettel van dolgunk, 
mint egy súlyzó, vagy egy kétatomos molekula. Abból 
fakadóan, hogy ezek a kisebb magok vagy klaszterek 
maguk is összetett objektumok, természetesen továb
bi megfontolásokra is szükség van, ezekről később 
még szót ejtünk. Először az egyszerű problémát vesz- 
szük szemügyre, amelyben a két test csupán rezgő és 
forgó mozgásra képes.

Mielőtt rátérünk a konkrét problémára, érdemes 
összefoglalni az algebrai modellezés legfontosabb 
elemeit az impulzusmomentum-algebra jól ismert 
példáján.

Az algebrai modellezés

Egy modellt akkor nevezünk algebrainak, ha a benne 
szereplő fizikai operátorok kifejezhetők egyetlen Lie- 
algebra elemeivel, bázisállapotai pedig ezen operáto
rok sajátfüggvényei.

A Lie-algebra operátoroknak egy olyan halmaza, 
ami a felcserélési relációra, mint műveletre nézve zárt. 
Legismertebb példája az impulzusmomentum-algebra, 
amelyet az Lx, Ly és Lz operátorok, valamint lineár- 
kombinációik alkotnak. Matematikai nevén ez az 
0(3) algebra (mivel elemei generálják a 3-dimenziós 
valós tér ortogonális forgatásait). A részalgebra az 
operátorok egy olyan részhalmaza, ami szintén zárt a 
felcserélési relációra nézve. Az 0(3) algebra 0(2) 
részalgebráját alkotja Lz és tetszőleges valós számmal 
megszorzott értéke. (Ezek a 2-dimenziós tér, vagyis az 
x-y sík forgatásait generálják.) Az 0(3) 0(2) tartal-
maz(kod)ást leíró összefüggést algebraláncnak nevez

zük. Minden algebra elemeiből szerkeszthető(k) 
olyan operátor(ok), amely(ek) felcserélhető(k) az 
algebra összes elemével. Ez(eke)t invariáns operáto- 
r(ok)nak nevezzük. Az 0(3) és 0(2) esetében csak 
egy lineárisan független invariáns operátor van: Z2, 
illetve Lz.

Az algebrák a rendszer szimmetriatulajdonságait 
jellemzik. Az a tény, hogy az állapotok jól meghatáro
zott impulzusmomentummal rendelkeznek a forgás
szimmetriából következik. Azt mondjuk, hogy a vizs
gált probléma egzakt 0(3) szimmetriával rendelkezik, 
ha Hamilton-operátora felcserélhető az 0(3) minden 
elemével. Ez teljesül, ha felcserélhető Lx-szel, Z -nal 
és Lz-ve 1. Ilyenkor a kölcsönhatások az impulzusmo
mentum-operátorokat nyilvánvalóan csak az Z2 in
variáns operátoron keresztül tartalmazhatják, például: 
H = a  Z2. Az ilyen Hamilton-operátor sajátérték-prob- 
lémája analitikusan (zárt képletek formájában) meg
oldható, sajátfüggvényei az impulzusmomentum-sa
játfüggvények, sajátértéke pedig az adott példánkban 
E= aZ(Z+ 1).

Ha szimmetriasértő kölcsönhatás lép fel, akkor 
dinamikai szimmetriasértésről beszélünk. Ez teljesen 
le is rombolhatja a szimmetriát, de nem szükségsze
rűen. Például, ha a gömbszimmetrikus rendszert egy 
homogén külső (mondjuk mágneses) térbe helyezzük 
(mint történik az a Zeeman-effektus kapcsán), akkor 
fellép egy olyan kölcsönhatás, ami sérti a gömbszim
metriát. Egyszerű példánk Hamilton-operátora H  = 
a  Z2 + ß Zz-re módosul. Ennek sajátérték-egyenlete 
még mindig analitikus megoldással rendelkezik: saját- 
függvényei változatlanul az impulzusmomentum-sa
játfüggvények, sajátértékei pedig: E= aZ(Z+l) + ßM. 
A megoldás jó tulajdonságai annak köszönhetők, 
hogy a Hamilton-operátor egyetlen algebralánc, jele
sen az 0(3) 3  0(2) lánc invariáns operátoraival van 
kifejezve. Ilyen esetben az 0(3) szimmetriát dinami- 
kailag sérült szimmetriának nevezzük. Sérült, hiszen a 
kölcsönhatás nem forgásinvariáns. És dinamikai, mert 
a rendszerben ható erőkre vonatkozik. Megemlíten
dő, hogy a szimmetriasértő kölcsönhatás erősségére 
nincs semmilyen kikötés (nem kell neki gyengének 
lennie). Figyelemre méltó, hogy a sérült dinamikai 
szimmetria esetében a ZZ-operátor nem 0(3)-szim- 
metrikus, de sajátfüggvényei igen.

A dinamikailag sérült szimmetria nagyon fontos 
szerepet játszik a fizika számos ágában. Nyilvánva
lóan sokkal általánosabb (kölcsönhatások leírására 
alkalmas), mint az egzakt szimmetria, mégis: nagyon 
könnyen kezelhető elméleti leírást ad.

A kéttestprobléma

A kéttestprobléma (egyik) algebrai modellje t/(4)-es 
szerkezetű, vagyis ezen algebra elemeivel fejezhető ki 
az összes fizikai mennyiség operátora. A dolog meg
értésében segíthet, ha meggondoljuk, hogy egy egy
szerű kéttestproblémának, a harmonikus oszcillátor
nak t/(3)-as szimmetriája van, ami azzal függ össze,
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hogy a mozgás a háromdimenziós térben zajlik [6]. 
Jelölje x, és pv i = 1, 2, 3 a tér- és impulzuskoordinátá
kat, és vezessük be az

7 t =
f i

es <2 (x, +a )

oszcillátorkvantum-keltő és -eltüntető operátorokat 
(az oszcillátorparamétert 1-nek választottuk). Akkor a

H- E
Hamilton-operátor felcserélhető a 9 darabaj a ope
rátorral, és ezek alkotják az £7(3) szimmetriaalgebrát. 
E szimmetria segítségével az azonos energiájú, vagyis 
degenerált állapotokat tudjuk osztályozni. Ha külön
böző energiájú állapotokat is le akarunk írni, akkor a 
spektrumgenerálás érdekében szükség van még egy 
dimenzióra, így adódik az £7(4).

Az 1X4) algebrának ló lineárisan független eleme 
van aj a., i, j  = 0, 1, 2, 3, ez tágabb, mint az £7(3), 
vagy 0(3); azokat részalgebraként tartalmazza: IX4) 3  
£7(3) 3  0(3). A fizikai operátorokat, így a kölcsönha
tást is a btj = aj a ; részecskeszám-megőrző operáto
rokkal fejezzük ki. A legegyszerűbb esetben csupán 
by-ben lineáris és négyzetes tagokat vesznek tekintet
be. Ezt a közelítést hívjuk vibron modellnek.

A rendszer határozott impulzusmomentummal ren
delkezik, ezért az 0(3) impulzusmomentum-algebrá
nak nyilván szerepelni kell leírásunkban. Más szimmet
riák is rejtőzhetnek a problémában, ezért célszerű meg
keresni mindazokat az algebrákat (matematikakönyvek 
fellapozása révén), amelyek a legáltalánosabb £7(4)-től 
indulva előfordulhatnak, amíg elérkezünk az impulzus- 
momentum 0(3)-jához. Az derül ki, hogy még egy to
vábbi részalgebra van, az 0(4), és ennek megfelelően 
egymásba skatulyázott részalgebráknak egy másik lán
ca is létezik: £7(4) 3  0(4) 3  0(3). Vagyis két, az £7(3) és 
0(4) algebrák által jellemzett sérült dinamikai szimmet
riája van a kéttestproblémának.

Modellünk határesetként tartalmazza az oszcillátor 
ismert tankönyvi példáját, sőt a Kepler-problémát is, 
ha a kölcsönhatás kifejezésében btj-nek általánosabb 
(adott esetben reciprok) függvényt is megengedünk. 
Az oszcillátor esetében az £7(3), a Kepler-problémá- 
ban pedig az 0(4) a rendszer egzakt dinamikai szim
metriája [71. Modellünk tehát olyan kéttestrendszert ír 
le, amelyben sokféle kölcsönhatás működhet, speciá
lis esetként magában foglalja a rugóerő, vagy a Cou- 
lomb-erő esetét is. A rendszer állapotainak száma (az 
£7(4) algebra reprezentációjának dimenziója) véges, 
azt jellemezhetjük egy egész számmal: N. Fizikailag 
ez -  a vibron modell esetében -  a rendszer rezgési 
kvantumainak maximális számát jelenti.

Amint azt az algebrai modellezés módszeréből tud
juk, ha a Hamilton-operátor csak az egyik vagy másik 
algebralánc invariáns operátorait tartalmazza, akkor a 
sajátérték-probléma megoldása zárt képlettel kifejez
hető. Általános esetben mindkét láncnak van járuléka,

0(4)

0------ T---------------------------------Xa x
2. ábra. A kéttestprobléma diagramja.

ekkor numerikus megoldásra vagyunk utalva, neveze
tesen az energiamátrix diagonalizálására van szükség. 
Az általános eset vizsgálata előtt azonban fontos meg
említeni, hogy a két dinamikai szimmetria szemléletes 
fizikai tartalmat hordoz.

A molekulafizika szótárát alkalmazva, a vibron mo
dellben az £7(3)-as dinamikai szimmetria puha vibrá
tornak, az 0(4)-es pedig merev rotátornak felel meg. 
(Valójában mindkét esetben jelen van rezgő és forgó 
mozgás is; ezért pontosabb szóhasználattal beszélhet
nénk akár kemény rotátor-vibrátorról, és puha vibrá- 
tor-rotátorról, de az egyszerűbb elnevezést követjük.) 
Rezgő-forgó rendszerünk mozgásának keménységét 
kvantitatív módon a nemrigiditási paraméterrel jelle
mezhetjük:

En vib

ahol Erot az első rotációs gerjesztés, Emh pedig az első 
vibrációs gerjesztés energiája. Ha R = 1, akkor puha 
vibrációról, ha pedig R «  1, akkor kemény rotációról 
beszélünk.

Az általános Hamilton-operátort a következő alak
ban írjuk:

H = xH U} + (1 - x) Hq4 + aH oy

Ekkor az x  = 0 határeset az 0(4), az x = 1 határeset 
pedig az £/(3) dinamikai szimmetriát adja. A rendszert 
tehát egy egydimenziós ábrán tudjuk elhelyezni, 
amelynek pontjait 0 < x < 1 értékei jellemzik (2. äb- 
ra'). (Később részletezett okok miatt ezt hívjuk a 
rendszer fázisdiagramjának.)

Fázisátmenet
A kéttestrendszer (például molekula, vagy atommag) 
egyensúlyi állapotát az energia minimuma tünteti ki. 
Ez az extrémum-feltétel éppúgy a termodinamika 
második főtételének kifejeződése, mint amit a víz-gőz 
rendszerrel kapcsolatban említettünk a bevezetőben.

A H  Hamilton-operátor birtokában kiszámíthatjuk 
az energia Er(x) várható értékét. Növeljük A értékét 
igen nagyra: N —> Ebben a határesetben a számítás
analitikusan és egyértelműen elvégezhető. Az energia 
két dologtól függ. Egyrészt a rendszer geometriai 
alakjától, ez adott esetben egyetlen paraméterrel, a 
két tömegközéppont egymástól való r távolságával 
jellemezhető. Függ továbbá a különböző szimmetriájú 
kölcsönhatások relatív erősségét megszabó x kont- 
rollparamétertől. Keressük meg r függvényében az 
energia minimumát, ez határozza meg a rendszer 
egyensúlyi állapotát (alakját)! Vizsgáljuk e minimum 
viselkedését az x változtatásával! Azt tapasztaljuk,
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hogy a függvény értéke, sőt annak elsőrendű derivált
ja is folytonosan változik, ám a kontrollparaméter egy 
jól meghatározott értékénél az elsőrendű derivált
nak törése van, a másodrendű derivált szakadást mu
tat [8]. A klasszikus fázisátmenettel mutatott nagyfokú 
hasonlósága miatt ezt a jelenséget másodrendű fázis- 
átmenetnek nevezzük.

Az analógia tehát a következő. A rendszer egyen
súlyi állapotát egy fizikai mennyiség minimuma szab
ja meg (kémiai potenciál, illetve alapállapoti energia). 
Ez folytonosan változik egy (vagy több) kontrollpara
méter függvényében (adott nyomás mellett a hőmér
séklet, illetve a különböző dinamikai szimmetriájú 
kölcsönhatások relatív súlya). E függvény viselkedése 
a kontrollparaméter egy értékénél megváltozik, ezért 
fázisátmenetről beszélünk. Jelesen: valamilyen rendű 
deriváltja szakadást mutat, és e derivált rendje hatá
rozza meg a fázisátmenet rendjét.

A kvantummechanikai példánkban a fázisátmenet 
hideg állapotok között ment végbe, ezért néha 7 = 0  
fázisátmenetnek is nevezik.

Véges N  esetében numerikusán oldjuk meg az 
energia sajátérték-problémáját. Az alapállapoti ener
gia (és más fizikai mennyiségek) viselkedését tanul
mányozzuk az x  kontrollparaméter függvényében. 
Ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy noha a kérdéses függ
vények simább viselkedést mutatnak (a végesméret- 
effektus következtében), de jelentős változások ész
lelhetők a kontrollparaméter kritikus értéke körül. 
Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy fázisátmenetre emlé
keztető viselkedést mutat a rendszer, hasonlóan ah
hoz, ahogyan termikus fázisátmenet is megmutatko
zott a végesméret-effektus ellenére.

A véges kvantumrendszerek fázisátmenetének ér
telmezése tehát két lépésben történt egy olyan elméleti 
leírás keretében, aminek van nagy részecskeszámú 
határesete. Az első lépésben, a nagy N  határesetben a 
makroszkopikus testekéhez hasonló viselkedést észlel
tünk, amelyekre alkalmazhatók a termodinamikai fo
galmak. A második lépésben pedig ugyanazon elméleti 
leírás véges részecskeszámhoz tartozó esetében kons
tatáltuk a fázisátmenet tüneteinek megjelenését.

Az alapállapoti energián kívül más fizikai mennyi
ségek kontrollparaméter-függése is árulkodik a fázis- 
átmenetről. Például elektromágneses átmenetek, vala
mint az energia sajátfüggvényének átfedése az U{3) 
bázisállapotokkal [9].

Véges kvantumrendszer fázisa
Eddig a hasonlóságot hangsúlyoztuk a makroszkopi
kus testek és a véges kvantumrendszerek fázisdiag
ramjai között. Ez a hasonlóság azonban nem teljes, 
logikai szempontból van egy nagy hiányossága. Néz
zük a fázisátmeneti pont vagy görbe egyik vagy másik 
oldalán elhelyezkedő állapotok halmazát, vagyis a 
fázist. Mit mondhatunk ezekről a két esetben? A víz
gőz rendszerre nézve tudjuk, hogy azonos állapot
egyenlet köti össze őket. Vagyis a fázist az egységes 
fizikai viselkedés határozta meg, amit egyenletek

alakjában lehet felírni. Kvantumrendszerünkkel más a 
helyzet. A fázisdiagram két végpontját definiálta egy- 
egy (sérült) dinamikai szimmetria. És valahol a kettő 
között észleltük a fázisátmenetet. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy a fázist a fázisdiagram végpontja és fázis
átmeneti pontja határolja. De van-e benne valami kö
zös fizikai tartalom? Valóban jogos az elnevezése? 
Erre a kérdésre még nincs meg az egyértelmű végső 
válasz, de már körvonalazódik.

A véges kvantumrendszerekre végzett numerikus 
számolások azt mutatták (az itt bemutatott példánk 
esetében is [10] és más hasonló problémákban is [11]), 
hogy van közös fizikai jellemzője a kérdéses fázisok
nak. Ez a kvázidinamikai szimmetria.

A kvázidinamikai szimmetria a kvantummechanika 
egyik (ha nem a) legáltalánosabb szimmetriafogalma. 
Azt a helyzetet jellemzi, amelyben sem az operátor, 
sem sajátfüggvényei nem szimmetrikusak, mégis a 
szimmetria jelen van [12]. (Emlékeztetőül: az eddig 
emlegetett sérült dinamikai szimmetria esetében az 
operátor ugyan nem szimmetrikus, de sajátfüggvényei 
igen.) Az, hogy érvényes lehet a szimmetria olyankor 
is, amikor sem az operátor, sem sajátfüggvénye nem 
szimmetrikus, meglepő ugyan, de előfordulhat. Ilyen
kor az energia sajátfüggvénye különböző szimmetriá
jú bázisállapotok lineárkombinációja, de olyan spe
ciális módon, hogy az algebra operátorainak e lineár- 
kombinációkkal számolt mátrixeleme (az állapotok 
egy részhalmazára) megegyezik azzal a mátrixelem
mel (közelítőleg, vagy akár pontosan), amit az egzakt 
szimmetria esetében kapunk. (Az impulzusmomen
tum-algebra esetében a kvázidinamikai szimmetria 
annak felelne meg, hogy az energia-sajátállapot kü
lönböző Z-ű bázisfüggvények lineárkombinációja.) A 
kvázidinamikai szimmetria helytállósága egy numeri
kus számolás esetében természetesen közvetlen mó
don ellenőrizhető.

Az említett példánkban a kérdéses szimmetriák az 
f/(3)-as és 0(4)-es kvázidinamikai szimmetriák. A szim
metriát jellemző kvantumszámok ugyan pontról pontra 
változhatnak, de egy fázison belül ugyanahhoz az al
gebrához tartoznak. Például az f/(3)-as kvázidinamikai 
szimmetria érvényes a 2. ábra x„ és 1 pontjai között.

Úgy tűnik tehát, hogy véges kvantumrendszerek 
esetében a kvázidinamikai szimmetria lehet az a közös 
fizikai tartalom, ami a fázist jellemzi, vagy egyenesen 
annak definiálására szolgálhat. Ha a további vizsgála
tok is helyben hagyják ezt a sejtést, akkor a helyzet 
emlékeztet arra, amit Landau elmélete mond a fázisok
ról: azokat a szimmetriájuk jellemzi, a fázisátmenet 
pedig a szimmetria megváltozását jelenti (ami a fázisok 
általános tankönyvi definíciójaként is olvasható [13D.

Bonyolultabb rendszerek

A kéttestprobléma előbb említett modellje aránylag jó 
közelítéssel képes leírni a kétatomos molekulák rotá
ciós-vibrációs spektrumát [14], Alkalmazták a mezon
spektrum (kétkvarkrendszer) értelmezésére is, de
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héjmodell fürtmodell

független részecske 0(4)

3. ábra. A héjmodell és a fürtmodell fázisdiagramja.

ebben az esetben már tekintetbe kell venni azt, hogy 
a kvarkoknak egyéb szabadsági fokai is vannak, nem 
csak azok, amelyek a térbeli mozgáshoz tartoznak. 
Még bonyolultabb a helyzet, ha a magok klaszterálla- 
potait vizsgáljuk. Ekkor ugyanis azon kívül, hogy 
azoknak is vannak belső szabadsági fokaik, még azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a klasztereket nukleo
nok alkotják, amelyekre érvényes a Pauli-féle kizárási 
elv; gondoskodnunk kell arról, hogy ezt az elvet ne 
sértsék meg a különböző klaszterekben lévő nukleo
nok sem. Ennélfogva a magok algebrai fürtmodellje 
lényegesen összetettebb, mint a kétatomos molekulák 
í/(4)-es modellje. Ez utóbbi csupán a két klaszter rela
tív mozgásának leírására szolgál, a klaszterek belső 
szerkezetéről pedig héjmodellel adunk számot [151. A 
héjmodellnek is jól meghatározott algebrai struktúrája 
van: í/s'(4) <8> 17,(3), ahol az i index a klaszter sorszá
ma, az s, t kvantumszámok a nukleonok spinjére és 
izospinjére (proton- vagy neutron-voltára) vonatkoz
nak (mindkettő kétértékű, ezért az összesen 4 szabad
sági fok), az t/(3) pedig a héjmodell térbeli részének 
szimmetriája.

Az algebrai fürtmodell természetesen a fázisátme
neteknek is gazdagabb tárházát kínálja, mint az egy
szerű t/(4)-es modell. Létezik benne nem csak másod
rendű, hanem elsőrendű fázisátmenet is [16]. Az al
gebrai modellezésnek a Pauli-elv szempontjából 
külön érdekessége van. Könnyen szerkeszthetünk 
ugyanis két olyan modellt amelyekben teljesen azo
nosak a klaszterek, azonos a közöttük működő köl
csönhatás is (azonos a modellek algebrai szerkezete); 
csupán abban különböznek, hogy az egyikben nem 
vettük tekintetbe a kizárási elvet (ezt hívjuk teljesen 
fenomenologikus leírásnak), a másikban pedig igen 
(félmikroszkopikus leírás) [10]. Ilyen módon képesek 
vagyunk mintegy ki- vagy bekapcsolni a Pauli-elvet, 
és vizsgálni hatását a fázisátmenetekre.

A magfizikai fürtmodell fázisdiagramja sem egydi
menziós, hanem kettő, ugyanis nem két, hanem há
rom dinamikai szimmetriája van. Ebből kettőt már 
ismerünk. Az egyik az £/(3)~as puha vibrátor határ
eset, amit a nukleonok nyelvén héjmodell-szerű 
klaszterizációnak nevezünk (mert olyan fürtmodell- 
állapotot ír le, amelyik igen egyszerűen kifejezhető 
héjmodellbázisban is). A másik az 0(4)-es merev ro
tor, vagy molekulaszerű klaszterizáció (amit csak na
gyon sok héjmodell-bázisállapotból tudunk kikombi-

SU3)

hármaspont
4. ábra. A folyadékcseppmodell fázisdiagramja.

nálni). A harmadik pedig az 0(3) dinamikai szimmet
ria, amit a relatív mozgás és a belső szabadsági fokok 
közötti gyenge csatolás jellemez.

Kézenfekvő egy ilyen kétdimenziós fázisdiagramot 
egy háromszöggel szemléltetni, amelynek csúcsában 
a három dinamikai szimmetria helyezkedik el. A héj
modell esetére szintén javasoltak egy ilyen három
szög-diagramot, és annak is van egy t/(3) csúcsa, épp 
úgy, mint a fürtmodellének. A két fázisdiagram ebben 
a pontban csatlakozik egymáshoz [17], amint azt a 3- 
ábra szemlélteti. Érdekes megvizsgálni, hogy ezen a 
térképen hol helyezkednek el a valódi magállapotok, 
mennyire héjmodellszerűek vagy fürtösödöttek, és 
milyen természetűek a fentebb említett osztályozás 
szerint. Az első ilyen jellegű tanulmányok a héjmo
dellszerű klaszterizáció fontosságára utalnak [18], 
összhangban az C/(3)-as dinamikai szimmetria ko
rábbról is ismert helytállóságával.

Eddigi fejtegetéseink középpontjában a kéttest- 
probléma állt. Ezt egyrészt annak egyszerűsége, más
részt sokoldalú alkalmazhatósága indokolta. Az atom
magok fázisairól beszélve azonban meg kell említe
nünk, hogy sokkal kiterjedtebb vizsgálatokat végez
tek a cseppmodell keretében. A rezgő-forgó folyadék- 
csepp alakját leginkább a gömbszimmetrikushoz ké
pest belapult vagy megnyúlt ellipszoid jellemzi, amit 
kvadrupólus alaknak nevezünk. Emiatt szokásos az 
alakfázis elnevezés is az általánosabb kvantumfázis 
mellett.

A folyadékcseppmodell algebrai megfelelőjének 
[19] fázisdiagramja szintén háromszög alakú. Az egyik 
sarokban a gömbszimmetrikus alaknak megfelelő 
(C7(5)-ös szimmetriájú) puha (kvadrupólus) vibrátor 
helyezkedik el (4. ábra), a másikban a megnyúlt ala
kú (SU(3)-as szimmetriájú) merev rotátor, a harmadik
ban pedig a belapult egyensúlyi állapotú (az előzőtől 
különböző SU(3)-as szimmetriájú) szintén merev rotá
tor [20]. Ezek között a fázisok között elsőrendű átme
net észlelhető, ahol pedig az elsőrendű fázisátmene
tek egyenesei metszik egymást, ott másodrendű fázis- 
átmenetnek megfelelő hármaspont helyezkedik el 
(Landau elméletével összhangban).
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Összefoglalás és kitekintés
írásunkban azt próbáltuk bemutatni, hogy milyen 
megfontolások alapján beszélnek véges kvantum- 
rendszerek viselkedéséről a fázisátmenetek nyelvén. 
Alapvetően egy kétlépéses fogalmi általánosításról 
van szó, amit olyan modellek keretében lehet leg
könnyebben elvégezni, amelyeknek van nagy ré
szecskeszámú határesete. Határesetben a termodina
mikai fogalmak aránylag könnyen illeszthetők a prob
lémához, véges részecskeszám esetére pedig azáltal 
vihetők át, hogy az előzővel teljesen azonos elméleti 
leírást alkalmazunk. Ezek a fázisátmenetek nem feltét
lenül termikus jellegűek, végbemehetnek hideg álla
potok között is.

Az ilyen jellegű problémák vizsgálatában nagyon 
hasznosnak bizonyultak az algebrai modellek; bemu
tatott példáink is ezek közül kerültek ki. Egyik nagy 
erényük, hogy kiválóan feltárják a probléma (gyakran 
rejtett) szimmetriatulajdonságait. Ilyen vizsgálatok 
alapján fogalmazódott meg az a sejtés, hogy véges 
kvantumrendszerek fázisát jellemző fizikai tartalom a 
kvázidinamikai szimmetria lehet.

Szemléltető példáink közül a legnagyobb hangsúlyt 
az atommagok fürtösödött (klaszterizált) állapotai 
kapták. Az ilyen állapotok fázisainak és fázisállapotai
nak vizsgálata csak a legutóbbi időben kezdődött el. 
Tekintettel arra, hogy a nukleonikus maganyag folya
dék-gáz fázisátmenetére nemrég derült fény, a had- 
ronanyag-kvarkanyag átmenetet pedig jelenleg -  
mind a kísérleti, mind elméleti oldalról -  nagy erőkkel 
tanulmányozzák, az is igen érdekes kérdésnek tűnik, 
milyenek a fürtösödött maganyag fázisai és azok át
menetei.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy azok a fo
galmak és módszerek, amelyeket az atommagok fá
zisátmenetének tanulmányozására fejlesztettek ki egé
szen más területeken is hasznosak. Példaként emlí
tünk egy biológiai problémát.

A Fizikai Szemle 2011/6 számában Bencze Gyula Ru
therford tevékenységét méltatta abból az alkalomból, 
hogy Rutherford száz évvel ezelőtt fedezte fel az atom
magot. E kimagasló tudós tevékenysége Szalay Sándo
ron keresztül közvetlenül és gyorsan hatott a magyar- 
országi magfizikai kutatásokra. Ennek részleteire és 
Rutherford aktualitására Berényi Dénes világított rá a 
Fizikai Szemle ugyanennek a számában közölt máso
dik cikkben. Bár az első írásban meglepően sok Ru- 
therford-tanítvány nevét olvashatjuk, a másodikban azt 
írja Berényi Dénes Szalay Sándorról: „Nem túlzunk,

A fehérjék a sejtben való felépülésükkor gyakorlati
lag lineáris láncnak tekinthetők. Élettani funkciójuk 
szempontjából viszont alapvető fontosságú az a tény, 
hogy háromdimenziós alakjuk van, pontosabban, hogy 
éppen milyen háromdimenziós alakjuk van. Az nagyon 
izgalmas kérdés, hogy ez az alakváltozás (hideg fázis- 
átmenet) hogyan következik be. Sokan úgy tartják, 
hogy a genetikus kód megfejtése után ez az élet legna
gyobb rejtélye. A probléma természetesen nagyon bo
nyolult, és kutatása eléggé újkeletű. E kérdés vizsgála
tához egyes kutatók olyan fogalmakat és módszereket 
alkalmaznak, amelyeket (részben) a magszerkezet-ku- 
tatásból kölcsönöztek [21],
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Pozsgai Imre
Richter Gedeon R.T.

akkor, ha azt állítjuk, hogy munkatársairól, együttmű
ködő partnereiről nem sokkal rövidebb névsort lehetne 
összeállítani, mint Rutherford esetében.”

A debreceni fizikusképzésről már egyszer megemlé
keztem a Fizikai Szemlében Berényi Dénes tevékeny
sége kapcsán [1], de most újra megteszem, mert mély 
nyomokat hagyott bennem és valamennyi évfolyamtár
samban. Szalay Sándor radioaktivitást és atomfizikát ok
tatott nekünk fizikushallgatóknak a Debreceni Egyetem 
Kísérleti Fizikai Intézetében. Ezen túlmenően Raics Pé
terrel tudományos diákköri munkát is végeztem nála.

RUTHERFORD-KÖZELÍTÉS AZ ELEKTRONOK 
SZÓRÁSÁNAK LEÍRÁSÁRA
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Az alább ismertetendő elektronszórási mérések 
[2-4] szolgáljanak annak bizonyítékául, hogy a debre
ceni oktatás mennyire befolyásolta gondolkodásmó
domat a későbbi, külső körülmények ellenére is.

Az egyetem elvégzése után az MTA Műszaki Fizikai 
Kutatóintézetében kezdtem dolgozni. Ott a transz- 
missziós elektronmikroszkópot használhattam volna 
„rendeltetésszerűen”, azaz képek előállítására, de 
engem sokkal jobban érdekeltek azok az atomfizikai 
folyamatok, amelyekhez előképzettségemet Debre
cenben szereztem meg. így került látókörömbe az 
elektronszórás, elektronsugaras röntgen mikroanalízis 
és elektronenergia veszteségi analízis a transzmissziós 
elektronmikroszkópban, továbbá a mikro-röntgen 
fluoreszcens analízis a pásztázó elektronmikroszkóp
ban. Bár vékony minták lokális tömegvastagságának 
meghatározásáról fogok írni, de ennek hátterében az 
elektronszórás rendszámfüggése, illetve a rendszám
függés feszültségfüggése áll.

Lokális tömegvastagság meghatározás 
a transzmissziós elektronmikroszkópban

Azt a feladatot tűztem magam elé, hogy vákuumpáro
logtatott vékonyrétegek lokális tömegvastagságát (sű
rűség és lineáris vastagság szorzata) határozzam meg a 
transzmissziós elektronmikroszkópban (TEM) a besu
gárzó elektronnyaláb vékony mintában fellépő abszorp
ciójának mérésével. Az exponenciális sugárgyengülésre 
számos példát láttam az atomfizikában. De az irodalom
ban talált adatok alapján [5] a központi nyaláb intenzitá
sának közvetlen mérése Faraday-kalickával az elektron- 
mikroszkóp képernyőjének síkjában számos kristályos 
rétegen (Sb, Ag, Au, Bi, Cu stb.) az exponenciálistól 
eltérő, anomális sugárgyengülést mutatott. Az ok a min
ták kristályos szerkezete miatt fellépő Bragg-reflexiók, 
amelyek többszörös szórás révén erősen megváltoztat
ták a központi elektronnyaláb intenzitását.

Az elektronok szóródása nemcsak a minta vastagsá
gától függ, hanem a szóró atomok rendszámától is. Ez 
utóbbiról csak annyit lehetett tudni, hogy 60 kV-nál ki
sebb gyorsító feszültségeknél és kis szórási szögtarto
mány (a < 4 -lO“3 rád) esetén lineárisan függ a rend
számtól (Lenz-közelítés [6]), majd magasabb gyorsító fe
szültségeknél a rendszám kitevője 4/3 (Moliere-közelí- 
tés [7D, végül nagy gyorsító feszültségeknél és nagy szó- 
rásiszög-tartományban a szóró atomok rendszámának 
négyzetével arányos Rutherford-közelítéssel írható le.

A kérdés az volt, hogy a rendelkezésemre álló ma
ximális 100 kV-os gyorsító feszültségen érvényes-e a 
Rutherford-közelítés, vagy ha nem, akkor hogyan 
határozzam meg a kitevő pontos értékét. A maximális 
gyorsító feszültség használatát a kedvező leképezési 
lehetőségek tették szükségessé.

Egy tudományosan érdektelen, de gyakorlatilag fon
tos peremfeltétel az volt, hogy az elektronmikroszkó
pon csak olyan változtatásokat volt szabad végeznem, 
amelyek rövid idő alatt helyreállíthatok voltak és a sok 
felhasználós mikroszkóp működését nem korlátozták.

A Columbo-filmekhez hasonlóan az elején „lelövöm 
a poént”: az első 100 kV-os transzmissziós elektronmik
roszkóppal még nem, de a másodikkal, amelyen már 
200 kV-os gyorsító feszültséget lehetett beállítani, elér
tem azt a pontot, amikor a Rutherford-közelítést alkal
mazni lehetett. Ennél a pontnál az elektronoknak olyan 
nagy a kinetikus energiájuk, hogy az atommagot árnyé
koló elektronburok átlátszóvá válik számukra, a mag 
hatása teljesen érvényre jut és a négyzetes rendszám
függés jó közelítésnek bizonyul. Mint később látni fog
juk, ennek gyakorlati jelentősége abban áll, hogy a 
több anyagon végzendő rendszám-kalibrációt el lehet 
hagyni és a feladat egyetlen anyagon végzendő tömeg- 
vastagság-kalibrációra redukálódik.

A Bragg-reflexiók zavaró hatásának elkerülésére 
nem a központi nyaláb mérését választottam, hanem 
olyan nagy szögtartományban integráltam a transzmit- 
tált elektronintenzitást (Itr), amely már a Bragg-refle- 
xiókat is tartalmazta. Ez az integrált intenzitás már ex
ponenciális gyengülést mutatott a rétegvastagság 
függvényében. A fentiek összefoglalhatók a követke
ző egyenletben [8]:

K  = 7oexP -kp t z x ( 1)

ahol Ilr a mintán átmenő, nagy szögtartományban in
tegrált elektronnyaláb intenzitása; I0 a mintát besugár
zó elektronnyaláb intenzitása; k arányossági tényező; 
p sűrűség; t lineáris mintavastagság; pl tömegvastag
ság; Z rendszám; A atomsúly; xa  rendszám ismeretlen 
kitevője.

Kísérleti rész

A kalibráló rétegeket vékony (10—20 nm) szénhártyára 
vittem fel volfrám szálról vagy csónakból vákuumpá
rologtatással 5'10-6 mbar nyomáson. A rétegek tö
megvastagságát rezgőkvarcos vastagságmérővel mo- 
nitoroztam. A vastagságokat Nórán gyártmányú ener- 
giadiszperzív röntgenspektrométerrel is ellenőriztem 
és csak azokat a rétegeket használtam fel kontraszt
mérésre, amelyekre a röntgenintenzitás lineáris füg
gést mutatott a vastagsággal. Az elektronmikroszkó
piában kontraszt alatt a

c  “  l o 8 io

kifejezést értik.
A kontrasztméréshez a nagy szórásszöget úgy biz

tosítottam, hogy az objektív blendét visszahúztam a 
sugármenetből.

A minták tömegvastagsága és lineáris vastagsága 
között a következő összefüggés áll fenn:

(2)

P t Pg
cm2

10 p
cmJ

t \nm
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1. ábra. Mérési elrendezés a transzmittált elektronintenzitás méré
sére Philips CM20 elektronmikroszkópban.

A rétegek közül a Ti, Ag és Au polikristályosak, a 
Ge amorf volt. A 100 kV-os JEOL 100U transzmissziós 
elektronmikroszkópon végzett méréseknél még Al, 
Fe, Sb és Bi is szerepelt a kalibráló minták sorában, 
de az ottani méréseredmények meggyőztek arról, 
hogy a 200 kV-os mikroszkópon végzett rendszám
kalibrációhoz négy anyag is elegendő lesz.

A transzmittált elektronintenzitást nem lehetett 
olyan műszerrel mérni, amelyet széles szögtartomány
ban mozgatok az integráláshoz, erre az elektronmik
roszkóp nem ad lehetőséget. A JEOL 100U és a 200 
kV-os Philips CM20 transzmissziós elektronmikrosz
kópok nagyon különböző megoldásokat kívántak 
meg az elektronáram szög szerinti integrálására. Ezek 
részletes ismertetése túlmegy e cikk keretein, viszont 
az idézett cikkekben megtalálható [2, 31 Mindössze a 
200 kV-os mikroszkópon alkalmazott megoldás sémá
ját mutatom az 1. ábrán.

Az ábrán S-sel jelzett kis ernyő eredetileg az auto
matikus expozíció céljait szolgálta, különösen olyan 
esetekben, amikor a V-vel jelzett nagy képernyőn az 
intenzitáseloszlás nagyon inhomogén, például diffrak
ciós képek felvételekor. Az eredeti konstrukciót az 
ábrán szaggatott vonal mutatja: a kis ernyőről lefolyó 
áram egy logaritmikus erősítőn keresztül a fénymérő 
(E) irányába folyt. Az eredeti csatlakozást elvágtuk, 
BNC-csatlakozót szereltünk fel, és a kis ernyőt egy 
előfeszítő tápforráson keresztül Keithley 601C típusú 
elektrométerhez (A) kötöttük. A tápforrás +63 V-os

2. ábra. Az elektronmikroszkópos kontraszt függése a minta vastagságtól, illetve tömegvastagságtól Ti, Ge, Ag és Au rétegeken.

tömegvastagság p t (pg/ cm2) tömegvastagság p 1 (pg/cm2)

tömegvastagság p t (pg/cm2) tömegvastagság p t (pg/cm2)
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feszültsége arra szolgál, hogy a kis ernyőből kilépő 
szekunder elektronokat visszatartsa. A mérések befe
jezésével a kis képernyőnek a logaritmikus erősítővel 
és a fénymérővel való eredeti kapcsolatát BNC-csatla- 
kozó segítségével állítottuk helyre.

A kontraszt lineáris vastagságtól vagy a tömegvas
tagságtól való mért függését a 2. ábra mutatja négy 
elemre. Meghatározva a 2. ábrán látható egyenesek S 
meredekségét

A =
1o§10 I >"■.

^_____

P*

(3)

ahol k2 = k\ogwe = 0,43429k, a következő értékeket 
kaptam:

S = 2,5 • 10~4 Ti-ra; S = 3,9 • 10'4 Ge-ra;
5= 1,24 -10~3 Ag-re; 5= 3,11 -10‘3 Au-ra.

A (3) egyenlet logaritmálásával kapjuk, hogy

lógj

P*  =

( \

Ó U
n £  g l,9 6

1,44 • 10'4 ^2
i  -  i A i

(8)

log,,
A[°sw

°̂l>-

P t
= x\og10Z + logwk2

(4)

A (4) egyenlet bal oldalát a log10Z függvényében áb
rázoltam (3- ábra), hogy a rendszám kitevőjét meg
kapjam.

A legkisebb négyzetek elve alapján történt illesztés
ből a következő numerikus értékekhez jutottam:

A (8) formula szerint egy minta p t tömegvastagsága 
meghatározható kontrasztmérés segítségével, ameny- 
nyiben a vizsgált pont kémiai összetétele (c,) ismert. 
Az esetleg ismeretlen kémiai összetétel meghatároz
ható az elektronmikroszkóphoz csatolt röntgen- vagy 
elektron-spektrométer segítségével.

T ömegvastagság-mérés 
rendszám-kalibráció nélkül

log^A tg^) = 1,9599 log10Z - 4,2024. (5)

A (4) és az (5) összehasonlításából következik, hogy a 
&2 = 6,3-10“5, így k = 1,44 •10”'*. Ezért az (1) egyenlet 
a következő alakban írható fel:

( \
1,44 • 10'4 p tZ 1'96 (6)

A

Általánosítás többkomponensű rétegekre

A (6) egyenlet csak egykomponensű rétegek vastag
ságának meghatározását teszi lehetővé, amelynek 
gyakorlati jelentősége viszonylag kicsi. Többkompo
nensű rétegek esetén a transzmittált elektronintenzi
tás függeni fog a vizsgált terep kémiai összetételétől 
is. Mint korábban megmutattam, a ct koncentrációk 
segítségével a következő átlagolás végezhető el [2]:

A (8) formulában a rendszámnak 1,96-os kitevője kí
sérleti hibán belül megegyezik a Rutherford-közelítés 
2-es exponensével. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy
szerűsítsük a tömegvastagság meghatározását a TEM- 
ben azáltal, hogy a kitevőt 2-nek választjuk a rend
számfüggésre a (6) egyenletben és a rendszám-kalib
rációt elhagyjuk. Egyetlen arányossági tényezőt (k2 a 
(3) egyenletben) kell csak meghatároznunk 4-5 ismert 
vastagságú rétegen. Tételezzük fel, hogy az integrált 
transzmittált elektronintenzitást (Itr) germánium réte
geken (vagy más közepes rendszámú elemen, például 
Fe, Co, Ni, Cu, Zn) mérjük a 20-100 pg/cm2 tömeg
vastagság tartományban.

^ lo8io

( \ 
k
I ^ logio

( \ 
I0
I

L-ic, =---------- V, /  = ---------- V-  /
k\ogw(e) Z2 k2Z2

összefüggés miatt k,-re a következőket kapjuk:

C = log10

(7)

A (7) formula segítségével az egykomponensű réte
gekre nyert (6) formula általánosítható többkompo
nensű rétegekre is:

k2

( \ 
L

72,59 log10

322p t
7,088 -10-2 SGe,

ahol
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3. ábra. A kontraszt rendszám függésének meghatározásához.



l o 8 io

f  \

h
I

p t fi '
így a (6)-nak megfelelő formula germánium rétegek
kel való kalibráció esetén

rugalmas (oe) és rugalmatlan (a,) szórási hatáske
resztmetszetek összegeként adódik:

o = a e + a r

Vizsgáljuk meg külön a rugalmas és a rugalmatlan 
tagot! A rugalmas szórás differenciális hatáskereszt
metszete [9]:

A log.
P t

(
T

dae _ 4 y2Z2
-*0

(9) dQ.
ao ko(Q2 + Q2o)

2 ’

7,088 ■ 10"2 SGe Z2

alakot ölt egykomponensű rétegekre.
Többkomponensű rétegekre a (9) formula a követ

kezőképpen általánosítható:

A log,
9* =

\

d h (10)

7,088-IO'2 SCeÍT
i = 1 fii.

ahol c„ Z, és At a többkomponensű réteg komponen
seinek koncentrációja, rendszáma, illetve atomsúlya.

A (9) formula helyességét ellenőriztem a 2. ábrán 
látható Ti, Ag és Au rétegek adatain. A Z1,96 ((6) for
mula) és a Z2-tel számolt tömegvastagságok ((9) for
mula) különbsége Ti rétegekre 1,5%, Ag rétegekre 
1,52% és Au rétegekre 3,5% volt.

Az rendszámfüggés feszültségfüggésének 
magyarázata

ahol y = 1/y l - v2/c 2 relativisztikus korrekció, a„ a 
Bohr-sugár, k, = 2n/X a hullámszámvektor, 0 a szórási 
szög,

0 _ _1______
° kor0 2 Jt r0

1,226

!7t r0{u\[ 1 + 0,9788 ■ 10'6 U
árnyékolási tényező, r0 az árnyékolási sugár és U a 
gyorsító feszültség.

A rugalmas szórási hatáskeresztmetszet a 90 árnyé
kolási tényezőn keresztül függ a gyorsító feszültség
től. Ha 0O = 0, akkor elhanyagoljuk az elektronburok
nak az atommagra gyakorolt árnyékoló hatását és 
(12)-ből a Rutherford-közelítéshez jutunk el, amely
ben a szórás Z2-es függést mutat. A Rutherford-kö- 
zelítés nagy 0 szórási szögekre jobban teljesül, mert 
az árnyékolásért felelős 90 (12)-ben elhanyagolható- 
vá válik.

Amikor a gyorsítófeszültség nem olyan nagy, hogy 
az árnyékolási tényező elhanyagolható lenne, akkor 
az árnyékolási sugár a Thomas-Fermi-modell szerint:

a0Z ■1/3 = 0,0529 Z~ui nm

A (6) formula szerint az elektronszórás rendszámfüg
gésének kitevőjére 200 kV-os gyorsítófeszültségen 
kapott érték (1,96) nagyon közel áll a Rutherford-kö- 
zelítés által adott 2 értékhez. Korábbi, 100 kV-os gyor
sítófeszültségen végzett, más típusú mérésekben a 
szórás rendszámfüggésének kitevőjére 1,8-et kaptam 
[2], Ez késztetett annak elemzésére, hogy mivel ma
gyarázható a rendszám kitevőjének feszültségfüggése.

Induljunk ki az (1) alapegyenletből és hasonlítsuk 
össze a (11) egyenlettel, amely a jelenség egy másik 
oldalról való megközelítéséből adódik:

( Z x)
hr = 7oexP ~k P t —r  >

l  A )

Itr = IQ exp(-N o  f) = 70 exp
1 Na a p t '

( 1)

( 11)

ahol N az egységnyi térfogatban lévő atomok száma, 
Na az Avogadro-szám, o a teljes szórási hatáskereszt
metszet.

Az (1) és (11) összehasonlításából látható, hogy 2f  
viselkedését a teljes szórási hatáskeresztmetszet, O 
határozza meg. A teljes szórási hatáskeresztmetszet a

és (12)-ben a rugalmas szórási hatáskeresztmetszet 
Z4/3-os rendszámfüggést mutat (lásd a bevezetőben 
említett Moliere-közelítést). A hullámszámvektor 
fontos szerepet játszik az árnyékolásban, ezért oe függ 
az elektronok X hullámhosszától, következésképpen 
a gyorsítófeszültségtől is.

A rugalmatlan szórás függését a gyorsítófeszültség
től hasonlóképpen mutathatjuk meg. A rugalmatlan 
szórás differenciális hatáskeresztmetszete [10]:

d o t 4 y 2Z
«oV

1 -
[ 1 + ( ^ o ) :

(13)

Itt y = 1/\J 1 - v2/ c2 relativisztikus korrekció, q a 
szórásvektor, rf ~ k2 (02+ 92).

A (13) egyenlet közvetlenül is tartalmazza az r0 
árnyékolási sugarat és implicite a k,, hullámszámvek- 
tort, ahogy a (12) egyenlet is. így semmi kétség nincs 
afelől, hogy a o, rugalmatlan szórási hatáskeresztmet
szet is függ a gyorsító feszültségtől. A diszkussziót 
azzal kezdtem, hogy a 27 viselkedését a o határozza 
meg, így a c  feszültségfüggésének bizonyításával azt 
bizonyítottam (amit kísérletileg is kaptam), hogy az
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elektronszórás rendszámfüggésének x  kitevője függ a 
gyorsítófeszültségtől.

Röviden és szemléletesen úgy összegezhetjük a 
fenti magyarázatot, hogy egyre növekvő gyorsítófe
szültségnél egyre kevésbé árnyékolják le az atomma
gokat saját elektronjaik.

A tömegvastagság ismeretének hasznosítása 
az elektronsugaras röntgen mikroanalízisben
A vékonyrétegek elektronsugaras röntgen mikroanalí- 
zisében nagy jelentősége van a tömegvastgaság isme
retének, ugyanis a vékony mintákban elektronbesu
gárzással kiváltott röntgensugárzás intenzitása (/„„,) 
lineárisan függ a minta tömegvastagságától. Egy 
n-komponenst! mintára:

= k, c,P Dfi< i = ö .. n,

ahol k, arányosági tényező, amely ismert vastagságú, 
egykomponensű rétegek segítségével meghatározha
tó, c, az í-edik elem koncentrációja, p a minta sűrűsé
ge, D a minta lineáris vastagsága, pD a minta tömeg
vastagsága, f  korrekciós tényező, amely a röntgensu
gárzás mintában való abszorpcióját és fluoreszcenciá
ját veszi figyelembe, értéke vékony rétegekre 1.

Egy n-komponensensű mintánkra n darab egyenle
tünk van, de az ismeretlenek száma n+1 (a minta 
tömegvastagsága p t az (n+l)-edik ismeretlen). Ha 
nem ismerjük a tömegvastagságot, akkor a koncentrá
ciók 100%-ra való normálására kényszerülünk, ami 
sok pontatlanságot okozhat kis koncentrációjú kom
ponenseknél a nem mért vagy pontatlanul mérhető 
könnyű elemek miatt. Végső soron az együttes rönt
genmérés és elektronintenzitás-mérés azt eredmé
nyezi, hogy az ismeretlenek és a rendelkezésre álló

egyenletek száma megegyezik. A koncentrációk ösz- 
szegének 100%-tól való eltérése jól használható a mé
rések pontosságának jellemzésére, továbbá felhívhat
ja a figyelmet a vékonyréteg kritériumtól való eltérés
re (f  /= 1) és szükség esetén a röntgensugárzás mintá
ban történt abszorpciójának a korrekciójára.

Összefoglalás

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 200 kV-on vagy 
ennél nagyobb gyorsítófeszültségeken az elektronok 
szórására teljesül a Rutherford-közelítés, azaz a Z2-es 
rendszámfüggés. Ezt a tényt jól lehet hasznosítani a 
transzmissziós elektronmikroszkópban végrehajtott 
tömegvastagság-mérésben és kvantitatív elektronsu
garas mikroanalízisben.
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AZ ŐSEMBER HELYESEBBEN ÁBRÁZOLTA 
A NÉGYLÁBÚAK JÁRÁSÁT, MINT A MODERN MŰVÉSZ
Hibás művészeti járásábrázolások az őskortól napjainkig

Farkas Etelka, Horváth Gábor, ELTE, Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék, Budapest 
Boncz Ildikó, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Fizika Tanszék, Szombathely 
Kriska György, ELTE, Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport, Budapest

Az állati mozgásnak egy több százmillió éves evolú
ción alapuló, tudományos úton vizsgálható biome
chanikai szabályrendszere van, amit először Ead
weard Muybridge (1830-1904) skót származású 
amerikai fényképész dokumentált. Az 1887-ben pub
likált Animal Locomotion című könyvsorozat megje
lenésével bárki utánanézhet annak, hogy a négylábú 
állatok miként járnak. Azt gondolhatnánk, bogy az

azóta eltelt több mint 120 év elegendő volt ahhoz, 
hogy Muybridge úttörő munkássága kihathasson a 
négylábúak képzőművészeti járásábrázolásának he
lyességére. Azonban azt tapasztaltuk, hogy a Muy
bridge műveinek megjelenése után készült festmé
nyek, domborművek, grafikák és lovasszobrok szá
mottevő hányada még ma is hibásan jeleníti meg a 
négylábúak járását. Célunk annak kiderítése volt,
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1. ábra. Eadweard Muybridge (1830-1904) fényképportréja és egy részlet az Animal Locomotion című könyvéből.

hogy az 1887 után készült képzőművészeti négylábú 
járásábrázolásoknál javult-e a helyes ábrázolások 
aránya az 1887 előttiekhez képest. Muybridge mun
kásságának a képzőművészetekre kifejtett hatását 
ezer darab, 1887 előtt és után készített, négylábú 
állatok lassú járását ábrázoló festmény, grafika, 
dombormű és lovasszobor fényképének biomechani
kai elemzésével és ezek összehasonlításával vizsgál
tuk. Arra az eredményre jutottunk, hogy a Muybridge 
(1887) előtt készített négylábú járásábrázolások hi
barátája 83,5% volt, míg a Muybridge (1887) után 
készítetteké 57,9%. E 25,6%-os javulásból arra lehet 
következtetni, hogy a művészek egy hányada ismer
hette Muybridge munkásságát és figyelembe vette 
Muybridge idevonatkozó eredményeit a négylábúak 
járásának képzőművészeti ábrázolásakor. Ezen kívül 
érdekes eredményre vezetett a z őskori járásábrázolá
sok vizsgálata, amennyiben kiderült, hogy ezek hiba
rátája csak 46,2% volt, ami jóval kisebb, mint az 
őskor utáni járásábrázolásoké. Ezek szerint az ősem
berek jobban megfigyelhették és így pontosabban áb
rázolták sziklafestményeiken és -véseteiken a négylá
bú zsákmányállataik járását.

A lehető legnagyobb állásszilárdságot biztosító lépés
sorrend minden négylábú állat járására azonos. Ennek 
képlete -BH-BE-JH-JE-, ahol BH a bal hátsó lábat, BE 
a bal első lábat, JH a jobb hátsó lábat, JE pedig a jobb 
első lábat jelenti [1-6]. Ezt először a skót származású 
amerikai fényképész, Eadweard Muybridge (1830- 
1904) (1. ábra) fedezte föl, amikor számos négylábú 
állat mozgásáról készített fényképfelvétel-sorozatokat. 
Az eredményeit összefoglaló főműve 1887-ben jelent 
meg Animal Locomotion [7] címmel.

Ily módon tehát 1881-1899 óta tudhatjuk, hogyan 
járnak a négylábú állatok. Azt gondolhatnánk, hogy az 
azóta eltelt idő elegendő volt ahhoz, hogy a lovakat és 
más négylábú állatokat ábrázoló képzőművészek meg
tanulhatták helyesen ábrázolni ezen állatok járását. A 
tapasztalat viszont nem ezt mutatja. Még manapság is 
rengeteg helytelen művészeti járásábrázolásra bukkan
hat a témában járatos megfigyelő [8—10], Ilyen hibák

tömkelegé fordul elő például tudományos és művésze
ti állatanatómiai tankönyvekben [11].

Az ember történelme során a négylábú állatok kö
zül a ló játszotta a legnagyobb szerepet. Az őskori 
barlangrajzokon is jóval az emberábrázolás előtt je
lent meg a ló ábrázolása, és a képzőművészeti ágak 
további fejlődése folyamán is a ló szerepelt legtöbb
ször az állatokat, mint fő- vagy melléktémát ábrázoló 
műalkotások között. Mivel a ló lassú járásának egyes 
mozzanatai is már csak nagy nehézségek árán figyel
hetők meg, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a 
képzőművészek nem mindig ábrázolják helyesen a 
négylábúak járását. Csak a fényképezés, majd később 
a mozgófilm technológiáinak föltalálása után vált le
hetővé a járás részleteinek megfigyelése és tudomá
nyos értékű dokumentálása. Ennek ellenére Muy
bridge munkásságának 1904-es befejeződése után is 
számtalan járásábrázolási hiba fordul elő a legújabb 
műalkotásokban is [8],

Kutatásunk célja annak vizsgálata volt, hogy Muy
bridge munkássága mennyire volt befolyással a lójá
rás képzőművészeti ábrázolásaira. Ehhez négylábú ál
latok 1000 művészeti járásábrázolását gyűjtöttük össze 
különféle forrásokból. E műalkotásokat a következő 
három csoportra osztottuk: (i) őskori járásábrázolá
sok, (ii) az Animal Locomotion 1887-es megjelenése 
előtti járásábrázolások, (iii) az Animal Locomotion 
1887-es megjelenése utáni járásábrázolások. Ezek 
helyességét elemeztük biomechanikailag egy jól be
vált módszerrel [6, 9, 10],

Az állatok ábrázolása egészen az őskorig nyúlik visz- 
sza, amikor az ősemberek barlangrajzokkal és -vésetek- 
kel örökítették meg a különböző zsákmányállataikat. 
Mivel az állatok megfigyelése számukra nemcsak szóra
kozást jelentett, hanem a túlélésüket is segítette, ezért 
föltételezhetjük, hogy a természethez nem olyan szoro
san kötődő, attól kevésbé függő leszármazottaikhoz ké
pest a sziklarajzokat és -véseteket készítő ősemberek 
jobban megfigyelték, és ezáltal talán élethűbben ábrá
zolták az állatok járását is. Érdekes kérdés, hogy vajon 
ez tényleg így volt-e. Ezért gyűjtöttünk és elemeztünk 
számos őskori járásábrázolást is.
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2. ábra. Balról jobbra haladó lovak mellső és hátsó lábai lépésfázisainak 8 x 8-as járásmátrixa, 
amelyben a sorok a mellső lábpár, az oszlopok pedig a hátsó lábpár 8-8 eltérő helyzetét tartalmaz
zák. Egy adott cellában a cella sorához tartozó mellső lábpár áll párban a cella oszlopának megfe
lelő hátsó lábpárral. A négylábú járásábrázolás valósághű, helyes fázisainak a fekete és szürke 
cellák felelnek meg, míg a fehér cellák nem valósághű, helytelen fázisok.

Vizsgálati módszer
Négylábú járásábrázolások gyűjtése
Elemzéseink alapjául képzőművészeti alkotások, fest
mények, domborművek és szobrok fényképei szol
gáltak. E képek különböző nyomtatott és elektronikus 
médiából származtak (például [11]). Csak négylábúak 
olyan járását ábrázoló művekkel foglalkoztunk, ame
lyeken az állat egyértelműen jár: egy vagy két lába a 
levegőben van, vagy éppen talajt fog, azaz két- vagy 
háromláb-alátámasztásról van szó. Munkánk legidő- 
igényesebb része maga a járásábrázolások összegyűj
tése volt, amiben az Internet 
sokat segített, de még ott sem 
könnyű a statisztikai elemzés
hez elegendő számú járásáb
rázolást összegyűjteni.

Állatábrázolások elemzése
Vettük a négylábú állatok já
rásciklusa 8 fő mozzanatának 
oldalról történő ábrázolását (8 
lépő fekete lókontúrt). A füg
gőleges hosszanti felező sík

jukra merőlegesen kettévág
tuk e lovakat. így 8 darab 
mellső és 8 darab hátsó, 
egyenként különböző lábpár- 
mozdulathoz jutottunk a 2. 
ábrán látható módon, ame
lyek közül a mellsőket A, B, 
C, D, E, F, G, H betűkkel je
löltük, míg a hátsókat a, b, c, 
d, e, f, g, h betűkkel. Ezen 
mellső és hátsó lábpármozdu- 
latokat minden lehetséges 
módon párba állítottuk, miál
tal a 2. ábra szerinti 8 x 8-as 
táblázatot kaptuk, amit járás
mátrixnak hívunk. A járás
mátrix elemeinek (celláinak) 
jelölésénél az első, nagybetűs 
karakter a mellső, a második, 
kisbetűs karakter pedig a hát
só lábpárra utal.

A járásmátrixban a helyes 
lépésfázisú elemek feketék, 
ha a talajon van mind a négy 
láb, és szürkék, ha egy vagy 
két láb van a levegőben, míg 
a helytelen lépésfázisú ele
mek fehérek. A helyes lépés
fázisokat úgy kaptuk, hogy az 
összes négylábú lassú és 
gyorsított járására jellemző 
-BH-BE-JH-JE- lépéssorrend
nek megfelelően végigkövet
tük a talajon és levegőben 

lévő lábak egymáshoz képesti helyzeteinek soroza
tát, és megkerestük a járásmátrix ezeknek megfelelő 
celláit.

Mivel a járásmátrix négyláb-alátámasztásos elemei 
(ahol mind a négy láb a talajon van) mindig helyes, 
valósághű járásábrázolást jelentenek, ezért az ilyen 
ábrázolásokat kirekesztettük a vizsgálataink köréből. 
Négyláb-alátámasztáskor két általános eset létezik: az 
egyiknél a talajon nyugvó lábak végei egy trapézt (já
rásmátrix Ceés Ga cellái), a másiknál pedig megköze
lítőleg egy paralelogrammát (járásmátrix Ca és Ge cel
lái) alkotnak. A kétláb-alátámasztásos járásábrázolá
soknál körültekintő elemzésre volt szükség, mivel itt

3. ábra. Szarvasmarha ábrázolása a francia Lascaux barlangból (http://www.donsmaps.com).
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4. ábra. Elefánt ábrázolása a líbiai Tadrart Acacus mellett (http://www.galuzzi.it).

pontosan föl kellett térképezni a lábak fázisát, a nyak, 
farok, sörény, fej és törzs tartását is.

Az őskori képek elemzésénél gyakran gondot je
lentett, hogy az állatok alá nem rajzoltak talajt, ami 
miatt nem mindig egyértelmű a lábak helyzete a talaj
hoz képest. E bizonytalanság miatt az őskori rajzokon 
és véseteken feltüntettük a talaj általunk föltételezett 
logikus irányát. A talaj egyenesét mindig úgy rajzoltuk 
be, hogy legalább egy hátsó és egy mellső láb legyen 
a talajon.

Eredmények
Őskori járásábrázolások
Példaként csak két őskori járásábrázolást hozunk föl, 
egy barlangfestményt és egy sziklavésetet. A 3■ ábrán 
látható szarvasmarha BH és JE lábai a talajon vannak, 
a JH lábát éppen emeli, a BE lábát pedig a földre te
szi. E helyes járásábrázolás a járásmátrix Bb cellájába 
tartozik.

A 4. ábra elefántjánál három eset lehetséges: a) a 
JH, JE és BE lábak a talajon helyezkednek el, a BH láb 
pedig a levegőben van; b) az elefánt a BE lábát éppen 
fölemeli, a JH, JE és BH lábai pedig a talajon vannak;

c) csak a JH és JE lábak érik a 
talajt, a BH láb fölemelési, a 
BE láb pedig letevési fázisban 
van. E három esetben a járás
ábrázolás járásmátrixbeli cel
lája rendre a Be, Cf és B f 
amelyek mind helytelenek.

Összesen 39 hasonló ősko
ri járásábrázolást elemeztünk, 
amiből /=  21 volt jó és H= 18 
volt hibás. Ez r = H/(J+H) = 
18/39 = 46,2% hibarátát jelent. 
Az őskori járásábrázolások já
rásmátrixbeli eloszlását az 1. 
táblázat mutatja.

Őskor utáni járásábrázolások
Az 5. ábrán Benozzo Gozzoli 
Magnus Balthazar körmenete 
című, Muybridge előtti fest
ményén helyes a lójárás, 
mivel a járásábrázolás a járás
mátrix Ba cellájába esik. A 6. 
ábrán Győrfi Lajos III. Jan 
Sobieski lengyel királyt ábrá
zoló, Muybridge utáni lovas
szobra esetén szintén helyes a 
lójárás, mert a járásábrázolás 
a járásmátrix Ee cellájába tar
tozik.

A 7. ábra Leonardo da 
Vinci egyik lórajzát mutatja. E 
Muybridge előtti járásábrázo
lás helytelen, mert a járásmát

rix Eh cellájába esik. A 7.c ábrán egy lehetséges javí
tási mód látható, amikor a hátsó lábakat megtartottuk 
és a mellső lábak tartását úgy javítottuk, hogy az így

1. táblázat
A járásmátrix celláiban elhelyezkedő  
helyes (szürke) és helytelen (fehér) 

őskori járásábrázolások száma

a b c d e f g h

A

B 3 6 3 4

C ■ 3 ■ '
D 1 1 1

E

F 3 3 1 1

G ■ 1 ■ •
H 1 1 4
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adódó helyes járásábrázolás a 
járásmátrix Gh cellájába es
sen. A 7.d ábrán a mellső 
lábakat tartottuk meg és a 
hátsó lábak tartását úgy mó
dosítottuk, hogy az eredmé
nyül kapott helyes járásábrá
zolás a járásmátrix Ee cellájá
ba essen. A 8. ábra Anna 
Hyatt Huntington Monumen- 
to el Cid című lovasszobrát 
mutatja. E Muybridge utáni 
lójárás-ábrázolás is helytelen, 
mert a járásmátrix Bd cellájá
ba esik. A 8.c ábrán a hátsó 
lábak megtartásával úgy javí
tottuk a mellső lábak tartását, 
hogy az így adódó helyes 
járásábrázolás a járásmátrix 
Cd cellájába essen. A 8.d 
ábrán pedig a mellső lábakat 
tartottuk meg és a hátsó lábak 
tartását azonképpen javítot
tuk, hogy az így kapott helyes 
járásábrázolás a járásmátrix 
Bb cellájába essen.

Az őskoriak kivételével ösz- 
szesen 961 járásábrázolást 
gyűjtöttünk és elemeztünk. 
Ebből J  = 334 volt jó, és H = 
627 volt hibás, ami r= 627/961 
= 65,2% hibarátát jelent. Ösz- 
szesen 1000 (őskori és őskor 
utáni) járásábrázolást vizsgál
tunk, melyekből J = 355 volt 
jó, és H = 645 volt hibás, ami r 
= 645/1000 = 64,5% hibarátá
nak felel meg. Mivel az is ér-

5- ábra Benozzo Gozzoli Magnus Balthazar körmenete (http://www.abcgallery.com) című, Muy
bridge előtti festményén a lójárás ábrázolása helyes, mert a járásmátrix Ba cellájába esik.

6. ábra. Győrfi Lajos III. Jan Sobieski lengyel királyt ábrázoló (Párkány), Muybridge utáni lovas
szobrán (Horváth Gábor fényképe) a lójárás ábrázolása helyes, mert a járásmátrix Ee cellájába esik.

2. táblázat
A járásmátrix celláiban elhelyezkedő  
helyes (szürke) és helytelen (fehér) 

járásábrázolások száma a M uybridge előtti 
müvek esetén az őskoriak kivételével

a b c d e f g h

A 1 2 4

B 17 9 7 35 5 3 5 17

C ■ 1
1 ■ 1 1

D 4 1 3

E 6 5 5 6 1 21 53

F 4 2 9 33

■ ' 1 •■ 3

H 1 1 1 1

3. táblázat
A járásmátrix celláiban elhelyezkedő  
helyes (szürke) és helytelen (fehér) 

járásábrázolások száma 
a M uybridge utáni müvek  esetén

a b c d e f g h

A 23 9 9 11 1 1

B 52 24 29 73 30 3 6 7

C ■ 10 10 ■ 2
3 2

D 5 1 12 26 9 5 3

E 7 2 1 6 25 13 31 37

F 22 4 2 21 22 13 36

G ■ 4
1 ■ 9

15 15

H 12 1 1 1 2 4 2

dekelt bennünket, hogy 
változott-e a hibaráta 
Muybridge munkássága 
következtében, ezért 
külön vettük az 1887 
előtt és után készített já
rásábrázolásokat az ős
koriak kivételével. A 
Muybridge előttről szár
mazó képzőművészeti 
járásábrázolások járás
mátrixát a 2. táblázat 
mutatja. A 212 elemez
hető eset közül a jó já
rásábrázolások száma 
/=  45 volt, a hibásoké 
pedig H  = 227, így a 
hibaráta r = 227/272 = 
83,5%. A Muybridge utá
ni művek járásmátrixát a 
3- táblázat szemlélteti.
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7. ábra. Leonardo da Vinci (http://www.davincisketches.com), Muybridge előtti rajzán (a) és an
nak vázlatán (b) a lójárás ábrázolása helytelen, mert a járásmátrix Eh cellájába esik. (c) A hátsó 
lábak megtartásával így lehetne javítani a mellső lábak tartását, amikor a helyes járásábrázolás a 
járásmátrix Gh cellájába esik. (d) A mellső lábak megtartásával így lehetne javítani a hátsó lábak 
tartását, amikor a helyes járásábrázolás a járásmátrix Ee cellájába esik.

A 686 Muybridge utáni járásábrázolás közül /=  289 volt 
jó és H= 397 volt hibás, ami r= 397/686 = 57,9%-os 
hibarátának felel meg.

Külön elemeztük a lovasszobrokat, valamint a fest
ményeket, grafikákat és domborműveket. A 359 lo
vasszoborból a jó járásábrázolásúak száma /  = 124 
volt, míg a hibásoké H  = 235, ami r = 235/359 = 
65,5%-os hibarátát jelent. Az elemzett festmények, 
rajzok és domborművek száma 602 volt. Ebből/=  210 
volt jó, és H = 392 bizonyult hibásnak, ami r = 
392/602 = 65,1%-os hibarátára vezetett. A 829 lóábrá
zolás (őskori és őskor utáni festmény, rajz, dombor
mű, lovasszobor) közül /=  244 volt jó, és H= 585 volt 
hibás. Ez r= 585/829 = 70,6%-os hibarátát jelent.

Elemzés

Egy korábbi hasonló vizsgálatban [6, 9, 10] 307 darab 
két- és háromláb-alátámasztásos négylábú járásábrá
zolás hibarátáit határoztuk meg:

• A budapesti, bécsi, oslói, oului, firenzei és a Vi
lághálón talált természettudományi múzeumokbeli 
kitömött emlősök járásábrázolásainak 4l,l%-a volt 
rossz.

• A Van Dyke, McKenzie és Jonas múzeumi ter- 
mékkatalógusokbeh járásábrázolások 43,1%-a bizo
nyult helytelennek.

• Az állatanatómiai tan
könyvekben található emlő
sök (főleg lovak) járásának 
63,6%-a volt hibás.

• A Világhálón és egyéb 
forrásból gyűjtött négylábú já 
ték állatfigurák (zömében lo
vak) járásábrázolásainak 50%-a 
volt rossz.

• Az összes (307) vizsgált 
járásábrázolás közül a rossz 
ábrázolások aránya 46,6%- 
nak adódott.

• A négylábú járásábrázo
lások közül a lovak esetében 
50,4%-os volt a hibaráta.

• A lóalkatúak (szamarak, 
őzek, szarvasok, zebrák, anti
lopok, impalák, gazellák, ku- 
duk, okapik, dikdikek, bon
gók, nyalák, oribik) járásáb
rázolásainak 43,4%-os volt a 
hibaaránya.

• A lovak és lóalkatúak 
együttes járásábrázolásait te
kintve, 48,2%-os hibarátát ta
láltunk.

A 4 . táblázat azon járás
mátrixot mutatja, amelynek 
minden cellájában 1-es érték 
helyezkedik el annak érdeké
ben, hogy szemléltessük a 

vakszerencséhez, a tökéletes véletlenszerűséghez 
tartozó valószínűség számítását: Ekkor a jó (J) és 
hibás (//) járásábrázolások száma J  = 16 és H = 44,

4. táblázat
Azon járásm átrix, am elyn ek  m inden  

cellájában 1 helyezked ik  el.
Ekkor a jó ( s z ü r k e ,/)  és h ibás (fehér, H ) 
járásábrázolások szám a/  = 16 é s  H  = 44. 
Ez r  = H/ t H+J)  = 4 4 /6 0  = 73,3% hibarátát 

jelent, am i a vak szeren csének , 
a teljes vé letlen szerű ség n ek  fe le l m eg

a b c d e f g h

A i 1 1 1 i i i 1

B i 1 1 1 i i i 1

C ■ '
1

* ■ ■
i 1

D i 1 1 1 i i i 1

E i 1 1 1 i i i 1

F i 1 1 1 i i i 1

G ■ '
1

1 ■ ■
i 1

H i 1 1 1 i i 1
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8. ábra. Anna Hyatt Huntington Monumento el Cid (http://www.flickr.com) című, Muybridge utá
ni lovasszobrán (a) és annak vázlatán (b) a lójárás ábrázolása helytelen, mert a járásmátrix Bd cel
lájába esik. (c) A hátsó lábak megtartásával így lehetne javítani a mellső lábak tartását, amikor a 
helyes járásábrázolás a járásmátrix Cd cellájába esik. (d) A mellső lábak megtartásával így lehetne 
javítani a hátsó lábak tartását, amikor a helyes járásábrázolás a járásmátrix Bb cellájába esik.

ami r = ///( //+ /)  = 44/60 =
73,3% hibarátát jelent. Ha te
hát egy művész teljesen vélet
lenül választaná meg az általa 
ábrázolandó négylábú állat lá
bainak tartását, vagyis a vak
szerencsére bízná a járásmát
rixból való választást, akkor 
73,3% valószínűséggel követ
ne el hibát.

Összefoglalva eredményein
ket; a művészeti négylábú já
rásábrázolások különböző ka
tegóriák szerinti r hibarátái a 
következőképpen alakultak:

• Az őskori járásábrázolá
sok (1. táblázat) hibaaránya: 
r= 46,2%.

• Az őskor utáni járásábrá
zolások hibarátája: r= 6 5,2%.

• Az 1000 (őskori és őskor 
utáni) járásábrázolás hibará
tája: r= 64,5%.

• A Muybridge előtti járás
ábrázolások (2. táblázat) hi
barátája: r= 83,5%.

• A Muybridge utáni járás
ábrázolások (3- táblázat) hi
barátája: r= 57,9%.

• A lovasszobrok hibarátá
ja: r= 65,5%.

• A festmények, rajzok és 
domborművek együttes hiba
rátája: r= 65,1%.

• A lójárás-ábrázolások hi
barátája: r=70,6%.

Az általunk vizsgált négylá
bú járásábrázolások közül a 
legkisebb hibaráta, 46,2% az őskori járásábrázolások
nál fordul elő (1. táblázat), ami igen közel esik a 
korábban vizsgált [6, 9, 10] természettudományi mú
zeumi, anatómia-tankönyvi és játék állatfigurás járás
ábrázolások 46,6%-os hibarátájához. Ez az 50%-hoz 
közeli hibavalószínűség azonban nem azt jelenti, 
hogy véletlenszerűen ábrázolták a négylábúak járását. 
Ugyanis, ha megnézzük, hogy az összes lehetséges 
két-, illetve háromláb-alátámasztásos járásábrázolás
ból hány százalék a helytelen, akkor a 4. táblázat 
alapján azt találjuk, hogy ez 73,3%. Ehhez képest a 
46,2%-os őskori hibaráta egészen alacsonynak tekint
hető, ami azt mutatja, hogy az ősemberek 53,8%-ban 
tudatosan, helyesen ábrázolhatták zsákmányállataik 
járását, és igen jó megfigyelők voltak. Ez érthető is, 
hiszen vadászó életük erősen függött az állatoktól, 
főleg a négylábú zsákmánytól, aminek viselkedését a 
könnyebb elejthetőség érdekében jól megfigyelték. 
Gyakran hosszan üldözték ezen állatokat, miközben 
alaposan megfigyelhették a járásukat, mozgásukat is. 
Mikor a zsákmányállatokat a sziklákra rajzolták, fes

tették vagy vésték, tették ezt sokszor azzal a szándék
kal, hogy isteneiket, szellemeiket a vadászataik sike
rére kérjék. Ehhez valószínűleg fontosnak tartották az 
elejtendő állatok minél pontosabb, élethűbb ábrázolá
sát is, aminek része a lábak mozgás közbeni tartásá
nak helyes megjelenítése. Talán részben ezzel magya
rázható az őskori járásábrázolások 50%-nál is kisebb 
hibarátája. De könnyen lehet, hogy e barlangrajzok 
során egyszerűen csak azt festették, rajzolták, vésték 
a sziklákba, amit a saját szemükkel láttak vadászat 
közben, s így váltak meglehetősen valósághűvé az 
őskori járásábrázolások.

Az őskori állatábrázolások viszonylag sematikusak 
és néha torznak tűnnek (J. ábra). Ennek vélhetőleg 
nem az volt az oka, hogy még kezdetleges volt az 
ősember ábrázolóképessége. Egyik magyarázat lehet 
e rajzok célja, azaz az elejtendő vad húsának birtoklá
sa. Az őskori termékenységszobrokhoz hasonlóan a 
hangsúly itt is a fontos testrészeken, jelen esetben a 
húsos régiókon van. Másrészt a korántsem ideális 
körülményekkel, a sziklafelület egyenetlenségével és
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a rajzfelületnek a festéshez, rajzoláshoz, véséshez 
kényelmetlen, kifejezetten rossz elhelyezkedésével, 
irányulásával is magyarázható. Gondoljuk csak meg, 
mennyivel kényelmetlenebb lehet egy sziklabarlang 
mennyezetére fáklyafényben bármit is rajzolni, mint 
egy világos műterem festővászna előtt ülve vagy állva 
festegetni.

Ha jobban belegondolunk, az őskori járásábrázolá
sok 46,2%-os hibarátája egészen meglepően kicsinek 
tűnik, főleg a későbbi képzőművészeti járásábrázolá
sok sokkal magasabb hibarátájához (57,9%-65,2%- 
83,5%) képest. A 46,2%-os őskori hibaráta csak 4,45%- 
kal több, mint a Muybridge előtti 83,5%-os hibaráta 
fele. Azt is várhattuk volna, hogy a fejletlenebb kultú
rával és ábrázolási technikával rendelkező ősemberek 
sokkal nagyobb hibaaránnyal dolgozhattak, mint az 
őskor utáni, de még Muybridge előtti korok képző
művészei. Mégis, éppen az ellenkezője derült ki, 
vagyis az ősember ábrázolta majdnem fele akkora 
hibarátával a négylábúak járását. Ennek lehetséges 
okait fönt említettük. Az őskori járásábrázolások 
46,2%-os hibarátája felülről közelíti a korábban vizs
gált [6, 9, 10] természettudományi múzeumi járásáb
rázolások 41,1-43,1%-os hibarátáját. Arra jutottunk 
tehát, hogy az ősember közel olyan pontossággal 
ábrázolta zsákmányállatai járását, mint a természettu
dományi múzeumok állatpreparátorai.

Az őskor utáni összes vizsgált művészeti járásábrá
zolás 65,2%-os hibarátája csak 8,1%-kal kevesebb a 
véletlenszerű járásábrázolás 73,3%-ánál (4 . táblázat). 
Ezért azt mondhatjuk, hogy az őskor utáni képzőmű
vészek majdnem a vakvéletlennek engedelmeskedve 
ábrázolták a négylábúak járását, ellentétben az ősem
berekkel, akik törekedtek az élethűbb járásábrázolás
ra, s így csak 46,2%-os hibarátával dolgoztak.

Muybridge munkássága előtt az őskor utáni járás
ábrázolások hibarátája 83,5% (2. táblázat) volt, amely 
érték 57,9%-ra csökkent Muybridge után (3- táblázat). 
E 25,6%-nyi csökkenés logikus módon föltételezhe- 
tően Muybridge munkáságának a képzőművészekre 
kifejtett pozitív hatásaként magyarázható. A Muy
bridge után készített festményeknél, rajzoknál, dom
borműveknél és szobroknál a fényképezési technika 
rohamos és egyre széleskörűbb elterjedése is befolyás
sal lehetett a művészeti járásábrázolások hibaarányá
nak jelentős csökkenésére. A Muybridge utáni képző
művészek már nemcsak a csupasz szemükre hagyat
kozva megfigyelt négylábúakat ábrázolhattak, hanem 
mozgó (járó) négylábúakról készített fényképek föl- 
használásával is dolgozhattak, ami a hibázási lehetősé
get csökkenti, vagy akár ki is küszöböli. A Muybridge 
utáni művészeti járásábrázolások 57,9%-os hibarátája 
közel esik a korábban vizsgált [6, 9, 10] állatanatómiai 
tankönyvek járásábrázolásainak 63,6%-os hibarátájá
hoz, mert ezen állatanatómiai tankönyvek is Muy
bridge munkássága után születtek.

A Muybridge munkássága és a fényképezés elterje
dése előtti 83,5%-os hibaarány a véletlenszerű 73,3%- 
nál jelentősen, 10,2%-kal nagyobb. Ez arra utalhat, 
hogy a művészek nem véletlenszerűen megválasztva

ábrázolhatták a négylábúak járását, hanem a járó ál
latábrázolások gyakran másolással keletkezhettek: 
egy művész a művében ábrázolt járó négylábú lábtar
tását módosítás nélkül vehette át egy korábbi képző- 
művészeti alkotásból. A képzőművészeti műhelyek
ben, iskolákban a fiatal, tanuló művészek a mester 
helyes vagy helytelen járású állatábrázolásait másol
hatták le, illetve különböző iskolák, műhelyek művé
szei egymástól leshették el a négylábú állatok járásá
nak különféle módozatait. Ily módon a nem valóság
hű járásábrázolások kulturálisan öröklődhetnek mű
vészgenerációkról művészgenerációkra, ami megne
hezíti, ha nem teljesen ellehetetleníti e hibák csökke
nését vagy eltűnését.

A lovasszobrok járásábrázolásának 65,5%-os hiba
aránya csak 0,4%-kal haladja meg a festmények, grafi
kák és domborművek járásábrázolásainak 65,1%-os 
hibarátáját. Tehát e képzőművészeti ágak a hibaráták
ban lényegében nem különböznek egymástól. Ami
ben eltérnek egymástól, az a leggyakoribb hibafajta: a 
lovasszobroknál leggyakrabban a járásmátrix Bd hi
bás járásábrázolása fordul elő, míg a festményeknél, 
rajzoknál és domborműveknél a leggyakoribb hiba a 
járásmátrix Eb cellájába esik. E különbségek talán 
azzal magyarázhatók, hogy míg a festményeken, gra
fikákon és domborműveken hibás járással ábrázolt 
négylábúak nem dőlhetnek föl, addig a háromdimen
ziós lovasszobroknál bizony egy hibás járásábrázolás 
jelentősen csökkentheti a szobor állásszilárdságát, 
ami a szobor mechanikai bizonytalanságával, instabi
litásával jár. Ezt a szobrászok tapasztalataikból is tud
hatják, és igyekeznek elkerülni. Ezáltal bizonyos já
rásábrázolási hibák eleve kiszelektálódnak a lovas
szobrok esetében.

Az őskor utáni, de még Muybridge előtti járásábrá
zolások leggyakoribb hibája az Eh volt (2. táblázat), 
míg a Muybridge utáni járásábrázolásoknál leggyak
rabban a Bd hiba fordult elő (3- táblázat). E különb
ség okára nem sikerült rájönnünk.

A művészeti lójárás-ábrázolásoknál a hibaráta 
70,6%, ami csupán 2,7%-kal kevesebb, mint a vélet
lenszerű eset 73,3%-os hibaaránya ( 1. táblázat), és 
csak 5,4%-kal több, mint az összes vizsgált őskor utá
ni járásábrázolás 65,2%-os hibarátája. Ugyanakkor a 
művészeti lójárás-ábrázolások 70,6%-os hibarátája 
20,2%-kal, azaz jelentősen nagyobb, mint a korábban 
vizsgált [6, 9,10], természettudományi múzeumokban, 
állatanatómiai tankönyvekben és játék állatfiguráknál 
talált lójárás-ábrázolások 50,4%-os hibarátája. Ezek 
szerint tehát a művészek jóval gyakrabban hibáznak a 
lójárás ábrázolásakor, mint a múzeumi állatpreparáto- 
rok, állatanatómiai tankönyvek szerzői és a játék állat
figurák tervezői.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Webner Tibornak, hogy a rendelkezésünkre 
bocsátotta a magyarországi lovasszobrokat összefoglaló 
jegyzékét. Hálásak vagyunk Farkas Alexandrának a 
szakirodalom felkutatásában nyújtott segítségéért.
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MIT MOND A KVANTUMELMÉLET AZ ALAGÚTEFFEKTUS
IDŐTARTAMÁRÓL? Hraskó Péter

Pécsi Tudományegyetem Elméleti Fizika Tanszék

Az alagúteffektus valószínűségének a kiszámítása 
standard feladat a kvantummechanikában, az effektus 
időtartamának a meghatározása azonban problémát 
jelent. Az alagutazási idő fogalmát egy egyszerű gon
dolatkísérlettel lehet megvilágítani, amelyet egy reális 
kísérletből kiindulva ismertetek.

Pályakezdőként a KFKI-ban kísérleti magfizikával 
foglalkoztam. Neutronok rugalmatlan szóródását ta
nulmányoztuk különféle magokon. A neutronokat a 
H2 + H3 —> a  + n reakcióban állítottuk elő. Ebben a reak
cióban határozott v0 sebességű (14 MeV energiájú) 
neutronok keletkeznek, de miután rugalmatlanul szó
ródtak, a sebességük valamilyen kisebb v-re csökken. 
Ezt a v-x a neutronok repülési ideje alapján határoztuk 
meg (7. ábra). Azt használtuk ki, hogy a neutronok
kal egyidejűleg egy alfa-részecske is keletkezik. Ezt az 
a-t a keletkezési hely közvetlen szomszédságában 
elhelyezett detektorral regisztráltuk és a detektor jelét 
használtuk fel egy óraként működő késleltetett koin
cidencia-kör megindítására. Az „órát” a neutrondetek
tor jele állította le. A rugalmatlanul szórt neutronokat 
több méteres úton repültettük mielőtt a detektorig 
eljutottak, ezért sebességüket a repülési idejük alap
ján a szükséges pontossággal meg lehetett mérni. A 
repülési idő eloszlásából lehetett megállapítani, mi
lyen valószínűséggel gerjed fel különböző energiákra 
a neutront szóró atommag.

Ha a neutronok útjába nem teszünk be semmiféle 
céltárgyat, akkor ezzel a módszerrel aH 2 + HJ -> a+n  
reakcióban keletkező neutronok repülési idejét mér-

7. ábra. Repülésiidő-mérés vázlata.

K

VJn

F: H3 neutronforrás 
X: céltárgy 
K: késleltetett 

koincidencia-kör 
Da: alfa-detektor 
D„: neutron detektor

hetjük meg. Tudjuk, hogy energiájuk 14 MeV, amely
ből könnyen kiszámíthatjuk, hogy sebességük a fény- 
sebesség körülbelül 17 százaléka: v0 = 0,17 c. Néhány 
méteres repülési távolság mellett ez nagyságrendileg 
to ~ 1CT s repülési időnek felel meg. Semmi meglepe
tést sem okozott, hogy a kísérlet valóban a sebesség 
alapján várt repülési időt adta eredményül. Eszünkbe 
se jutott csodálkozni azon, hogy a repülési idő kiszá
mításához nem volt szükség kvantumelméletre.

Eddig tartott a reális kísérlet ismertetése. Képzeljük 
el most, hogy a neutronok útjába makroszkopikus 
méretű barriert helyezünk el, amely magasabb, mint 
14 MeV. Az alagúteffektusnak köszönhetően néhány 
neutron még így is eljut a neutrondetektorba, de va
jon mennyi idő alatt?

A kérdés megválaszolásához a klasszikus kinema
tika már nem elég, mert a repülési út barrierre eső 
tartományában a sebesség képzetes. A barrier előtt és 
után a sebesség továbbra is v0, de ha a barrier kellően 
széles -  mondjuk a teljes repülési távolság fele -, ak
kor legfeljebb csak azt várhatjuk (de még ebben sem 
lehetünk egészen biztosak), hogy a repülési idő tj2- 
nél nem lesz kisebb. De hogy mennyivel lesz na
gyobb, arról fogalmunk sincs. Ez az ismeretlen időtar
tam az alagutazási idő.

Az évtizedek során több javaslat is született az ala
gutazási idő kiszámítására. 1955-ben Wigner leveze
tett egy képletet a rugalmas szóródás időtartamára, 
vagyis arra az időkésésre, amelyet egy E energiájú 
részecske szenved el, amikor valamilyen céltárgyon 
(atommagon) rugalmasan szóródik. A

Ax =
* dE

képletet kapta, amelyben 8(E) a rugalmas szórás fá
zistolása. Azt várjuk, hogy amikor E a céltárgy valami
lyen gerjesztett nívójának energiájával egyenlő, Ax w 
egyezzen meg a nívó h /T  élettartamával és ez való-
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ban így is van. A képletét Wigner abból a feltevésből 
vezette le, hogy a részecskét az E-hez közeli energiá
jú síkhullámokat tartalmazó hullámcsomagként fogta 
fel és a részecske mozgását a hullámcsomag maximu
mának a mozgásával helyettesítette. Később a képle
tet felhasználták az alagutazási idő számítására is, 
hiszen az alagutazáshoz is határozott 8(E) fázistolás 
tartozik.1

Egy másik elképzelés szerint a rugalmas ütközés -  
és az alagutazás -  időtartamát úgy lehet megbecsülni, 
hogy elképzelünk valamilyen homogén mágneses te
ret, amely a szórócentrum vagy a barrier tartományát 
tölti ki (ezen kívül zérus), és gondolatban még azt is 
feltételezzük, hogy a szóródó vagy alagutazó részecs
kének van valamekkora mágneses dipólmomentuma. 
Ezután a kvantummechanika alapján kiszámítjuk, hogy 
a szóródás vagy az alagutazás folyamán mekkora 
szöggel fordul el a dipólmomentum és a Larmor-for- 
mula segítségével ebből meghatározzuk, mennyi ideig 
tartózkodott a részecske a szórócentrum, illetve a bar
rier tartományában. Ezt a nagyon mesterkélt At, alagu
tazási időt nevezik Larmor-időnek. Használatban van 
egy harmadik, Büttiker-Landauer-időnek nevezett 
alagutazási idő is, amely talán még a Larmor-időnél is 
mesterkéltebb. Erre nem térek ki.

Ezek az elképzelések azonban nem lehetnek a vég
leges válaszok az alagutazási idő kérdésére, mert kü
lönböző alagutazási időkre vezetnek és eleve eldön- 
töttnek tekintenek egy fontos kérdést, azt, hogy az ala
gutazási időnek határozott értéke van, nem pedig vala
milyen valószínűségi eloszlás egy átlagos érték körül. A 
különböző alagutazási idők közötti választást és az 
eloszlás problémáját nyilván olyan típusú repülésiidő
méréssel lehet ellenőrizni, amelyről fentebb volt szó, 
ezért az emberben elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, 
hogy az alagutazási időt miért nem közvetlenül az ala
gutazási idő fogalmát operatíve definiáló repülésiidő- 
kísérlet várható eredményének kiszámítása útján hatá
rozzák meg ahelyett, hogy mesterkélt, másodlagos kri
tériumokból indulnának ki. Az ok nagyon egyszerű: a 
kvantumelmélet nem tud mit kezdeni az olyan kísérle
tekkel, amelyekben részecskedetektorok spontán meg
szólalásának időbeli eloszlása, illetve korrelációja a 
vizsgálat tárgya. Ennek az az oka, hogy a lcp(x, t) 12 dt 
kifejezés nem interpretálható úgy, mint annak valószí
nűsége, hogy a részecske a (t, t+ dt) időintervallumban 
egy adott x  pontban tartózkodik, noha ltp(x, t) 12 dx an
nak valószínűségét adja meg, hogy egy adott t pillanat
ban a részecskét az (x, x+ dx) intervallumban találjuk 
meg. Ennek következtében annak valószínűségét, hogy 
egy részecske a (í, t+ dt) időintervallumban érkezik 
meg egy adott pontba, csak valamilyen közvetett úton 
lehet kiszámítani.

Fotonkorrelációs kísérletekben például azt vizsgál
juk, hogy a fénysugár útjában a Px és a P2 pontban el
helyezett egy-egy (pontszerűnek tekinthető ideális)

1 A maximumhely mozgási sebességéről lásd M. W. Mitchell, R. Y.
Chiao: Causality and Negative Group Delays in a Simple Bandpass 
Amplifier, Am.J. Phys. 660998) 14.

fotondetektor esetén, mi a w(tu t2)dtl dt2 valószínűsé
ge annak, hogy a Px-beli detektor a (£,, í, + dtj), a 
P2-be\\ a (í2, t2 + dt2) intervallumban szólaljon meg. A 
kvantumoptikában ezt a valószínűséget a következő 
eljárással számítják ki.

A detektorokat egy-egy izolált atommal helyettesí
tik (atomi detektorok), amelyek t = 0-ban alapállapot
ban vannak. Ezután kiszámítják annakpCtu tj) valószí
nűségét, hogy az általunk választott í,-ben az 1. de
tektort, az általunk választott f2-ben pedig a 2. detek
tort gerjesztett állapotban találjuk. Ez a számítás elvé
gezhető a kvantumelmélet standard szabályai szerint, 
mert az időpontokat mi választjuk. A keresett w(tx, t2) 
valószínűséget a

adja meg, mert wít2, t2) a p(t}, t2) eloszlásfüggvényhez 
tartozó sűrűségfüggvény: a (tu t, + dp, p  t2 + dt2) inter
vallumban a p(th t2) valószínűség annyival növekszik 
meg, amilyen valószínűséggel a detektorok ebben az 
intervallumban felgerjednek.

A kvantumoptikában az ilyen típusú gondolatme
nettel kapható formulákra a counting rate formula 
elnevezést használják és a segítségükkel írják le a 
fotonkorrelációs kísérletek eredményét. Ezekben a 
kísérletekben a detektorok maguk választják meg azt 
az időpontot, amikor megszólalnak, és noha a képle
tek levezetésénél az időpontokat mi jelöljük ki, a ta
pasztalat szerint ezek a képletek mégis korrekt leírá
sát adják a kísérleteknek. Miért mondtuk akkor, hogy 
a kvantumelméletben nem tudunk mit kezdeni az 
olyan kísérletekkel, amelyekben a detektorok spon
tán megszólalásainak korrelációjára kérdezünk rá?

Azért, mert (1) nem garantálja, hogy a wCtu t2) való
színűségre pozitív értéket kapjunk. A kvantumelmé
letben ugyanis nincs ok arra, hogy a p(tu t2) valószí
nűség az argumentumainak monoton növekvő (vagy 
legalább is nem csökkenő) függvénye legyen. A „szo
kásos” kvantumelméleti valószínűségek pozitivitását a 
kiszámításuk algoritmusa biztosítja (wn = l(cp„, V|/)l2). 
Az időbeli eloszlások számításának előbb vázolt re
ceptje ezt nem garantálja — kivéve, ha a foton és a 
detektor-atom kölcsönhatás első rendjére (az első 
Born-közelítésre) korlátozódunk. A kvantumoptiká
ban a foton és a detektor kölcsönhatás számításánál 
mindig ezt a közelítést használják, mert -  hacsak nem 
tiltja valamilyen kiválasztási szabály, -  az első Born- 
közelítés általában jó közelítést ad.

A gondolatmenet azért eredményezhet negatív 
valószínűséget is, mert azt az állítást, hogy „a detektor 
megszólalt” azzal az állítással helyettesítettük, hogy „a 
detektor-atom gerjesztett állapotban van”. A két állítás 
nem egyenértékű. Az, hogy a detektor megszólalt, 
irreverzibilis kijelentés, amely nem tehető meg nem 
történtté. A detektor-atom a valóságban ugyanis nem 
egy izolált rendszer, hanem egy makroszkopikus esz
köz része, amely képes jelezni a gerjesztés tényét. Egy 
izolált atom esetében azonban a dinamikai egyenlet
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megengedi, hogy az atom gerjesztettsége időben 
csökkenhessen (az alapállapoti valószínűség növe
kedjen). Ez csak az első Born-közelítésben nem for
dulhat elő.

Elég nyilvánvaló, miről van itt szó. A detektor meg
szólalása spontán redukciós folyamat, amelyet a 
Schrödinger-egyenlet — mint tudjuk — nem ír le. Ezt a 
spontán redukciós folyamatot kell valahogy megke
rülni ahhoz, hogy az időbeli korrelációkat tárgyalni 
tudjuk. Ez a megkerülés történik meg

a detektor megszólalt —> 
a detektor-atom gerjesztett állapotban van

helyettesítéssel, amelyet naiv redukciós hipotézisnek 
fogok nevezni. A kvantumelméletben mindig, amikor 
időbeli eloszlásokról van szó -  az exponenciális 
bomlástörvény tárgyalásánál például -, tudatosan 
vagy hallgatólagosan a naiv redukciós hipotézist al
kalmazzák.

Tegyük fel a kvantumoptikai tapasztalatok alapján, 
hogy a naiv redukciós hipotézis a Born-közelítéssel 
kombinálva elfogadható közelítése a spontán reduk
ció ma még ismeretlen pontos elméletének és próbál
juk felhasználni az alagutazási idő kiszámítására. Nyil
vánvaló ugyanis, hogy az alagutazási idő is két spon
tán esemény időbeli korrelációjával kapcsolatos, ezért 
a kvantumoptika gyakorlatát erre a feladatra is alkal
mazhatjuk, hacsak fotonokkal is végezhetünk alagu
tazási kísérletet.

Ezért fontos körülmény, hogy lehet készíteni olyan 
fóliákat, amelyek fotonbarrierként viselkednek. A 
Maxwell-egyenletek -  amelyek a foton Schrödinger- 
egyenletének a szerepét töltik be — az ilyen fólia je
lenlétében matematikailag pontosan azonosak a nem- 
relativisztikus részecskék alagutazását leíró Schrödin- 
ger-egyenlettel (nulla spinű fotonra), ezért remélhető, 
hogy ha mélyebben belelátunk a foton-alagutazás 
tulajdonságaiba, a részecskék alagutazásáról is meg
tudhatunk valamit.

Az időkorrelációs felfogás szellemében a fotonok 
alagutazási idejét a következő eljárással kell kiszámí
tani:2

1. A foton forrását, amely egy legalacsonyabb ger
jesztett állapotban lévő atom, elhelyezzük a koordiná
tarendszer origójában. Az atomi fotondetektort tőle 2r 
távolságban helyezzük el a z-tengelyen. Közöttük, a 
z-tengelyre merőlegesen helyezkedik el a barrier, 
amely egy D-szélességű síklap.

2. t= 0-ban elvégezzük a kezdeti állapot preparálá
sát: a forrás-atomot gerjesztett állapotba hozzuk (kü
lön állapotpreparálás nélkül feltehetjük, hogy a detek
tor-atom alapállapotban van és fotonok nincsenek 
jelen). Ezután „elengedjük” a rendszert, hogy a Schrö
dinger-egyenlet alapján fejlődjön. Az atomi detektor
foton kölcsönhatást első Born-közelítésben számítjuk. 
A forrás-atom és a foton kölcsönhatását elvben ponto

san kell figyelembe venni, de a gyakorlatban itt is 
közelítést, a Wigner-Weisskopf perturbációszámítást 
alkalmaztuk. A számításban a barrier is idealizált for
mában szerepelt.

3- Ezután a naiv redukciós hipotézis szellemében 
egy általunk választott tetszőleges f  > 0 pillanatban 
ránézünk a forrás-atomra és megállapítjuk, gerjesztett 
vagy alapállapotban van-e. Egy másik (, > 0 pillanat
ban, amely lehet kisebb is, nagyobb is í,-nél, ugyan
ezt tesszük az atomi detektorral, és a Schrödinger- 
egyenlet megoldásának a birtokában a standard sza
bályok alapján kiszámítjuk annak p(tu t2) valószínűsé
gét, hogy a forrás-atomot alapállapotban, az atomi 
detektort gerjesztett állapotban találjuk.

4. A keresett w{t2, t2) valószínűséget (1) alapján 
számítjuk ki. A következő struktúrájú képletre jutunk:

(
w[tv t2\ = ÄTexp

V
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\

/

amelyben T a forrás-atom nívószélessége, K pedig 
egy konstans, amely a forrás bomlási állandóját, a 
barrier transzmisszióját, valamint az elrendezés geo
metriájával összefüggő mennyiségeket tartalmazza.

Amikor barrier nincs jelen, f ( t2-  p) = ö(t2 -  ( -  z !e l
ve jutunk, ami a várakozásnak megfelelően azt fejezi 
ki, hogy a foton pontosan fénysebességgel teszi meg 
a z  távolságot. Ez az eredmény a számítási eljárás fon
tos kontrollja, és valószínűleg az első olyan számítás, 
amely — a tett feltevéseken belül -  igazolja, hogy a 
fény a kvantumelektrodinamika szerint is c sebes
séggel terjed a vákuumban. Érdekes kérdés, hogy 
vajon ilyen számítást el lehet-e végezni neutrínókra, 
és ha igen, azt kapjuk-e eredményül, hogy a neutrí
nók a kvantumtérelmélet szerint is pontosan fényse
bességgel mozognak. Egy ilyen vizsgálat az OPERA- 
kollaboráció nagy figyelmet keltő eredményei kap
csán különösen aktuálissá vált. Mint jól ismert, ez a 
kísérleti csoport arról számolt be, hogy 730 kilométe
res bázistávolságon végzett megfigyeléseik szerint a 
neutrínók a fénynél gyorsabb sebességgel haladnak. 
Ezt két egymás utáni mérésben is tapasztalták, ame
lyek közül a második a jelen cikkben tárgyalt repülé- 
siidő-kísérlethez volt hasonló.3

Széles és magas barrier esetében a fenti számítás az 
F(t2 -  tf) = 5(^2-12 - (z— Dj/cj  képletre vezet, amelyből 
az következik, hogy az alagutazás nem vesz időt 
igénybe (végtelen sebességgel történik) és a vizsgált 
határesetben az eloszlása éles. Mindjárt egy kicsit 
részletesebben diszkutálom ezt a következtetést, de 
előbb megjegyzem, hogy a naiv redukciós hipotézi
sen túlmenő közelítések miatt nem ezt a számszerű 
eredményt, hanem a gondolatmenetet tanom a számí
tásban a legfontosabbnak. Hangsúlyozom még, hogy 
a számítás során nem szükséges -  és nem is lehet — 
figyelembe venni olyan addicionális kritériumokat, 
amilyenek például a Wigner-időhöz vagy a Larmor-

2 P. Hraskó: Time Correlation in Tunneling of Photons. Founda- 3 A http://arxiv.org/abs/1109.4897 linken olvasható közleményük
tions o f Physics 33 (2003) 1009-1031. mindkét kísérletet tartalmazza.

22 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 /1

http://arxiv.org/abs/1109.4897


Cti &2

2. ábra. A foton pályája széles és magas barrier határesetében.

időhöz szükségesek. Az időkorreláció-számításnál a 
barrier abban jelentkezik, hogy az elektromágneses 
mező módusai nem pontos, hanem a barrier által de
formált síkhullámok, pontosan olyanok, mint a hatá
rozott energiájú részecskék alagutazásának a tárgyalá
sánál fellépő hullámfüggvények.

A 2. ábrán a két függőleges vonal a forrás és a 
detektor-atom világvonala, Ex a bomlási, E2 pedig a 
detektálási esemény. A két pontot összekötő szagga
tott vonal a foton pályáját reprezentálja. A középső 
szakasz vízszintes, mert a számítás szerint az alaguta- 
zás nem vesz igénybe időt. Ennek ellenére a rajzon 
feltüntetett viszonyok mellett a kauzalitás nem sérül, 
mert az Ej esemény időpontja nem a kísérletező vá
lasztásától függ. A kísérletező utoljára az E esemény,

az állapotpreparálás alkalmával avatkozik be a rend
szerbe, ezért az információ E és Ej között terjed. Mivel 
Ej az E fénykúpján belül van, az információ terjedési 
sebessége kisebb a fénysebességnél.

Ez természetesen azon múlik, hogy a rajzon a bom
lás a D/c időnél később következik be: í, > Dlc. Ami
kor tx < Dlc, az E? az E fénykúpján kívülre kerül. A 
számítás azonban ezt az esetet nem öleli fel, mert Wig- 
ner-Weisskopf-közelítésben történt, amelyről ismere
tes, hogy a h/T  bomlási időnél sokkal kisebb időkre 
nem érvényes. Ezért, amikor arra a következtetésre ju
tunk, hogy £2 az E fénykúpján vagy azon kívül van, a 
Wigner—Weisskopf-közelítésnél pontosabb kiértékelési 
eljárás válik szükségessé, amely lényeges módosításhoz 
vezethet. Nagyon jó lenne tudni, hogy a pontosabb tár
gyalás megengedi-e, hogy E1 az E fénykúpján kívülre 
kerüljön. Amikor azonban Ej kellő mértékben az E 
fénykúpján belül van (t^-z/c  »  h/fotonenergia), a 
Wigner-Weisskopf-közelítés elfogadható.

Összefoglalva: az alagutazási időt a fogalom de
finíciója alapján a foton emissziójának és abszorpció
jának időkorrelációjából lehet meghatározni. A kvan
tumelmélet azonban jelenleg nem biztosít egy ilyen 
számításra fundamentális elveken alapuló eljárást; 
úgy látszik, ez a kvantumelmélet egyetlen még ma is 
megoldatlan problémája. Ha a kvantumoptika gyakor
latából indulunk ki, amely a naiv redukciós hipotézi
sen alapul, akkor a kísérletező utolsó beavatkozásá
nak fénykúpján belül az alagutazási idő standard 
kvantumelektrodinamikával kiszámítható.

AZ ATOMENERGIA JÖVŐJE FUKUSIMA UTÁN -  2/1
Aszódi Attila, Boros Ildikó

BME, Nukleáris Technikai Intézet

Az atomenergia sohasem tartozott a könnyen megérthe
tő és könnyen „eladható” technológiák közé. A II. világ
háborút lezáró, Japánra ledobott két amerikai atombom
ba hívta fel igazán a világ figyelmét az atomenergia léte
zésére, és ez a belépő nem tette egyszerűvé az atom
energia békés célú alkalmazásának elfogadását, még 
akkor sem, ha a hadiipari és a békés célú nukleáris al
kalmazások sok évtizede és határozottan szétváltak. Az 
1986 áprilisában bekövetkezett csernobili baleset törté
nései tovább erősítették a laikus közönségben az atom
energiával szembeni félelmeket. Kétségtelen, hogy 
Csernobil óriási anyagi és -  lokális -  környezeti károkat 
okozott a Szovjetunióban, és az elhibázott kommuniká
ció, a lakosság nem megfelelő védelme is hozzájárult a 
szovjet politikai rendszer bukásához.

Ma egyértelmű konszenzus van arról a szakmában, 
hogy Csernobil az elhárításon dolgozók és a lakosság 
egy kisebb csoportja szempontjából nagy sugárdózist 
okozó esemény volt, ugyanakkor az európai lakosság

A cikk a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 támogatásával jött létre.

-  ezen belül az orosz, fehérorosz és ukrán lakosság 
zöme -  szempontjából kis dózissal járt, sugár-egész
ségügyi következmények nélkül. Mégis az ezzel kap
csolatos félelmek, a sajtóban fellelhető túlzások mé
lyen beépültek a társadalmi-politikai tudatba, és ré
szét képezik a fejlett emberi társadalom hétköznapi 
szorongásainak.

A Csernobil utáni két évtizedben az amerikai és az 
európai kontinensen is több új atomerőművet helyez
tek üzembe, ugyanakkor kétségkívül lassult a fejlődés 
üteme a 70-es és 80-as évekhez viszonyítva. Ebben az 
időszakban Ázsiában, ezen belül is Japánban, Dél-Ko- 
reában, Indiában és Kínában töretlen fejlődést mutatott 
az atomenergia-ipar. Két évtizeddel a csernobili baleset 
után lassú fordulat következett be, és a fejlett világban, 
többek közt az európai és az amerikai politikában újra 
higgadtan lehetett beszélni az atomenergiáról. Ebben 
egészen biztosan szerepet játszott az is, hogy a klíma- 
változás elleni küzdelem szükségességét ekkorra értet
te meg a nagypolitika, és az atomenergia a kezünkben 
lévő kevés olyan technológia egyike, amellyel nagy
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mennyiségben, stabilan tudunk alacsony áron, szén
dioxid kibocsátása nélkül villamos energiát termelni.

Az ezredforduló utáni években a fejlett országok 
sorra jelentették be, hogy újra tervezik atomerőműi 
kapacitások építését. Finnországban, Franciaországban 
ténylegesen újblokk-építések indultak meg, az USA 
komoly állami ösztönzőkkel segíti az építeni szándéko
zó cégeket, Litvánia, Lengyelország, az Egyesült Király
ság, Bulgária, Csehország, Szlovákia, Magyarország, 
Oroszország érdemi gazdasági és politikai lépéseket 
tett ilyen projektek előkészítésére. Még a törvényben 
deklaráltan antinukleáris Németország és Olaszország 
is az atomenergia jövőbeli alkalmazásának revízióját 
fontolgatta. Ebben a helyzetben történt 2011 márciusá
ban a japán fukusimai atomerőmű balesete, ami a má
sodik legsúlyosabb az iparág történetében. Jelen cikk a 
szerzők [1] alatti írása alapján készült.

A fukusimai baleset

2011. március 11-én Japán keleti partjaitól körülbelül 
130 km távolságban, az óceán alatt egy rendkívüli 
erejű, sekély fészkű földrengés történt. A Richter-ská
lán 9-es magnitúdójú főrengés a felszabadult energia 
nagysága szempontjából a világon mért földrengések 
közül a 4. legnagyobb volt [2], A földrengés hatására 
az ország északi részén található atomerőművek -  
automatikus biztonságvédelmi működések hatására -  
rendben, biztonságosan leálltak és megkezdődött az 
egységek lehűtése. Japán északi részén ugyanakkor a 
villamosenergia-rendszer összeomlott, mert a távveze
tékekben a földrengés számos súlyos károsodást oko
zott, továbbá a leálló hő- és atomerőművek kieső ka
pacitását más forrásokból nem lehetett pótolni.

Az országos villamosenergia-rendszer összeomlása 
kezdeti eseményként szerepel az atomerőművek mé
retezési alapjában, azaz ezt a helyzetet az atomerő
művek biztonságosan kezelni tudják. A földrengés 
által okozott vízszintes talajszinti gyorsulás ugyan 
kismértékben meghaladta a japán északkeleti partvi
dékén lévő atomerőművek (Onagawa, Fukusima-1, 
Fukusima-2, Tokai) tervezési alapjában szereplő mé
retezési biztonsági földrengés vízszintesgyorsulás- 
értékét, de nem tudunk arról, hogy ez érdemi techno
lógiai károsodáshoz vezetett volna. Ez érthető is, mert 
a földrengés mechanikai hatásaira való méretezés 
megfelelő mérnöki tartalékkal történik.

Az óceán alatt kis mélységben bekövetkező nagy 
földrengés nem várt, rendkívüli méretű cunamit vál
tott ki. A nyílt óceánon 5-6 méter magas hullámok a 
partvidéken 15-30 méter magasra erősödtek, és az 
épített infrastruktúrában óriási pusztítást okoztak. A 
cunami körülbelül 500 km2 területen rombolta le a 
településeket, sodorta el a házakat, utakat, hidakat, 
vasutakat ( 1. ábra). A cunami áldozatainak száma 
megközelíti a 20000 főt. Közülük sokan azon a mint
egy száz cunami óvóhelyen veszítették életüket, ame
lyeket ilyen esetre építettek, de a méretezésük során a 
mostaninál jóval kisebb cunamival számoltak.

1. ábra. Az Iwate prefektúrában található Otsuchi várost teljesen le
rombolta a cunami.

A Fukusima-1 atomerőmű ugyanezen okból került 
fel a veszteséglistára: az 1970-es években üzembe 
lépett, hat atomerőművi blokkot tartalmazó telephe
lyen a mérnöki építményeket maximum 5,7 m magas 
cunamihullámokra készítették fel (2. ábra), amelyet 
jelentősen meghaladott a telephelyet 15 m magas hul
lámokkal elérő tényleges külső behatás. A cunami 
elpusztította az erőmű hűtővíz-ellátásáért felelős víz
kivételi művet, valamint az árhullám behatolt a turbi
nacsarnokokba, egyéb épületekbe, és működésképte
lenné tette a villamos berendezéseket, ezen belül is az 
üzemzavari dízelgenerátorokat.

Az atomreaktorok fontos alaptulajdonsága, hogy 
azokat a láncreakció leállítása után is feltétlenül hűte
ni kell, mert a nukleáris üzemanyagban felhalmozó
dott hasadási termékek radioaktív bomlása (nem az 
urán hasadása!) annyi hőt termel, hogy aktív hűtés 
nélkül az üzemanyag-kazetták néhány óra elteltével 
megolvadnának. Ezért létfontosságú az energetikai 
reaktoroknál a leállítás után a hűtővíz-ellátás és meg
felelő üzemzavari áramellátás biztosítása. Ha az atom
erőmű külső villamoshálózati feszültség nélkül ma
rad, és a telephelyen lévő összes blokk leáll, az áram
ellátás csak vészhelyzeti aggregátokról (tipikusan dí
zelgenerátorokról) biztosítható. A cunami azonban a 
Fukusima-1 atomerőműnél mind a hűtővíz-ellátást (az

2. ábra. A Fukusima-1 atomerőmű 2009-ben
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úgynevezett végső hőnyelő elérését), mind pedig a 
dízelgenerátorokat tönkretette, így egy rendkívül sú
lyos, tervezési alapon túli állapot alakult ki, amelynek 
során megolvadt az 1., 2. és 3- reaktorban lévő üzem
anyag, valamint sérülés érte az 1., 2., 3- és 4. blokki 
pihentető medencét. Az 1., 2. és 3- blokki súlyos bal
eseti folyamatok több száz kilogramm hidrogén kelet
kezéséhez vezettek. Az 1., 2., 3. reaktorok hermetikus 
védőépületének megóvása érdekében az operátorok 
a hidrogén-gőz keverék környezetbe történő lefúvatá- 
sa mellett döntöttek, amely során — eddig nem ismert 
okokból -  a hidrogén az 1. és 3- blokki reaktorépüle
tekben felrobbant. A 3- blokki hidrogén egy része a 
közös szellőzőrendszeri vezetékeken keresztül át- 
áramlott a 4. blokk épületébe is, ahol később szintén 
felrobbant. Összesen 4 reaktorépület súlyosan káro
sodott (J. ábra'). (A 2. blokki hidrogén sorsával kap
csolatban egyelőre nem látunk tisztán. 2011 márciusá
ban azt közölték a japánok, hogy a 2. blokk hermeti
kus terében, az úgynevezett nedvesaknában hidro
génrobbanás volt, ezt azonban később cáfolták.) A 
robbanások fokozták a környezetbe kikerülő radio
aktív anyagok mennyiségét, és nagyon komplikálttá 
tették a helyzet hosszú távú kezelését. A hidrogénrob
banások felhívják rá a figyelmet, hogy a Fukusimában 
és más forralóvizes reaktorokon is használt hidrogén
kezelési stratégia -  amely szerint nitrogénnel töltik fel 
a hermetikus védőépületet, így abban hidrogénkelet
kezés során nem tud robbanóképes elegy létrejönni -  
elhibázott, hiszen láttuk, hogy a hidrogén lefúvatása 
során további hibák fordulhatnak elő, amelyek végül 
akár robbanáshoz is vezethetnek. Megfelelőbbnek tű
nik a Pakson és sok más energetikai reaktorban alkal
mazott eljárás, ahol passzív autokatalitikus rekombi- 
nátorokat helyeznek el a hermetikus tér kiválasztott 
pontjain, amelyek a hidrogént oxigén jelenlétében 
visszaalakítják vízgőzzé, még mielőtt robbanásveszé
lyes hidrogén-koncentráció jöhetne létre.

A robbanások következtében a reaktorokból jelen
tős mennyiségű radioaktív anyag került a környezet
be. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ha nem lettek volna 
hidrogénrobbanások Fukusimában, a környezeti kö
vetkezmények sokkal kisebbek lettek volna. A légne
mű kibocsátások között a nemesgázok, illékony hasa-

3. ábra. A Fukusima-1 atomerőmű 2011. március 16-án.

dási termékek (főként jód, cézium) a fő komponen
sek. A sérült szerkezeteken keresztül közvetlenül a 
tengerbe is történt jelentős mennyiségű folyékony 
kibocsátás. A telephelyen igen magas dózisteljesítmé
nyek alakultak ki, ami komolyan akadályozza az elhá
rítási munkálatokat. Az elhárításon dolgozók megen
gedett dóziskorlátját ideiglenesen 100-ról 250 mSv-re 
emelték, ezt a korlátot 2011 végéig -  kis mértékben — 
hat munkás lépte túl, mindannyian az elhárítási mun
kálatok elején kapták a jelentősebb többletdózist.

A környező lakosság kitelepítése 3 km-es körzetben 
már a cunamit követően, március 11-én megkezdődött, 
mivel a dízelgenerátorok kiesésével az üzemeltető szá
mára nyilvánvalóvá vált a helyzet súlyossága. Másnap 
20 km-re emelték a kitelepítési körzetet, ehhez később 
a mért dózisviszonyok alapján további településeket 
csatoltak az erőműtől északnyugati irányban. A kitele
pítésen túl további korlátozásokat is be kellett vezetni: 
egyes helyeken a csapvíz, illetve a friss zöldség fo
gyasztását tiltották meg egy időre. A közvetlen légköri 
és tengeri kibocsátások mostanra a reaktorok zártkörös 
hűtésének megvalósításával jelentősen csökkentek, a 
korlátozások teljes feloldásához azonban a szennyezett 
lakott területeket meg kell tisztítani.

A kibocsátott radioaktivitás összmennyisége alap
ján a japán nukleáris hatóság április 12-én a hétfoko
zatú Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) leg
magasabb, hetes szintjére sorolta be a fukusimai bal
esetet. Ezt a besorolást korábban csak a csernobili 
baleset kapta meg (az INES skálát éppen az 1986-os 
baleset után dolgozta ki és vezette be a nemzetközi 
közösség). Az azonos INES-7-es kategória ellenére 
sok eltérés van a csernobili és a fukusimai baleset 
között. Az 1986-os csernobili baleset közvetlen oka a 
reaktor rossz reaktorfizikai tervezése volt, amit csak 
rontottak az erőmű bizonyos műszaki megoldásai, 
egy kiterjedt hermetikus védőépület (konténment) 
teljes hiánya, illetve a balesetelhárítási terv hiánya. 
Fukusima esetében egy extrém méretű külső termé
szeti esemény okozta a balesetet, amelynek lezajlását 
nem megfelelő tervezésű műszaki eszközök (például 
a lefúvatás során hibásan működő szellőzőrendszer) 
súlyosbították.

Az ukrajnai baleset következményeként körülbelül 
50 haláleset írható közvetlenül az elhárítás során el
szenvedett rendkívül magas (tipikusan 4 000 mSv-nél 
nagyobb) többletdózis számlájára, emellett körülbelül 
6000-8 000 többlet rákos megbetegedés várható sta
tisztikai alapon becsülve az orosz, fehérorosz, ukrán 
területen érintett lakosság körében.

Fukusima -  ahol a jelenlegi becslések szerint a há
rom megsérült reaktorzónából és a 4 érintett pihente
tő medencéből összesen körülbelül a csernobili kibo
csátás tizede-ötöde került a környezetbe (az adatok 
csak becsültek, egyelőre még nincs pontos, minden 
fél által elfogadott érték), alapvetően a konténmen- 
teknek köszönhetően -  egészségügyi hatásai várha
tóan jóval korlátozottabbak lesznek: jelen ismereteink 
alapján a lakosság egészségügyi károsodása nem vár
ható a baleset következtében. Ennek oka a japán ha
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tóságok gyors döntése a kitelepítésről, a kitelepítés 
hatékony végrehajtása, az élelmiszerek és a csapvíz 
fogyasztásának szakszerű korlátozása, illetve az a 
tény, hogy a korábban kidolgozott balesetelhárítási 
terv alapján dolgozhattak a hatóságok. Csernobilhoz 
viszonyítva a fukusimai baleset környezeti következ
ményeit az is csökkenti, hogy Japánban nem került ki 
a környezetbe számottevő mennyiségű üzemanyag
fragmentum, míg Csernobilban a besugárzott üzem
anyag mintegy 3,5%-a jutott a környezetbe -  benne 
nagy mennyiségű alfa-sugárzó nehézizotóppal -  a 10 
napig tartó intenzív grafittűz és az általa létrehozott 
extrém magas hőmérséklet, valamint a mérnöki gátak 
teljes hiánya miatt.

A fukusimai baleset okaival, lefolyásával és követ
kezményeivel kapcsolatban további információk ér
hetőek el a [31 alatti weblapon.

A baleset értékelése a nukleáris biztonság 
szemszögéből

A fukusimai tapasztalatok fényében jogosan merül fel 
a kérdés, hogy létezik-e biztonságos atomenergia. A 
kérdés másként is megfogalmazható: mi az a bizton
sági szint, amit elvárunk egy technológiától, ezen 
belül az atomenergiától?

Az atomerőműveket villamos energia előállítása 
céljából építik. A használati funkción kívül az atom
erőműnek azonban biztonsági funkciókat is el kell 
látnia, hiszen a reaktorban a működése során nagy 
mennyiségű, a környezetre veszélyes radioaktív 
anyag halmozódik fel, amelynek kedvezőtlen bioló
giai hatásaitól meg kell óvni a környezetet, az élőlé
nyeket. Az atomerőmű tervezése, építése és üzemel
tetése során tehát alapvető cél, hogy a környezet és a 
lakosság elfogadhatatlan többlet sugárterhelését elke
rüljük. E cél elérése érdekében három alapvető biz
tonsági funkciót kell ellátni:

1. a nukleáris láncreakciót mindenkor hatékonyan 
kell tudni szabályozni, szükség esetén a reaktort le 
kell tudni állítani és leállított állapotban kell tudni tar
tani (röviden: reaktor szabályozása és lezárása);

2. a reaktorban megtermelődő hőenergiát mind 
normál üzemben, mind pedig üzemzavarok során és 
leállított állapotban el kell tudni szállítani (üzemanyag 
hűtése);

3- meg kell tudni akadályozni, hogy az erőműből a 
radioaktív anyagok kijussanak a környezetbe (radio
aktivitás benntartása).

A biztonsági funkciók akkor teljesíthetők, ha az 
atomerőművet a normál üzemen túl a reálisan elkép
zelhető eseményekre, üzemzavarokra is méretezzük, 
vagyis felkészítjük az elképzelhető rendkívüli esemé
nyek és üzemzavarok kezelésére. Az atomerőmű ter
vezési alapjában ezért a létesítmény és rendszereinek, 
rendszerelemeinek mindazon jellemzői, valamint a 
rendszerek, rendszerelemek által ellátni szükséges 
funkciók szerepelnek, amelyek megléte szükséges a 
várható üzemi események és feltételezett kezdeti ese

ményekből származó tervezési üzemzavarok ellenőr
zött kezeléséhez a meghatározott sugárvédelmi köve
telmények betartása mellett.

A magyar szabályozás -  összhangban a nemzetközi 
irányelvekkel -  előírja, hogy minden olyan kezdeti 
eseményt, amely száz évente vagy ennél gyakrabban 
bekövetkezhet az erőmű üzemideje során, várható 
üzemi eseményként kell kezelni, és a szabályozórend
szereket, valamint a személyzetet úgy kell felkészíte
ni, hogy az összes ilyen eseményből származó problé
mát el lehessen hárítani anélkül, hogy az erőmű ra
dioaktív kibocsátásai meghaladnák a normál üzemi 
korlátokat. Az erőműnek egy ilyen esemény után mű
ködőképesnek kell maradnia. Várható üzemi esemé
nyek kiinduló eseménye lehet például a turbina ki
esése, egyes szelepek, szivattyúk kiesése, meghibáso
dása, hibás emberi beavatkozás miatti téves működé
se vagy üzemképtelensége.

A tervezési üzemzavarok olyan kezdeti események
ből kiinduló eseménysorok, amelyek a várható üzemi 
eseményeknél jóval ritkábban fordulhatnak elő, de ese
tükben a biztonsági rendszerek működésére, az operá
torok hatékony közreműködésére lehet szükség annak 
érdekében, hogy a lakosság és a dolgozók többlet su
gárdózisa a hatósági határértékek alatt maradjon. Bizo
nyos tervezési üzemzavarok esetén a reaktort körülve
vő hermetikus védőépületre (konténmentre), mint mér
nöki gátra is szükség lehet a radioaktivitás visszatar
tásához. Az előírások szerint tervezési üzemzavarként 
kell figyelembe venni minden olyan -  az erőműből 
induló -  belső eredetű kezdeti eseményt, amely száz
ezer évente vagy annál gyakrabban előfordulhat (pél
dául egy fontos hűtőrendszeri cső eltörése, a reaktorzó
nát hűtővízzel ellátó fő keringető szivattyúk egyidejű 
kiesése, egy mérő vagy beavatkozó rendszer meghibá
sodása, tűz az erőműben stb.), míg külső eredetű kez
deti eseményeknél (tornádó, szélvihar, földrengés, ára
dás stb.) a tervezési alap részeként kell figyelembe 
venni a tízezer évente vagy annál gyakrabban bekövet
kezhető eseményeket. Egy tervezési üzemzavar bekö
vetkezése után az atomerőmű nem feltétlenül marad 
működőképes, de egy ilyen eseménysor nem vezethet 
a lakosság és a dolgozók dóziskorlátnál nagyobb su
gárterheléséhez.

A tízezer évnél ritkábban bekövetkező külső erede
tű eseményeket, valamint a százezer évnél ritkábban 
bekövetkező belső eredetű eseményeket nem vesz- 
szük figyelembe a tervezési alapban, mert ezek olyan 
kis valószínűségűek, olyan ritkán fordulhatnak elő, 
hogy az atomerőművet nem lehet racionálisan felké
szíteni a kezelésükre. Mivel ezek nincsenek a terve
zési alapban, de előfordulási valószínűségük nem 
nulla, ezért tervezési alapon túli baleseteknek nevez
zük őket. A tervezési alapon túli balesetek közül azo
kat, amelyek a reaktorzóna sérüléséhez vezetnek, és 
így az erőmű szempontjából végzetesek lehetnek, 
súlyos balesetnek nevezzük. A reaktorzóna sérülése, 
megolvadása még nem jelent feltétlenül jelentős kör
nyezeti radioaktív kibocsátást, mint ahogy azt az ame
rikai TMI-2 atomerőművi blokk 1979-es balesete is
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bizonyította. Az atomerőmű fent leírt lehetséges álla
potait, a tervezés során figyelembe vett kezdeti ese
ményeket a hátsó belső borítón található színes ábrá- 
ban foglaltuk össze.

Az atomerőmű működésével járó maradék kockázat 
csökkentése érdekében a mélységi védelem elve alap
ján (4. ábra) a kis valószínűségű tervezési alapon túli 
balesetek lefolyását is elemzik, és kiegészítő intézkedé
seket tesznek annak érdekében, hogy az ilyen extrém 
kis valószínűségű, de nagy radioaktív kibocsátást ered
ményezhető események környezeti következményeit 
csökkenteni lehessen, és a végcélt, a lakosság egészsé
gének megóvását meg lehessen valósítani. Egy nagy 
környezeti kibocsátással járó esemény során az utolsó 
eszköz a lakosság védelmében az úgynevezett baleset- 
elhárítási intézkedési terv (BEIT) alkalmazása, amikor a 
katasztrófavédelem és a rendőrség bevonásával, előre 
leírt forgatókönyv szerint, előkészített eszközök segíté
ségével (például gyorstájékoztatás, elzárkóztatás, kite
lepítés stb.) akadályozzák meg, hogy a lakosságot ha
tárértéknél nagyobb többletdózis érje.

A japán fukusimai atomerőmű tervezése során szá
moltak cunamival, a méretezési alapban szereplő cuna- 
mi árhulláma maximum 5,7 m magas volt. Ezt az érté
ket a március 11-i cunami közel háromszorosan haladta 
meg, így az erőmű létfontosságú rendszerei károsod
tak, az atomerőmű blokkjai tervezési alapon túli súlyos 
baleseti állapotba kerültek. Mivel a biztonsági rendsze
rek terhelése jelentősen meghaladta a tervezési értéke

ket, ezek a rendszerek nem tud
ták ellátni feladatukat, így az 
erőmű biztonsági funkciói is sé
rültek. Azonban a mélységi vé
delem elvének helyes alkalmazá
sával, a balesetelhárítási intézke
dési terv eszközeinek segítségé
vel a lakosság és a dolgozók 
védelmét jól valósították meg a 
japán szakemberek még úgy is, 
hogy a földrengés és az extrém 
nagy cunami következtében az 
erőmű körüli területeken mos
toha körülmények uralkodtak. A 
legfontosabb célt, a lakosság 
egészségének megóvását sikere
sen teljesítették.

Ezen a ponton ki kell emel
nünk, hogy Fukusimában a mé
retezési cunami nagyságát annak 
idején nem valószínűségi alapon 
határozták meg, hanem a törté
nelmi földrengések és cunamik 
értékelése alapján. A 2011 októ
berében publikált legújabb infor
mációk alapján [4] 2008-ban ké
szült ugyan egy olyan új cunami- 
elemzés, amely 10 méter magas 
árhullámot meghaladó cunamit 
is lehetségesnek tartott a telep
helyre,1 azonban ezen új ered

mény részletesebb elemzését, és az ebből származó 
biztonságnövelő intézkedéseket az erőművet üzemelte
tő TEPCO cég 2011 márciusáig nem hajtotta végre, az 
elemzés eredményeiről pár nappal a 2011. március 11-i 
földrengés előtt tájékoztatta a japán kormányt [4], A 
TEPCO bizonyosan hibázott, amikor késlekedett a kor
mány tájékoztatásában és az atomerőmű cunami elleni 
védelmének fokozásában. Érdekes körülmény ugyan
akkor az is, hogy ez a 2008-as új elemzés sem valószí
nűsített 15 méter magas cunamit.
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A FIZIKA TAN ÍTÁSA

GULLIVER MATCHBOXAI -  TÖRÉSTESZTEK
VALÓSÁGOS ÉS JÁTÉKAUTÓKON
-  Szakköri diákkísérlet

Stonawski Tamás
Báthori István Református Gimnázium 

és Kollégium, Nagyecsed

A gyerekszobában a valóság kicsinyített modelljeit 
fedezhetjük fel: a mackó, a babaszoba, a kisautó, a 
kisvasút mind a valóságtól eltérő, apró méretűek. 
Amikor a gyermek egy játékautóval játszik, óriásnak 
érzi magát, akár Gulliver a mesebeli Liliputban, és 
könnyedén emelgeti játékautóit. Vajon, ha tényleg 
ilyen nagyra nőnénk, és valóságos autókkal játsza
nánk, akkor a valódi autók a játék során hasonlóan 
viselkednének-e, mint a modell-társaik (7. ábra)? 
Vajon könnyebbnek éreznénk-e a felemelt valódi 
gépkocsikat, mint a modell-autókat, és esetleg össze 
is tudnánk azokat Toppantani?

Hogy a feltett kérdésekre válaszolhassunk, kivá
lasztottunk egy Volvo C70 típusú modellautót, és ki
kerestük a Volvo katalógusából (2. ábra) a gépkocsi 
gyári adatait. A játékautó szélességét, hosszúságát és 
lemezvastagságát tolómérővel, a tömegét digitális 
mérleggel (3. ábra) mértük meg (7. táblázat).

A lemezvastagságon kívül a geometriai arányok 
rendre megegyeztek: 1:43, ami elterjedt arány a kisau
tók körében. Ezt az arányt a gyártó is feltüntette az 
„alvázon” (4. ábra). Ettől az aránytól a visszapillantó 
tükör felfogatásánál tértek el a könnyebb önthetőség 
érdekében.

Az autók oldallemezeinek vastagságára vonatkozó 
arány viszont jóval eltér a 43-tól, 1-nél kisebb értéket 
vesz fel. Ha kiszámoljuk a X = 43-ra vonatkozó lemez
vastagságot a kiskocsi esetére, akkor 0,02 mm-t ka
punk, ami egy háztartási alufólia vastagságának felel 
meg. Tehát az óriásoknak nagyon óvatosan kellene 
emelgetni a személyautóinkat! Egy gyermek körülbe-
1. ábra. Ha óriások lennénk, vajon a valódi autók játék során ha
sonlóan viselkednének-e, mint a modelltársaik? [1],

1. táblázat
A valódi és a modellautó főbb adatainak összehasonlítása

hosszúság
(mm)

szélesség
(mm)

lemez
vastagság

(mm)

saját
tömeg

(g)
Volvo C70 
gyári adatai 4580 1820 1 1651000

játékautó
adatai 106,4 42,3 1,3 63

hasonlóság 
aránya (k) 43 43 0,8 29,73

lül 1-6 N erővel szorítja meg a kiskocsit, ami az óriás 
esetében AAszörös lenne: 79 507-477 042 N, ami meg
felel annak, mintha egy tank menne keresztül a jár
művön (70. ábra).

Természetesen érthető, hogy a játékgyárak a hasz
nálati igénybevételek miatt a geometriai arányoktól 
eltérő, jóval nagyobb lemezvastagságot választják.

2. ábra. Az a) ábrán egy valódi autó fényképe, a b) ábrán egy azo
nos gyártmányú modellautó fényképe látható.

b)
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3- ábra. A játékautó szélességét, hosszúságát és lemezvastagságát 
tolómérővel, a tömegét digitális mérleggel mértük meg.

____

A megnövekedett lemezvastagság is magyarázza a 
tömegek arányának k3-től való eltérését:

YYl
= 433 > 29,73 = —a*«.

mmk

A kiskocsi tömegét pusztán a geometriai arányok fi
gyelembevételével 20,8 grammosra várjuk, ami har
mada a mért értéknek.

Ütközések és töréstesztek

4. ábra. Az 1/43 arányt a gyártó is feltüntette az „alvázon”.

nem nagyon figyeltek fel a rengeteg halálos áldozatot 
is követelő közúti balesetekre. Az 1950-es években 
került sor az első töréstesztre, amit a magyar szárma
zású Barényi Béla (1907-1997) végzett el. Az ő nevé
hez fűződik a nem deformálódó utastér, a nyugalmi 
állapotban rejtett ablaktörlő és a biztonsági kormány- 
oszlop feltalálása, de a gyűrődési zóna megfelelő ki
alakítása is [2],

A valóságos autók ütközése nem kizárólagosan 
rugalmatlan vagy rugalmas, az ütközési folyamatok
ban mindkét típusú ütközést felfedezhetjük.

A személygépkocsik lemezvastagsága sem azonos, a 
karosszéria kiemelt helyein vastagabb és merevítőkkel 
van ellátva. A kiskocsi lemezvastagsága sem egyenle
tes, az öntési eljárásnak megfelelően helyfüggő lehet.

Az összehasonlítandó autók anyagai is különbö
zőek: a valódi autó hengerelt, mélyhúzott acéllemez
ből készül, míg a vizsgált játékautó anyaga spiáter- 
öntvény (más néven zamak), cink-alumínium ötvözet, 
így azonos jellegű erőhatásokra akár teljesen eltérően 
reagálhatnak.

A valóságos és a modellautó ütközéseinek összeha
sonlítása céljából törésteszteket végeztünk a kiskocsi
kon (5. ábra), majd összehasonlítottuk a valódi autók 
töréstesztjével.

A 6. ábrán egy személyautó 64,4 km/h-val történő 
frontális ütközését láthatjuk [31. Ezt a sebességet az 
állandó nagyságú nehézségi erő által létrehozott gyor
sítással is elérhetjük abban az esetben, ha 16,2 méter 
magasságból vastag betonra ejtjük az autót (egy kép
zeletbeli speciális ejtőcsőben, hogy forgás nélkül es-

5. ábra. Valóságos és játékautók kísérleti ütköztetése.

A valóságos autók ütközéseit 
rengeteg körülmény befolyá
solja: a fékezés, a kerekek és a 
talaj közötti súrlódási együtt
ható különbözősége (ami a 
gépjármű forgását, pörgését 
okozhatja), az ütközési sebes
ség, az autó gyártmánya, tö
mege, műszaki állapota, de az 
sem mellékes, hogy mivel üt
közik.

Az autógyártás első évtize
deiben az autóipar vezetői
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sen, frontálisan ütközzön és a visszapattanás után ne 
végezzen tranziens mozgásokat):

6. ábra. Frontális ütközés 64,4 km/h-val. A felvételen látható a ka
rosszéria első részének deformációja, de ugyanakkor a rugalmas 
visszalökődés is.

, 1 2 u V2mgh = — mv —>h = —
2 2 g

18 m

20 m

Ha a kiskocsival is szeretnénk hasonló 
leteket végezni, az ejtési magasság:

s' 16,2 m _ _05 = -y = — -rz------0,38 m =K 43

= 16,2 m = s'. 

ütközési kísér-

38 cm.

7. ábra. Az ejtési kísérletet egy szobában végeztük el, ahol kerá
mia-járólapra ejtettük a kiskocsit a vonalzóval előre bejelölt 38 cen
timéteres magasságból, a) ábra: pillanatkép a földet érés pillanatá
ban. b) ábra: az ütközés után a kiskocsi majdnem 2 másodpercig 
pörgött a levegőben, c) ábra: a kísérlet után az öntvényanyagban 
deformációt nem tapasztaltunk, csak a jobb első lámpa alatt sérült 
meg a festékréteg.

Ejtési kísérletek 38 cm magasságból

Az ejtési kísérletet egy szobában végeztük el, ahol 
kerámia-járólapra ejtettük a kiskocsit, a vonalzóval 
előre bejelölt 38 centiméteres magasságból. A kísérle-

8. ábra. a) ábra: a mozgás elemzése a video-analizáló programmal, 
b) ábra: a szoftver segítségével meg tudtuk határozni a kiskocsi se
bességét az ütközés pillanatában, c) ábra: deformációt nem tapasz
taltunk, csak a festékréteg sérült meg a bal alsó lámpa alatt.
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9. ábra. PzKpfw IV közepes harckocsi [5].

tét egy 120 frame/s időbeli felbontású kamerával vet
tük fel. Az ütközés után az autó többször megpördült, 
és majdnem annyi időt töltött a levegőben, mint a 
zuhanáskor. A kísérlet után az öntvényanyagban de
formációt nem tapasztaltunk, csak a jobb első lámpa 
alatt sérült meg a festékréteg ( 7. ábra).

Ütközési kísérletek vízszintes talajon
A töréstesztet vízszintes mozgásnál is elvégeztük. 
Nagy sebességgel nekilöktük a kiskocsit a kerámia
lapnak, amiről videofelvételt is készítettünk, majd a 
mozgást kielemeztük egy ingyenes video-analizáló 
programmal [4]. A szoftver segítségével meg tudtuk 
határozni a kiskocsi sebességét az ütközés pillanatá
ban. Ez a sebesség 75 cm/s volt, ami a valóságos 
autónál 116,1 km/h-nak felel meg. Ismét megvizsgál
tuk a kiskocsit, méreteiben nem változott, deformá
ciót nem tapasztaltunk, csak a festékréteg sérült meg 
a bal alsó lámpa alatt (8. ábra).

Konklúziók

Ahogy a kísérletek is mutatták, a játékautók nem 
roncsolódnak össze még nagyobb sebességű ütkö
zések során sem. A valódi autók pedig már kisebb 
sebességű ütközések esetén is hajlamosak a defor
mációkra.

Bár a vizsgált kiskocsi és a valóságos autó mozgá
sát geometriai hasonlóságuk miatt (ugyanabban az 
aerodinamikai közegben) jól le lehet írni, a komplex 
mechanikai rendszerek ütközéseinél önmagában a 
geometriai arány az ütközések kimenetelének leírásá
hoz már nem bizonyult elegendőnek. Nem véletlen, 
hogy az autóipar, költséget nem kímélve, valóságos 
méretű autókkal végzi el az ütközési kísérleteit.

Óriás lett a matchboxom!

De mi történne, ha egy reggelen nem csak Gulliver 
nőne óriássá, hanem modellautónk is? Vajon ez a 
monstrum milyen paraméterekkel rendelkezne? Ho
gyan nézhetne ki egy olyan gépjármű, aminek nem

2. táblázat
A harckocsi és a modellautó adatainak összehasonlítása

hosszúság
(mm)

szélesség
(mm)

lemez
vastagság

(mm)

saját
tömeg

Cg)

PzKpfw IV
közepes
harckocsi

7010 2880 80 22000000

játékautó
adatai 106,4 42,3 1,3 63

hasonlóság 
aránya (X) 66 68 62 70,43

csak a méretei, hanem lemezvastagsága is követné a 
modellautónk geometriai arányait? Számítsuk ki a 
lemezvastagságot:

K-1,3 mm = 43 • 1,3 mm = 55,9 mm.
Számítsuk ki a tömeget:

K3 -63 g = 5 t.
Ezek az adatok nagyon közelítik egy harckocsi adatait 
(9. ábra,)-.
• Hosszúság: 7,01 m
• Szélesség: 2,88 m
• Magasság: 2,68 m
• Súly: 22 t
• Legénység: 5 fő
• Fegyverzet: 1 db 75 mm-es KwK L/24-es harckocsi
ágyú; 2 db 7,92 mm-es MG 34-es géppuska
• Motor: Maybach HL 108, 12 hengeres; 300 LE
• Sebesség: 40 km/h (úton)
• Hatótávolság: 200 km
• Páncélzat: 10-30 mm, a homlok 80 mm

Vessük össze a kiskocsi adatait a harckocsi „gyári” 
adataival (2. táblázat)'.

A geometriai hasonlósági arány szinte minden vizs
gált paraméternél megegyezik, így az óriássá nőtt 
kisautó ütközései is sokkal jobban közelítenék a harc
kocsik ütközéseit. Persze a tankok egymással való 
ütközéseinél az utasok biztonsága nem kiemelten 
fontos tényező, a harckocsik szinte egyetlen nem de
formálódó „utastérből” állnak.

10. ábra. Ha a valóságban találkozik egy „felnagyított” modellautó 
és egy valódi személyautó, az megfelel egy tank és egy személyko
csi végzetes találkozásának [6].

m
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Ha tehát a valóságban találkozik egy „felnagyított” 
modellautó és egy valódi személyautó, az megfelel 
egy tank és egy személykocsi végzetes találkozásának 
(70. ábra).

❖
A modellautók mért adatainak a valóságos autók pa
ramétereivel való összehasonlítása és kiértékelése 
mindenképpen hasznosak lehetnek a fizikaoktatás
ban és a gépjárművezetésben is. A 11. osztályos ta
nulók többsége a jogosítvány megszerzése előtt áll (a 
vizsgált osztályban a tanulók 30%-a KRESZ-tanfo- 
lyamra járt), ezért a tanulók motiváltsága igen kedve
ző a gépjárművekkel kapcsolatos problémák megol
dásában. A kísérletek során könnyen lehetett mozgó
sítani a közepes képességű diákokat is, a felhasznált 
digitális környezet szintén motiváló erőként hatott a 
diákokra. Az autóvezetés és a fizika kapcsolatát 
maguk a tanulók fedezték fel, és az előbbieken kívül 
sokkal több összefüggést is észrevették a munka so

rán (a gépkocsi tömege és fogyasztása közötti kap
csolat, miért nem lehet 100 km/h a tankok sebessé
ge... stb.). A tanulók többsége már rutinszerűen al
kalmazta a kinematika és a dinamika összefüggéseit, 
a grafikonelemzés is sikeres volt, a hasonlóságot, 
mint matematikai fogalmat már korábbról ismerték, a 
tömegekre alkalmazott arányosság pedig átvezette 
őket a fizika tantárgy témakörébe. A kísérletben részt 
vevő tanulók remélhetőleg körültekintő gépjárműve
zetők lesznek, és a fizika sem csak az utakon jut 
majd az eszükbe.

Irodalom
1. http://autosguides.com/wp-content/uploads/2010/05/2009- 

Volvo-C70.jpg
2. http://www. decens. hu/barenyi-bela-es-a-gyrdesi-zona. html
3. http://www.youtube.com/watchlv-14oUIV89SGg
4. http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfmPID-7365
5. http://www.masodikvh.hu/index.php?option=com_content&task= 

view&id=894&Itemid=380
6. http ://www. inda video. hu/video/T-72_toresteszt

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

5. Hanginterferencia bemutatása

Két hullámforrásból érkező hang interferenciáját érde
mes bemutatni fizikaórán, mert segítségével a jelensé
get leíró bonyolult képletet meggyőző módon lehet 
igazolni. Hangtani bemutatónk hullámforrásául válasz- 
szunk két azonos típusú piezo zümmert (7. ábra). Ez a

kis elektronikai alkatrész jellemzően 3-20 V feszültsé
gű egyenárammal működik, áramfelvétele 5-25 mA, 
tipikusan 2,5-4,5 kHz frekvenciájú, 75-95 dB erőssé
gű hangot bocsát ki [1]. Én az eszközt két darab TAT- 
BPC3215W-1 típusú piezo zümmerből építettem meg, 
de megépíthető bármely hasonló, saját meghajtó 
áramkörrel rendelkező zümmerből.

1. ábra. Egy tipikus piezo zümmer. A piezo zümmer működése
Eszközünk lelke egy piezolapka. A piezolapka fe
szültség hatására megváltoztatja alakját a 2.a ábrán 
látható módon. Váltakozó feszültség hatására pedig 
rezgésbe jön, a rezgés frekvenciája megegyezik a vál
takozó feszültség frekvenciájával (2.b ábra).

A zümmerben a piezo lapkát egy meghajtó áram
kör hozza rezgésbe, a rezgést jó hatásfokkal egy rezo- 
náns üreg alakítja hanghullámmá, amely a házon lévő 
furaton keresztül jut ki a térbe (3- ábra).

Az interferenciához szükséges koherens -  azonos 
frekvenciájú, és állandó fázishelyzetű zümmert még 
válogatással sem lehet találni, hiszen technikai adatai 
szerint a 4000 Hz-es névleges frekvenciától ±12,5%-os

2. ábra. A piezolapka alakváltozása egyenáram esetén (a) és rezgé 
se váltóáram alkalmazásakor (b)
©------n

’ ábra. A piezo zümmer felépítése.

©- a)
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4. ábra. Az elkészített hanginterferenciás eszköz.

eltérés is megengedett. Tanulmányozva a zümmer 
meghajtó áramkörét, észrevehetjük, hogy ha két züm- 
merünket sorosan kapcsoljuk, akkor koherens hul
lámforrásokká válnak. Ennek részleteiről a [2] honla
pon tájékozódhat a kedves olvasó. A sorba kapcsolt 
zümmerek meghajtó áramköreik révén szinkronba 
kerülnek, frekvenciájuk teljesen megegyező lesz és 
ellenfázisban (cp = 180°) fognak rezegni.

Az eszköz elkészítése
Hozzávalók és szerszámok:

-  2 darab piezo zümmer (például TAT-BPC3215W-1 
típusú),

-  1 darab 9 V-os elem,
-  1 darab 9 V-os elemtartó,
-  5 méter hosszú egy eres, sodrott vezeték,
-  zsugorcső vagy szigetelőszalag,
-  forrasztópáka, forrasztó ón.
Az egyik zümmer negatív kivezetését a másik po

zitív kivezetésével kell összeforrasztani. A két züm
mer közé forrasszunk 2 méter hosszú huzalt. Az így 
megmaradt két kivezetést forrasszuk az elemtartó
hoz, ügyelve a helyes polaritásra. A zümmerek és az 
elemtartó közé másfél-másfél méter huzalt forrasz- 
szunk 14. ábra).

Tanácsok a bemutatáshoz

Az eszköz bekapcsolása után először azt mutassuk be, 
hogy egy forrás esetén nincs interferencia. Ezt az 
egyik, majd a másik zümmer hangnyílásának befogá
sával tehetjük meg. Fordítsuk a zümmert a tanulók fe
lé, és mozgassuk. Kérjük fel a hallgatóságot arra, hogy 
a zümmer hangerejének változását figyeljék meg! Ek
kor szinte észlelhetetlen a hangerő változása.

Miután mindkét zümmerrel bemutattuk, hogy nincs 
változás, irányítsuk mindkét zümmert a tanulók felé. 
Lesznek, akik halknak és lesznek, akik hangosnak 
fogják hallani a két zümmer együttesen kisugárzott 
hangját. Ha a zümmereink helyzetét változtatjuk, ak
kor az egyhelyben ülő megfigyelő hol hangosnak, hol 
halknak fogja hallani a két zümmer által kisugárzott

hangot. Mutassuk be, hogy milyen mozgások esetén 
figyelhetjük meg az interferenciát. Rögzítsük a züm- 
mereinket egy faléc két végére (például a táblavonal
zóra bluetack ragasztóval), így a két forrás távolságát 
állandósíthatjuk. Ekkor mozgatva vagy forgatva a lé
cet a léchez viszonyítva állandó interferenciakép is 
mozogni vagy forogni fog. Ezt jól fogják hallani a diá
kok. Ha az egyik zümmert a bal, a másikat pedig a 
jobb kezünkben tartjuk, majd az egyiket a testünkhöz 
közelítve a másikat távolítva mozgatjuk, akkor is meg
figyelhető lesz az egyhelyben ülő számára az erősö
dés és halkulás.

Teljessé tehetjük az interferenciáról tanultakat, ha 
bemutatjuk azt, hogy a nem koherens hullámforrá
sokkal nem lehet létrehozni interferenciát. Zümmere- 
inket a bemutató ezen részéhez párhuzamosan kell 
kapcsolni, ilyenkor nem szinkronizálódnak egymás
hoz, eltérő lesz a frekvenciájuk. És bárhogy mozgat
juk őket, bármilyen helyzetbe állítjuk, diákjaink nem 
fognak hang erősödést és halkulást hallani.

Ha már a képletet levezettük, vagy megmutattuk, 
ne sajnáljuk ismét a táblára felírni.

I = 7j + I2 + 2 \J/j I2 cos(k r̂  - kr2+ cp).

Mutassuk meg, hogy a képletben mit változtatunk, 
amikor mozgatjuk vagy az egyik, vagy a másik, vagy 
mindkét zümmert. Ha van írásvetítőnk, akkor egy 
hullámforrás kinyomtatott képét tartalmazó két fóliát 
egymás fölött mozgatva láthatóvá is tehetjük a hallot
takat (5. ábra).

Az eszköz megépítése oly egyszerű, hogy minden
kinek ajánlom, főleg azoknak, akik még nem készítet
tek sajátkezűleg kísérleti eszközt! Az elkészítéshez és 
használathoz sok sikert kívánok!

Kapcsolódó oldalak:
1. http://piezo. com/tech4history. html
2. http://www.microbuzzer.com/buzzer-dirving-circuites

5. ábra. Hanginterferencia demonstrálása hullámfrontokkal.
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Leitner Lászlóné
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos GimnáziumTANULÓI KÍSÉRLETEZÉS FORMÁI

A természettudományos tárgyak oktatása korunk 
egyik legvitatottabb oktatási problémája: mind keve
sebb idő alatt egyre többet kellene elmondani. Az 
ismeretek átadása, begyakorlása után kerülhet sor az 
alkalmazásra. Botor módon olyan elvárásnak kell- 
kellene megfelelnünk, amely nem biztosít lehetőséget 
az alapok lerakására, miközben felhőkarcoló építését 
várják el a természettudományos tárgyat oktatóktól. 
Az elvárások minden irányból körülvesznek bennün
ket: a tanulók, szülők, oktatáspolitikusok is az elsajá
tított ismeretek rutinszerű alkalmazását várják el a 
munkánk eredményeként.

A fizika tanításának kimeneti követelményei kö
zött már a középszintű érettségi szóbeli részénél is 
megjelenik a kísérlet elvégzése, emelt szinten pedig 
a vizsgázók mérési feladata jelentős hangsúlyt kap: 
„Az A) feladat a méréshez köthető kompetenciákat 
kéri számon. (A mérés megtervezése, elvégzése, a 
mért értékek kezelése, a megfelelő következtetések 
levonása.)”1

A munkát úgy elvégezni, ahogyan elvárják tőlünk, 
szinte lehetetlen, de a munkát úgy végezni, hogy 
megfeleljünk a lehetőségek adta elvárásoknak, ez a 
pályán dolgozó fizikatanárok fő célja. Az elmélet és a 
gyakorlat összhangját megteremteni, lehetőséget adni 
a fizika szépségének felismerésére nem csupán fel
adatunk, de kötelességünk. Olyan elődök nyomain 
haladunk, mint Öveges József, akinek „előadásait néz
ve annak sem tűnik lehetetlen feladatnak megszeretni 
a fizikát, aki addig irtózott tőle” [1], Ő volt az, aki „a 
bonyolult kísérleteket is oly egyszerűen magyarázta 
el, hogy a teljesen képzetlenek is megérthették. Szá
mos kísérletét egyszerű eszközökkel, egy konyhaasz
talon is el lehetett végezni.” [2]

A kitaposott úton haladva könnyebb a nehézsége
ket legyőzni, és az ismeretek átadása mellett sikerül 
valóban fizikát is tanítani. A fizikai kísérletek elvégzé
se idő- és eszközigényes, ez a fő oka annak, hogy ke
vés alkalmunk van a kísérletezés örömének helyet 
szorítani, azonban a diákokat nem foszthatjuk meg 
ettől. Boldogan végeznek el minden kísérletet, és mu
tatják meg azokat társaiknak is, különösen, ha való
ban egyszerű eszközökkel a konyhaasztalon, fürdő
szobában vagy a parkban is elvégezhetik őket.

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimná
ziumban még egy nyomós érv szól amellett, hogy a 
kísérletezés örömét megismertessük a diákokkal: 
örökségünk ez, hiszen iskolánk tanulója volt, és itt 
érettségizett Szalay Sándor Kossuth-díjas akadémi
kus, egyetemi tanár, intézetalapító, aki „az ismeret- 
anyag formális elsajátíttatása helyett a megértést, a 
tágabb keretbe ágyazott ismeretek oktatását helyezte 
előtérbe. Nem »táblafizikát“ tanított. Ahogy kutatási 
tevékenységében az empíria, a kísérleti megközelítés

1 Fizika emelt szintű szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői.

játszott uralkodó szerepet, előadásai során is a kísér
letezés és mérés, a jelenségek puszta ismertetése he
lyett azok szemléletes bemutatása játszott főszerepet. 
E tekintetben munkája példaként szolgálhat középis
koláink fizikatanárai számára is.” [3Í

Örökségünkhöz hűnek lenni nehéz, de szép fel
adat. A tanítási órák adta keret szűkössége arra kény- 
szerített, hogy megpróbáljam ösztönözni a diákokat: 
szabad idejükben, otthon végezzék el azokat a kísér
leteket, amelyekhez megfelelő eszköz áll rendelkezé
sükre. Az általános iskola hetedik és nyolcadik évfo
lyamán a tanulók lelkesen fogtak bele az otthoni kí
sérletezésbe, és megfelelő motivációval a középisko
lás korosztály is bevonható a munkába. A kiválasztott 
és otthon elvégzett kísérletek mindegyikéről a tanítási 
órákon nehéz lenne beszámolni, de ahhoz, hogy a 
tanulók munkája nyilvánosságot is kapjon, és megfe
lelő sikerélményben legyen részük a kísérletezés örö
me mellett, lehetőséget kellett biztosítani a munka be
mutatására. A lehetőségek közül a most bemutatásra 
kerülő formák működőképesek, és könnyen megva
lósíthatók szerényebb körülmények között is.

A diákok jelentős része nem pusztán felvételre al
kalmas telefonnal, de számítógéppel, internet-elérhe
tőséggel is rendelkezik. Ezt a lehetőséget kihasználva 
hoztuk létre a következő kísérletezési formát: a tanu
lók a kiválasztott kísérletet otthon elvégzik, majd fel
vételen rögzítik úgy, hogy az előkészületek és a folya
mat is követhető legyen.

A sikeres munka feltételei a következőkben foglal
ható össze:

-  a kísérlet elvégzéséhez szükséges eszközök lát
hatók,

-  a kísérletet végző diák meg is nevezi őket;
-  a kísérlet célját a diák ismerteti;
-  a munka során az eseményeket közvetíti;
-  a felvételen egyértelműen látszik, hogy a kísérle

tet valóban a tanuló végzi;
-  a tapasztalatok, következtetések levonása meg

felelő;
-  a diák ismerteti a forrást, ahol a kísérlet ötletét 

találta.
A diákok különböző módon és helyszíneken vég

zik el a munkát, majd miután azt közösen jóváhagy
juk, az aktuális osztály elektronikus levelezési címére 
elküldve mindenki számára elérhetővé tesszük.

Másik lehetőség arra, hogy a tanulók megoszthas
sák a kísérletezés örömét társaikkal a nagy előadás: 
2005 óta évente egy alkalommal a tanulóknak lehető
ségük nyílik arra, hogy nagyobb nyilvánosság előtt 
ismertessék, bemutathassák a kiválasztott kísérleteket, 
az elkészített kísérleti eszközöket.

Ezen alkalommal is meghatározott szempontok 
szerint folyik a munka:

-  eszköz bemutatása,
-  a kísérlet ismertetése,
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-  a kísérlet elvégzése közben a közönség figyel
mének „éberen tartása”,

-  a kísérlet kimenetelének, lehetőségeinek szám
bavétele,

-  a következtetések közös levonása,
-  a hely megnevezése, ahol hasonló lehetőségekre 

talál az érdeklődő diák.
Azok a diákok, akik az aktuális tananyaghoz kapcso

lódva készítenek el otthon kísérletet, és ezt szeretnék 
társaiknak bemutatni, minimális tanári segítséget kap
nak, és előre egyeztetett időben a tanítási egységhez 
kapcsolódva mutatják be kísérletüket. A tanulók a ho
zott eszközöket a szertárban találhatókkal kombinálva 
bemutatják a kísérletet úgy, hogy igyekeznek magyará
zatot fűzni az elméleti anyagrészekhez. A bemutatóról 
felvételeket is készítenek a diákok, ami nagy segítség 
lehet egy későbbi felidézés megkönnyítése érdekében.

Vannak olyan diákok is, akik idegenkednek a nyil
vános szerepléstől, ők az elvégzett kísérlet menetét, 
annak folyamatát az előkészülettől a kivitelezésig rög
zítik, majd az elkészült képekből válogatva rövid cikk
ben ismertetik azt. Kevésbé vállalkozó kedvű tanulók a

külső fórumok által szervezett programokon szerzett 
kellemes benyomásaikat szeretnék másokkal is meg
osztani. Ezeken az alkalmakon is az elkészített felvéte
lek és a hozzá tartozó rövid beszámoló az, amit a társa
ikkal megoszthatnak. Az elkészített cikkek az iskola 
honlapján: http://www.eklg.hu frissítésig olvashatók.

Tudom, hogy minden fizikát oktató pedagógus 
megpróbálja elérni az elérhetetlent, és munkáján ke
resztül megmutatni a diákoknak azt, miért is válasz
totta éppen ezt a tudományágat a sok közül.

A rendelkezésre álló lehetőségek struktúrája folya
matosan változik, de jó hír, hogy a diákok igénylik és 
szívesen végzik azokat a feladatokat, amelyek a ter
mészet kutatására és a kor technológiájának alkalma
zására serkentik őket. így talán a rájuk váró megmé
rettetéseken is felkészültebbek lesznek.

Irodalom
1. http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/kh/0/11975/tudosmagyarok_ 

oveges.html
2. http://www. mult-kor.hu/cikk. php?id= 11482
3. Kovách Ádám: Emlékbeszéd Szalay Sándor emléktáblájánál. 

Nyíregyháza, 2011. október 7.

VERSENYFELHÍVÁSOK

Nagy László F izikaverseny a Szalézi Szent Ferenc G im názium ban 
K azincbarcika, 2012. m árcius 1-2.
Iskolánk, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gim
názium (volt Ságvári Endre Gimnázium) idén immár 
huszonhetedik alkalommal rendezi meg a Nagy Lász
ló Fizikaversenyt. A verseny célja a tanulók probléma- 
megoldó készségének fejlesztése, a fizika minél tá- 
gabb szakterületeinek a versenybe való bevonása, 
konzultációs lehetőség biztosítása a megye gimnáziu
maiban tanító fizikatanárok részére.

A versenyt a borsod megyei gimnazisták számára 
csapatversenyként hirdetjük meg, amelyen az isko
lák évfolyamonként 2 fős csapatokkal vehetnek 
részt. Az első napon a diákok 20 perces írásbeli tesz
tet töltenek ki, ezt követi a két órás írásbeli feladat
sor megoldása. A feladatokat Zsúdel László Mikola- 
díjas középiskolai tanár, Nagy László volt egyetemi 
tanárunk tanítványa állítja össze, aki egyben a zsűri 
elnöke is.

Az első nap zárásaként a résztvevő diákok és a ta
nárkollégák neves előadók izgalmas, érdekes bemu
tatóján vehetnek részt. Az előző évek előadói voltak: 
Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem mérnöke, Vida József, az egri 
Eszterházy Károly Főiskola Rátz Tanár Úr életműdí
jas tanára.

A verseny igazi unikuma azonban a második na
pon lebonyolított szóbeli-kísérleti forduló, amelyen a

csapatok gyakorlatban önállóan megoldandó prob
lémákkal találják szembe magukat.

Az első fordulóban a csapatoknak egy bemutatott 
kísérlet értelmezését kell elvégezniük néhány perces 
gondolkodási idő után, a második fordulóban pedig 
egy önállóan elvégzendő mérési feladatot kapnak, 
amelynek megoldásához 20-30 perc áll rendelkezé
sükre. Munkájukról és annak eredményéről, vala
mint kiértékeléséről 3-5 percben számolhatnak be a 
csapatok.

A kísérletek között minden évben igyekszünk 
meghökkentő problémákkal foglalkozni: ittunk már 
szárazjeges teát, „égettünk” alkoholba áztatott papír
pénzt, de sor került már a gasztrofizikai kísérletekre 
(puding-gejzír, elektromos kolbászsütés stb.) is. 
Idén a 27. tavasszal várjuk a megye legjobb száz 
diákját és tanáraikat a fizika szalézi ünnepére Ka
zincbarcikára.

Az idei verseny időpontja: 2012. március 1-2. (csü
törtök, péntek).

A nevezési batáridő: 2012. február 15.
A versenykiírás és a jelentkezési lap a gimnázium 

www.sagim.hu honlapjáról letölthető.
Várjuk a csapatok jelentkezését a szilagyi@sagim.hu 

e-mail címen!
Petróczi Gábor igazgató
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N evezze iskoláját az ELMU-EMASZ Energia Suli Tanulm ányi versenyére! 
2012. feb ruár 29., április 2. -  április 15., m ájus 12.
2012 februárjában kezdetét veszi a természettudomá
nyos ismereteket felölelő Energia Suli Tanulmányi 
verseny. Az ország bármely pontján működő általá
nos iskolákból várják a 4+1 fős csapatok jelentkezését, 
amelyekben a 4 tanuló mellett 1 fő valamely termé
szettudományos tantárgyat oktató pedagógus is részt 
vesz, a közös siker érdekében. Részletes információ: 
www.energiasuli.hu weboldalon.
1. forduló

Feladat: három perces videó készítése arról, hogy 
az iskolában milyen módon lehetne energiát meg
takarítani.
Jelentkezési határidő a videóval: 2012. február 29.

2. forduló
A második fordulóba bejutó 45 iskola egyedi, az 
Energia Suli program fizikatanárai által megalko
tott, látványos kísérletek bemutatásához segítséget 
nyújtó Fizibox dobozt kap!
Feladat: online tudásteszt.
Időpont: 2012. április 2. -  április 15.

3-forduló
Élő, egész napos verseny Budapesten a 10 döntős 
csapat számára!
Időpont: 2012. május 12.

Jelentkezés a versenyre
A Tanulmányi Versenyre történő jelentkezés érdekében 
kérjük, regisztrálja csapatát az Energia Suli program 
internetes felületén, a www.energiasuli.hu oldalon.

A sikeres jelentkezés érdekében kérjük, hogy a re
gisztrációt követően 2012. február 29-ig töltse fel az 
első forduló nevezési videóját!

Nyeremények
1. helyezett 1 db Philips 26PFL3606H/58 típusú televí

ziót nyer iskolája, továbbá 5x15000 Ft értékű Libri 
vásárlási utalványt a csapattagok számára.

2. helyezett 5x10000 Ft értékű Libri vásárlási utal
ványt nyer a csapattagok számára.

3. helyezett 5x5000 Ft értékű Libri vásárlási utalványt 
nyer a csapattagok számára.

Különdíj: 1 db Philips 2ÓPFL3606H/58 típusú televízió 
az iskola számára.

További nyeremény:
Mindhárom dobogós csapatot elvisszük 2012. június 
1-től 3-ig Güssingbe, az osztrák energiatakarékos 
településre egy három napos buszos kirándulásra!

H Í R E K - E S E M É N Y E K

A Magyar Tudomány Ünnepén

A Simonyi Károly-díj szakkuratóriumának fizikai díját 
Gábos Zoltán, az MTA külső tagja a részecskefizika és 
az általános relativitáselmélet területén elért eredmé
nyeiért, szaktanári és a kutató generációk nevelésében 
végzett kimagasló tevékenységéért vehette át.

A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj kura
tóriuma által adományozott Wigner Jenő-díjat

Raics Péter, a fizikai tudományok kandidátusa, a 
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének nyu
galmazott egyetemi docense az atommagfizika tanításá
ban, alap- és alkalmazott kutatásában, az atomerőmű
vek biztonságát növelő nukleáris technikai módszerek 
kidolgozásában és az atomenergia széles körű népsze
rűsítésében végzett kiemelkedő tevékenységéért;

Sükösd Csaba, a fizikai tudományok kandidátusa, a 
BME Nukleáris Technikai Intézet Nukleáris Technika 
Tanszékének egyetemi docense, a nukleáris fizika 
egyetemi oktatásában és a nukleáris ismeretek közép
iskolai oktatásának megalapozásában végzett kima
gasló tevékenységéért vehette át.

2011-ben a Prima Primissima díjat a Magyar Tudo
mány kategóriában Kroó Norbert akadémikus, fizikus, 
kutatóprofesszor, Társulatunk elnöke kapta.

A Magyar Nukleáris Társaság Öveges József Díját 2011- 
ben Jendrék Miklós tanár úr (Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium, Vác) nyerte, aki a díj át
adásakor az MNT 2011. évi Ünnepi Közgyűlésén válo
gatást mutatott be kísérleteiből.

Szerkesztőség: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., 31. épület, II.emelet, 315. szoba, Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682 
A Társulat Internet honlapja http://www.elft.hu, e-postacíme: mail.elft@gmail.com 
Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelős: Szatmáry Zoltán főszerkesztő.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerzőknek tiszteletpéldányt küldünk.
Nyomdai előkészítés: Kármán Tamás, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.

Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, előfizethető a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán.
Megjelenik havonta, egyes szám ára: 800.- Ft + postaköltség.

HU ISSN  0 0 1 5 -3 2 5 7  (nyom tato tt) é s  HU ISSN  1 5 8 8 -0 5 4 0  (online)
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A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

LXII. évfolyam 2. szám 2012. február

NEUTRÍNÓOSZCILLÁCIÓ, LEPTOGENEZIS, 
NEUTRÍNÓGYÁRAK Fényes Tibor

MTA ATOMKI, Debrecen

A neutrínók a leptonok közé tartozó, elektromosan 
semleges elemi részecskék. Mindhárom leptoncsalád
nak megvan a maga neutrínója, így vannak elektron
neutrínók (Vj), müonneutrínók (v^) és tauneutrínók 
(vT), valamint létezik mindegyiknek antineutrínó párja 
is: v„ v , VT. Ha a Z  a sebesség irányát jelenti, a 
neutrínókra a spin Z  komponense Jz = -V2 (balkezes), 
az antineutrínókra Jz = +V2  (jobbkezes).

A neutrínók sajátságai sok tekintetben egyediek. 
Rendkívül kicsi a tömegük, kisebb mint bármelyik 
más lepton vagy kvark elemi részecskéé. Például az 
elektronneutrínó tömege <2 eV, míg az elektroné 
0,511 MeV. A neutrínók kölcsönhatása anyaggal rend
kívül kicsi. A reaktorból származó antineutrínók köze
pes szabad úthossza kondenzált anyagban ~1016 km 
(-1000 fényév), aminek az az alapvető oka, hogy sem 
az erős, sem az elektromágneses kölcsönhatásban 
nem vesznek részt. Ugyanakkor a neutrínók az álta
lunk ismert Világegyetem leggyakoribb anyagi ré
szecskéi, csak a fotonok száma nagyobb náluk.

A neutrínófizika fejlődése során számos meglepe
téssel szolgált és alapvetően megtermékenyítette a mag
fizikát és részecskefizikát. Nem sokkal azután, hogy 
Pauli 1931-ben feltételezte a neutrínók létét, Fermi 
1933-34-ben megalkotta a ß-bomläs elméletét, amely
nek szerves részét képezik a neutrínók. Mindmáig ez a 
ß-bomläs alapvető elmélete. A neutrínófizikai eredmé
nyek igen lényeges szerepet játszottak a gyenge köl
csönhatás vektor-axiálvektor jellegének felderítésében, 
a gyenge semleges áram felfedezésében (abban, hogy a 
gyenge kölcsönhatást nem csak az elektromosan töltött 
frí-bozonok, hanem a semleges Z-bozon is közvetíti), 
az egyesített elektrogyenge-elmélet kidolgozásában, a 
nukleonszerkezet tanulmányozásában. A neutrínófizi

kának újabban már gyakorlati alkalmazása is van, de
tektáltak geoneutrínókat, távoli szupernóva-robbanás
ból származó neutrínókat, szerepük van a kozmikus 
sugárzás eredetének felkutatásában.

A neutrínófizika egyik legutóbbi, lényeges felisme
rése a neutrínóoszcilláció volt. Ez azt jelenti, hogy a 
neutrínóknak repülésük során változik az „ízük”, azaz 
az elektron-, müon- és tauneutrínó összetételük. Az 
oszcilláció alapvető oka az, hogy a neutrínóknak ki
csi, de különböző tömegük van és a különböző ízű 
neutrínók a neutrínók tömegsajátértékeinek különbö
ző keverékeiként állnak elő. Az ízváltozást mára már 
mind a nap- és reaktorneutrínós, mind az atmoszféri
kus és gyorsítós neutrínóvizsgálatok egyértelműen 
mutatják (Gonzalez-Garcia, Maltoni [1], Mohapatra 
és mts. [2], Particle Data Group [3, 4], Fényes [51).

A jelen közlemény első része vázlatosan ismerteti a 
neutrínóoszcilláció elméleti értelmezését, valamint 
összegzi a neutrínóoszcilláció kutatásában elért leg
fontosabb eredményeket és a még nyitott kérdéseket. 
A második rész a fejlődési irányokat tárgyalja, az első 
generációs szupernyaláb és reaktorneutrínó kísérlete
ket, valamint a második generációs szupernyaláb, 
ß-nyaläb és neutrínógyár terveket.

A neutrínóoszcilláció kvantummechanikai 
elmélete
A neutrínók oszcillációja elméletileg is értelmezhető. 
A feltevés szerint a neutrínók különböző fajtái ízsaját- 
állapotban ( |v,,), |v^), VT)) állnak elő, illetve sem
misülnek meg, de ezek tömeg-sajátállapotok ( |v,), 
|v2), |v3>) szuperpozíciói.
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A kapcsolat mátrix alakban kifejezve:

V/ V U2V í \ \\ lvi>
IV = V V V W
M V uA M

Az [/-mátrixot Pontecorvo (1957, 1958), illetve Maki- 
Nakagawa-Sakata (1962) ismerte fel először, így ró
luk nevezték el.

Ha minden neutrínó tömeg nélküli lenne, a tömeg- 
és ízsajátállapotok egybeesnének és nem lenne neut
rínóátalakulás sem. Az (1) összefüggés feltételezi, 
hogy a neutrínóknak van tömege.

Ha a neutrínóknak van tömege, a Vj, v2, v3 tömeg
állapotokban lévő neutrínók -  mint később látni fog
juk -  eltérő frekvenciával haladhatnak. így fáziskü
lönbség alakulhat ki közöttük a megtett távolság függ
vényében, ami neutrínó-ízváltozáshoz (oszcilláció
hoz) vezethet.

Az (1) mátrix analóg a kvarkkeveredési mátrix
szal, ahol a kísérleti adatok egyértelműen mutatják a 
mátrix unitér jellegét [4], (Unitér egy [/-mátrix akkor, 
ha ifiU = 1 és Ulß = 1, ahol 1 egységmátrixot jelöl. 
Az iß mátrix úgy képezhető í/-ból, hogy a sorokat 
és oszlopokat megcseréljük és minden elem komp
lex konjugáltját képezzük.) Az unitér mátrix elemei 
parametrizálhatók három keveredési szöggel: 012, 
013, 023 és egy 5 fázissal. (Ha a neutrínók Majorana- 
részecskék, további két fázis lehet.) A 0 szögek rotá
ciós transzformációnak felelnek meg az 1. ábra sze
rint. A keveredési mátrix parametrizált alakja a kö
vetkező:
t  \

C12 C13 512 C13 s e  ^**13

_S12 C23 "" C12 S2i 5 13 e
»5

C12C23 SU S2'i 513 e S23 C13

/ l 2 S2 3 - C12C23S13e ’8 C\2 S2i S12 C
9 £>í8 

23̂ 13 ^ C23 C13

(
í 0 0

X 0 0 )

0 0 e «*i + S)
V /

[, \) IV cos0 sin0' V
IVV H >

-sin0 cos0L /
Az unitér transzformáció csak egy szabad paramétert 
tartalmaz, a 0 keveredési szöget.

Ha az elektronneutrínó t = 0 időben keletkezett p  
impulzussal, az időtől függő hullámegyenlet megoldá
sa szerint síkhullámként terjed és t idő múlva az álla
pota a következő lesz:

IV, = exP

ahol

<-iE x t^
cos0 | v j> + exp

iE\ t
h\  /

sin0 |v2>,

Ex = \J p2 c2 + mf c4 , E2 = \ j p 2 c2 + ra2 c4 .

Itt nem részletezett levezetés alapján közel fényse
bességgel terjedő neutrínónyalábra a következő kife
jezés nyerhető:

Peft~  L lc) = 1 -  sin2(20) sin2 - 5  ) L

2 h e
(4)

ahol

ahol Cy = cos0y és stJ = sin0l;. Dirac-neutrínók eseté
ben a (2) kifejezésnek csak az első mátrixa veendő 
figyelembe, Majorana-neutrínóknál mind a kettő. A 
8-t Dirac-fázisnak, a (j^-t és <)>2-t Majorana-fázisnak 
nevezik. Dirac-neutrínóknál a balkezes neutrínó és a 
jobbkezes antineutrínó két különböző részecske. A 
Majorana-neutrínóknál a neutrínó azonos az antiré- 
szecskéjével (v = v), azaz csak egy XA spinű neutrínó 
van, de két különböző alállapot: \ bal és vjobb. Jelenleg 
még nem eldöntött kérdés, hogy melyik elképzelés 
valósul meg a természetben.

A tárgyalás egyszerűsítése érdekében tekintsünk 
csak két ízsajátállapotot (ve, v^) és két tömeg-sajátálla- 
potot (Vj, v2). Ekkor az U mátrix a következőképpen 
alakul:

t e - 5 ) z
2 he 1,27 A m2 L (5)

Itt P,,( t= L/c) annak a valószínűsége, hogy a neutrínó
nyaláb t idő múlva elektronneutrínó lesz, P Jt)  + Pu( t) 
= 1; Am2 = m2 - m 2, eV2 egységben; L a neutrínónya
láb forrásától mért távolság méterben; E ^ - p c  MeV- 
ben; h a redukált Planck-állandó, c a fénysebesség 
vákuumban.

Bevezethető az oszcilláció hossza: Loszc, e távolsá
gon áthaladva P  ugyanazt az értéket veszi fel:

1,27 A m2L
2 Jt.
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1. ábra. Rotációs transzformáció a neutrínók keveredési mátrixában.



forrás terjedés detektor

ve)

P(ye~* v,,)

2. ábra. Felül: A neutrínók vákuumban haladva útközben átalakul
hatnak. Az ábrán \ e, v^, v ,  neutrínó-ízsajátállapotokat, v „  V2, V3 
tömeg-sajátállapotokat jelöl. Alul: A neutrínóoszcilláció (átalakulás) 
valószínűsége (P) a terjedési távolság (L) függvényében a két neut
rínófajtára és sin2(20) = 0,3 esetére.

P(ve - >  v„) = 1-P (ve ->  vM)
H v, -> v„) = sin2(20)sin2(l,27 - An?L/EJ.

A P(ye —> ve) és H  v(. —> v^) valószínűségek változását az 
L/Lmzc függvényében a 2. ábra mutatja. A (4) és (5) 
összefüggések lehetőséget adnak a Am2 tömegnégyzet- 
különbség és a 0 keveredési szög meghatározására.

A neutrínóoszcilláció meggyőző bizonyítást nyert a 
KamLAND reaktor-antineutrínó kísérletekben. A 3-b 
ábra az elektron-antineutrínó hozzájárulást mutatja a 
reaktorneutrínók fluxusához az L/E^ függvényében.

Az eddigiekben a neutrínóoszcillációt vákuumban 
tárgyaltuk. Ha a neutrínók anyagban haladnak, más 
fáziskülönbségek alakulnak ki (Mikheyev-Smirnov— 
Wolfenstein-effektus). Anyag jelenlétében a ve —> 
oszcilláció valószínűsége erősen megnő, míg a <-> vT 
oszcilláció a Föld és Nap anyagában gyakorlatilag úgy 
zajlik le, mint vákuumban. (Részletesebben lásd pél
dául az [1] és [4] közleményekben.)

A neutrínóoszcillációra vonatkozó 
eredmények összegzése

Összegezve a neutrínókra vonatkozó kísérleti és el
méleti eredményeket, a következők szűrhetők le.

A Napból és reaktorból (Z ~ 180 km) származó 
neutrínók, valamint az atmoszférikus neutrínók vizs
gálata is meggyőzően mutatja a neutrínók ízváltozá
sát. Továbbá erős érv szól a mellett, hogy gyorsítók
nál (Z ~ 250 és 735 km) is fellép a jelenség (Z a neutrí
nók megtett útja).

A keveredési mátrix elemei és tömegnégyzet-kü- 
lönbségek (Gonzalez-Garcia, Maltoni [1]).

A neutrínókeveredési mátrix elemei (30 szinten) a 
következők:

M 30

0,77 —>0,86 
0,22 —>0,56 
0,21 —>0,55

0,50 ->0,63 
0,44 ->0,73 
0,40 —>0,71

0,00 ->0,22 
0,57 —>0,80 . 
0,59 —>0,82

Ellentétben a kvarkokkal, a neutrínóknál erős kevere
dés lép fel.

Ha az unitér keveredési mátrix szögeit 0?-vel, a 
neutrínó tömegnégyzet-különbségeket A m2 = 
m2 - mj-tel jelöljük, 3o szinten a kísérletek által meg
engedett tartományok a következők:

0!2 = 34,5 (+4,8 -  4,0)°
023 = 42,3 (+11,3-7,7)°
013 = 0,0 (+12,9 -  0,0)°; sin2013 < 0,035 (0,056) 

90% konfidenciahatárnál [4]

8 e [0, 360]
A m2, = 7,67 (+0,67 -  0,6l)x 10~5 eV2
Am2, = -2,37 (+0,43 -  0,46)xl0"3 eV2 (fordított 

hierarchia)
+2,46 (+0,47 -  0,42)xl0"3 eV2 (normál 

hierarchia)

3. ábra. a) A mért/előre jelzett neutrínófluxus-arány az I./E függvényében külön
böző kutatócsoportok alapján.

b) Az elektron-antineutrínó hozzájárulása a reaktor-neutrínófluxushoz Kam
LAND mérések szerint (pontok hibákkal). A kísérletben 13 atomerőműből szárma
zó ve antineutrínók eltűnését vizsgálták 1 kilotonnás szcintillációs detektorral. 
(Araki és mts. [6] alapján.)

A neutrínók tömegnégyzet-spektruma a 
4. ábrán szemléltethető. Ha csak három 
neutrínó létezik, akkor A m22 + A m2n +
A m23 = 0.

Mivel a neutrínóoszcillációs kísérletek 
csak a tömegnégyzet különbségekre érzé
kenyek, a neutrínók tömegeire többféle 
elrendezés lehetséges.

Normál hierarchiánál (m, < m  ̂ «  m3) 
m} ~ (A m23)1/2 s  0,03-0,07 eV. A legköny- 
nyebb neutrínó tömege nincs meghatároz
va. Ha m, «  m2, akkor m2 = 0,009 eV. For
dított hierarchiában (ahol m, = m  ̂ :» m3) 
m12 = (Am2ä)1/2 = 0,03-0,07 eV. Ekkor az 
m3-ról csak azt tudjuk, hogy jóval kisebb, 
mint m, és m

Kvázidegenerált neutrínók esetén (ami
kor mindhárom m2 körülbelül egyenlő) a 
neutrínótömegek jóval nagyobbak a tö
megkülönbségeknél .
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4. ábra. A neutrínók tömegnégyzet-spektruma, sematikusan. Az áb
ra az észlelt ízváltozásokat is mutatja a Nap, reaktor, atmoszférikus 
és gyorsítós kísérletek alapján. A tömegek íztartalma is fel van tün
tetve. (Particle Data Group 13] alapján.)

A három könnyű neutrínó tömege a legkönnyebb 
tömeg függvényében az 5. ábrán látható.

CP-invariancia sérülése. A kvarkok esete. A három 
kvarkcsalád keveredési mátrixában jelentkezik egy 8 fá
zisparaméter, ami a CP-invariancia sérülését eredménye
zi (C töltéskonjugációra, P paritásra utal.) Ez annak a kö
vetkezménye, hogy az expO'8) fázistényező megjelenik a 
hullámfüggvényben exp(/co?+ iS) alakban. Ez nem inva
riáns az időmegfordításra, ha 8 * 0 és 8 * n. Mivel a 
CPT-invariancia fennáll, ezért ha a T- (idő-) invariancia 
sérül, a CP-nek is sérülni kell. A CP-invariancia ilyen sé
rülésének felismeréséért Kobayashi és Maskawa elnyerte 
a (megosztott) 2008-as Nobel-díjat. A 8 fázis felelős min
den CP-sérülési jelenségért a standard modell ízváltozási 
folyamataiban. A CP-invariancia sérülését a kísérletek a 
semleges K- és 5-mezonok bomlásában egyértelműen 
mutatják. Minden CP-invariancia sérülése konzisztens a 
Kobayashi—Maskawa-mechanizmus előrejelzésével [4]. 
Világegyetemünk döntő részben anyagból és nem anti- 
anyagból áll, noha az Ősrobbanásban ezek egyensúly
ban voltak. A CP-sértés felismerése hozzájárul az anyag- 
antianyag aszimmetria megértéséhez (bariogenezis), 
még ha nem is elég a teljes magyarázathoz (3-51.

A neutrínók esete. A kvarkkeveredési mátrixhoz 
nagyon hasonló (2) neutrínókeveredési mátrix szintén 
tartalmaz egy 8 Dirac-fázist. (További 4>l5 cj>2 CP-sértő 
fázisok jelenléte a (2) mátrixban a Majorana-részecs- 
kék speciális sajátságainak következménye.) A CP- 
megmaradást sértő fázisok jelenleg nem ismertek. A 
leptonoknál fellépő CP-invarianciasérülés felderítése 
hozzájárulhat a világunk anyag-antianyag aszimmet
riájának megértéséhez (leptogenezis). Ez a jövőbeni 
neutrínókutatások egyik legfontosabb célkitűzése.

A Dirac-, illetve Majorana-fázisokra információ sze
rezhető úgy, hogy a neutrínók és antineutrínók túlélé
si valószínűségét mérik nagy távolságban a források
tól, ehhez azonban nagy intenzitású „neutrínógyárak” 
szükségesek.

Nyitott kérdések

A biztató eredmények ellenére a terület még távolról 
sem tekinthető lezártnak. A következő kérdések meg
válaszolása a jövő feladata.

log(”*»>minIeVD
5. ábra. A három könnyű neutrínó tömegei imj) a legkönnyebb neut
rínó tömegének (n%mír)  függvényében, normál, illetve fordított hierar
chia esetén. KD = kvázidegenerált. (Mohapatra és mts. [2] alapján.)

A neutrínók Majorana- vagy Dirac-részecskék? Ezt 
alapvetően fontos lenne tudni mind a leptonoknál 
fellépő CP-invarinaciasérülés, mind a neutrínótöme
gek eredetének megértése szempontjából. A neutrí
nóoszcillációs vizsgálatok erre sajnos nem adnak vá
laszt. E kérdés eldöntésére legjobb esélye a neutrínó 
nélküli kettős ß-bomläs vizsgálatának van [4],

Milyen numerikus értékei vannak a Pontecorvo-Ma- 
kPNakagawa-Sakata-mátrix elemeinek, továbbá a ne
utrínók tömegsajátértékeinek (v,, v2, v3)? Különösen fon
tos lenne tudni, hogy mennyi a 013 értéke, ami jelenleg 
igen nagy hibával ismert. A (2) neutrínókeveredési mát
rixban a sin013 együtt szerepel az e~'s fázistényezővel, így 
hatással van a CP-sértő effektusok nagyságára.

Szükséges lenne meghatározni a A m31 előjelét és 
eldönteni, hogy normál vagy fordított hierarchia való
sul meg a természetben (4. ábra).

Valószínű, bogy -  a neutrínókon kívül -  a CP-in- 
variancia sérülése a töltött leptonoknál is jelentke
zik. Vizsgálandó, hogy létre jönnek-e a természetben 
a |d+ —> e*y és hasonló folyamatok, sérül-e a lepton- 
családszám megmaradása.

Létezik-e „steril” neutrínó, ami nem vesz részt a 
Standard modell gyenge kölcsönhatásában, nem csa- 
tolódik a Z-bozonhoz? A Los Alamosban elvégzett 
LSND (liquid Scintillator Neutrino Detektor) kísér
letben —> v e oszcillációra A mlSND s  1 eV2 értéket
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1
A nagytávolságú neutrín ók ísér letek  főbb je llem ző i

. táblázat

kísérlet L (km) W teljesítmény
(MW)

tömeg
(kilotonna)

csatorna

első generációs szupernyalábok

T2K 295 0,7 GeV 0,8 50 v —> Vvp ve,p
NuMI-OA 700-900 2 GeV 0,4 50 vp ^  ve,p

reaktorkísérletek

D-CHOOZ 1,05 ~ MeV 2x4250 0,011 V —> Vy e  ' y e

második generációs szupernyalábok

T2HK 295 0,7 GeV 4 450 vp e ,n

SNuMI-OA 700-900 2 GeV 2 100 V —> Vv p 7 VÉ?,P

BNL 2NUSL >2500 1 GeV 1 500 V  —> Vvp y e ,n

CERN SPL 130 0,4 GeV 4 400 V  —> Vvp v<?,p
ß-nyaläbok 130-3000 0,2-5 GeV 0,04 400 v  —» Vv e  7 y  e, p
neutrínógyárak 700-3000 7-40 GeV 4 50 V —> Vy e, p '  y e, p.T

OA = off axis, a tengelytől való eltérés szögével a neutrínók energiaspektruma változik. 
Gonzalez-Garcia, Maltoni [1] alapján.

nyertek, ami nem illik a három neutrínócsalád képbe. 
Értelmezéséhez új, „steril” neutrínót kellene bevezet
ni. A kérdés tisztázására a Fermi-laboratóriumban 
MiniBooNE néven kísérleteket végeztek, amelyek 
alapján csökkent a steril neutrínó létezésének való
színűsége.

Fejlődési irányok

Annak érdekében, hogy választ kaphassunk a neutrí
nóoszcilláció legfontosabb nyitott kérdéseire, meg 
kell határozni a neutrínókeveredési mátrixban a 013 
keveredési szög pontos értékét, a A raĵ  tömegnégy- 
zet-különbség előjelét és a neutrínókeveredés 8, <j>j, 
(() 2 fázisszögeit (a leptonoknál fellépő CP-invariancia 
esetleges sérülését). Ehhez nagyon intenzív neutrínó
nyalábok, erőteljes háttérlenyomás és nagy neutrínó 
repülési távolságok szükségesek. A CP-sérülés vizsgá
latához a neutrínók és antineutrínók oszcillációjának 
összehasonlító analízisére is szükség van.

A nagy repülési távolságú neutrínókísérletekről az 1. 
táblázat ad áttekintést. A táblázat külön tárgyalja az 
első generációs szupernyaláb- 
és reaktorkísérleteket, vala
mint a második generációs 
szupernyaláb-, ß-nyaläb- és a 
neutrínógyár-terveket.

Az első generációs szuper
nyaláb berendezések hagyo
mányos módszerekkel főleg 
pionbomlásból eredő müon- 
neutrínókat állítanak elő, de a 
protongyorsító teljesítménye 
nagyobb. A hagyományos 
módszerre példa a CERN-i be

rendezés a 6. ábrán. Ez vi
szonylag jól ismert technoló
gia. A pionokat előállító pro
tonnyaláb teljesítményét a 
második generációs szuper
nyaláboknál még tovább, 2-5 
MW-ra kívánják növelni.

ß-nyaláb berendezések. 
Vonzónak tűnik radioaktív 
ß-bomlo atommagok [például 
6He (ri/2 = 0,8 s, ß“) és 18Ne 
(7[/2 = 1,7 s, ß+)] gyorsítása 
-150 GeV/nukleon energiáig, 
majd ezek tárolása tárológyű
rűben. így olyan elektron- 
antineutrínó és -neutrínó nya
lábokat nyerhetnénk, ame
lyek jól definiált ízzel rendel
keznek, energiaspektrumuk 
jól ismert és kollimáltságuk is 
kitűnő.

Neutrínógyárak. Nagy in
tenzitású neutrínóforrások elő
állítására müongyorsító épí

tését is javasolták. Ebben nagy energiájú és intenzitású 
protonokkal nagy rendszámú céltárgyat bombáznak. 
Az elsődleges reakciótermékek zöme pion, amelyek 
gyorsan bomlanak müonokba. A müonok viszonylag 
hosszú ideig élnek (-2 ps), így fel lehet gyorsítani 
őket és tárolni egy olyan tárológyűrűben, amelyben 
hosszú egyenes szakasz van a detektor irányában. A 
tárolt például pozitív töltésű müonok 50%-ban elekt
ronneutrínókat és 50%-ban müon-antineutrínókat 
szolgáltatnak, jól definiált energiaspektrummal.

A következőkben röviden ismertetjük az első és 
második generációs neutrínóberendezések főbb jel
lemzőit, amelyekről részletes információ található 
például Bandyopadhyay és mts. [91 munkájában. Ez 
egy nemzetközi munkacsoport vizsgálatának vég
eredményét tartalmazza.

Első generációs szupernyaláb kísérletek

A japán T2K (Tokai-to-Kamioka) kísérletben a 
J-PARC 30 GeV-es szinkrotronának nagy intenzitású 
protonnyalábját használják müonneutrínók előállítá-

6. ábra. Müonneutrínó-nyaláb előállítása a CERN-ben n* —> ptv,,, illetve K* —> |X+v  ̂reakciókkal. A vß 
neutrínókat a 730 km távolságban, Rómától északkeletre, Gran Sassóban lévő föld alatti laborató
riumba irányítják. (Elsener, Sutton [8] alapján.)

He zsák bomlási cső hadron elnyelő
grafit /  (i-detektqr

céltárgy

P
400 GeV
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7. ábra. A sin22013 meghatározására várható érzékenységi határok 
alakulása az idő függvényében, különböző neutrínókísérleteknél. A 
számításokat 8CP = 0 és Am2 előjele = +1 feltevéssel végezték és 
90%-os konfidenciaszintre vonatkoznak. (Bandyopadhyay és mts. 
[91 alapján.)

sára. A neutrínók 295 km utat tesznek meg az 50 ki- 
lotonnás Szuper-Kamiokande föld alatti víz Cseren- 
kov-detektorig. A T2K körülbelül két nagyságrenddel 
intenzívebb müonneutrínó „szupernyalábot” szolgál
tat, mint a korábbi K2K. A müonneutrínó eltűnési 
vizsgálatokban pontosan meg akarják határozni a 
sin2(2023) és A m23 értékeket. Vizsgálják továbbá a 
v —i> v(, átalakulást, ami közvetve lehetőséget ad a 013 
keveredési szög meghatározására is. 2010-ben már 
észlelték az első T2K neutrínók megjelenését a de
tektorban. A T2K kísérlet részletes leírása Wark [10] 
közleményében található.

Kísérletek reaktorneutrínókkal

A D-CHOOZ (Double-CHOOZ, Franciaország) prog
ramban két 4250 MW teljesítményű reaktorból szár
mazó elektron-antineutrínók eltűnését vizsgálják. A 
kísérlethez felhasznált két közepes méretű (0,011 kt) 
szcintillátor detektorból az egyik a reaktor mellett 
van, a másik ~1 km távolságban tőle. Három év alatt 
~50 000, néhány MeV átlagenergiájú antineutrínót 
kívánnak detektálni.

A Daya Bay (Kína, Hong Kongtól 55 km-re észak
keletre) program 3x2 reaktorra van alapozva, ami 
egyike a világviszonylatban legnagyobb teljesítményű 
nukleáris erőműkomplexeknek. Az antirészecskéket 
nyolc, lényegében azonos 20 kilotonnás szcintillációs 
detektorral regisztrálják föld alatti laboratóriumokban. 
A detektorok egyik része közeli (<0,5 km), másik ré
sze távoli (2 km) telepítésű. A kísérlet elsőrendű célja 
a 013 keveredési szög meghatározása az eddigieknél 
nagyságrendileg jobb érzékenységgel. Ez megnyithat
ja az utat a későbbi leptonikus CP-invarianciasértési 
vizsgálatokhoz.

A Daya Bay kísérlet eltűnési kísérlet. A közeli de
tektorok a reaktorok ve-fluxusát mérik, a távoli detek
torok a várt fluxustól való eltérést. A detektorok mé
lyen a hegy alatt vannak, így a kozmikus sugárzás 
okozta háttér kicsi. A detektorokat vízzel töltött tartály 
veszi körül, ami lehetőséget ad a környező sziklákból

eredő radioaktivitás kiszűrésére. Két-három éves mé
résidő után remélhetőleg elérnek 10_1 érzékenységet a 
sin22013 meghatározásában (90%-os konfidenciahatár
ral). A legközelebbi detektorrendszer már működik, a 
távoli 2012-ben kezdi meg működését.

A jövőbeli neutrínóoszcillációs vizsgálatok egyik 
leglényegesebb eleme a jelenleg kevéssé ismert 013 
keveredési szög és a Dirac- (8), illetve Majorana- ((ĵ , 
<|>2) fázisok meghatározása. A 7. ábra a sin22013 érté
kekre várható érzékenységi határokat mutatja az idő 
függvényében különböző neutrínókísérletekre. A (2) 
mátrix mutatja, hogy a 8 hatása a neutrínókeveredésre 
szorosan összefügg a 013 értékével.

Második generációs szupernyaláb-tervek

A T2HK kísérlet a T2K továbbfejlesztett változata. A 
J-PARC-ban a protonnyaláb energiáját 50 GeV-re, tel
jesítményét 4 MW-ra kívánják növelni. Ez a Hiper- 
Kamikande-detektorral (ami 0,45 -  1 megatonnás víz 
Cserenkov-detektor lesz) elegendő eseményt fog 
szolgáltatni ahhoz, hogy versenyképes legyen a 
ß-nyaläb vagy neutrínógyár berendezésekkel. Vizsgál
ják annak a lehetőségét is, hogy a J-PARC neutrínókat 
Dél-Koreában is detektálják víz Cserenkov-detektor- 
ral, ami a repülési távolságot L = 1000 km-re növelné. 
A —» ve (1 vizsgálatok tervbe vett ideje ~2 év, míg az
antineutrínókra 8 év.

SNuMI-OA, NOvA. A Chicago melletti Fermi-labo- 
ratórium MINOS (Áfáin /njector Areutrino Oscillation 
Search) programjának első változatában V -neutrínó- 
kat lőttek át a 725 km-re lévő Soudan (Minnesota) 
föld alatti laboratóriumba. A NOvA kísérletben a —> ve 
oszcillációban elérhető érzékenységet tízszeresen 
javítani akarják a MINOS első mérésekhez képest. Az 
SNuMI-OA változat (E^ = 2 GeV átlagos neutrínó
energiát adna.

A Fermi-laboratórium Project-X tervében egy mul
timegawattos folytonos nyalábú protongyorsító létre
hozása szerepel, ami rendkívül intenzív müonneutrí- 
nó-nyaláb létrehozását tenné lehetővé. A neutrínókat 
Dél-Dakotában lévő detektorhoz kívánják küldeni L 
~ 1300 km távolságba {CERN Courier, 2011. október, 
54. o.). A nagy repülési távolság lehetővé teszi a 
A m31 abszolút értékének meghatározását.

BNL. A Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban 
lévő változó gradiensű szinkrotron 28 GeV-es proton
nyalábjának teljesítményét 1 MW-ra kívánják növelni. 
A berendezéssel 0-6 GeV energiatartományban lévő 
neutrínókat lehetne előállítani, amiket a 2540 km-re 
lévő Homstake (Dél Dakota) bányában kívánnak re
gisztrálni 500 kilotonnás víz Cserenkov-detektorral. A 
vM vgj|l vizsgálatok tervezett mérésideje ~5-5 év neut
rínókra és antineutrínókra. A berendezéssel például 
CP-sértő hatást lehetne tanulmányozni kisebb neutrí
nóenergiáknál.

CERN SPL. A CERN-ben tervbe vették egy szuprave
zető proton lineáris gyorsító (superconducting proton 
/inac, SPL) építését, ami >2,2 GeV-re gyorsítana proto-
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elsődleges

-nyaláb

-6880 m 
YHe " 150

8. ábra. ß-nyaläb neutrínók előállítása, CERN-i tanulmányterv. Radioakív ß-bomlo 
ionok gyorsítása (például 6He és lsNe), majd tárolása tárológyűrűben. A 0,2-5 GeV 
átlagenergiájú neutrínókat például 400 kilotonnás detektorral lehetne detektálni 
L = 130-3000 km távolságban. (Lindroos, Mezzetto [11] alapján.)

nokat 4 MW teljesítménnyel. A fejlesztés 
célja a CERN nagyenergiájú gyorsítóinál 
(protonszinkrotron, szuper protonszinkrot- 
ron, nagy hadronütköztető) a paraméterek 
javítása, valamint az eddigieknél kedvezőbb 
körülmények között radioaktív ionnyalábok 
és neutrínók előállítása. A berendezéssel 
hagyományos módon intenzív müonneutrí- 
nó és müon-antineutrínó nyalábokat lehetne 
előállítani. A neutrínókat -400 kt tömegű víz 
Cserenkov-detektorral tervezik detektálni 
130 km-re a CERN-től a Fréjus Modane-labo- 
ratóriumban. Az elérhető müonneutrínó- 
fluxus -3,6-1011 év_1irf2 lenne. Az újabb 
fejlemények azt mutatják, hogy ha az SPL 
protonok energiáját 3,5 GeV-re lehetne nö
velni, több másodlagos n/K  mezont nyerné
nek és ezek fókuszálásán is lehetne még 
javítani. így összességében a neutrínófluxust 
~3-szorosára lehetne növelni a 2,2 GeV-es konfigurá
cióhoz képest. A mérésidő -2 év lenne neutrínókra és 
nyolc év antineutrínókra.

ß-nyaläb

Neutrínónyalábok előállítására egyik lehetőség radio
aktív ß- (és neutrínó-) bomlást mutató atommagok 
gyorsítása, majd tárolása tárológyűrűben (8. ábra). 
így tiszta ve vagy Ve nyalábok nyerhetők, amelyek 
energiaspektruma ismert és kollimáltságuk is kitűnő. 
A berendezéssel v e —> ve eltűnési és v e —» v̂ , ve —> vT 
megjelenési neutrínó-ízváltozásokat lehetne vizsgálni, 
valamint hasonlókat elektron-antineutrínókkal.

A kísérlet legfontosabb sajátságait főleg három té
nyező befolyásolja.

-  A gyorsított ion típusa és a ß-bomläs energiája
(4X

-  A relativisztikus teljes energia per nyugalmi 
energia, a Lorentz-faktor (y).

-  A neutrínók repülési távolsága (Z).
A gyorsított izotópnak elég hosszú ideig kell élnie, 

hogy a gyorsító fázisban le ne bomoljon, ugyanakkor 
-  nagy neutrínófluxus elérése érdekében -  ne legyen 
túl nagy az élettartama sem. Másodperc rendű élettar
tamok ésszerű kompromisszumnak látszanak. Több 
izotóp vizsgálata is számításba jöhet:

v e előállítására 6He (A> = 3,50 MeV, Tin = 0,807 s) 
sLi (A) =12,5 MeV, TV2 = 0,840 s)

\ e előállítására 18Ne (A, = 3,42 MeV, Tm  = 1,67 s)
8B (A, = 14,1 MeV, Tm = 0,770 s)

Ugyanolyan y/Z értéknél a neutrínónyalábok 3-4-szer 
nagyobb energiájúak Li/B ionoknál, mint He/Ne ese
tén. A részletes analízis azt mutatja, hogy kívánatos 
minél nagyobb y-faktor elérése. Aszerint, hogy a be
rendezést hol valósítják meg, a következő y-értékeket 
lehetne elérni a jelenleg létező infrastruktúrákkal:

CERN-SPS: yHe = 150, yNe = 250
Felújított SPS: yHe = 350, yNe = 580
CERN-LHC: yHe -  2500, yNe -  4000

A neutrínók detektálására föld alatti laboratórium 
kívánatos a kozmikus sugárzás által keltett háttér 
csökkentésére.

Ha a ß-nyaläb berendezést a CERN-ben hoznák 
létre és a 6He és 18Ne neutrínókat Fréjusban detektál
nák (Z = 130 km) 440 kilotonnás víz Cserenkov-detek
torral, y = 100 értéknél a szükséges mérésidő -5 év 
lenne.

Az évenkénti töltött áramú események száma kilo
tonnás detektorban [iV(ve) és A(v,)], valamint az átla
gos neutrínóenergiák (A) a következőképpen ala
kulnak különböző ionokra, y és Z értékekre (oszcillá
ció nélküli esetre):

Ion He/Ne He/Ne Li/B

Y 100 350 100
Z (km) 130 700 700
M v ; 28,9 62,0 5,0
Mv<) 32,8 55 4,9

<A> (GeV) 0,39/0,37 1,35/1,3 1,3/1,4

A ß-bomlo izotópok gyorsításával elérhető neutrínónya
lábok lehetőségeit részletesen vizsgálja Lindroos, Mezet- 
to [11] könyve, valamint Bandyopadhyay és mts. [9] és 
Gonzalez-Garcia, Maltoni [1] összefoglaló munkái.

Neutrínógyár

A neutrínógyár működési elve a következő C9. ábra). 
Egy nagy intezitású 5 < Ep < 10 GeV energiájú proton
nyalábot nagy rendszámú céltárgyra (például Hg-su- 
gárra) ejtenek, ami nagyszámú piont kelt. A töltött pio- 
nokat kiválasztják a reakciótermékekből és fókuszálják.
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9. ábra. Egy 10-25 GeV-es müonok gyorsítására alapozott neutrínógyár vázlatos 
képe. (Geer [12] alapján.)

A töltött pionok közepes élettartama 2,60-10~8 s, ame
lyek 7t+ —> |i+vM, illetve 7t" —> p“ v(i bomlással bomlanak 
közel 100%-ban. A töltött müonok közepes élettartama 
2,197-lO"6 s. Ez elegendően hosszú idő arra, hogy a 
müonokat néhányszor 10 GeV energiára lehessen gyor
sítani. A gyorsított müonokat olyan tárológyűrűbe ve
zetik, amelyben a távoli detektor irányába mutató hosz- 
szú egyenes szakasz van. A müonok p+ —> e*ve v^, illet
ve (I“ —> e vev  ̂bomlással bomlanak, így például a |i+ 
nyalábból 50%-ban v(„ 50%-ban neutrínók lépnek 
ki. A neutrínók energiaspektruma és fluxusa jól ismert. 
A neutrínógyár segítségével a következő oszcillációs 
folyamatok tanulmányozhatók:

V  —> V

v — > V
v | i  7 v e perspektivikus

v ^ v T V  —> V
V ^l 7 V T atm. ősze.

v ,-> v e
V —» Vv e  7 v n arany csatorna
v  — » Vv e  7 v T ezüst csatorna

Ha nincs oszcilláció a \ e töltött áramú kölcsönhatása 
e -t, míg a vu töltött áramú kölcsönhatása |i+-ot hoz 
létre a detektorban, azaz az előállt lepton töltése nyo
mon követi a kezdeti neutrínó vagy antineutrínó 
ízét. Ha v(, —» oszcilláció van, a vM töltött áramú köl
csönhatása negatív müonokat kelt (azaz ellenkező 
előjelű müonokat). Ez nagyon tiszta kísérleti jelet ad 
az oszcillációra, ha szegmentált mágnesezett vas 
szcintillátor kalorimétert alkalmaznak a detektálásra, 
ami érzékeny az előállt lepton töltésére.

A neutrínógyárral elérhető neutrínódetektálási ho
zamokra a 2. táblázat ad információt, a tárolt müonok 
energiája (Ej), valamint a neutrínók repülési távolsága 
(Z) függvényében, 50 kilotonnás detektorra vonatko
zóan. Különösen figyelemre méltó, hogy még 7300 km 
forrás-detektor távnál is a várható események száma 
elegendő ahhoz, hogy a neutrínók ízváltozási valószí
nűségét nagy érzékenységgel lehessen mérni.

A protonnyaláb és céltárgy megválasztásánál a 
következő szempontokat célszerű érvényesíteni (Geer 
[12]):

— A proton energiáját célszerű 5 < Ep < 10 GeV 
között megválasztani, hogy a töltött pionok hozama

maximális legyen rögzített nyalábteljesít
ménynél.

-  A csomósított protonnyaláb hossza 
<3 ns legyen, ami a további gyorsítási foko
zatok miatt szükséges.

-  A szükséges nyalábteljesítmány 4 MW, 
ami remélhetőleg elérhető.

-  Céltárgynak célszerű folyékony Hg- 
nyalábot használni. Egy 20 T-s szolenoiddal 
radiálisán össze lehet nyomni minden cél
tárgyból kilépő töltött piont.

Bandyopadhyay és mts. [9] (Znternational Scoping 
Study, ISS) összehasonlító analízist végeztek külön
böző másodgenerációs neutrínóberendezések képes
ségeire vonatkozóan. Elsősorban a 013 keveredési 
szög, a neutrínó tömeghierarchia és a 8CP neutrínóke
veredési fázis meghatározására koncentráltak. Az 
összehasonlításokat konzervatív és optimalizált para
méterek mellett végezték, amelyek a következők: 
konzervatív paraméterek
-  50 GeV-es tárolt müonnyaláb
-  1021 hasznos müonbomlás évenként
-  a kísérleti idő 4 év pozitív töltésű müonokra és 4 év 

negatív töltésűekre
-  a detektor 50 kilotonnás szegmentált vas szcintillá

tor kaloriméter, MINOS típusú
-  a neutrínó repülési hossza 4000 km 
optimalizált paraméterek
-  20 GeV-es tárolt müonnyaláb
-  1021 hasznos müonbomlás évenként
-  a kísérlet ideje 5 év a pozitív töltésű és 5 év a nega

tív töltésű müonokra
-  a detektor: 50 kilotonnás, MINOS típusú, de to

vábbfejlesztett
-  A neutrínók repülési hossza 4000 és 7500 km
A sin22013-ra vonatkozó felfedezési esélyek a külön
böző másodgenerációs neutrínóberendezésekre a 10. 
ábrán láthatók. Összehasonlításul: a jelenlegi kísérleti 
határ a sin220lä-ra 10"1, míg a reaktor és hagyományos 
nyaláb kísérletekből 10”2 várható. A szupernyalábok
kal ~ 10 3, a neutrínógyárral 10~5 rendű kísérleti határ 
lesz elérhető.

Bandyopadhyay és mts. [9] közleményében az 10. 
dómhoz hasonló ábrák láthatók a neutrínótömeg- 
hierarchia és a 8 CP-megmaradást sértő fázis felfede-

2. táblázat
A vp neutrínók töltött áramú kölcsönhatásainak  

évenként várható száma 50 kilotonnás detektornál, 
a tárolt m üonok energiájának { E j  és a neutrínók  

repülési távolságának (L) függvényében

Ev (GeV)

732

L (km) 

2900 7300

10 1,4-105 9,0-103 1,4-103

20 1,2-106 7,4-104 1,1 -104

30 1,8-107 1,1 -106 1,9-105

Geer [12] alapján.
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10. ábra. Érzékenységek a sin220,3 meghatározására különböző má
sodik generációs szupernyaiáb, ß-nyaläb és neutrínógyár berendezé
seknél. Az abszcissza a sin22013-at mutatja, az ordináta az összes 
lehetséges 8-érték tört részét, amire felfedezés várható 3c szinten. A 
sávok jobb szélső határa a konzervatív, a bal szélső az optimalizált 
paraméterek mellett érhetők el (lásd a szövegben). A legjobb megha
tározási esélye nyilvánvalóan a neutrínógyárnak van (az optimalizált 
paraméterek mellett az érzékenységi határ -1,5 'lO-5 is lehet), de a 
T2HK berendezés és több más is reményteljes. (Bandyopadhyay és 
mts. 191 alapján.)

zési lehetőségeire vonatkozóan is. Összefoglalóan az 
várható, hogy legjobb esélye mindhárom mennyiség 
meghatározására a neutrínógyárnak van. Második 
helyen a T2HK kísérlet áll (a 013 és tömeghierarchia 
meghatározására), valamint a ß-nyaläb (a CP-sértő 
fázisnál). Annak lehetőségét, hogy a CP-megmaradás 
sérülését észleljék -  a lepton szektorban Majorana- 
fázisokon keresztül -  sokan vizsgálták és reménytel
jesnek tartják (lásd [9]-ben).

Megjegyzendő, hogy hamis következtetések elke
rülése érdekében sokféle információt kell begyűjteni 
a neutrínógyár-kísérleteknél. Célszerű a méréseket 
mind pozitív töltésű, mind negatív töltésű müonokkal 
elvégezni, és mérni kell a hozamokat és neutrínó
energiaspektrumokat is, lehetőleg minél több eltűnési 
és megjelenési neutrínóoszcillációra vonatkozóan 
(összesen 12-féle lehet).

A neutrínógyár létesítése mellett szól továbbá az is, 
hogy a müon-tárológyűrű egyúttal lehetőséget ad sok
féle müonfizikai mérés elvégzésére. Az új (kisenergiá- 
jú) müonforrás intenzitása 3-4 nagyságrenddel nagyobb 
lenne, mint a jelenleg elérhetőké. Ez lehetőséget adna 
nagyon ritka, a müoncsaládszám megmaradását sértő 
folyamatok vizsgálatára (például —» e* y, |i+ —» é  e e+),
valamint a müon esetleges elektromos dipólnyomaté

kának mérésére. A neutrínóoszcilláció felfedezése óta 
valószínű, hogy a leptoncsaládszám megmaradása sé
rül. A jelenlegi kísérleti felső határ a p —» ey folyamatra 
10~n rendű. A leptoncsaládszám megmaradásának sé
rülése töltött lepton folyamatokban annak függvénye, 
hogy a neutrínótömeget milyen folyamat generálja. A 
leptoncsaládszám sérülése nagy lehet, ha új részecskék 
vagy kölcsönhatások léteznek a >TeV-es tartományban, 
így e vizsgálatok a neutrínótömeg eredetére is fontos 
információt szolgáltathatnak.

A neutrínófizikai vizsgálatokat a háttérsugárzás 
csökkentése érdekében célszerű föld alatti laborató
riumokban végezni. A mélyen föld alatti laboratóriu
mokról, bennük a neutrínófizikai és kettős ß-bomläsi 
vizsgálatokról Spooner [131 közölt összefoglalót.

Összefoglalás

A neutrínófizika az 1930-as évektől kezdve hatalmas 
fejlődésen ment keresztül. Egyik legutóbbi, áttörő 
felfedezése a neutrínóoszcilláció volt, ami az első kí
sérleti alapon nyugvó bizonyítéka a Standard model
len túlmutató fizikának. A jelenleg folyó első gene
rációs szupernyaláb- és reaktorneutrínós kísérletek, 
továbbá a neutrínógyár-tervek reális lehetőséget nyúj
tanak a neutrínókeveredés még gyakorlatilag ismeret
len paramétereinek (013, 8CP, ...) meghatározására. Ez 
elősegítheti a leptogenezis megértését és hozzájárul
hat egészen alapvető fontosságú rejtélyek megfejtésé
hez; például hogy az ismert Világegyetemünk miért 
lényegében csak anyagból (és nem antianyagból) áll, 
vagy hogy miért olyan kicsi a neutrínók tömege a 
töltött leptonok tömegéhez képest [2],
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A sérült Fukusima-1 atomerőmű 
jelenlegi helyzete

2011 decemberére sikerült mind a négy sérült reaktor 
esetében elérni a hideg leállított állapotot, ami azt je
lenti, hogy az üzemanyag hőmérsékletét a zártkörös 
hűtőrendszerekkel stabilan 100 °C alatt tudják tartani. 
A pihentető medencéknek független hűtőköröket épí
tettek ki. Megkezdődött a jelentős mennyiségű radio
aktív víz megtisztítása, a szennyezett hulladékvizek 
átmeneti tárolására nagy térfogatú tárolót alakítottak ki. 
Rengeteg épületdarabot, törmeléket takarítottak össze 
az erőmű udvarán és az épületeken belül is, elsősorban 
távműködtetésű munkagépek segítségével. Helyreállí
tották a létfontosságú rendszerek áramellátását. A blok
ki épületeket robotok, illetve a műszaki személyzet 
segítségével bejárták. Ugyanakkor a hermetikus védő
épület első védvonalát, a primer konténment bejáratait 
még nem nyitották meg, erre még hosszú ideig várni 
kell. Az 1. blokk sérült épülete fölé ideiglenes védő
épületet készítettek. Az intézkedések hosszú távú célja 
a reaktorok és a pihentető medencék tartós hűtése, a 
reaktorok további degradációjának megelőzése.

A TEPCO (Tokyo Electric Power Company) 2011. 
december elején tette közzé a reaktorok aktív zónájá
nak állapotára vonatkozó legfrissebb elemzéseit, 
becsléseit [1], Az elemzések feltárnak néhány, eddig 
ismeretlen részletet a zónasérüléshez vezető folyama
tokról, másrészről igen fontosak az elhárítás megter
vezése szempontjából.

A három érintett reaktorzóna közül az 1. blokki 
zóna volt a leghosszabb ideig és a legkedvezőtlenebb 
időszakban (közvetlenül a 
reaktorfizikai leállítás után, 
magas remanens hőteljesít
mény mellett) hűtés nélkül. A 
japán kormány által felállított 
vizsgálóbizottság jelentése [2] 
szerint az erőmű vezetése té
vesen úgy ítélte meg, hogy a 
feszültségkiesés esetén a hő
elvonás megvalósítására be
épített izolációs kondenzátor 
rendszer (IC, isolation con
denser) rendben működik, 
kapcsolási hibák miatt azon
ban valójában a rendszer sze
lepei bezártak, így nem tör

tént hőelvonás a zónából. A [2] jelentés szerint a blok
ki operátorok és a balesetkezelési központ közötti 
kommunikációs problémák miatt későn észlelték, 
hogy a rendszer nem működik megfelelően, így a 
hőelvonás a baleset kezdeti időszakában több mint 
egy napig nem valósulhatott meg. Később ciszternák
ból tűzoltó-szivattyúkkal sikerült vizet fecskendezni a 
reaktorba, az összes hőelvitel azonban lényegesen 
kisebb maradt, mint az adott időszakban (a tengervi
zes, stabilabb hűtés beindításáig) felszabaduló rema
nens hő mennyisége. Ennek alapján a TEPCO értéke
lése szerint az üzemanyag nagymértékű megolvadása 
és a reaktortartály átolvadása az 1. blokkon elkerülhe
tetlen volt.

A hermetikus védőépület első védvonalát jelentő 
primer konténment tartályok állapotának értékelését 
a konténmentből vett gázminták elemzése és a kon
ténment zsompokból (folyadékgyűjtőhelyekből) elszí
vott hűtőközeg dózismérése alapján becsülték, míg az 
üzemanyag hűthetőségét a rendelkezésre álló hőmér
sékletmérések alapján értékelték.

Ezek alapján elmondható, hogy az üzemanyag hű
tése jelenleg biztosított, mind a reaktortartályban ma
radt, mind az onnan kijutott olvadékra vonatkozóan.

Az 1. blokk aktív zónájában jelenlegi ismereteink 
szerint az üzemanyag szinte teljes mértékben megol
vadt, és valószínű, hogy a reaktortartályt átolvasztva a 
primer konténment tartály aljában található betont
alapzatba hatolt, a számítások szerint körülbelül 70 
cm mélyen (7. ábra). A konténment tartályon belül 
ezen betonaljzat vastagsága 2,6 méter, ez alatt pedig a 
beton konténment épület 7,6 m vastag beton alaple-

1. ábra. Az olvadék valószínű helyzete az 1. blokki konténment tartályon belül (balra), illetve a 
zónaolvadék-beton reakció (jobbra) [1].

reaktortartály

primer
konténment — 

tartály

talapzat

kb. 70 cm 
mélyen 
megállt ' 
olvadék

Jelen cikk a Fizikai Szemle 2012/1 
számában megjelent, azonos című írás 
második része. A cikk a TÁMOP- 
4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 támoga
tásával jött létre.

kb. 2,6 m j
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2. ábra. Az 1. blokk (balra), illetve a 2. és 3. blokkok (jobbra) üzemanyagának valószínű állapota és a jelenlegi hűtési útvonalak [11.

meze található, így -  egyes sajtóhírekkel ellentétben -  
az olvadék talajba történő kijutásával reálisan nem 
kell számolni.

A zónaolvadék és a beton közötti (tudományosan 
jól ismert és leírt [3D reakció a hűtés következtében 
nagy valószínűséggel megállt, amit a gázmintaelemzé- 
sek adatai támasztanak alá. A zónaolvadék pontos 
alakja és elhelyezkedése nem ismert, feltehetően az 
olvadék nagy része a reaktortartályt alulról megtá
masztó betonszerkezeten belül található, míg egy 
része a támasztószerkezet nyílásain keresztül kifoly
hatott. Az olvadék pontos geometriája annak hűthető- 
sége miatt fontos, kellően vastag olvadékréteg mellett 
ugyanis a zónaolvadék-beton reakció további folyta
tódását nem lehet kizárni. (Az 1. ábrán látható, hogy 
a zónaolvadék és a hűtőközeg határán vastag kéreg 
képződik, az ez alatti olvadék hűtése nem feltétlenül 
biztosított.)

A 2. és 3- blokkon szintén volt olyan időszak, ami
kor nem tudtak vizet juttatni a reaktorok aktív zónájá
ba, ez azonban jóval rövidebb ideig tartott, mint az 1. 
blokknál. A TEPCO becslése szerint a 2. és 3. blokko
kon az összes hőelvitel nagyobb maradt a keletkező 
remanens hőnél, így ezen két reaktor esetében -  noha 
az üzemanyag sérülése, illetve olvadása feltételezhető 
-  a reaktortartály jelentős sérülése nem valószínű. 
Ezen a két blokkon az üzemanyag nagy része feltehe
tően a reaktortartályon belül maradt (2. ábra).

A komplikált körülmények miatt -  minden bizony
nyal -  még hosszabb időre lesz szüksége a japán szak
embereknek ahhoz, hogy a zónasérülések mértékét és 
a sérült üzemanyag helyzetét pontosan felmérjék. Az 
üzemanyag eltávolításának technológiai lépéseit is csak 
ezen ismeretek birtokában lehet majd megtervezni. 
Minden bizonnyal sok évnyi munka van a japán szak
emberek előtt, mire hozzá tudnak kezdeni a sérült és

megolvadt üzemanyag reaktorból történő eltávolításá
hoz. 2012. január közepén a japán szakemberek a 2. 
blokki hermetikus védőépület szárazaknájának (primer 
konténment tartály) egyik fali átvezetésén keresztül egy 
endoszkópot vezettek be, amellyel be tudtak nézni 
ebbe a térbe. A vizsgálatokat továbbiak fogják követni, 
amelyek segítségével majd pontosabb képet kaphatunk 
a hermetikus téren belüli valós helyzetről.

Az atomerőmű-baleset okai

Ahogy a cikk első részében is írtuk, a fukusimai ese
mények kiváltó oka a méretezési alapban feltétele
zettnél jóval nagyobb cunami volt. A méretezési cuna- 
mi konzervatívabb megválasztásával, illetve a 2008-as 
új cunami elemzések alapján az erőmű megerősítésé
vel a következményeket jelentősen lehetett volna 
csökkenteni. A dízelgenerátorokat térben egymástól 
elválasztva, egyes dízelgépeket magas ponton elhe
lyezve és léghűtéssel (nem tengervízhűtéssel) ellátva 
a biztonsági áramellátás a cunami utáni nehéz hely
zetben is biztosítható lett volna (mint ahogy az a Fu- 
kusima-2 telephelyen lévő, illetve az Onagawa atom
erőműben lévő blokkok esetében meg is valósult, 
ahol a reaktorzónák sérülését sikeresen elkerülték).

A hidrogénkezelés hibás koncepción alapult. Meg
felelő számú autokatalitikus rekombinátorral a hidro
génrobbanások elkerülhetőek lettek volna. A robba
nások elkerülésével a környezeti kibocsátások sok 
nagyságrenddel kisebbek lettek volna, valamint az 
atomerőmű balesete kisebb médiafigyelmet kapott 
volna, és így kisebb politikai turbulenciákat váltott 
volna ki. Nagy valószínűséggel a német energiapoliti
kai döntések is másként alakultak volna, ha a fukusi
mai hidrogénrobbanásokra nem kerül sor.
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A rekord erősségű földrengés, annak utórengései 
és a 20 000 ember életét követelő, nagy infrastrukturá
lis károkat okozó cunami önmagában is nagy kihívás 
elé állította a japán államgépezetet. Erre rakódott rá a 
nukleáris veszélyhelyzet kezelésének feladata, ame
lyet az események kezdetén az erőművet üzemeltető 
TEPCO, a kormány és a hatóságok nem tudtak jól me
nedzselni. A japán rendszer sajátosságai miatt a kor
mánynak (kormányfőnek, kormányszóvivőnek) gyak
ran olyan kérdésekben kellett megnyilatkoznia, amit 
jobb lett volna az üzemeltetőre bízni. Furcsa közjáté
kok rendre adódtak, amikor például a kormány arra 
utasította az üzemeltetőt, hogy hűtse a reaktorokat, 
miközben ez nyilvánvaló műszaki evidencia. A japán 
hatósági rendszer felülvizsgálata máris megkezdődött, 
hiszen Japánon belülről is számos komoly kritika éri a 
rendszerüket. Nem helyes megoldás, hogy hosszú 
ideig a japán nukleáris biztonsági hatóság a villamos- 
energia-ellátásért felelős minisztérium alá tartozott, 
így a hatóság függetlensége nem valósult meg. Ráadá
sul gyakorlat volt az elmúlt évtizedekben, hogy az 
ipar és a hatóságok között felelős vezetők vándorol
tak oda és vissza, ami elvben lehetőséget teremtett 
összeférhetetlen helyzetek kialakulásához.

Az utóbbi időben egyébként Magyarországon is 
lehet hallani olyan politikai érveket, hogy a nukleáris 
biztonságért felelős hatósági feladatokat ellátó Orszá
gos Atomenergia Hivatalt be kellene építeni az ener
giaellátásért felelős hivatalba vagy éppen a katasztró
favédelmi szervezetbe. Ez éppen a hatáskörök és a 
felelősségek szükségszerű szétválasztása miatt óriási 
hiba lenne, és a nukleáris biztonság csökkenéséhez 
vezetne. A fukusimai baleset egyik fő tanulsága és 
következménye világszerte pont a nemzeti nukleáris 
hatóságok függetlenségének és jogköreinek megerő
sítése. Hazánkban az Országos Atomenergia Hivatal 
függetlensége jelenleg biztosított.

A japán kormány által felállított vizsgálóbizottság 
előzetes jelentése [2] szerint a japán hatóságok közötti 
kommunikáció többször megszakadt a kritikus idő
szakban. A kabinet nukleáris válsághelyzeti irányító
szerve a kormány épületének 5. emeletén működött, 
míg a földrengések és katasztrófahelyzetek kezelé
séért felelős tanács ugyanezen épület pincéjében 
funkcionált. A közeli elhelyezkedés ellenére számos 
információ csak késlekedés után jutott fel a kormány 
szintjére. Több sajtóközlemény elakadt és csak késve 
került kiadásra.

A bizottság az erőművet üzemeltető TEPCO cég 
működését is több ponton erősen kritizálja. Az operá
torok a jelentés szerint [2] hibás döntést is hoztak az 
1. és a 3. reaktor hűtésével kapcsolatban, ami késlel
tette az alternatív hűtővízellátást, így nem hosszabbí
totta meg a zónasérülésig hátralévő időt. A TEPCO 
cégnek volt egy balesetkezelési válságközpontja kö
rülbelül 5 km-re az atomerőműtől, ez azonban nem 
működött több okból sem, nem tudta ellátni feladatát: 
a természeti csapás lerombolta a külső kommuniká
ciós kapcsolatait; nehézségekbe ütközött az odauta
zás, valamint az élelemmel és ivóvízzel való ellátás; a

balesetkezelési központ szellőzőrendszere nem volt 
felszerelve radioaktív anyagok kiszűrésére alkalmas 
szűrőkkel. Ezt 2009-ben ugyan kifogásolta a nukleáris 
biztonsági hatóság, de konkrét intézkedésre, határ
idővel nem kötelezte az üzemeltetőt. A jelentés sze
rint a TEPCO-n belüli információáramlás hiányosságai 
miatt több hibás döntés is született.

A japán országos sugárzásmérő rendszer egyes 
állomásait elmosta a cunami, így a sérült atomerőmű 
közvetlen közeiéről nem voltak mérési adatok a rend
szerben, de a távolabbi állomások és a rendszer maga 
üzemben maradt. Miután az üzemeltető TEPCO helyi 
balesetkezelési központja működésképtelenné vált, a 
sugárzási adatokat a nukleáris biztonsági hatóságnak 
vagy a kormány balesetelhárítási központjának kellett 
volna továbbadnia a helyi hatóságok részére. Ezt 
egyetlen kormányszerv sem tette meg, így a lakosság 
védelmével, kitelepítésével kapcsolatos döntéseket a 
helyi elöljáróknak lokális információk alapján kellett 
meghozniuk, központi segítség nélkül.

A fent felsoroltakon kívül minden bizonnyal még 
számos további hiba is történt a cunami által elindított 
események kezelése során, ugyanakkor a lakosság 
kimenekítése jó időben megtörtént, számottevő lakos
sági dózisterhelésről nem tudunk. A mostoha körül
mények ellenére az érintett reaktorok és pihentető 
medencék aktivitáskészletének mindössze 0,01%-a 
került ki a környezetbe, ami azt mutatja, hogy a mér
nöki gátak bent tartották a radioaktivitás zömét.

Objektív kockázat, szubjektív félelem

Öveges József professzor Sugárözönben élünk könyv
eimét transzformálva mondhatnánk, hogy kockázat- 
özönben élünk. Az élő szervezetek folyamatosan kü
lönböző kockázatoknak vannak kitéve, amelyek ve
szélyeztetik egészségüket vagy éppen életüket. A 
kockázat a matematikai definíció szerint egy adott 
esemény bekövetkezésének valószínűsége (gyakori-
3 . ábra. Az egyes villamosenergia-termelési módok átlagos egész- 
ség-károsító hatása (TWh megtermelt villamos energiára jutó halál
esetek száma) az ExternE projekt adatai alapján [4],

40-j
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1. táblázat

A társadalmi elutasítás néhány szempontja [6]

Szempont Elutasítás Elfogadás

Katasztrofális
következmények lehetősége

Térben és időben 
koncentrált

Térben és időben elszórt

Személyes irányítás szintje Az egyéntől független 
személy vagy szervezet által 
irányított

Az egyén által irányított

Félelem szintje Nagy félelem övezi A társadalom közönyös

Önkéntesség a részvételben Nem önkéntes Önkéntes

Gyerekekre gyakorolt Valószínűleg jobban érint Kevéssé valószínű, hogy
hatások gyerekeket gyerekeket érint

Médiafigyelem Magas Ritkán említve

Eredet Mesterséges Természetes

Intézményi bizalom Bizalmatlanság övezi A bizalom fennáll

Balesetek története Jól ismert balesetek a 
múltban

Nincsenek (ismert) balesetek

Áldozatok
személyazonossága

Közeli hozzátartozók Statisztikai áldozatok

Előnyök térbeli, időbeli vagy Az előnyök és a kockázatok A kockázatok és az előnyök
társadalmi eloszlása eloszlása nem azonos körülbelül azonos 

eloszlásúak

sága) és az esemény súlyosságának, lehetséges ked
vezőtlen következményének szorzata.

Több különböző felmérés készült már arra, hogy az 
egyes energiahordozók bázisán megtermelt villamos 
energia előállítása mekkora kockázattal, mennyi halá
los áldozattal jár, figyelembe véve az adott technoló
gia teljes folyamatát (a bányászattól az erőműveken át 
a hulladékkezelésig). A 3 ábrán látható, hogy az olaj 
és a szénfelhasználás okozza messze a legtöbb halál
esetet, TWh-nként 35, illetve 25 halálesettel (1 TWh = 
1 milliárd kWh). A nukleáris energiatermeléssel átla
gosan kevesebb, mint 1 haláleset jár TWh-nként. Az 
adatokban természetesen Csernobil következményei 
is szerepelnek. Tehát a tapasztalatok alapján az atom
energia kockázatait objektiven értékelve megállapít
ható, hogy az emberek egészségére gyakorolt hatás 
szempontjából az jelentősen elmarad a fosszilis vagy 
éppen a biomassza alapú villamosenergia-termelés 
kockázataitól.

Az adatok birtokában nehezen érthető, hogy miért 
övezi mégis akkora félelem a nukleáris energiaterme
lést. Ha kicsi a kockázata, miért nem tudja mégsem a 
társadalom (vagy annak egy számottevő része) elfo
gadni ezt a technológiát? Szintén furcsa lehet, hogy a 
fukusimai balesetet okozó extrém cunami húszezer 
áldozata fölött miért siklott át a világsajtó néhány nap 
alatt, és miért lett hónapokra vezető hír, hogy mi tör
ténik a fukusimai atomerőműben, miközben a lakos
ság (és az elhárításon dolgozók) körében ennek nem 
volt halálos áldozata és az nem is várható, valamint a 
lakosság egészségkárosodásával sem kell számolni? 
Meg kell állapítanunk, hogy az objektív, számokban 
mérhető, statisztikai adatokon alapuló kockázat telje

sen szétválik a társadalom, 
valamint az egyének szubjek
tív félelemérzetétől.

A nukleáris ipar nincs 
egyedül ezzel a problémával: 
a repülést hasonló, eltúlzott 
szubjektív félelem övezi. 
Amerikai közlekedési baleseti 
adatokat elemezve megállapí
tottuk [51, hogy a közutakon 
átlagosan 94 millió utas-kilo
méterenként van közúti bal
eset miatt 1 halálos áldozat, 
míg a légiközlekedés balese
teinek kockázata 1 haláleset 
3,2 milliárd utas-kilométeren
ként. Tehát a valós adatok 
alapján 33-szor kisebb a repü
lés kockázata, mint a közúti 
közlekedésé.

Az objektív kockázattól el
váló szubjektív félelemérzet 
legfőbb motívumait az 1. táb
lázatban foglaltuk össze Lund- 
gren és McMakin [6] munkája 
alapján. A táblázatból kitűnik, 
hogy a társadalom sokkal in

kább elutasít valamit, ha az mesterséges eredetű (lásd 
Fukusima), és jobban elfogadja (még a katasztrofális 
következményeket is), ha a jelenség természeti (lásd 
cunami). Ha egy katasztrófa következményei térben 
és időben koncentráltan jelentkeznek, az növeli az 
elutasítást, míg a térben és időben elszórt események 
áldozatait a társadalom jobban elfogadja. Az is egyér
telmű, hogy ha valamit magas médiafigyelem övez, 
attól a társadalom jobban fél, mint azoktól az esemé
nyektől, amelyekről a média ritkábban számol be, 
vagy kevésbé dramatizálva mutatja be az eseménye
ket. Ez a nagy, koncentrált katasztrófákat okozni ké
pes emberi tevékenységek társadalmi elfogadását 
csökkenti, még akkor is, ha ezek a katasztrófák ritkák 
és korlátozott hatásúak. A fent említett közlekedési 
példák társadalmi megítélése is magyarázható ezen 
szempontok szerint: a repülőgép balesetek következ
ményei térben és időben koncentráltan jelentkeznek, 
a személyes irányítás szintje alacsony és igen magas 
az ilyen esetek iránti médiafigyelem. Emiatt a légi 
közlekedéssel kapcsolatos szubjektív félelem na
gyobb, mint a közúti balesetekkel kapcsolatos, amely
nél sokkal diffúzabbak a következmények, kisebb a 
médiavisszhangja, valamint magunkénak hiszszük az 
irányítást, az események feletti kontrollt.

Tovább növeli a társadalom elutasítását, ha a vizs
gált tényező (esetünkben egy esetleges nukleáris bal
eset) azonnali hatásokkal járhat, ha a hatások gyerme
keket is érinthetnek, ha a társadalom eleve bizalmat
lan az üzemeltető céggel vagy az állami intézmények
kel, hatóságokkal szemben, ha az okozott károsodás 
visszafordíthatatlan, vagy jelentős változást okozhat 
az életvitelben. Fontos szempont, hogy a túlságosan
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pozitív hangvételű üzenetek is csökkentik a társada
lom elfogadását, szemben az objektív hangvételű 
kommunikációval.

Lundgren és McMakin [6] nem említik, de mi úgy 
gondoljuk, hogy a mai fejlett világ társadalmi beren
dezkedése miatt a politikának kitüntetett szerepe van 
egyes események és technológiák társadalmi elfoga
dásában: a politikusok gyakori újraválasztása, a sze
replési és népszerűség-szerzési kényszerük miatt a 
politikai szereplők gyakorta használják a média és az 
emberek figyelmének felkeltésére a szubjektív félel
met mint eszközt. Ha végiggondoljuk az 1. táblázat 
szerinti szempontokat, számos -  médiafigyelmet ki
váltó politikai vagy zöld mozgalmár -  akció motivá
ciója jól nyomon követhető. Ezek az akciók önma
gukban nem befolyásolják a valós társadalmi kocká
zatot, csak a szubjektív félelmet erősítik.

Az atomenergia jövője

Idén száz éve, 1912. április 15-én, első útján süllyedt 
el az RMS Titanic, korának legnagyobb utasszállító 
gőzöse. A 2200 főnyi utas és személyzet közül 1507- 
en vesztették életüket. A nukleáris biztonság szem
üvegén keresztül vizsgálva az eseményt elmondhat
juk, hogy a mélységi védelem több szintjén is hibáz
tak a hajó tulajdonosai. Rosszul választották meg a 
hajótest tervezési alapját, hiszen négy légrekesz meg
sérülésére készítették fel a hajót, a jégheggyel való 
ütközésben azonban hat rekesz károsodott (azaz a 
Titanic katasztrófája tervezési alapon túli baleset volt), 
és a kialakított mérnöki rendszerek sem voltak teljes 
körűen megtervezve. Hibáztak az üzemeltetés terüle
tén is: a hajóra küldött jéghegyriasztások személyzeti 
hiba miatt nem jutottak el a parancsnoki hídra.

A balesetelhárítási intézkedések során is sérült a 
mélységi védelem: a közelben levő Californian gőzös 
látta ugyan a Titanicról fellőtt segélykérő rakétákat, 
azonban tűzijátéknak vélte azokat, rádiós szolgálatte
vő hiányában pedig megkérdezni sem tudta a Titani- 
cot erről.

Az utasok kimentése a mélységi védelem szempont
jából már a következmények csökkentéséhez, a kár
enyhítéshez kapcsolódik. Közismert, hogy nem volt 
elég mentőcsónak a hajón, ez azonban tökéletesen 
megfelelt az akkori -  hibás -  szabályozásnak: az elő
írások szerint ugyanis a mentőcsónakok kapacitását 
nem az utasok létszáma, hanem a hajó vízkiszorítása 
határozta meg. (Érdekes körülmény, hogy a hajó ere
deti terveiben jóval több, az utasszámot meghaladó 
kapacitású mentőcsónak szerepelt, mivel azonban nem 
volt kötelező ennyit telepíteni, a költségcsökkentés 
jegyében megszüntették azokat.) A Titanic katasztrófá
jában mindazok megmenekültek, akik mentőcsónakba 
szánhattak. Azért volt olyan sok áldozat, mert a tervsze
rű balesetelhárítási intézkedés -  a mentőcsónakban 
való elhelyezés -  nem terjedhetett ki az utasok három
negyedére. A vízbe került utasok a segítség megérkezé
sének idejére kihűltek és életüket vesztették.

A Titanic balesetét követően nem követelték civil 
szervezetek a polgári hajózás azonnali beszüntetését és 
a gőzhajók törvényi betiltását, a hatóságok inkább az 
előírások és a szabályozás javítását, a biztonság növelé
sét tűzték ki célul. Betiltották a tűzijátékok rendezését a 
hajókon, 24 órás rádiószolgálatot tettek kötelezővé. A 
mentőcsónakok kapacitását az utaslétszámhoz viszo
nyítva határozták meg, és szigorítottak a hajótestek 
méretezésén is. A Titanic két testvérhajóján, az Olym
pic és a Britannic gőzösökön módosításokat hajtottak 
végre. A Britannicon például megemelték a vízzáró 
falak magasságát; úgy készítették fel a hajót, hogy négy 
helyett hét rekesz sérüléséig a felszínen tudjon marad
ni; megduplázták a hajótest oldalát alkotó fémlemeze
ket összetartó szegecsek számát; több mentőcsónakot 
telepítettek. Ezek a biztonságnövelő intézkedések, va
lamint a tanulságok, amelyeket sok más vízi járműnél is 
felhasználtak, sokat segítettek a hajózás biztonságának 
növelésében. A Britannic az első világháborúban kór
házhajóként szolgált, 1916-ban az Égei-tengeren aknára 
futott, majd 55 perc alatt elsüllyedt, a Titanic katasztró
fáját követő módosítások miatt azonban a halálos áldo
zatok száma jóval alacsonyabb maradt: harmincán hal
tak meg, több mint 1000 fő megmenekült. A Titanic 
harmadik testvérhajója, az Olympic 1910-ben kezdte 
karrierjét, az I. világháborúban csapatszállító hajóként 
szolgált és túlélt három tengeralattjáró-támadást. A há
ború után újra népszerű luxus személyszállító hajó lett, 
1935-ben szerelték le [7].

Habár a tengeri hajózás biztonsága sokat javult a 
Titanic tragédiája óta, a baleseteket nem lehet teljesen 
kizárni. Különösen fájdalmasak azonban azok az ese
mények, ahol vélhetően banális emberi hibák állnak a 
háttérben. Ebből a szempontból különösen negatívan 
ítélhető meg a 2012 januárjában, Olaszország partjai
nál bekövetkezett óceánjáró-baleset. A Costa Concor
dia üdülőhajó -  a mostani adatok szerint a kapitány 
hibás döntése eredményeként -  túl közel merészke
dett a partokhoz, sziklának ütközött, majd felborult. A 
kimenekítés során csaknem 4200 ember élve partra 
jutott, 17-en azonban életüket veszítették, 15-en pedig 
eltűntek. Az üzemeltetők és a hatóságok fő feladata 
az lehet, hogy tanuljanak ezekből a balesetekből, a 
vélhető hibákból, és olyan eszközöket, szabályokat, 
ellenőrzéseket alkalmazzanak, amelyek segítségével 
elkerülhetőek, illetve minimális gyakoriságúra csök
kenthetőek a jövőben a hasonló események.

Visszatérve az energiapolitikára, jelen pillanatban 
nehezen becsülhető meg a fukusimai baleset hatása az 
atomenergetika jövőjére. Németország vezető politiku
sai (belpolitikai, választási szavazatszerzési okokból, 
az érdemi szakmai egyeztetéseket mellőzve) a baleset 
után szinte azonnal jelezték: 2022-ig végleg feladják a 
nukleáris erőművek alkalmazását, és nemrégiben ha
sonlóan döntött a svájci parlament is, itt 2034-ig terve
zik az ország öt nukleáris termelőegységének bezárá
sát, amelyek jelenleg a villamos energia 40%-át adják. 
Nem túlságosan meglepő, hogy Japán is az atomerő
művek feladását tervezi, ennek lehetőségét egy újon
nan felállított parlamenti bizottság vizsgálja.
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Számos más ország (például Oroszország, Kína, 
Dél-Korea, India, USA, Csehország, Finnország) azon
ban kiállt a nukleáris erőművek további alkalmazása 
mellett, azzal érvelve, hogy az általuk okozott többlet- 
kockázat még mindig kisebb, mint az a kár, amelyet az 
atomenergia elhagyása okozhat. Reálisan tekintve je
lenleg nem képzelhető el az atomerőművek kiváltása 
pusztán megújuló energiaforrásokkal, ezért az atom
energiáról lemondó országok újra nagyobb arányú 
fosszilis felhasználást, és ezzel növekvő széndioxid- és 
más károsanyag-kibocsátást vállalnak. Miután belátha
tó időn belül nem lehetséges az atomenergia kizárása 
a villamosenergia-termelésből, egy feladatunk lehet: 
még tovább növeljük az atomerőművek biztonságát, 
tanulva a fukusimai tapasztalatokból. A fukusimai ese
mények eddigi elemzései azt mutatták, a baleset fő 
oka a tervezési alap nem megfelelő megválasztása és a 
súlyosbaleset-kezelési eljárások hiányos kidolgozása 
lehetett, de hiányosságok voltak az erőmű vezetésé
ben és a kommunikációban is. A tanulságok pontos 
levonása és hasznosítása évekig is eltarthat, az első 
lépéseket azonban már megtették az atomerőműveket 
üzemeltető országok. Az EU elrendelte valamennyi 
nukleáris blokk célzott biztonsági felülvizsgálatát a 
fukusimai tapasztalatok alapján (ezek a stressz-tesz- 
tek), de a többi ország is hasonló -  legfeljebb kevésbé 
központosított -  felülvizsgálatot hajt végre. Az erőmű
vek biztonságának értékelése mellett a nukleáris biz

tonságot felügyelő hatóságok és a törvények, szabály
zatok felülvizsgálata is várható.

Ezen lépések eredménye -  hasonlóan az 1979-es 
TMI és az 1986-os csernobili balesetek utóéletéhez -  
várhatóan a nukleáris biztonság további fokozása, és 
a még biztonságosabb reaktortípusok elterjedése lesz.
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CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 
A PAKSI ATOMERŐMŰBEN 2/1 Elter József, Eiler János

Paksi Atomerőmű Zrt.

A japán fukusimai atomerőmű balesetét követően az 
Európai Unió összes atomerőművében, így a paksi 
atomerőműben is a reaktorbaleset tanulságain alapuló 
biztonsági felülvizsgálatot hajtottak végre. Ezt a célirá
nyos biztonsági felülvizsgálatot közkeletű szóval 
stressz-tesztnek nevezték. A felülvizsgálat igazolta, 
hogy a paksi atomerőmű blokkjai teljesítik a tervezési 
alaphoz tartozó követelményeket, beleértve a belső 
és külső hatásokkal szembeni védettség kritériumait. 
Az atomerőmű védettsége a fukusimaihoz hasonló, 
vizsgált kulcseseményekkel szemben is jó.

Az első részben bemutatjuk a célzott biztonsági fe
lülvizsgálat során alkalmazott módszert, értékeljük az 
atomerőmű földrengésbiztonságát, valamint a külső 
elárasztásokkal szembeni védettségét.

A cikk második részében sor kerül az atomerőmű 
ellenálló képességének vizsgálatára olyan esemé
nyekkel szemben, mint a villamos betáplálás és vég
ső hőelnyelő funkció tartós (több napos) elvesztése, 
valamint súlyos baleset miatt jelentős radioaktív ki
bocsátás vagy extrém intenzitású sugárzási tér kiala
kulása.

Bevezetés

A nukleáris iparban követett általános gyakorlat sze
rint a szokatlan eseményeket, üzemzavarokat, bal
eseteket eddig is részletesen megvizsgálták annak 
érdekében, hogy ezek újabb előfordulását kizárják 
vagy bekövetkezésük esélyét, lehetséges következ
ményeit csökkentsék. Ezért jogosan merült fel a kér
dés, hogy a fukusimai atomerőműben kialakult bal
esethez hasonló esetekben mi történne a világ külön
böző atomerőműveiben. A paksi atomerőmű felül
vizsgálata során a hazai szabályozó hatóság, az Or
szágos Atomenergia Hivatal az alábbi kérdésekre várt 
választ:

• A telephelyen lehetséges természeti eredetű kül
ső hatásoknak megfelelően van-e megválasztva az 
atomerőmű tervezési alapja?

• Hogyan viselné el az atomerőmű a tervezési 
alapot meghaladó külső természeti hatásokat?

• Milyen módon következhet be tartósan a villa
mos betáplálás teljes elvesztése és mi lehet ennek kö
vetkezménye?
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• Milyen módon következhet be a szükséges fűtő
elemhűtés tartós kimaradása és mi lehet ennek követ
kezménye?

• Megfelelően felkészült-e az atomerőmű a reakto
rok és a pihentető medencék súlyos balesetének elke
rülésére, az esetlegesen bekövetkező súlyos balesetek 
következményeinek csökkentésére?

• Megfelelően felkészült-e az erőmű balesetelhárí
tási szervezete a fenti események kezelésére, beleért
ve a fenti események kombinációit, valamint az ösz- 
szes blokk reaktorára és pihentető medencéjére kiter
jedő baleseti helyzeteket?

A biztonsági felülvizsgálatokra vonatkozóan jelen
tős korábbi tapasztalat halmozódott fel a paksi atom
erőműben. Az első átfogó biztonsági felülvizsgálatra 
húsz évvel ezelőtt, nem sokkal az atomerőmű teljes 
üzembe helyezését követően került sor a közel három 
év (1991-94) munkájával megvalósított AGNES (Ad
vanced New and General Evalution of Safety) projekt 
keretében. A biztonságot, a biztonsági rendszereket, a 
biztonság szempontjából fontos technológiai eleme
ket a legújabb nemzetközi üzemi tapasztalatok és 
kutatási eredmények alapján azóta is rendszeresen 
újraértékeljük, és tízévente az időszakos biztonsági 
felülvizsgálatok során jelentésekben, elemzésekben 
mutatjuk be a felülvizsgálatokból levonható következ
tetéseket.

A célzott biztonsági felülvizsgálat módszere

A felülvizsgálat részeként vizsgáltuk a fukusimai 
atomerőművet ért külső természeti csapásokkal ana
lóg események lehetőségét, azaz a telephely földren
gés-veszélyeztetettségét, a telephelyen lehetséges 
egyéb természeti eredetű veszélyforrások között a 
Duna áradása, illetve alacsony vízszintje miatti hatáso
kat, valamint a telephelyen jellemző időjárási hatáso
kat. Mindegyik természeti eredetű veszélyforrásra 
meghatároztuk a terhelési jellemzőket a tervezési ala
pon belül, valamint a tervezési alapon túlmutató ese
tekre.

A felülvizsgálat során a továbbiakban három — egy
mástól nem független -  kulcseseményt vizsgáltunk: 
(1) a villamos betáplálás tartós (több napos) elveszté
se, (2) a végső hőelnyelő funkció tartós elvesztése és 
(3) súlyos baleset miatt jelentős radioaktív kibocsátás, 
vagy extrém intenzitású sugárzási tér kialakulása és 
tartós fennmaradása.

A felülvizsgálat kiterjedt a villamos betáplálás tar
tós elvesztésének bekövetkeztét megelőzni hivatott 
biztonsági rendszerek teljesítőképességének értéke
lésére mind az üzemelő reaktorok esetében, mind a 
leállított reaktorokban, illetve a pihentető meden
cékben lévő üzemanyagból származó maradványhő 
elvezetéséhez szükséges villamos betápláló rendsze
rek esetében. Ezért áttekintettük a 400 kV-os és a 
120 kV-os alállomások, a dízelgenerátorok, valamint 
a váltó- és egyenáramú belső energiaellátás rendsze
reit.

Az erőmű számos berendezésének működéséhez 
folyamatos vagy időleges vízhűtésre van szükség. A 
reaktorokban és a pihentető medencékben keletkező 
maradványhőt és a technológiai berendezésekben 
keletkező hőt a hűtést biztosító rendszerek különféle 
útvonalakon keresztül vonják el. A hőelnyelő funk
ciót több rendszer láncolata valósítja meg, amelynek 
végső eleme a Duna. A fűtőelemek hőelvezetési le
hetősége akkor veszhet el, ha az erőmű hűtőrendsze
rei és a Duna-víz közti kapcsolat megszűnik. Ezért a 
felülvizsgálat kiterjedt a reaktorból történő hőeltávo
lítást, valamint a pihentető medencék hűtését biztosí
tó rendszerek teljesítőképességének értékelésére, 
illetve azokra a körülményekre, amelyek a marad
ványhő elvitelének meghiúsulását okozhatják. Ennek 
megfelelően áttekintettük mindazon rendszereket, 
amelyek ebben kulcsszerepet játszanak: a biztonsági 
hűtővíz rendszert, a sótalanvíz rendszert, az üzemza
vari tápvízrendszert, a kiegészítő üzemzavari tápvíz
rendszert, valamint a pihentető-medence hűtőrend
szerét.

A felülvizsgálatra kiadott részletes hatósági követel
ményekkel [1] összhangban a kulcseseményekre vo
natkozóan az alábbi lépések szerint végeztük el és 
mutatattuk be a felülvizsgálat eredményeit:

-  elemeztük a kulcsesemények előfordulásának 
lehetséges belső vagy külső okait,

-  bemutattuk a kulcsesemények megelőzésének 
és elhárításának lehetséges módozatait,

-  a bekövetkezési okoktól függetlenül bemutattuk, 
hogy milyen következményekhez vezet, ha a kulcs- 
eseményeket nem sikerül megelőzni vagy elhárítani,

-  ismertettük a kulcsesemények következményei 
telephelyi kezelésének módozatait.

A felülvizsgálat a paksi atomerőmű mind a négy 
reaktorblokkjára vonatkozott, beleértve a pihentető
medencéket valamint a felülvizsgálat célja szempont
jából fontos berendezéseket, létesítményeket, doku
mentációt, műszaki és humán infrastruktúrát.

A felülvizsgálat eredményei alapján feltártuk azokat 
a pótlólagos intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a paksi atomerőmű egy, a fukusimaihoz hasonló 
baleseti szituációban helytálljon, a jelenleginél is na
gyobb védettséget bizonyítson.

A felülvizsgálat eredményei

A felülvizsgálat eredményeit az atomerőmű két jelen
tésben foglalta össze. Először egy előrehaladási jelen
tés [2] készült, amelyet 2011. augusztus 11-én nyújtot
tunk be a nukleáris biztonsági hatóságnak. A végleges 
jelentést a végrehajtott vizsgálatokról [31 2011. októ
ber 28-án, ugyancsak határidőn belül küldtük meg 
hatósági felülvizsgálatra. Az összes elkészült jelentés 
nyilvános, azok megtalálhatók a Paksi Atomerőmű 
Zrt. és az Országos Atomenergia Hivatal weblapjain. 
Az alábbiakban -  a teljesség igénye nélkül -  az emlí
tett jelentésekben részletesen ismertetett eredmé
nyekből mutatjuk be a fontosabbakat.
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gyorsulás (g)
1. ábra. Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége horizontális 
gyorsulás értékek 50 évre 10% meghaladási valószínűség mellett 
(felül), valamint a paksi atomerőmű telephelyére jellemző veszé- 
lyeztetettségi görbe, a talajfelszíni vízszintes gyorsulás értékekhez 
tartozó éves meghaladási gyakoriságok (alul).

Földrengésbiztonság

Nyilvánvaló volt, hogy az atomerőmű földrengésbiz
tonsága a külső környezeti hatásokkal szembeni biz
tonság kulcskérdése. Az 1. ábrán látható, hogy a paksi 
atomerőmű telephelye Magyarország legkevésbé föld
rengésveszélyes helyén található, ennek ellenére a 
nyolcvanas évek végén végzett geológiai és szeizmoló
giai vizsgálatok eredménye szerint az atomerőmű ve
szélyeztetettsége nagyobbnak bizonyult, mint ahogy 
azt a tervezése során feltételezték. A paksi atomerőmű 
telephelyének földrengés-veszélyeztetettsége ma már a 
hazai követelményeknek, a nemzetközi normáknak és 
jó gyakorlatnak megfelelő geológiai, geofizikai, szeiz
mológiai és geotechnikai kutatások alapján, korszerű 
valószínűségi módszerrel meghatározott [4],

A telephelyre érvényes földrengés-veszélyeztetett- 
ségi görbe szintén az 1. ábrán látható, amely tartal
mazza a tervezési alapba tartozó gyakoribb, de kisebb 
terhelést eredményező, valamint a tervezési alapon 
túli ritkább, viszont jelentősebb terhelést okozó föld
rengések éves meghaladási valószínűségeit különbö

ző konfidenciaszinteken. A maximális szabadfelszíni 
vízszintes gyorsulás várható értéke 0,25 g  a súlyozott 
átlag veszélyeztetettségi görbe szerint a 10 yév gya
korisági szintnél véve. A hazai szabályozással össz
hangban az atomerőmű tervezési alapjában a külső 
veszélyeket, így a földrengést is ekkora gyakorisági 
szintig kell figyelembe venni. Az ennél ritkábban be
következő természeti hatások kiszűrhetőek a tervezé
si alapból, de az általuk okozott kockázat mértékét 
meg kell határozni.

A telephelyet az alapkőzet felett laza, vízzel telített, 
fiatal talajréteg borítja. Ezért a földrengés-veszélyezte
tettség vizsgálatát ki kellett egészíteni a telephelyi ta
lajrétegek részletes in-situ és laboratóriumi geotechni
kai vizsgálatával. Megállapítható volt, hogy telephe
lyet borító fiatal talajrétegek a 10-20 méteres mélység
ben talajfolyósodásra hajlamosak. A tervezési alapba 
tartozó földrengés esetén a talajfolyósodással szem
beni tartalék -  konzervatív módon számítva -  relatíve 
kicsi. A talajfolyósodás nem vezet a stabilitás elveszté
sére, hanem az épületek süllyedését okozhatja. Az 
épületsüllyedés és a talajfolyósodás jelenségének még 
további vizsgálata szükséges a tervezési alapot nem 
meghaladó esetekre és a tervezési alap esetében is a 
süllyedés által okozott meghibásodással szembeni tar
talék meghatározása, s a meghibásodások azonosítása 
és azok kiküszöbölését szolgáló intézkedések megter
vezése céljából.

Az évekkel korábban végrehajtott felülvizsgálat, 
megerősítések és minősítés eredményeként a földren
gésre eredetileg nem tervezett paksi atomerőmű 
blokkjain a tervezési alapba tartozó földrengések ese
tén teljesülnek az alapvető biztonsági funkciók, így 
biztosított a reaktor leállítása, szubkritikus állapotban 
tartása, lehűtése és a reaktor tartós hűtése, továbbá a 
radioaktív közegek visszatartása.

Az atomerőmű földrengésbiztonságának növelése 
egyedülálló komplexitású feladat volt, hiszen egy lé
nyegében földrengésre nem tervezett erőművet kellett 
egy jelentősebb megrázottságra megerősíteni és minő
síteni. Ez a projekt a paksi atomerőmű legnagyobb és 
másfél évtizedig tartó biztonságnövelő programja lett. 
A könnyen végrehajtható, legsürgősebb megerősítések 
egy előzetes, felülbecsült (0,35 g) földrengésterhelésre 
történtek. Ekkor a kábeltálcák, a villamos- és irányítás- 
technikai keretek, szekrények, az akkumulátortelepek 
rögzítésének ellenőrzése, a főépület különböző helyi
ségeit elválasztó, nem szerkezeti válaszfalak állékony
ságának ellenőrzése, illetve mindezek megerősítésének 
megtervezése és kivitelezése történt meg.

A bonyolultabb, komoly előkészítést igénylő meg
erősítések tervezése és kivitelezése az időközben 
pontosított (0,25 g )  terhelési jellemzők figyelembe 
vételével később zajlott. Két tipikus megerősítést mu
tat a 2. ábra. Az elvégzett munka jellemzésére elég 
egy számot ismertetni: több mint 2500 tonna acélszer
kezetet építettek be az erőmű megerősítésére.

A feladat megvalósíthatósága érdekében a szerke
zetek és a rendszerek dinamikai számításának módsze
rét és a minősítési eljárást azok biztonsági és földren-
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2. ábra. Tipikus megerősítések az épületszerkezetre (felül) és a cső
vezetékre (alul).

gés-biztonsági osztálya szerint differenciáltuk. Kombi
náltuk az atomerőmű tervezéséhez előírt, szabványos 
módszereket és az újraminősítéshez kidolgozott elem
zési és empirikus minősítési módszertant. A módszer
tan kiválasztását egyedülálló robbantásos kísérletekkel, 
próbaszámításokkal, numerikus kísérletekkel alapoz
tuk meg.

A program végén valószínűségi biztonsági elemzés 
igazolta, hogy az elvégzett intézkedések a biztonság 
megfelelő szintjét eredményezték.

A biztonsági földrengés elleni védelem jelenlegi, 
ismételt felülvizsgálata rámutatott a földrengésnek 
néhány olyan indirekt hatására, amelyek kiküszöbölé
sével a védettség szintje tovább növelhető. Az ezzel 
kapcsolatos javasolt intézkedések egy része olyan 
építmények, létesítmények földrengésre való minősí
tését célozza, amelyek nem rendelkeznek közvetlen 
nukleáris biztonsági funkcióval, de esetleges sérülé
sük gátolhatja egy nagyobb földrengés utáni helyzet
ben az általános mentési tevékenységet, vagy indirekt 
módon veszélyeztethet biztonsági szereppel bíró be
rendezést.

A felülvizsgálat során meghatároztuk, hogy a villa
mos betáplálás, illetve a végső hőelnyelő felé megva
lósított hűtési lehetőség tartós elvesztését a tervezési 
alapon túli földrengések mely szintje milyen eséllyel 
képes kiváltani, vagyis meghatároztuk e funkciók ter
vezésen túli földrengésekre vonatkozó tartalékait. Az 
eredmények alapján kijelenthető, hogy az érintett

pga  ,g
3. ábra. A villamos betáplálás földrengés miatti elvesztésének átla
gos valószínűsége a vízszintes talajfelszíni gyorsulás (alapkőzetre 
meghatározott) maximumának (PGA) függvényében.

rendszerek egy tervezési alapon túli földrengés ese
tén sem feltétlenül sérülnek meg, bár sérülésük esé
lye a földrengés erősségével növekszik.

A 3 • ábrán látható, hogy például a villamos betáp- 
lálási funkció elvesztésének átlagos valószínűsége 
0,46 g vízszintes gyorsulásnál éri el a 0,5 értéket, 
amely gyorsulás viszont már a 10"5/év körüli gyakori
sággal előforduló, vagyis a tervezési alapnál egy 
nagyságrenddel ritkább földrengésekre lenne jellem
ző. A tervezési alapnál mintegy 20%-kal nagyobb ter
helést okozó 0,3 g  vízszintes szabadfelszíni gyorsulás
nál a funkció elvesztésének valószínűsége kisebb, 
mint 10%.

Mint korábban említettük, az alacsonyabb gyorsu
lástartományokban meghatározó szerepet játszó sérü
lési mód a főépület süllyedését okozó talajfolyósodás. 
Értékeltük, hogy egy ilyen talajfolyósodás elleni véde
lem kialakítása, megerősítése mennyiben növeli meg 
a tartalékokat. Azt találtuk, hogy a tervezési alapnál 
nem sokkal erősebb földrengésekre a tartalékok nö
vekedésének mértéke számottevő. Erre vonatkozóan 
a védettséget fokozó javító intézkedést tűztünk ki. A 
tartalék várható növekedését mutatja a 3■ ábrán vé
kony vonallal rajzolt görbe.

Elárasztás elleni védettség
A helyi vízmércék segítségével gyűjtött jellemzők sta
tisztikai feldolgozása alapján megállapítottuk, hogy az 
atomerőmű telephelyének környezetében a 10"Vév 
gyakoriságú jegesárvíz szintje Bf 96,07 m, a jégmentes 
árvíz szintje Bf 95,51 m lehet.1 Mivel a telephely terep
szintje mind a két említett árvízszintnél magasabb, árvíz 
eredetű elárasztással az atomerőmű és alkotó rendsze
reinek tervezési alapjában nem kellett számolni.

Ismert, hogy az árvízvédelmi töltés a felvízi szaka
szon alacsonyabb, mint a telephely feltöltési szintje, 
valamint az árvízvédelmi töltés magassága az atom
erőművel szemben a Duna túlpartján is alacsonyabb, 
így a 10~4 eset/év gyakoriságnál ritkábban előforduló 
árvizek esetén a telephelytől északra lévő, valamint a 
túloldali alacsonyabb gátszinteken már mindenkép-

1 A ,,BP’ jelölés a Balti-tenger szintje fölötti magasságot jelenti.
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pen számítani lehet arra, hogy a gát mögötti területe
ket is elönti a folyó. Mindezek alapján viszont feltéte
lezhettük, hogy extrém árvizek a paksi telephelyhez 
nem juthatnak el.

A lehetséges legnagyobb, a bekövetkezési gyakori
ságtól független jégmentes árvízszint kiszámítását a 
valós mederviszonyokat és az árvízvédelmi töltések 
kialakítását figyelembe vevő egydimenziós áramlási 
modell segítségével is meghatároztuk, ennek értéke 
Bf 96,14 m [51.

A legkedvezőtlenebb árvízi esemény alapjául egy, a 
múltban kialakult legkedvezőtlenebb tartós nagyvízi 
helyzet, a Duna pozsonyi szelvényében 1965-ben le
vonult árhullám idősora szolgált. Mivel az akkor ott ta
pasztalt árvízhozam a helyi árvízvédelmi töltések koro
naszintje alatt maradt, az alapul vett árhullám vízhoza
mait úgy módosítottuk, hogy az árhullám vízhozam
csúcsa az árvízvédelmi töltés koronaszintjével legyen 
azonos szinten. Majd ezt az árhullámot megterheltük a 
bősi duzzasztómű lehetséges legkedvezőtlenebb (alví- 
zi additív hullámot eredményező) módon történő 
tönkremenetelének lehetőségével. A legkedvezőtle
nebb árhullám hatásának további fokozására feltéte
leztük, hogy ezzel egy időben a jelentősebb mellékfo

lyók maximális árhullámmal terhelik a Dunát, ekkor a 
mellékfolyók legnagyobb vízhozama éppen a Duna te
tőző vízhozama idején lép be a Dunába.

A modellel történt számítások szerint az atomerőmű 
alatt esetleg kialakuló jégtorlasz vagy jégdugó által elő
idézett nagy vízszintemelkedés hatására kialakuló hely
zetben sem várható Bf 95,90 m-t meghaladó vízszint.

Mindez azt jelenti, hogy az erőmű felőli töltéskoro
na szintjét meghaladó, vagy az annál magasabban el
helyezkedő atomerőművi terepszintet elérő vízszint 
kialakulása még extrém nagyvízi terhelések vagy jég
torlaszok kialakulása esetében sem lehetséges.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

FIZIKATANÍTÁS, DE MIVÉGRE?! Bognár Gergely
Révai Miklós Gimnázium, Győr

Az elmúlt másfél évtizedben a fizikatanítás fontossága 
megkérdőjeleződött. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a folyamatosan csökkenő óraszámok, az iskolai 
szertárak, előadók leépítése, megszüntetése. A tanári 
pályára jelentkezők száma gyakorlatilag a nullához 
konvergál, és a fizikát a kémia mellett a legnépszerűt
lenebb tantárgyak között találjuk. Az érettségi jelent
kezések száma is folyamatosan csökken, különösen 
érvényes ez emelt szinten. Ma ugyan nincsen napiren
den, de pár évvel ezelőtt a tantárgy megszüntetésé
nek ötlete, integrálása az egységes természetismeret
be is felmerült. Nem kérdés, hogy szeretett tárgyunk, 
a fizika általános és középiskolai oktatása végveszély
ben van. Sokak számára azonban nem egyértelmű, 
hogy miért kellene kiemelt forrásokat biztosítani a 
természettudományos tantárgyakra, különösen a fizi
kára. Rövid írásomban érveket szeretnék felsorakoz
tatni szeretett tárgyunk oktatása mellett.

Tudásalapú gazdaság

Sokat emlegetett kifejezés, hogy tudásalapú társadal
mat kell építeni, és az iskolában használható tudást

kell a gyerekeknek átadni, valamint az oktatási rend
szerünknek a munkaerőpiachoz kell igazodnia. A 21. 
század legfontosabb nyersanyaga nem az olaj és nem 
a földgáz, hanem a szakképzett, tehetséges munka
erő. Gyermekeinknek nem távoli országok betanított 
munkásaival kell versenyezniük, hanem olyan magas 
szinten képzett munkaerőt kell létrehoznunk, amely 
a világ egyetlen országában sem pótolható! Ennek 
egyedüli útja a magas színvonalú oktatás. Ha meg
nézzük, hogy milyen területeken kerülhetnénk ver
senyhelyzetbe, a következőket látjuk: gyógyszergyár
tás, autógyártás, elektronika, biotechnológia, infor
matika, logisztika, távközlés stb. és ezek integrálása. 
Kétségtelen, hogy egy magyarországi gyár, fejlesztő- 
központ telepítéséhez rengeteg jogászra, közgaz
dászra, humánerőforrás-menedzserre stb. van szük
ség, de a hangsúly nem rajtuk, hanem a természettu
dományosán képzett mérnökökön, gyógyszerésze
ken, vegyészeken stb. van. Hazánk versenyképessé
gének záloga a tudásalapú gazdaság, ez csak a ter
mészettudományos oktatás színvonalának emelésé
vel, a gyerekek motiválásával érhető el! A tudásalapú 
társadalom záloga a természettudományok oktatás
beli helyének megerősítése.

A FIZIKA TANÍTÁSA 55



Kompetenciafejlesztés fizikaórán

Oktatásügyünk elmúlt tíz éve a kompetenciafejlesz
téstől hangos. A felnövekvő nemzedéknek elsősorban 
nem a lexikális tudást kell átadni, hanem képességeit, 
készségeit, kompetenciáját kell fejleszteni, hogy az 
előtte álló új kihívásokhoz alkalmazkodhasson, és 
megfeleljen az élethosszig tartó tanulás követelmé
nyeinek. A kulcskompetenciák (szövegértés, írás-, 
számoláskészség) a figyelem középpontjába kerültek, 
és jelentős pluszforrásokkal támogatták ezek fejleszté
sét. (A források hatékony vagy éppen ellenkező elője
lű felhasználására rövid írásomban nem szeretnék 
kitérni.) Számunkra érdekesebb kérdés, hogy szere
tett tantárgyunk milyen kompetenciák fejlesztésében, 
kialakításában játszik szerepet.

Tisztelt Olvasómat nem sokat kell győzködni arról, 
hogy a számolással és logikával kapcsolatos kompe
tenciák fejlesztésére a fizika kiválóan alkalmas. A szö
vegértési kompetencia fejlesztése megjelenik a fizika
órákon is.

Fontos, bár kevésbé ismert kompetencia a techni
kai, a gépek, berendezések működtetéséhez, megjaví
tásához kapcsolódó képesség. A fizikaórán kitérhe
tünk különböző eszközök működési elvére, megvizs
gálhatunk egy-egy berendezést részletesen is, ezzel 
fejlesztve gyermekeink ez irányú kompetenciáját. A 
technikai tudás is az általános műveltség része. A 21. 
század emberének illik tudnia, hogyan működik (leg
alább elvi szinten) a CD, a robbanó motor, az atom
erőmű, a távcső, a rádió, az elektromotor stb. Mind
ezek fontos technikai berendezések, amelyekről első
sorban fizikaórákon eshet szó.

Korunk információs társadalmában elengedhetet
len a szelektálás, a valóban fontos információk ki
szűrése és igazságtartalmuk megállapítása. A sok
sok információ közül ki kell választani a számunkra 
fontosakat, és közöttük kapcsolatot teremtve feldol
gozni azokat. Bármennyire is furcsa és ortodoxnak 
tűnő nézet, de a hagyományos fizikapélda-megoldás 
pontosan ezt a készséget segíti elő. Egy viszonylag 
rövid, egy-két mondatos szövegből ki kell szűrni a 
lényegi információkat, meglévő tudásanyagunk se
gítségével rendszerezni azokat, kiválasztani a szá
munkra fontosakat, és végül kapcsolatot keresni kö
zöttük. Népszerűtlenek a számolós fizikapéldák, 
mégis ezek segítségével fejleszthetjük a diákok lé- 
nyegkiemelési készségét.

Az állásinterjúkat nézegetve -  az elvárások között -  
a nyelvtudás után a legtöbbször előforduló feltétel a 
kreativitás, magas fokú problémamegoldó-képesség. 
Ez a kompetencia természetesen több tantárgy kere
tein belül is fejleszthető, de az előbb említett fizika
példák különösen alkalmasak az önálló probléma
megoldó-képesség kialakítására. Az óraszámok drasz
tikus csökkentésének legnagyobb hibája nem a keve
sebb tananyag, hanem az, hogy heti 1-2 órában nem 
lehet a gyerekeket önálló problémamegoldásra nevel
ni, ezért fizikaórán gyermekeink problémamegoldó 
kompetenciáját csak korlátozottan tudjuk fejleszteni.

Gyermekeink a számítógép korában egyre inkább 
elszakadnak a valóságtól, és az internet virtuális vilá
gában élnek. Több krokodilt és oroszlánt látnak a 
képernyőkön, mint környezetünkben élő állatokat. 
Nem tudják mi a különbség a széna és szalma között, 
de ismerik a Mars kőzeteit, hiszen arról sokat olvas
hatunk az interneten. Jogos igényünk, hogy az új 
ismeretek mellett felnövekvő gyermekeink tisztában 
legyenek a hagyományosan fontos fogalmakkal, le
gyen elképzelésük arról, körülbelül mekkora egy 
méter, melyik folyadék miként folyik stb. A fizika 
amellett, hogy a rendkívül érdekes csillagászati isme
retekre is megtanít, a többi természettudománnyal 
együtt felvértez olyan fogalmakkal és mennyiségek
kel, amelyekkel mindennapi tapasztalati világunkban 
boldogulhatunk.

Használható tudás a demokrácia korában

Társadalmunk egyik legsajátosabb jellemzője a min
denhol jelenlévő demokrácia, és ezalatt nem feltétle
nül politikai berendezkedést értek. Ma már demokra
tikusan döntünk a lakógyűlésen a házfelújításról, az 
iskolában az osztály ballagási ruhájáról, városunkban 
az új út nyomvonaláról, atomerőmű építéséről, és 
még sok más fontos társadalmi kérdésről.

Ha korunk erkölcsi, gazdasági, politikai kérdéseit 
nézzük, nem kaphatunk teljes képet természettudo
mányos és különösen fizikai ismeretek nélkül. Néz
zünk néhány példát: globális felmelegedés, új ener
giahordozók, űrkutatás, tömegkommunikáció, ener
giatakarékosság stb. A demokrácia korában (ideális 
esetben) mi magunk dönthetünk sorsunk felől. Ha 
nincsenek megfelelő ismereteink és nem sajátítottunk 
el olyan kompetenciákat, amelyekkel az információ 
tengerében eligazodhatnánk, könnyedén félrevezet
hetnek, befolyásolhatnak bennünket. Végül úgy ve
szítjük el saját sorsunk irányítását, hogy észre sem 
vesszük, hogy mások akaratának megfelelően dön
tünk. A 21. század kihívásainak megfelelni kívánó 
társadalom nem szoríthatja a fizikát háttérbe!

Mindennapjainkban is számtalanszor ütközünk 
fizikához kapcsolódó problémákba: lakásunkat hőszi
geteljük 10 cm nikecell-réteggel, ezzel 20%-kal csök
ken a fűtési költségünk; érdemes-e 20 cm-rel szigetel
ni, és így 40%-ot spórolni? Netán 110 cm-es szigetelés
nél már mi termelnénk energiát? Engedjük-e, hogy 
társasházunk tetején mobiltelefon-átjátszó állomás 
épüljön? Félünk-e az atomenergiától? Támogassuk-e a 
szélenergia alkalmazását? Nyári nagy melegben hűt- 
hetjük-e lakásunkat úgy, hogy hűtőnk ajtaját nyitva 
hagyjuk? Támogassuk-e az alapkutatásokat, vagy csak 
az alkalmazott tudományokkal törődjünk? A példákat 
még hosszan sorolhatnám. Végül ne feledkezzünk el 
az áltudományok sokaságáról, amelyek szinte kivétel 
nélkül a naiv emberek megtévesztését és kifosztását 
célozzák meg. Ha nem vagyunk felvértezve alapvető 
természettudományos ismeretekkel, könnyen kisebb 
vagyonokat fizethetünk ki feleslegesen.
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Zárszó

A meglehetősen széles körben elfogadott nézettel 
szemben a fizika nem fölösleges tantárgy, amit csak a 
diákok bosszantására hagytak a tantervben, hanem az 
egyik legfontosabb tudásbázis. Az általános és a kö
zépiskolai fizikaoktatást meg kell menteni!

1. Versenyekkel, kötelező pontszámítással, kötele
ző természettudományos érettségivel, folyamatos mé
diajelenléttel stb. vissza kell állítani a tárgy megbe
csültségét és elfogadottságát!

2. A pedagógusbéreket a diplomás átlagbérekhez 
kell igazítani, így a természettudományokban jártas fia
talok nem kizárólag a sokkal több pénzzel kecsegtető 
mérnökszakmákat választják, hanem tanárnak is jelent
keznek. Ehhez a tanárképzést is újra kell gondolni!

3. Az óraszámokat azokban az évfolyamokban, 
ahol van fizika, minimum heti kettőre kell növelni!

4. Forrásokat kell biztosítani az iskolai szertárak 
fejlesztésére, fenntartására, és kötelezően elő kell írni 
a tanári és tanulói kísérleteket!

5. Végül a hagyományos fizikatanítás értékeit meg
őrizve, újra kell gondolni a tananyagot a kor kihívá
sainak megfelelően!

A fent felsorolt öt pont megvalósítása nem kevés 
anyagi és társadalmi erőforrást igényel, különösen a 
válsággal sújtott években.

Ha azonban nem mentjük meg a természettudo
mányos oktatást, azzal az elkövetkező generációkat a 
fejlett technikai társadalmakhoz való csatlakozás és 
a tudásalapú önálló véleményalkotás lehetőségétől 
fosztjuk meg!

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

6. Optika

A tanulókkal elvégeztetett 
kísérlet hatékonyságát 
senki sem vitatja. Ám az 
ezekhez szükséges eszkö
zök vagy drágák, vagy 
csak „egyszer használato
sak”, gyakran megbízha
tatlanok. Vannak eszkö
zök, amelyek szinte el- 
pusztíthatatlanok, ilyen a 
PÉT palack, amelyből 
sokféle alakú és méretű ta
lálható. Nagy örömmel fe
deztem fel, hogy egy ha
zai gyártó 200 ml-es, víz
tisztán átlátszó, gömb alakú palackban (2. ábra) forgal
maz folyékony szappant. Rögtön beszereztem többet is. 
(Fellelhetőségükre néhány interneteim az írás végén!)

Buborékmentesen feltöltöttem az egyiket vízzel 
(sűrűsége 1,00 g/cm3, törésmutatója (nD) 1,3330), a 
másikat glicerinnel (sűrűsége l,26l g/cm3, törésmuta
tója (nD) 20°C-on 1,4729), a harmadikat csak lezár
tam. Már kezdhetünk is megfigyelni és kísérletezni. A 
folyadékkal töltött flakonok gyűjtőlencseként működ
nek, a levegővel teli pedig a tükröződéseket leszámít
va nem változtat a látott képen (2. ábra).

Kísérleteink folyatatásához kell még egy flakon. Ez 
akkor felel meg, ha átlátszó, alakja hasonlít egy tégla
testhez, legyen legalább két párhuzamos oldala és 
gömbflakonunk férjen be a száján. A flakon helyett 
kis méretű akváriumot is használhatunk, itt is fontos, 
hogy gömbflakonunk férjen el benne.

Ha párhuzamos oldalú tartályunkat vízzel töltjük 
meg és belehelyezzük gömbflakonjainkat, ismét ta
nulságos látványban lesz részünk (3■ ábra). A glice
rinnel töltött gömb továbbra is gyűjtőlencseként 
fogja mutatni a világot, hiszen a glicerin törésmuta
tója nagyobb a vízénél. A vízzel töltött szinte nyom-

1. ábra. A folyékonyszappan- 
tartó palack.

2. ábra. Levegőben az üres palack nem változtat a képen, a víz- és a glicerintöltet gyűjtőlencsévé alakítja azt. A nagyobb törésmutatójú gli
cerinnel erősebb lencse készült.
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3. ábra. Vízzel teli edényben a glicerinnel töltött palack továbbra is gyűjtőlencseként viselkedik, most a vízzel teli nem változtat a képen, 
míg a levegőt tartalmazó palackból szórólencse lett.

talanul tűnik el szemünk elől, itt a törésmutató a 
flakonon kívül és belül megegyező. A levegővel töl
tött az, amely talán a legtöbb figyelmet érdemli. A 
flakon belsejében a levegő törésmutatója kisebb, 
mint a körülötte lévő vízé, így szórólencseként fog 
viselkedni! Figyeljük meg, hogy szórólencsénk szé
lei ezüstösen csillognak, amikor elmerítjük a vízben.

Az ezüstösen csillogó részen a teljes visszaverődés 
jelensége figyelhető meg.

Internetes palacklelőhelyek: http://www.kellneked.com/alegjobb/
termekismerteto/egyeb-termekek/gomb-flakon-adagolo-pumpaval
http://www.unitron.hu/index2.php?tcskod=6&lang=hu&page=
3&tvezer=l&PHPSESSID=2e5b36960655ddc664ee59425cOf6l8d
http://picitzsike.dyndns.org/webshop/product.php?id_product=55

2011. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES
EREDMÉNYHIRDETÉSE ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

A 2011. évi Eötvös-versenyt október 14-én rendezték 
meg, az ünnepélyes eredményhirdetésre november 
25-én 15 órakor került sor az ELTE TTK Lóczy Lajos 
termében.

A megjelenteket R a d n a i G yu la , a versenybizottság 
elnöke köszöntötte. Az ünnepség első részében az 
utóbbi évek hagyományának megfelelően kivetítette 
és felolvasta az 50, illetve 25 évvel ezelőtti feladato
kat, ismertette a versenyek helyezettjeit, akiket igye
kezett felkutatni és meghívni, végül bemutatta a jelen
lévő egykori díjazottakat.

Az 1961. évi verseny

1. f e la d a t
1 m hosszú, 0,25 g/cm3 sűrűségű vékony fapálcát 

víz felszíne felett lógatunk úgy, hogy alsó vége 2 m-re 
van a víz színe felett. A pálcát elengedjük.

Vízbe esve milyen mélyre süllyed le a pálca a víz
ben? Mi történik, ha a pálcát 0,5 m magasról ejtjük le? 
Mi történik, ha a pálcát a víz színe alól indítjuk el úgy, 
hogy felső vége indításkor 10 cm-re van a víz szintje 
alatt? Mi történik, ha ezt 0,75 g/cm3 sűrűségű pálcával 
tesszük meg?

Minden súrlódás és közegellenállás elhanyago
landó.

2. f e la d a t
Kapcsolásunkban a föld és В  

pont közé hosszabb idő óta 300 
V egyenfeszültség van kapcsol
va. Az R  ellenállások mindegyi
ke 100 Q-os és az L tekercs ön
indukciója 10 H. А К  kapcsolót 
hirtelen kikapcsoljuk.

Mennyivel ugrik az A pont 
feszültsége közvetlenül a kap
csoló megszakítása után (példá
ul ezredmásodpercen belül)?

3- f e la d a t
Ostornyél egyik végére vékony cérnaszálon el

enyésző tömegű tollpihét kötünk, és körbe forgatjuk. 
Milyen pályán mozog a pihe?

A megoldásokat és a díjazottak névsorát a Versenybi
zottság akkori elnöke, Vermes M iklós ismertette a Kö
zép isko la i M atem atika i Lapok 1962. évi 1-2. számában.

Radnai tanár úr bemutatta a 3- feladat Vermes Mik
lós által közölt tömör, ötletes megoldását.

A pihére jellemző, hogy nincs tömege, súlya, és 
csak a közegellenállási erő hat rá. Az R =  А О  hosszú
ságú pálca végére L =  AB  hosszúságú fonálra kötött 
pihére az F  közegellenállási erő a sebesség irányával
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ellentétesen hat, tehát a 
fonál iránya a pihe pá
lyakörének érintője. A 
bot vége R = AO sugarú 
kört ír le. A pihe pálya
körének x  sugarát Tha- 
lész-körrel kapjuk meg: x  
= (R2-L 2j v2. Ha a cérna 
hosszabb, mint a pálca, 
akkor nincs stabil pálya.

Az 50 évvel ezelőtti 
verseny I. helyezettje Za
kariás László a budapesti 
Piarista Gimnázium tanulója, tanára Kovács Mihály. II. 
díjat kapott Fritz József a mosonmagyaróvári Kossuth 
Lajos Gimnázium tanulója, tanára Németh Béláné. Di
cséretben négyen részesültek: Bollobás Béla a buda
pesti Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban 
Csernák Emil tanítványa, Molnár Emil a győri Révai 
Gimnáziumban Bőnyi Mihály tanítványa, Perjés Zoltán 
a budapesti Piarista Gimnáziumban Kovács Mihály ta
nítványa és Sólyom István a budapesti Vörösmarty 
Gimnáziumban Óhegyi Ernő tanítványa.

Az 1961. évi verseny díjazottjai közül jelen volt Za
kariás László, Fritz József és Molnár Emil.

Elsőként Zakariás László olvasta fel visszaemlékezé
sét. Gondosan megfogalmazott mondatokban hálával és 
szeretettel emlékezett meg volt iskolájáról a budapesti 
Piarista Gimnáziumról, Kovács Mihály tanár úrról, aki 
nemcsak fizikatanára, hanem osztályfőnöke is volt.

„... Az első hónapok nagyon keservesen teltek: egy- 
re-másra vittem haza a rossz jegyeket. Az, hogy nem 
hagytam ott akkor az iskolát, és négy év múlva kitűnően 
érettségiztem, majd részt vettem az Eötvös-versenyen, 
jórészt Kovács tanár úrnak köszönhető. Az útmutatása 
egyszerű volt: »Fiam, dolgozni kell. Az eredmények 
majd megjönnek.« Hát dolgoztam. És a jegyeim egyre 
jobbak lettek. Hozzászoktunk a követelményekhez. Az 
iskola nem szigorú volt, hanem igényes. Ez az igényes
ség -  lassan-lassan -  számunkra is természetessé vált. ...

1. kép. Radnai Gyula, a kivetítőn két ötven éves kép a KöMaL-ból: 
Fritz József és Molnár Emil.

A kedvenc tantárgyam természetesen a fizika volt. 
Kovács tanár úr minden eszköz nélkül is nagyon 
szemléletesen tudott magyarázni. Kezével a levegőbe 
rajzolta a kísérletet: »Én már látom, már a vak is látja, 
no ki látja még?« És láttuk. Értettük. Persze ennek elle
nére, mindig sokat dolgozott azon, hogy érdekes kí
sérletekkel támassza alá a magyarázatát. Ha kellett, 
maga készített eszközöket a szemléltetéshez. ...

Gondolkodását a lényeglátás jellemezte. Minket is 
erre nevelt. Megkülönböztetni a probléma szempont
jából fontos és lényegtelen dolgokat, az utóbbiakkal 
nem foglalkozni: ezek csak elvonják a figyelmet a 
lényeges összefüggések fölismerésétől. ...

A műszaki egyetemre első próbálkozásra nem vet
tek föl. Ősszel kihirdették az Eötvös-verseny eredmé
nyét. Első díjat nyert Zakariás László, az Elektronikus 
Mérőkészülékek Gyárának dolgozója. »Te miért nem 
akarsz egyetemre menni?« kérdezte egy társam. Csak 
mosolyogtam. A műszaki egyetemre második próbál-

2. kép. Az ötven évvel ezelőtti versenyen kiemelkedően szereplők: Zakariás László (I. díj), Fritz József (II. dij) és Molnár Emil (dicséret).
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kozásra sem vettek föl. Fellebbeztünk. A fellebbezést 
elutasították. A minisztériumi fellebbezéshez csatoltuk 
az Eötvös-verseny eredményét. Szeptember végén, a 
születésnapomon, levél érkezett a minisztériumból. 
Örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert a Budapesti 
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára. Én voltam 
a világ legboldogabb embere.”

Fritz József jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem 
Differenciálegyenletek Tanszékének egyetemi tanára, 
akadémikus. Visszaemlékezésében elmondta, hogy a 
középiskolában kezdetben a matematika iránt érdeklő
dött, de főleg tanárának köszönhetően IV. osztályos 
korára megszerette a fizikát. Egyetemi tanulmányait az 
ELTE TTK fizikus szakán kezdte, majd két tanév után 
matematikusként folytatta. Úgy gondolta ugyanis, hogy 
a fizika megértéséhez a matematikán keresztül vezet az 
út. Jelenleg a hidrodinamika mikroszkopikus elméleté
vel foglalkozik, ami akár a fizika fejezete is lehetne. 
Ebből kiindulva a továbbiakban a fizika és a matema
tika kapcsolatáról beszélt Galileitől napjainkig.

Molnár Emil matematika-fizika-ábrázoló geometria 
szakot végzett, ma a Budapesti Műszaki Egyetem Geo
metria Tanszékének professzora. Ő is megemlékezett 
egykori tanárairól. Matematikára édesapja tanította, 
fizikatanára Bőnyi Mihály volt, de nagyon sokat kö
szönhet a Középiskolai Matematikai Lapok akkoriban 
indult fizika pontversenyének is. Központilag szerve
zett szakkörük meghívott előadói voltak többek között 
Vermes Miklós és Abonyi Iván. A verseny második fel
adatát nem tudta megoldani, a harmadikra viszont Ver
mes tanár úréval egyenértékű megoldást adott.

Az 1986. évi verseny

1. feladat
Egy 15 kg tömegű test 

súrlódásmentesen csúszik 
végig egy szinusz alakú 
lejtőn. Amikor A-ban van, 
akkor sebessége v0 = 6 
m/s, és ekkor éppen nem 
nyomja a lejtőt.

Mekkora erővel nyomja a lejtőt, amikor C-ben van? 
AB = 1,4 m, g = 10 m/s2.

2. feladat (Szegedi Ervin)
Egy A = 0,548 cm2 keresztmetszet területű, alul zárt,

felül nyitott, 152 cm hosszú cső alsó felében 304 K 
hőmérsékletű levegő, felette 
higany van. Az elzárt levegő 
hőmérsékletét lassan emeljük.

a) Legalább hány fokra kell ’ 
emelnünk a levegő hőmér
sékletét, hogy az összes hi
gany távozzon a csőből?

b) Eközben mennyi hőt kell 76 
a levegővel közölnünk?

A külső levegő nyomása 76 
cm magas higanyoszlop nyo- , 4  = 0,548 cm2

(Vermes Miklós) 
A

másával tart egyensúlyt. Ezen a nyomáson, 304 K hő
mérsékleten a levegő sűrűsége 1,2 g/dm3. A levegő 
fajhője állandó térfogaton cv = 0,75 J/gK. A higany és 
az üveg hőtágulásától eltekintünk.

3. feladat
Egy kondenzátor a és 

b méretű lemezeinek sík
jai cp szöget zárnak be.

Mekkora a kondenzá
tor kapacitása?

A megoldásokat és a díjazottak névsorát Vermes Mik
lós ismertette a Középiskolai Matematikai Lapok 1987. 
évi 2. számában.

Az 1986. évi versenyen I. díjat ketten kaptak egyen
lő helyezésben, Kaiser András és Kobári Zsolt. Mind
ketten a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnö
ki Karának hallgatói, a budapesti Fazekas Mihály Gya
korló Gimnáziumban érettségiztek, mint Horváth 
Gábor tanítványai.

II. díjat kapott Drasny Gábor, a budapesti Fazekas 
Mihály Gyakorló Gimnázium III. osztályos tanulója, 
tanára Horváth Gábor.

III. díjat öten kaptak. Jakovác Antal honvéd, aki a 
budapesti Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban 
érettségizett, mint Kelemen László tanítványa. Ligeti Zol
tán és Montágh Balázs, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Természettudományi Karának fizikus, illetve 
matematikus hallgatói, mindketten a budapesti Fazekas 
Mihály Gyakorló Gimnáziumban érettségiztek, mint 
Horváth Gábor tanítványai. Cynolter Gábor és Gyuris 
Viktor, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázi
um IV. osztályos tanulói, tanáruk Horváth Gábor.

Dicséretet ketten kaptak egyenlő helyezésben. 
Benczúr András a budapesti Fazekas Mihály Gyakor
ló Gimnázium IV. osztályos tanulója, tanára Horváth 
Gábor; és Török Balázs a budapesti I. István Gimná
zium végzős tanulója, tanára Moór Ágnes.

A bizottság dicsérőleg állapította meg, hogy a 2. 
feladatra kiemelkedően szép megoldást adott Majoros 
László, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimná
zium IV. osztályos tanulója, tanára Horváth Gábor.

Radnai tanár úr a KöMaL arcképcsarnokából ki
gyűjtötte és kivetítette a díjazottak egykori fényképeit.

A 25 évvel ezelőtti verseny mindkét I. helyezettje 
megjelent.

Kohári Zsolt gimnáziumi fizikatanára, a teremben is 
jelenlévő Horváth Gábor szerepét emelte ki abban, 
hogy sikeres lehetett az Eötvös-versenyen. A Buda
pesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán vég
zett, ma ott oktató, informatikát tanít. Reméli, hogy 
abból a szemléletből, amit volt tanáraitól kapott, okta
tóként minél többet sikerül továbbadnia.

Kaiser András köszönetét mondott egykori tanárai
nak és osztálytársainak, akiknek jelentős szerepük 
volt az eredmények elérésében. További sikereket 
kívánt a mai diákoknak, illetve arra kérte őket, hogy 
fordítsanak figyelmet a politika, a gazdaság és a pénz
ügyek világára is, mert az országnak jelenlegi helyze-

(Vermes Miklós)
a
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3. kép. A negyedszázaddal ezelőtti két I. díjas: Kohári Zsolt és Kaiser András.

tében szüksége van jól felkészült, függetlenül gondol
kozó, okos emberekre.

Drasny Gábor az ELTE TTK matematikus szakán vég
zett, tizenkét éve él az Amerikai Egyesült Államokban, 
az IBM-nél chipek tervezését és ellenőrzését segítő 
szoftvereket tervez. Ő levélben köszöntötte a verseny
zőket. „Nagy volt az örömöm, amikor kiderült, hogy 
második díjat kaptam. Tovább növelte a boldogságot, 
hogy a tíz díjazottból 8 iskolatársam volt, sőt mindnyá
jan Horváth Gábor tanár úr tanítványai voltunk, akinek 
sokat köszönhetünk. Azt hiszem, ennek a 25 évvel ez
előtti versenynek az igazi nyertese ő volt.”

A szintén Amerikában tartózkodó Gyuris Viktor is 
levélben szólt a versenyzőkhöz. „Huszonöt éve ma
gam is közöttetek ültem. A fizika és a matematika töl
tötte ki az iskolai és szabadidőm nagy részét. Taná
raimtól -  Horváth Gábortól, Honyek Gyulától és Gnä
dig Pétertől (ismerősek a nevek?) olyan lelkesedést 
kaptam, ami teljesen magával ragadott. A tárgy oly 
végtelen egyszerűnek tűnt. Oly átlátható és tiszta....” 
Ma ő is szoftverkészítéssel foglalkozik.

A leveleket Honyek Gyula 
és Vigh Máté, a Versenybizott
ság tagjai olvasták fel.

Cynolter Gábor elméleti 
fizikusként az ELTE-n dolgo
zik, azokban a napokban egy 
szemináriumon Bécsben tar
tózkodott.

Az 50, illetve a 25 évvel ko
rábbi versenyek felidézése után 
az ünnepség rendhagyó mó
don, az I. díj átadásával folyta
tódott. Radnai tanár úr köszön
tötte Kroó Norbertét, az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat elnökét 
és megkérte, hogy adja át az I. 
díjat. Mielőtt ez megtörtént vol
na, Kroó Norbert röviden szólt 
a megjelentekhez.

„Miközben hallottam a dicsérő mondatokat, egy 
olyan mondás jutott eszembe, amely most mind a ta
nárkollégáknak, mind a fiataloknak szól. Annak idején 
Newton a következőt mondta: ha netán az történt, hogy 
én messzebbre láttam, mint a kortársaim, az azért volt, 
mert óriások vállán állhattam. Azok a sikerek, amelye
ket a fiatal kollégák példamegoldásban elértek azt jelen
tik, hogy szerencsére Magyarországon is vannak még 
óriások. Ezt különösen akkor fontos hangsúlyozni, ha 
azt látjuk, hogy például a Debreceni Egyetemre ketten 
jelentkeztek fizikatanárnak. Tudjuk, hogy százas nagy
ságrendű fizikatanár vonul nyugdíjba évente. Vészha
rangot kell kongatni, és a vészharang akkor szól a leg
hangosabban, ha azt egyre többen kongatják.”

A fiatalokhoz szólva idézte kedvenc tanárát. „Ha 
nagyon pontosan tudod, hogy mit akarsz, és azt elég 
erősen akarod, akkor azt el is fogod érni. Ez persze 
nem megy magától. Senki se felejtse el, hogy munka 
nélkül nincs eredmény.”

A körülmények ma zavarosabbak, mint korábban 
voltak, ebben helyesen tájékozódni legalább olyan 

fontos, mint fizikafeladatokat 
jól megoldani. A továbbiakra 
mindenkinek sok sikert és 
örömöt kívánt.

Kroó professzor mellett 
Csernik Kornél a MÓL képvise
letében és Kürti Jenő, Társula
tunk főtitkára adta át a díjat.

A 2011. évi verseny I. helye
zettje Budai Ádám a Budapesti 
Műszaki Egyetem BSc hallgató
ja, aki a miskolci Földes Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett, 
mint Bíró István és Zámborsz- 
ky Ferenc tanítványa.

Radnai tanár úr bejelentette, 
hogy az első helyezett 30000 
Ft pénzjutalomban is részesül. 
A MÓL által nyújtott támoga
tásból a díjazott versenyzők

4. kép. Kürti Jenő, Csernik Kornél és Kroó Norbert átadják az I. díjat Budai Ádámnak.
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tanárai 20000 Ft-os kedvezménnyel vehetnek részt a 
2012. évi fizikatanári ankéton. A jelenlévő tanárok 
továbbá választhatnak a kiállított könyvekből, melyek 
a Typotex és a Vince Kiadó adományai.

Kroó Norbert köszönetét mondott a MÓL nagyvo
nalú anyagi támogatásáért.

A továbbiakban a szokásos módon folytatódott a 
rendezvény. Radnai tanár úr egyesével haladva kivetí
tette és felolvasta a feladatokat, majd részletesen is
mertette a megoldásokat. A harmadik feladat eredmé
nyeit kísérletben is megvizsgáltuk.

A 2011. évi verseny

1. feladat
Pályafutásuk végén a sorsukra hagyott műholdak a 

sebesség négyzetével arányos légellenállási erő hatá
sára fokozatosan veszítenek mechanikai energiájuk
ból, és végül a légkör sűrűbb rétegeibe érve elégnek. 
Belátható, hogy az eredetileg körpályákon keringő 
műholdak a Föld felszínéhez közeledve mindvégig 
közelítőleg körpályákon haladnak, miközben a „kör
pályák” sugara lassan csökken.

Tegyük fel, hogy egy m0 = 500 kg tömegű műhol
dat, amely az Egyenlítő síkjában, h = 400 km-es ma
gasságban körpályán kering, magára hagynak! A 
műholdra ható légellenállási erőt az P* ~  Kp v2 alak
ban adhatjuk meg, ahol K= 0,23 m2, p a levegő sűrű
sége a műhold magasságában, v pedig a műhold se
bessége.

a) Határozzuk meg a műhold sebességváltozását, 
miközben pályamagassága a felére csökken (h —» k/2)\

b ) A légellenállási erő, valamint a műholdra ható 
két erő (gravitációs és légellenállási) eredőjének pá
lyamenti (érintőleges) összetevője között egy egysze
rű összefüggés állapítható meg. Hogy szól ez?

c) Mekkora a levegő sűrűsége h l 2 = 200 km ma
gasságban, ha itt egy fordulat alatt a műhold pályasu
gara 100 m-rel csökken?

A megoldáshoz szükséges további adatokat táblá
zatokból vehetjük.

2 . feladat
Egy függőlegesen álló, henger alakú zárt tartály 

magassága legyen 20 cm! Tegyük fel, hogy a tartály 
falának és belső tartalmának hőmérséklete huzamos 
ideje T= 1 °C! A tartalom pedig egy, a tartály alaplap
ját borító papírvékonyságú vízréteg és fölötte ennek a 
telített gőze, más semmi. Az oldalfalat hőszigetelőnek 
tekinthetjük, az alap- és fedőlap azonban igen jó hő
vezető vékony fémlemez, amelyek hőmérsékletét 
kívülről szabályozhatjuk.

A lehetőséggel élve emeljük a fedőlap hőmérsék
letét Tj = 100 °C-ra, miközben az alaplap hőmérsék
letét T = 1 °C-on tartjuk, és gondoskodjunk róla, 
hogy ezek az értékek elég sokáig így maradjanak! 
Várjuk meg, amíg az edényben kialakul a víz, illetve 
a gőz új stacionárius állapota, amely már nem válto
zik tovább!

5. kép. Ajtay János a 3. feladat kísérleti összeállításával.

a) A korábbi egyensúlyi állapothoz képest megvál- 
tozott-e említésre méltó mértékben a gőzállapotban 
lévő vízmolekulák száma, és ha igen, akkor nőtt vagy 
csökkent?

b) Vajon mi lenne a válasz, ha a kezdeti állapotban 
a vízréteg magassága 10 cm lenne?

3- feladat
Egy toroid (úszógumi) 

alakú „sovány” vasmagra 
szimmetrikus elrende
zésben három egyforma 
„kövér” elektromágneses 
tekercs van felfűzve az 
itt látható ábra szerint.
Az első tekercsre váltó
áramú feszültségforrást 
kapcsolunk, a második 
tekercs kivezetéseit szabadon hagyjuk, a harmadik 
tekercs csatlakozóira pedig voltmérőt kötünk. Ekkor a 
voltmérő a feszültségforrás effektiv értékének felét 
mutatja.

Ezután a második tekercs kivezetéseit a K kapcso
lóval rövidre zárjuk. Mit mutat ebben az esetben a 
voltmérő?

Útmutatás: A tekercsek ohmos ellenállása elhanya
golható, a feszültségforrást és a voltmérőt ideálisnak 
tekinthetjük. A vasmag mágneses permeabilitása nem 
függ a mágneses fluxustól.

Az első feladathoz Honyek Gyula és Kürti Jenő fűzött 
megjegyzést. Honyek tanár úr utalt a feladat véletlen 
aktualitására, a NASA Felső Légköri Kutató Műholdjá
nak (UARS) közelmúltbeli, Csendes-óceánba való le
zuhanására.

A harmadik feladat egy lehetséges másik megoldá
sát vázolta hozzászólásában Zakariás László.

A 2011. évi feladatsor megoldása várhatóan a Kö
zépiskolai Matematikai Lapok 2012. évi 3. számában 
jelenik meg.

A megoldások ismertetése után, a megkezdett sor
rendben folytatódott az eredményhirdetés. A díjakat a 
továbbiakban Kürti Jenő és Csernik Kornél adta át.
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6. kép. Első sor (balról jobbra): Szabó Attila, Budai Ádám, Jéhn Zoltán, Kalina Kende, Molnár 
Emil. Második sor: Jenei Márk, Bolgár Dániel, Batki Bálint, Kovács Péter, Forman Ferenc. Harma
dik sor: Kohári Zsolt, Kaiser András.

II. helyezést hárman értek el: Jéhn Zoltán, a Buda
pesti Műszaki Egyetem fizika szakos BSc hallgatója, 
aki a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnáziumban 
érettségizett, mint Koncz Károly és Kotek László ta
nítványa.

Kalina Kende, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Természettudományi Karának matematika szakos 
BSc hallgatója, aki a budapesti Fazekas Mihály Gya
korló Gimnáziumban érettségizett, tanárai voltak Hor
váth Gábor, Csefkó Zoltán és Szokolai Tibor.

Szabó Attila a pécsi Leőwey Klára Gimnázium 11. 
évfolyamos tanulója, felkészítő tanárai Simon Péter és 
Kotek László.

III. díjat ketten vehettek át: 
Bolgár Dániel a pécsi Leőwey 
Klára Gimnázium 12. évfolya
mos tanulója, felkészítő taná
rai Almást László és Simon 
Péter.

Kovács Péter az ELTE Apá
czai Csere János Gyakorlógim
názium 12. évfolyamos tanuló
ja, tanára Pákó Gyula.

Dicséretben hárman része
sültek: Batki Bálint, a Buda
pesti Műszaki Egyetem fizika 
szakos BSc hallgatója, aki az 
ELTE Apáczai Csere János 
Gyakorlógimnáziumban érett
ségizett, mint Zsigri Ferenc 
tanítványa. Forman Ferenc, az 
ELTE Radnóti Miklós Gyakor

lógimnázium 10. évfolyamos tanulója, felkészítő taná
ra Honyek Gyula. Jenei Márk, a budapesti Fazekas 
Mihály Gyakorló Gimnázium 11. évfolyamos tanulója, 
Dvorák Cecilia és Csefkó Zoltán tanítványa.

A II. és III. helyezést elért versenyzők pénzjutalom
ban, a dicséretet kapott tanulók könyvjutalomban része
sültek, továbbá valamennyi díjazott átvehette a Nemzeti 
Tankönyvkiadó Ember a Holdon című kiadványát.

Az ünnepség végén Radnai tanár úr köszönetét 
mondott a támogatóknak és meghívta a résztvevőket 
az állófogadásra, amelynek anyagi hátterét a Ramasoft 
Zrt. biztosította. Elkészült a szokásos csoportkép is a 
2011. évi verseny díjazottjairól.

K Ö N Y V E S P O L C

METEOR Csillagászati Évkönyv 2012
Magyar Csillagászati Egyesület Budapest 2011, 344 oldal

A Csillagászati Évkönyv azoknak készül, akik érdek
lődnek a csillagos ég látványa és a róla szerezhető 
aktuális tudásunk iránt. A csillagos ég látványa ugyan 
egy városi ember számára csak szervezés és utánajá
rás révén áll elő, ám ha mégis összejön, jogos igény, 
hogy minél többet tudjunk az elénk tárulóról. Ezt 
szolgálja a kiadvány több mint felét kitevő Kalendá
rium.

A Kalendárium hagyományos naptár-része min
den hónapban két oldal táblázattal kezdődik, amely 
a Nap és a Hold kelési, delelési és nyugvási időpont
jait, a Julián-dátumot és a greenwichi csillagidőt, va
lamint az adott napon megülhető névnapokat tartal
mazza.

A déli és az északi égbolt hó közepi térképvázlatai 
alatt a bolygók havi megfigyelhetőségi adatai, majd az 
Eseménynaptár találhatók. Az eseménynaptár napról 
napra megadja a jellegzetes együttállásokat, szélső 
helyzeteket, észlelni érdemes jelenségeket. Általában 
szó van a fontosabb üstökösökről, néha együttérző, 
családias stílusban: „C/2006 S3 (LONEOS)... Unalmas 
csillagkörnyezetben, a Libra csillagképben tart nyugat 
felé...” (101. oldal).

Minden hónapra jut egy vagy több évforduló, ami 
egy-egy tudománytörténeti értekezés alapjául szolgál. 
A Hold csillagfedéseit havonta egy táblázat foglalja 
össze; ugyancsak minden hónapban szerepelnek a 
Jupiter-holdak és a legfényesebb Szaturnusz-holdak
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láthatósági ábrái. Minden hónaphoz tartozik egy vagy 
több esszé, valamely csillagászati jelenségkör össze
foglalása, elemzése.

Ilyen tanulmány írja le az év csillagászati esemé
nyét a június 6-án, szerdán zajló Vénusz-átvonulást. 
„A látványosság napkeltekor már zajlik, és helyi idő 
szerint röviddel hét óra előtt ér véget, azaz kicsivel 
több mint egy órán át láthatjuk a Vénusz csöppnyi 
korongját a Nap fényes arca előtt. Amint azt a 2004-es 
esemény során már megtapasztalhattuk, szabad szem
mel is látható lesz az apró foltocska -  természetesen a 
Nap megfigyeléséhez kötelező védőfelszerelés hasz
nálata mellett” (85. oldal). Aki ezt elmulasztja, az egy
úttal le is mond erről a fajta személyes élményről, 
lévén a következő Vénusz-átvonulás 105 év múlva 
esedékes.

A Kalendáriumot 16 oldalnyi színes képmelléklet 
követi, a következő tanulmányok ábrái, illusztrációi. 
Ám mielőtt érdekünk fűződne a képekhez a szövegek 
megértése végett, örömünket lelhetjük bennük a leg
egyszerűbb kanti értelemben.

A 130 oldal terjedelmű nyolc cikk azokhoz is szól, 
akik amatőr szinten sem gyakorolják a csillagászko
dást. Galántai Zoltán a 2012-es világvége ürügyén 
tekinti át a civilizáció fenyegetettségének legfonto
sabb szempontjait. A jövőkutató sok megközelítési 
lehetőséget kínál: „...valószínűtlennek tűnik, hogy 
akár az ember, akár bármilyen élet létezhetne, ha 
nem került volna sor látványos kozmikus katasztrófák 
sorozatára, mint amilyenek azok a szupernóva-robba
nások is voltak, amelyek kitermelték a vérünkben is 
megtalálható vasat és kalciumot” (182. oldal).

Földhözragadtabb szempontból is felvethető a kér
dés: „De valójában azt sem tudjuk, hogy miként kel
lene értelmezni az »egész civilizáció« pusztulását. A 
Nyugat-római Birodalom bukása nem jelentette Bi
zánc bukását is, és még amikor az egész akkor ismert 
világon végigsöpört az 1347-es pestis ...akkor ez az 
addig vezető szerepet betöltő muszlim civilizáció ha
nyatlását -  és ezzel párhuzamosan a nyugati felemel
kedését eredményezte” (185. oldal). A szerző gondos 
kockázatelemzés, valamint az áltudományok szere
pének taglalása után joggal jut arra a következtetés
re, hogy „abban viszont teljesen biztosak lehetünk, 
hogy újabb világvége-elméletek a jövőben is lesz
nek” (192. oldal).

Keresztúri Ákos a naprendszerbeli újdonságok 
közül hatot válogatott ebbe az évkönyvbe. A 2009- 
ben a Hold déli pólusánál lévő kráterben létrehozott 
robbantás elemzéseinek eredményét foglalja össze: 
„...a 98 kilométeres Cabeus-kráterben több km3 jég is 
lehet, ami megegyezik egy kisebb földi tó térfogatá
val” (195. oldal). Az, hogy a Marson van jég nem új
donság, de a jég elhelyezkedése, mennyisége, mozgá
sának története az utóbbi néhány év megfigyelései
nek eredménye. Más a jégkép a Tritonon, a Neptu
nusz legnagyobb holdján: „...déli féltekéjén jelenleg 
nyár van, és az onnan szublimáló nitrogén, metán és 
szén-monoxid táplálja az egyébként nagyon ritka lég
körét” (203- oldal).

Az ultraibolya hullámhosszon készített felvételen a Vénusz felhőzete 
ragyogóan kirajzolja az egyenlítőre szimmetrikus légköri áramlásokat. 
A balról sütő Nap hatására a szubszoláris pont környékén a légkör 
konvektiv, amely 60° szélességek környékén átmegy egy simább, 
sávos áramlásba. Ez a Vénusz lassú forgása miatt az éjszakai oldal felé 
egyre kisebb szélességekre terjed ki (Y-alak a felhőzetben), majd át
adja helyét a fényes poláris gallérnak, amely körbezárja a poláris ör
vényt (a képen nem látszik). (Illés Erzsébet írásából.)

Az üstökösökről és kisbolygókról nemcsak képek, 
de anyagminták is szolgáltak újdonsággal. A 2010-ben 
Szudánban becsapódó kisbolygó lehullott darabjainak 
vizsgálatakor „...aminosavakat is sikerült kimutatni. 
Ez azért meglepő, mert a meteoritban lévő különféle 
ásványi nyomok alapján még jóval a földi légkörbe 
történő belépés előtt anyagának nagyobb része 1000 
°C-ra hevült... Bár az ütközés nyomán feltehetőleg 
lebomlottak a szerves molekulák, de gyorsan újabbak 
is kialakultak az aktív töredékekből” (206. oldal).

Illés Erzsébet írása -  A Vénusz, ahogy ma látjuk -  
az utóbbi évek megfigyelési és mérési eredményeit 
foglalja össze. Leírja a felszínt, a vulkáni tevékenység 
valószínűsíthető természetét, a Vénusz légkörének 
összetételét és mozgását, valamint a tervezett Vénusz- 
kutatásokat. A legtöbb érdekességet az összefoglaló 
kérdésfeltevések adják: „A Venus Express után tehát 
most már több kérdésre meg lehet adni a választ, mint 
korábban.

Ha azt kérdezzük: miért olyan sűrű a Vénusz lég
köre és miért nincs rajta lemeztektonika? A válasz: 
mert nincs vize.

Ha azt kérdezzük: miért nincs a Vénuszon víz? A 
válasz: mert nincs mágneses tere.

Ha azt kérdezzük: miért nincs mágneses tere? A 
válasz: mert lassan forog.

Ha azt kérdezzük: miért forog olyan lassan? A vá
lasz: mert ????” (233. oldal)

A szerző szerint a sok kérdőjelre a bolygóössze- 
állás idején bekövetkezett becsapódások adhatnak 
választ.
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Kovács József az asztrofizika új eredményeiből vá
logatott. A nyilván szubjektív válogatás elsőként a 
szupernagy tömegű fekete lyukak meglepő inaktivitá
sáról számol be. A másik kiválasztott újdonság a fehér 
törpék összeolvadásaként értelmezett la típusú szu
pernóva-robbanás. Egyes fehér törpék összeolvadásig 
is szolgálnak érdekességgel — egy tíz percnél rövi- 
debb periódusidejű rendszer, amely a megfigyelések, 
a látható és röntgentartománybeli spektroszkópiai 
mérések szerint „...két fehér törpéből kell, hogy áll
jon, amelyek a gravitációs hullámok általi folyamatos 
energiavesztés miatt egyre közelebb kerülnek egy
máshoz...” (243. oldal).

Kun Mária írása: Száz éve ismerjük a reflexiós 
ködök természetét elmondja a felfedezés vonzó törté
netét, bemutat öt csodálatos színes felvételt a ködök
ről és ismerteti a ködök csillagászatbeli szerepét. Sli- 
pher 1912-ben kimutatta 21 órás expozícióval készült 
spektroszkópiai felvételéről, hogy a Pleiadok csilla
gainak fénye szóródik a csillagközi poron. Mára vilá
gos lett, hogy „a felhőkbe ágyazott csillag nagy segít
ség a csillagközi anyag galaktikus eloszlásának feltér
képezésében” (253. oldal). Azonban „előfordul, hogy 
a ködöt megvilágító csillag közvetlenül nem figyelhe
tő meg, csak a csillag körüli porról tükröződő fénye... 
a köd színképéből sok mindent megtudhatunk a be
ágyazott csillag természetéről” (257. oldal).

Gyürky György írja Magreakciók a csillagokban 
című írása zárszavában: „Ebben a cikkben röviden 
áttekintettem a magfizika szemszögéből azokat a leg
fontosabb folyamatokat, amelyek hozzájárulnak egy 
csillag energiatermeléséhez, fejlődéséhez, illetve a 
világunkat felépítő kémiai elemek szintéziséhez” 
(279- oldal). A Fizikai Szemle olvasói számára ismerős 
a téma, hiszen a 2011. februári szám Gyürky Hélium

atommagok reakciója az ősrobbanásban, a napban 
és a laboratóriumban című cikkével indul.

Frey Sándor Kettős aktív galaxismagok című írásá
nak tárgya egyszerűen megfogalmazható: „...kell len
niük olyan galaxismagoknak is, amelyek még nem vál
tak eggyé, jelenleg »szoros« kettősként figyelhetők meg. 
Közvetett, de közvetlen bizonyítékaink is vannak arra, 
hogy ilyen kettős, szupernagy tömegű fekete lyukak 
valóban léteznek” (290. oldal). A részletekben rengeteg 
a megoldandó kérdés. Ezeket járja körül a dolgozat.

Horváth István a Gammakitörésekorn leírja, hogy a 
Nemzetközi Atomcsend Egyezmény betartásának el
lenőrzésére pályára állított műholdak megfigyelési 
adatai mutatták a gammakitöréseket. Az azóta eltelt 
negyven évben műholdas, űrtávcsöves megfigyelé
sek, majd a Nagylátóterű Gamma Űrtávcső segítségé
vel a gammakitörések forrásainak távolságáról, elosz
lásáról, a kitörések időbeli lezajlásáról sok mindent 
sikerült megtudni. „Vöröseltolódás-mérések alapján 
kiderült, hogy a sugárforrások átlagos távolsága 
nyolcmilliárd fényév, de találtak olyan kitörést is, 
amelynek fénye több mint 12 milliárd évet utazott 
idáig. A kitörések kozmológiai eredete ezzel bizo
nyosságot nyert” (303- oldal). További részletek is 
találhatók a szerző és munkatársai 3 hónappal ezelőtt 
a Fizikai Szemlében közölt cikkében.1

Csillagászati Évkönyvről van szó, így az utolsó 30 
oldal csillagász szervezetek éves beszámolóit tartal
mazza. Akinek az elméleti résztől nem jött meg a ked
ve, itt elcsábulhat a szakkörök, táborok, észlelő hét
végék gazdag kínálatától.

Füstöss László

1 Balázs Lajos, Horváth István, Kelemen János: Gammakitörések. 
Fizikai Szemle 61 (2011) 371.

Palágyi M enyhért: A TÉR ÉS IDŐ ÚJ ELMÉLETE
Hiador, Paks, 2010, 52 o.

A tetszetős kivitelű, igényes kis könyv tulajdonkép
pen egy tudománytörténeti dokumentum. Palágyi 
Menyhért 1901-ben Lipcsében német nyelven megje
lent munkájának első magyar nyelvű fordítása.

De ki is volt Palágyi Menyhért? A könyv fedőlapjá
nak hátoldalán lévő szöveg szerint matematikus, filo
zófus, irodalomtörténész. A Magyar Nagylexikonból 
viszont megtudhatjuk, hogy a matematikai-fizikai 
alapképzettségű Palágyi igen széles körű műveltség
gel és ennek megfelelő tevékenységgel rendelkezett. 
Egyrészt irodalmi folyóiratokat szerkesztett, irodalmi 
és irodalomkritikai tanulmányokat írt, másrészt publi
kációi kiterjedtek az esztétikum és a pszichológia 
érintésével a logika és a természettudományok isme
retelméleti problémáinak tárgyalásáig. Palágyi Pakson 
született 1859-ben, munkásságát hazánkban fejtette

ki, de élete utolsó évtizedét Darmstadtban töltötte és 
ott is halt meg 1929-ben.1 A Fizikai Szemlében már 
olvashattunk Palágyi Menyhértről és munkásságáról 
(Fiz. Szemle 1976/8. 301. o.).

Mi indokolja Palágyi 1901-ben megjelent művének 
lefordítását, kiadását és ismertetését? Toró Tibor a 
könyv e kiadása elé írt soraiban azt írja Palágyi munká
járól, hogy ebben felvetette a „.. .két filozófiai és fizikai 
alapfogalom, a tér és az idő egyesítése szükségességé
nek a gondolatát, melyet ő a XX. század elején a vilá
gon is az elsők között fogalmazott meg”.

Fizikusi-matematikusi képzettsége ellenére a tér és 
az idő problémáját a filozófia oldaláról közelíti meg, 
bár felfogásában, álláspontja kialakításában szerepe

1 Toró Tibor szövegében az 1924-es évszám valószínűleg téves.
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van az úgynevezett projektív vagy szintetikus geomet
riának. Ezért könyvének alcíme: Egy metageometria 
alapfogalmai. E geometria lényege, hogy „...a külön
féle jelenségek a térbeli világban egymással kapcso
latban vannak” -  írja Jakob Steiner a tárgyra vonatko
zó alapvető művében és Palágyi így folytatja: „Értel
münk néhány alapkapcsolat felismerése által, ura kell 
legyen a legbonyolultabb mértani összefüggéseknek.”

A következőkben idézzük Palágyi néhány fontos 
megállapítását a térről és az időről, illetve kölcsönös 
összefüggésükről, „...úgy találom, hogy az uralkodó 
felfogás az idő és tér elméletével kapcsolatban is ér
telmünk hamis kettős látásának betegségében szen
ved. ... semmilyen érzéki jelenség nincs, amely csak 
térben, vagy pedig csak időben kimutatható lenne. ... 
egy tér fogalma az időfogalom közrejátszása nélkül 
sohasem konstruálható. Az idő ezen közrejátszását a 
térbe használja fel mindenkor a mértan művelője, 
valahányszor például a vonalat egy pont mozgása 
által, vagy a síkot egy vonal mozgása által létrehoz. ... 
Megfordítva: a térfogalom az időfogalom képzésében 
elengedhetetlen részt vállal. Mi az időt ugyanis folya
matosnak gondoljuk, éspedig oly mód folyamatosnak, 
hogy a tér bármelyik pontját is alapul véve, az idő 
minden részének ezen a térponton át kell folynia.”

Részletesen tárgyalja a dimenziók kérdését, ele
mezve a valóság egy-, két-, három- és több-dimenziós 
megközelítését.

Nem csak a tér-idő egységének megállapításával elő
remutató Palágyi műve, de például a következő gondo
lataival is. „Minden időpont a most-pont általi elfedé
séről beszélve arra gondolok, hogy ez a fizikai jelenség 
független az akaratomtól, azaz természeti szükségsze
rűségként megy végbe. Ha viszont azt mondom, hogy 
én az összes időpontot egy most-pontban összefogla
lom, úgy ezzel azt akarom kifejezni, hogy én ezt az 
összefoglalást, mint a tudatom egy gondolati tettét, 
azaz az akaratomtól függőnek tekintem.” Másrészt fel
merül nála a dualitás fogalma is. Egyik fejezetének 
címe: A tér és idő egysége és dualitása.

Közben bevezeti a folyó tér fogalmát...... az összes
térpontot az idő most-pontjába (t0) fogjuk össze. ... 
Ha tehát idővel a t0 most-pont helyébe újabb tx, t2, t3 
... stb. most-pontok lépnek, úgy logikus jogosultság
gal állíthatom, hogy mindegyikőjüknek egy új most

tér, mint /?!, R2, R3 ... stb. felel meg. Ily módon jutok 
el a terek egy folytonos sorának fogalmához, amit én 
összességében folyó térnek nevezek.”

Végül a könyv utolsó bekezdésében így foglalja 
össze munkáját: „.. .a folyó terek fogalomkonstrukciója 
... a természet-megfigyelés elmélyítéséhez vezet. ... az 
idő szubjektív (ideális) dimenzióját teljesen nyíltan az 
érzéki világ vizsgálatába állítom. A természettudomány 
ily módon átszellemül, objektivált pszichológiává és 
objektivált logikává válik. A folyó terek fogalma a ter
mészet- és szellemtudományok kölcsönös átjárhatósá
gát, tehát egy egységes világkép kialakulását segíti elő. 
Egy egységes világkép megközelítése a legmagasabb cél, 
amit az emberi értelem maga elé tűzhet."2

Nehéz lenne megmondani, hogy Palágyi műve mi
ért maradt ismeretlen, annak ellenére, hogy külföldön 
és német nyelven jelent meg. Talán az is hozzájárul
hatott, hogy a későbbiekben Palágyi a relativitásel
mélet ellen foglalt állást.3

Berényi Dénes

2 Kiemelés tőlem, B. D.
3 A Gazda István által szerkesztett és az Akadémiai Kiadó gondo
zásában megjelent Einstein és a magyarok című nagy szöveggyűjte
ményben sok minden olvasható még Palágyiról. Idézi például Illy 
József tudománytörténész, a relativitáselmélet története neves kuta
tója megállapításait is. íme Illy véleménye Palágyiról: „Kár, hogy 
Palágyi nem a fizika útján haladt célja felé. Bár fizika-matematika 
szakos tanár volt, írásain ezt elég nehéz észrevenni. Szélsőségesen 
szubjektív, szertelen gondolkodásmódja a tudomány és általában a 
műveltség sok területére csábította, s vitte bele értelmetlen vitákba. 
A XIX. század vége felé Madáchról, majd Petőfiről írt tanulmányát, a 
Barabás Miklósról szóló esztétikai cikkét még az iránta rajongó és 
róla elfogult könyvet író Solt Hugó is túlzónak tartotta; a darwini 
evolúciós elméletet támadó és saját ■koevolúciős- elméletét propa
gáló dolgozata a szakember Műhelytől kapta meg jogosan szigorú 
bírálatát. Még a marxizmus kritikájával is foglalkozott... A kolozs
vári tanonciskolában tanító, »meg nem értett« embert Németország
ban bizonyos körök nagyra értékelték (különösen Klages), a relati
vitáselmélet pronáci-antiszemita ellenségei (Lenard, Lipsius, Gehrc- 
ke) pedig mindenkit örömmel üdvözöltek, akinek műveit, nyilatko
zatait felhasználhatták Einstein ellen. így került Palágyi is a Lenard- 
csoport 1922-es, közös Einstein-ellenes nyilatkozatára és a »Hundert 
Gelehrten gegen Einstein« (Leipzig, 1931) föltűnő rosszindulatról és 
elfogultságról tanúskodó kiadványba. Hosszú volt ez a kitérő, de 
nem mehettem el szótlanul a mellett az ember mellett, aki, bármi
lyen mellékzöngésekkel is, de az egyetlen magyar volt a téridő 
fölismerésének történetében.” Palágyival kapcsolatos tájékozódá
sunkat még segíti az ugyancsak a paksi Hiador kiadónál néhány 
évvel korábban (2007) megjelent másik munka is: Serdült Benke 
Éva A meg sem ismert Palágyi című 84 oldalas kötete.

. . a  * *  -

'  ^ 4 .  *“ \

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 TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Az ELFT felhívása a fizika bará taihoz
Tisztelt Fizikabarátok!

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma (NEFMI) a kultu
rális intézmények átszervezésének kapcsán a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai 
Múzeumát (1075 Budapest, Kazinczy utca 21.) „lemi
nősítette” múzeumról Közérdekű Muzeális Gyűjte
ménnyé, így 2012. március 18-tól megszűnik a koráb
bi nyitvatartási kötelezettség. Az Elektrotechnikai 
Múzeum valamennyi munkatársa -  az intézményve
zető kivételével -  megkapta felmondólevelét. Az 
épület bezárása talán nincs napirenden, de a jelenle
gi nyitvatartási idő maximum heti három alkalomra 
csökken majd. A kiállított tárgyak felügyeletére az 
anyacég -  a Közlekedési Múzeum -  küld majd nem
elektrotechnikai szakember „teremfelügyelőket”, 
amikor az szükségesnek látszik. Ez azonban azt je
lenti, hogy a múzeum eddigi legfőbb erénye, az in
teraktivitás megszűnik, helyette csupán a vitrin alatt 
lehet majd megtekinteni a kiállított tárgyakat. Ha 
valóban így lesz, akkor megszűnik a múzeum termé
szettudományos ismeretterjesz tő jellege, legjobb eset
ben is átalakul valamiféle technikatörténeti múzeum
má. Félő, hogy ebben a minőségében jóval kevesebb 
érdeklődőt fog vonzani, és valószínűleg egy idő után 
az „érdeklődés hiányára” hivatkozva könnyű lesz 
majd végleg bezárni.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vezetősége levél
ben is kifejezte tiltakozását a NEFMI illetékesei felé az 
Elektrotechnikai Múzeum átminősítése miatt.

Az Elektrotechnikai Múzeum sok éve sikeresen 
szolgálja a természettudományos ismeretterjesztést, 
elsősorban az iskolás gyerekek körében. A múzeum 
jelenleg nemcsak az elektrotechnika történetét mutat
ja be, hanem különleges programjai ( Vándorló mú
zeum, Rendhagyó fizikaóra, Készíts iránytűt, Te is 
tudsz villanymotort készíteni, Készíts detektoros rá
diót stb.) élő kísérletezéssel, az eszközök működés 
közben történő bemutatásával, és a látogatók (tanu
lók) által végrehajtott kísérletekkel az elektrotechnika 
fogalmait is elmélyítik, és ezzel hatékonyan szolgálják 
a hazánkban olyannyira szükséges és javítandó termé
szettudományi oktatást. A múzeum a tavalyi évben 
10 135 látogatót fogadott az épületben, 5950 látogató 
volt a múzeumon kívüli rendezvényeken és 680 részt
vevő a múzeumon kívüli iskolai bemutatókon, össze
sen tehát 1Ó7Ó5 fő. Ez a szám mutatja a múzeum és 
rendezvényei iránti társadalmi igényt.

Felhívunk minden fizikát szerető embert, hogy -  a 
hátsó borítón található módon -  a múzeum utolsó nap
ját, március 17-ét, szombatot tegyük az ésszerűtlen, a 
természettudományos oktatást sújtó intézkedés elleni 
demonstráció napjává!

Az ELFT Elnöksége

A V ákuum fizikai, -technológiai és A lkalm azásai Szakcsoport hírei
Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai 
Szakcsoportban 2011 decemberében megtartott tiszt
újítás eredményeképpen a szakcsoport új vezetése: 

Elnök -  Pécz Béla 
Titkár -  Csík Attila
A vezetőség tagjai -  Czigány Zsolt, Hárs Gyógy, 

Kövér László, Lohner Tivadar, Óvári László, Szikora 
Béla

2012 első félévének szemináriumai
Február 28. (kedd) 1300 óra
Picosun (http://www.picosun.com/) cégbemutató 
Balázsi Katalin (MTA TTK-MFA): Titán alapú bio

kompatibilis vékonyrétegek előállítása és vizsgálata 
Bokányi Eszter (TDK, ELTE): Fázisszétválás ötvözet 

(Cu-Ag) nanoszemcsékben

Pető Gábor, Daróczi Csaba (MTA TTK-MFA): Sn kom
ponensek Si mátrixban

Bohátka Sándor: Magyar Vákuumtársaság éves beszá
molója

Az előadások helye: MTA TTK-MFA Tanácsterem, Bu
dapest, KFKI 26. épület, I. emelet.

Április 24. (kedd) 1300 óra
Osvay Károly (SZTE — Optikai és Kvantumelektroni

kai Tanszék /  ELI-Hu kft.): Az ELI-ALPS felépítése 
és lézeres paraméterei

Dombi Péter (MTA -  Szilárdtestfizikai Kutatóintézet /  
ELI-Hu kft.): Az ELI-ALPS másodlagos fényforrásai 
és az azokkal végezhető kísérletek

Hernádi Klára (SZTE -  TTIK Alkalmazott és Környe
zeti Kémiai Tanszék): Nanotechnológiai kutatások 
a napenergia-hasznosítás területén
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Óvári László (SZTE — Kémiai Kutatóközpont, Reak
ciókinetikai Laboratórium): A nanoszerkezet szere
pe a katalizátor-adalékok hatásmechanizmusának 
pontosabb értelmezésében 

Kiss János (SZTE -  TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtu
dományi Tanszék): Oxid-nanocsövek alkalmazása 
katalizátor hordozóként: lehetőségek és nehéz
ségek

Az előadások helye: MTA SZAB Székház, Szeged, So
mogyi u. 7., I. emelet 110. terem.

Laborlátogatás
A TTIK Kémiai és Fizikai Tanszékcsoportjai felújí

tott épületeinek és néhány laboratóriumának megte
kintése.

Szemináriumi alkalmainkra a Magyar Vákuumtársa
sággal (HVS), az MTA Elektronikus Eszközök és Tech
nológiák Bizottságával (EETB) és az MTA Felületkémiai 
és Nanoszerkezeti Munkabizottsággal közös szervezés
ben kerül sor. Minden tagunkat és érdeklődőt szeretet
tel hívunk és várunk szemináriumainkon!

HÍREK ITTHONRÓL

B úcsú K eszthelyi Lajosné Lándori Sárától
Lándori (Sztehlo) Sára békéscsabai pedagógusok 
gyermekeként 1927-ben látta meg a napvilágot. A 
békéscsabai tanulmányok után beiratkozott a buda
pesti Pázmány Péter, jelenlegi nevén Eötvös Loránd 
Tudományegyetemre. Matematika-fizika szakos tanári 
oklevelét 1950-ben szerezte. Ezután kilenc évig vezet
te a Természettudományi Kar Fizikai Intézetének 
szakkönyvtárát és részt vett az okta
tási tevékenységben is. Emellett az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat titká
ra is volt. Ő szervezte meg az első 
Fizikus Vándorgyűlést Pécsen 1951- 
ben. Ebben az időszakban ment férj
hez Keszthelyi Lajos fizikushoz, 
amely házasság élete végéig kölcsö
nös boldogságot és biztonságot 
nyújtó kapcsolat maradt.

1959-ben a Gamma Művekhez 
került, ahol az akkor létesített nuk
leáris műszergyártó részleg munka
társa, majd az Izotóplaboratórium 
vezetője lett. Szcintillációs számlá
lók -  főként a nukleáris medicina 
által igényelt detektorok -  fejleszté
se, ellenőrzése volt a fő feladata.
Nagy fordulatot jelentett szakmai 
pályafutásában és a hazai orvosiműszer-gyártásban 
egyaránt, hogy a gyár vezetése kiküldte őt az Egye
sült Államokba a Picker céghez az akkor legkorsze
rűbb nukleáris orvosi diagnosztikai berendezés, a 
szcintillációs gammakamera licencének átvételére. A 
tanulmányútról visszatérve főként a kamerák fejlesz
tésével, végső beszabályozásával foglalkozott. Szaba
dalmakat és tudományos dolgozatokat készített, kon
ferenciákon vett részt. Rövid idő alatt a hazai nukleá
ris medicina meghatározó személyiségévé vált. Nap
rakészen ismerte a szakirodalmat, a tengernyi cikk 
között mindig megtalálta az igazán előremutatókat és 
az azokban leírtakat azonnal próbálta a műszergyár
tásban és az ellenőrzésben alkalmazni. Kitartó mun
kával sokszor a lehetetlennek látszó célokat is meg

valósította, szakmai elkötelezettsége adott neki 
ehhez energiát. Nagy szerepe volt abban, hogy a 
nukleáris diagnosztikai eljárásokat egyre szélesebb 
körben alkalmazták a hazai kórházakban és rende
lőkben. Mindig követte a Gamma Művek által gyár
tott és üzembe helyezett műszerek (főként a gamma
kamerák) kórházi alkalmazását, itthon és külföldön 

egyaránt. Tanárszakon végzett, és a 
tanári szemlélete megmaradt: fel
adatának tekintette, hogy magyaráz
zon munkatársainak, a Gamma mű
szereit használó orvosoknak és kór
házi fizikusoknak. A Gamma Mű
vekbe látogató hazai és külföldi 
vendégek mindig hosszú időt töltöt
tek az Izotóplaboratóriumban — Sára 
magyarázatait hallgatva.

Fáradhatatlan volt, energiája, ér
deklődése soha nem fogyott ki, ha a 
szakmáról volt szó. Munkatársaitól 
sokat kívánt, de a legtöbbet önma
gától várt el. Lelkesedése, a szakma 
iránti elkötelezettsége másokra is 
átsugárzott. Bár 1992-ben nyugdíjba 
ment a Gammából, azonban kap
csolata a nukleáris medicinával még 

hosszú éveken keresztül töretlenül megmaradt: 2005- 
ig tanácsadó fizikusként dolgozott a Mediso Kft.-nél. 
Lelkesedése ott sem hagyott alább. Rengeteget fog
lalkozott a cég nemzetközi ügyeivel: szervezte az 
International Atomic Energy Agencyvel kötött szerző
dések alapján a szcintillációs kamerák szállítását, 
szervizelését, sőt még új eszközök fejlesztésének 
előkészítésében is részt vett. A javaslatára elindított 
program során kifejlesztett, kisállatok vizsgálatára 
szolgáló pozitronemissziós tomográf termékké vált. 
Megérte és súlyos betegsége ellenére talán meg is 
értette, hogy ezért a Mediso Kft. 2011-ben Innovációs 
Nagydíjat kapott.

Nem lehet véletlen, hogy a fizikának éppen az or
vosi alkalmazása töltötte ki munkásságának nagy ré
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szét: az a terület, ahol az embereken segíthetett. Tud
ta, ezen korszerű műszerek alkalmazásával a diagnó
zis úgy tehető minden addiginál pontosabbá, hogy 
közben a beteg a lehető legkisebb veszélynek van 
kitéve. Sok esetben -  például a szív vizsgálatánál -  a 
szcintillációs műszerek alkalmazásával elkerülhető a 
diagnosztikai célból végzett műtéti beavatkozás.

Nemcsak szakmai munkásságán keresztül segített 
az embereken, hanem a Sztehlo Gábor alapítvány 
egyik alapító és élete végéig igen aktív tagjaként is. 
Az alapítvány célkitűzése, hogy segíti az intézetekben 
nevelkedő fiatalokat életkezdésükben és tanulmá
nyaikban.

Felüdülést talált a komolyzene hallgatásában és 
művelésében. Édesapjától kapta a komolyzene szere- 
tetét, ami egész élete során végigkísérte. Sokszor fel
idézte, hogy gyermekkorának meghatározó élménye 
volt, ha édesapja zongorajátékát hallgathatta. Később 
ő is megtanult ezen a kisgyermekként megszeretett

Kovács István (1933-2011)
2011. november 21-én hosszú, súlyos betegség után 
elhunyt Kovács István, az ELTE professor emeritusa, 
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, a ma
gyarországi fizikai felsőoktatás és kutatás kiemelkedő, 
iskolateremtő egyénisége. Vezetésével alakult meg 
1971 szeptemberében az ELTE Álta
lános Fizika (ma Anyagfizikai) Tan
széke, amelyet 24 éven keresztül,
1995 júliusáig irányított. Kutatói 
munkásságának középpontjában a 
kristályos szilárd anyag rácshibái
nak, és azok az anyag fizikai tulaj
donságaiban tükröződő hatásainak 
tanulmányozása állt. 1965-ben jelent 
meg Diszlokációk és képlékeny alak- 
változás című (Zsoldos Lehellel kö
zösen írt) könyve, amelynek angol 
változatát a Pergamon Press kiadó 
jelentette meg 1973-ban. Ez a könyv 
ma is az egyik alapmű a területen, 
akkoriban úttörő újdonság volt: a 
fizika bonyolult matematikát alkal
mazó, kvantitatív szemléletmódját 
vitte be az inkább tapasztalatok ösz- 
szegzésén és leírásán alapuló mérnöki-technológiai 
anyagtudományba. Ezzel egyik korai klasszikusa lett a 
fizikai anyagtudománynak. Ő írta a Fizikai Kézikönyv 
(Akadémiai Kiadó, 1983) Szilárdtestek plasztikus tu
lajdonságai és Rácshibák című fejezeteit. Tagja volt a 
Review of Deformation Behaviour o f Materials nem
zetközi folyóirat szerkesztőbizottságának. 2001 és 
2005 között jelent meg a Szilárdtestek mechanikai 
tulajdonságai című háromkötetes egyetemi jegyzete, 
amely teljesen új felépítésben tárgyalja a témakört.

Kutatásaiban alapvető új eredményeket ért el a 
képlékeny alakváltozás mechanizmusának vizsgálatá-

hangszeren játszani. Amíg a betegség nem fosztotta 
meg tőle, nagy örömét lelte a házimuzsikálásban.

Bár csupán néhány évig dolgoztunk együtt a Gam
ma Művekben, személyisége mégis kitörölhetetlen 
hatással volt az én életemre is. Az élet nagy ajándéká
nak érzem, hogy ismerhettem őt, és élvezhettem meg
tisztelő barátságát. Kapcsolatunk életének utolsó pil
lanatáig megmaradt, talán azért is, mert minket -  a 
házimuzsikálásunkon és közös hangversenyélménye
inken keresztül -  a komolyzene is összekötött.

A tudomány és a zene iránti érdeklődését súlyos 
betegsége sem tudta megtörni, szinte utolsó percéig 
követte az új tudományos eredményeket és hallgatta a 
szép komolyzenei felvételeket.

2011. április 14-én hosszú betegség után távozott 
az élők sorából. Hamvait a Farkasréti temetőben csa
ládi sírban helyezték örök nyugalomra.

Igaz ember volt, nyugodjék békében.
Adorjánná Farkas Magdolna

ban. Egyidejű csavarási és nyújtási deformációval pár
huzamosan végzett elektromos ellenállásmérés révén 
új kísérleti módszert valósított meg az alakítás során 
keletkező kristályhibák vizsgálatára. A csavarási de
formációval elérhető nagy képlékeny alakváltozások 

vizsgálatával elsőként ismerte fel az 
1960-as években az alakítási kemé- 
nyedés IV. szakaszát, amely 20 évvel 
később lett az e területen folyó kuta
tás egyik központi problémája.

Kovács István kutatómunkájának 
másik fontos területe az alumínium 
alapú ötvözetekben lejátszódó kivá
lási folyamatok mechanizmusainak 
tanulmányozása. A kiválásos fázis- 
átalakulás eredményeként kialaku
ló két- vagy többfázisú mikroszer- 
kezet eredményezi a nemesíthető 
ötvözetekben a szilárdságnöveke
dést, amelynek alapja a diszloká- 
cióknak az idegen fázis részecskéi
vel való kölcsönhatása. Kovács Ist
ván mind a kiválások képződésé
nek, mind a diszlokáció-részecske 

kölcsönhatás leírásának terén lényeges új eredmé
nyeket publikált. Nemzetközi folyóiratokban több 
mint száz publikációja jelent meg. Műveire több mint 
1500 független hivatkozás ismert.

Tanszékén a szilárdtestfizikai-anyagtudományi ku
tatási tevékenység mellett az egyetemi és a középis
kolai fizikaoktatás módszereinek fejlesztésében is 
jelentős eredményeket értek el. Számos egyetemi 
jegyzet, gimnáziumi és szakközépiskolai fizikatan
könyv szerzője és szerkesztője volt. Vezetése alatt 
tanszéke kiemelten foglalkozott a fizikus és fizikasza
kos tanárképzés speciális feladataival. Ezek közé tar
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tozik a fizikai ismereteket megalapozó egyetemi be
vezető előadások induktív és sokoldalú előadási de
monstrációs kísérleteken alapuló felépítése. Kidolgoz
ta az anyagtudományi mérnök-fizikus szak képzési 
tervét, valamint az ELTE Fizika Doktori Iskola Anyag- 
tudomány és szilárdtestfizika programját, amelyet 
1999-ig vezetett.

Kovács István tanítványai közül eddig négyen sze
reztek egyetemi tanári címet, tanítványai vendégpro
fesszorként, illetve vendégkutatóként meghívást kaptak 
számos vezető külföldi egyetemre és kutatóintézetbe 
(ETH Zürich, McGill University Montreal, Leuwen Ca
tholic University, University of Delft, Max-Planck-Insti- 
tut Stuttgart, University of Edinburgh stb.).

Kovács István a szakmai közéletben is jelentős 
szerepet vállalt, 5 éven keresztül volt az ELTE Fizika 
Tanszékcsoport vezetője, főtitkára volt az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulatnak, tagja volt az MTA Fizikai 
Bizottságának, elnöke az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat Fémfizikai Szakcsoportjának. Számos nemzet
közi konferencián volt meghívott előadó, és maga is 
több nemzetközi konferenciát szervezett. Munkás
sága elismeréséül 1998-ban az MTA Fizikai Fődíjával 
tüntették ki.

Halálával egy elmélyült, tudós kutatót és tanárt, 
iskolateremtő vezetőt és egy nagyszerű embert veszí
tettünk el. Emlékét megőrizzük.

Lendvai János, Groma István

Ericsson-díj 2011 -  ü n n ep é ly es  díjátadás
Három fővárosi és hét vidéki intézmény tanára része
sült 2011-ben az Ericsson-díjban. Az elismerést olyan 
középiskolai tanárok kapják, akik kiemelkedő teljesít
ményt nyújtottak a matematika és a fizika tudományá
nak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.

A díjazottak között találjuk a Tudományok Hídján 
diákjaival robotprogramozási és fizikai kísérleteket 
bemutató fizikatanárt, a Matematika Érettségi Feladat- 
gyűjtemény szerzőjeként játékos matematikai honla
pokat szerkesztő pedagógust és a Nemzetközi Mate
matikai Diákolimpia egyik ezüstérmesének „trénerét”, 
aki szabadidejében tehetséggondozó táborokat szer
vez, és a Mathematics Teacherben publikálja újszerű 
oktatási módszereit. A díjakat négy kategóriában, tíz 
tanárnak ítélték oda, az elismerés mellé 250 000 Ft 
értékű pénzjutalom is jár.

Az Ericsson-díj fizikatanár kitüntetettjei

Az Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért 
2011. évi díját fizikából

Győri István, a Szegedi Tudományegyetem Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnázium tanára,

Jendrék Miklós, a váci Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium tanára, valamint

Zsigó Zsolt, a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki 
Középiskola tanára kapta.

Az Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek 
gondozásáért 2011. évi díját fizikából

Ábrám László, a budapesti Városmajori Gimnázium 
tanára és

Kispál István, a dunaújvárosi Széchenyi István 
Gimnázium tanára kapta.

A díj 12 éves története alatt 152 matematika- és fi
zikatanárt díjazott az Ericsson Magyarország. A 2011. 
december 12-i díjátadón Kroó Norbert, az ELFT elnö
ke örömét fejezte ki, hogy a vállalatok egyre több 
forrást mozgósítanak a hazai oktatás fejlesztésére, 
egyben abbéli reményének adott hangot, hogy a gaz
dasági helyzet javulásával ez a helyzet erősödik.

Ericsson-díj 2012 -  felhívás d íjazandó tanárok  ajánlására
Az Ericsson Magyarország Kutatás-Fejlesztési Igazga
tósága által 1999-ben alapított díjat általános-, vagy 
középiskolásokat tanító fizika- és matematikatanárok 
nyerhetik el, az alább részletezett feltételek szerint. A 
díj alapításának célja, hogy támogassa és erősítse a 
magyarországi matematikai és természettudományos 
alapképzés világviszonylatban is kiemelkedő színvo
nalát, igényességét. Ennek köszönhető ugyanis, hogy 
a hazai műszaki és természettudományi diplomával

rendelkezők tudása megfelelő szellemi értéket képvi
sel az igényes hazai és külföldi befektetők előtt és 
vonzóvá teszi Magyarország bekapcsolását a távköz
lés és egyéb csúcstechnológiák nemzetközi kutatási 
fejlesztési láncába.

Az Ericsson-díjakat 2012-ben két kategóriában íté
lik oda.

Az Ericsson a matematika és fizika népszerűsíté
séért díj 2 matematika- és 2 fizikatanár részére egyen
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ként 250 000 Ft-tal járó díj, amelyet olyan tanárok kap
hatnak, akik tanítványaikkal aktívan bekapcsolódtak 
a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok vagy az 
Abacus folyóiratának pontversenyeibe, vagy tanítás 
mellett évek óta a legtöbbet teszik a tantárgyuk iránti 
érdeklődés felkeltéséért és megszerettetéséért.

Az Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek 
gondozásáért díj 2 matematika- és 2 fizikatanár részé
re egyenként 250000 Ft-tal járó díj, amelyet olyan 
tanárok kaphatnak, akiknek tanítványai a Középisko
lai Matematikai és Fizikai Lapok vagy az Abacus ver
senyein, vagy a Varga Tamás, Kalmár László, Arany 
Dániel matematikaversenyek, matematika vagy fizika 
OKTV, Öveges József, Jedlik Ányos, Mikola Sándor, 
Szilárd Leó fizikaversenyek, a Nemzetközi Matematika 
vagy Fizika Diákolimpiák, a Kürschák József matema
tikai tanulóversenyek vagy az Eötvös Loránd fizika- 
versenyek valamelyikén a 2007-2008-as tanévtől kez
dődően elnyerték az első öt díj egyikét.

A díjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és 
Fizikai Alapítvány ítéli oda, a Bolyai János Matemati
kai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Erics- 
son-díjbizottságainak ajánlása alapján.

A díjazandókra írásos javaslatot nyújthatnak be szak
mai és társadalmi szervezetek, a javasolt tanár tevé
kenységét ismerő kollégák, tanítványok. Az ajánlás
nak tartalmaznia kell a javasolt személy részletes 
szakmai jellemzését különös tekintettel azokra a szem
pontokra, amelyek alapján a díjra érdemesnek tartják. 
Segítségként használhatják a különböző kategóriák 
Pályázati adatlapjait. Az adatlap letölthető a http:// 
www.komal.hu és a http://www.ericsson.hu/ericsson- 
dij-2012 internetcímekről. Ha a korábbi években már 
javasolt tanár nem kapott díjat, a felterjesztést (hivat
kozva a már beküldött jellemzésre, esetleg kiegészítve 
azt) kérjük, ismételjék meg!

A beérkezési batáridő: 2012. április 16. Cím: MAT
FUND Alapítvány, 1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A. Kérjük, a borítékra írják rá: Ericsson-díj! 
E-mail cím: matfund@komal.hu.

A bizottságok a benyújtott írásos javaslatok alapján 
2012. április 23-ig döntést hoznak a jelöltek sorrendjé
ről. A bizottságok részletes indoklását tartalmazó je
lentése után a MATFUND kuratóriuma 2012. április 
30-ig dönt a díjazandók személyéről. A díjkiosztó ün
nepségre 2012 júniusában kerül sor.

Nyári továb b k ép zés tan áro k n ak  az ESA közpon tjában , H olland iában
Az Európai Űrkutatási Hivatal (ESA) fontosnak tartja, 
hogy első kézből adjon át ismereteket tanároknak, 
nyújtson bepillantást a tudományos kutatás élvonalá
ba tartozó intézmény életébe.

2011. július 11-14. között egy izgalmas továbbkép
zés került megrendezésre az ESA Kutatási és Techno
lógiai Központjában (ESTEC), Norwijkban Európa 
különböző országaiból érkezett fizikatanárok részére. 
Az ESA 19 tagállamából és néhány társult országból -  
ilyen Magyarország is -  mintegy 150 pályázat érke
zett, ezekből választották ki a 40 résztvevőt.

A négy nap során számos izgalmas előadásra, kí
sérleti bemutatóra és személyes találkozásra került 
sor. Néhány ezek közül: Sötét anyag kozmológia, 
Föld típusú bolygók keresése a Naprendszerünkön 
kívül, Földmegfigyelések a világűrből

Érdekes űrjármű az Eurobot Rover

Az egyik legsikeresebb találkozóra Leopold Eyharts 
francia űrhajóssal került sor, aki járt a Miren és a 
Nemzetközi Űrállomáson (ISS) is, az utóbbin közel 
két hónapig dolgozott az európai Columbus-modul 
felszállításán és beüzemelésén.

Érdekes volt látni a műholdak rendkívüli igénybe
vételét tesztelő laboratóriumokat és berendezéseket. 
3D-s túrán mutatták be az ISS működését.

Tanári szempontból nagyon hasznosnak tartom azo
kat az egyszerű kísérleteket, projekt-ötleteket amelye
ket diákokkal órán és szakkörön tudunk elvégezni, itt 
számos ilyennel találkoztam:

-  Hogyan készítsük el egy üstökös anyagának 
modelljét folyékony nitrogén segítségével?

-  Mely kísérletek bemutatását javasoljuk a Nem
zetközi Űrállomáson egy ottani fizika órára?

-  Tervezzünk utazást a Marsra (például legkeve
sebb üzemanyagot felhasználó útvonalat)!

-  Műholdak adatainak használata a tanórákon 
(ESA SOHO adatok, Eduspace eszközök földmegfi
gyelésre).

Egy aktualitás diákoknak: középiskolai tanulók szá
mára az ESA az Explore the high energy Universe pályá
zatot írta ki. Benyújtási határideje 2012. március 31-e. 
Bővebb információval a http://www.esa.int/SPECIALS/ 
Education/SEMlXP3UNSG_0.html honlap szolgál.

A következő nyári továbbképzés pályázati határ
ideje június vége. A pályázatban elnyert támogatás 
fedezi a szállás és étkezés teljes, valamint maximum 
200 euró összegig az utazás költségeit.

Nagy Tibor
Varga Katalin Gimnázium, Szolnok
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-  három díjnyertes asztrofotó
Immáron harmadszor került megrendezésre az MTA 
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet kö
zépiskolás diákok számára kitalált távcsőidő-pályázati 
versenye. 2011 tavaszán a pályázati felhívásban azt 
kértük a háromfős középiskolás csapatoktól, hogy tu
dományos érveléssel készítsenek pályamunkákat, ame
lyekben leírják, hogy milyen égitestről milyen megfi
gyeléseket végeznének az ország második legnagyobb 
távcsövével, a piszkéstetői 60/90/180 cm-es Schmidt- 
teleszkóppal. A pályázat első díja a mérésekben való 
személyes részvétel volt a mátrai észlelőhelyen, míg a 
második és harmadik díjas pályázatok megfigyeléseit 
az obszervatórium munkatársai végezték el.

A 2009-es és 2010-es érdeklődést megidéző szám
ban érkeztek színvonalas pályázatok. A háromfős 
zsűri lényegében egyhangúan választotta ki a három 
díjnyertes munkát. Ezek a következők voltak:

1. helyezett: Kulin -  Grósz Péter, Szabó Péter, Hor
váth Balázs (Könyves Kálmán Gimnázium, Buda
pest), felkészítő tanár: Udvardi Imre, objektum: M27;

2. helyezett: Milky Way -  Tamás Melitta (Árpád 
Gimnázium), Prósz Aurél (Móricz Zsigmond Gimnázi
um), Hanyecz Ottó (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Bu
dapest), tanáruk: Horvai Ferenc, objektum: NGC 7479;

3- helyezett: Sagittarius -  Borók Zsuzsanna, Szabó 
Balázs, Horváth Nikoletta, Kerekes Viktor (\lléssy Sán
dor Szakközép- és Szakiskola, Kisújszállás), tanáraik: 
Sánta Gábor és Vígb Lajos, objektum: NGC 6822.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2011 augusztusa és ok
tóbere között felvett digitális képek alapján elkészült 
színes asztrofotókat, illetve két csapattól részletes be
számolót a pályázat tapasztalatairól, végrehajtásáról.

Irány az M27!
A Könyves Kálmán Gimnázium diákjainak élménybe
számolója a piszkéstetői észlelésről:

„A nyári szünet örömteli híre volt számunkra, hogy 
megtudtuk: a Határ a csillagos ég pályázat idei győz
teseiként vendégül látnak bennünket Piszkéstetőn, 
ahol elkészíthetjük a 60 cm-es Schmidt-teleszkóppal 
saját felvételünket kedvenc objektumunkról, az M27- 
es planetáris ködről. Iskolánkban, az újpesti Könyves 
Kálmán Gimnáziumban Kulin Györgynek köszönhe
tően nagy hagyományai vannak az amatőrcsillagászati 
megfigyeléseknek. Mi is hat éven át voltunk tagjai a 
csillagász szakkörnek, többször volt alkalmunk az 
iskola távcsöveivel felvételeket készíteni az M27-ről, a 
Mátrában található rózsaszentmártoni észlelőtábo
runkban. így érthető, hogy milyen izgalommal készül
tünk a piszkéstetői észlelésre. Vajon hogy csinálják a 
profik? Milyen képfeldolgozási eljárást alkalmaznak? 
Tudunk-e az ott látottakból mi is profitálni, fejleszteni 
megfigyelési módszereinket?

Amint megérkeztünk, az obszervatóriumban Sár- 
neczky Krisztián fogadott bennünket, aki az ott-tar- 
tózkodásunk egész ideje alatt nagyon készséges, segí

Határ a csillagos ég 2011
tőkész volt. Részletesen elmagyarázta az észlelés min
den fázisát, hasznos ismeretekkel bővítve tudásunkat 
a képfeldolgozásról. Részesei lehettünk munkájának, 
közelről láthattuk, milyen a mai modern csillagász 
élete. Különös élmény volt vele együtt figyelni az új 
szupernóva kifényesedését az Örvény-galaxisban, 
látni testközelből a sikeres kisbolygó-vadászatot.

Nagyszerű érzés volt az is, amikor először meglát
tuk a Schmidt-teleszkópot, azt a műszert, ami csak 
arra várt, hogy aznap éjszaka mi irányítsuk. Amikor a 
kupola vagy ez a hatalmas tubus megmozdult, hirte
len hangyányinak éreztük magunkat alatta. A legna
gyobb meglepetés mégis akkor ért bennünket, amikor 
megtudtuk: nem a távcső mellett fogjuk eltölteni az 
éjszakát, ugyanis az teljes mértékben automatizált. A 
távcsövet így csak elő kellett készíteni az észleléshez.

Míg kint voltunk a kupolában, gyorsan ránk sötéte
dett, ezért sietve mentünk vissza a néhány száz méterre 
lévő kényelmes észlelő helyünkre, ahol mindössze egy 
laptopra volt szükségünk a vezérléshez. Krisztián itt 
megmutatta, hogy rövid parancsokkal miként lehet ezt 
a hatalmas »játékszert* irányítani, majd gyorsan rááll
tunk az objektumra, hogy az érdemi munka elkezdőd
hessen. A laptop internetkapcsolaton kommunikált a 
távcsővel, ezért csak azt kellett megterveznünk, hogy a 
teleszkóp a különböző színszűrőkkel hány darab és 
milyen hosszú expozíciós idejű felvételeket készítsen. 
Amint a beállításokat elküldtük a kupolába, a távcső 
azonnal elkezdte gyűjteni a fényt a Súlyzó-ködről, a 
kész képeket pedig visszaküldte a laptopra.

Csak néztünk tágra nyílt szemekkel, nehéz volt 
felfogni, hogy milyen precíz technika előtt ülünk — 
gondoltuk, majd rögtön meg is jelentek az első beér
kező képek a monitoron. Tökéletesen éles, részlet
gazdag képeket küldött vissza távcsövünk, így folytat
hattuk a munkát a 3 másik színszűrővel is. Érdekes 
volt, hogy például infravörös (I) színtartományban a 
köd nem sugárzott ki fényt, így a többi szűrővel ellen
tétben alig látszott a felvételünkön az objektum.

Összesen 20 db képet készítettünk a B, V, R és I 
szűrők felhasználásával, majd következhetett a kép- 
feldolgozás. Itt a körülbelül 2-2,5 perc hosszú expozí
ciókat színszűrőnként úgy dolgoztuk össze, hogy a 
képek fényereje és részletgazdagsága összeadódjon, 
ugyanakkor a fellépő digitális zajt és az optika lekép
zésének hibáit kiszűrjük. Ahogy a bonyolult képfel
dolgozó programokkal dolgoztunk, folyamatosan 
körvonalazódott a kész kép kinézete.

A képünket végül csak másnap délelőtt tudtuk be
fejezni. A négyféle színszűrővel készült összegzett feke
te-fehér képeket külön-külön megszíneztük, majd eze
ket összefésültük, hogy a végleges színes képet meg
kapjuk. A színvilág pont olyannak mutatkozott, mint 
amilyennek azt előre elképzeltük, ezért már csak ki
sebb képszerkesztő beavatkozások választottak el ben
nünket attól, hogy a kész képet lementsük. Összesen 
8-10 óra számítógépes utómunka után nagyon boldo-
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M27-es planetáris köd, a 2011-es első helyezett pályázat felvétele 
(részletkép, a látómező körülbelül 20x20 ívperc).

gan dőltünk hátra a fotelben: elkészült felvételünk a 
Súlyzó-ködről. A köd olyan részleteit tudtuk előcsalni, 
amilyenekre saját műszereinkkel a legjobb körülmé
nyek között se lettünk volna képesek.

Indulás előtt még maradt egy kis időnk fotózkodni 
a távcsövekkel, majd meglátogattuk az obszervató
rium legnagyobb, 1 m átmérőjű távcsövét is.

Kár, hogy az idő gyorsan múlt, és azon vettük észre 
magunkat, sietnünk kell, hogy elérjük a hazafelé tartó 
buszt. Furcsa érzés volt úgy elhagyni az obszervató
rium területét, hogy az éjszakai égboltot egy pillanatra 
sem láttuk, hiszen végig mindent számítógépen ke
resztül intéztünk. A sok teendő közben teljesen elfe
ledkeztünk arról, hogy kimenjünk az éjszakai égbolt
ban gyönyörködni.

Lefelé jövet csodálva a Mátra nyárvégi tájait, arra 
gondoltunk, jó lenne még visszajönni ide. Köszönjük 
a szervezőknek, a pályázat megálmodóinak, és min
den közreműködőnek ezt a felejthetetlen élményt!”

Grósz Péter, Horváth Balázs, Szabó Péter

Az eltorzult spirálkarokat mutató NGC 7479 jelű galaxis a Pegasus 
csillagképben. A kompozit kép elkészítéséhez használt B, V és I 
felvételeket Tamás Melitta, Hanyecz Ottó és Prósz Aurél készítette 
2011. október 21-én este. A teljes expozíciós idő 32,5 perc.

Galaxis a déli Tejút peremén

Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola természet- 
tudományi szakkörös diákjai nagy örömmel fogadták 
a hírt, hogy a Határ a csillagos ég elnevezésű csillagá
szati pályázaton 3- helyezést értek el. A pályázati 
programjukban a vizsgálat tárgyát képező Barnard- 
galaxisról (NGC 6822) elkészült nyers felvételeket a 
kutatóintézet interneten keresztül rendelkezésünkre 
bocsátotta. A mátrai Schmidt-teleszkóppal rögzített 
felvételek külön-külön a B (kék), V (zöld), R (vörös) 
színszűrők használatával és egyenként 15 perces ex
pozíciós idővel készültek el. Ezen képek mellé ké
szültek még a képrögzítő eszköz műszereffektusainak 
kiküszöbölését szolgáló kalibrációs felvételek, össze
sen 15 perc expozíciós idővel.

NGC 6822, a Barnard-galaxis.

A különböző hullámhosszakon elkészült felvételek 
feldolgozása elkezdődhetett. A feldolgozást az IRIS 
nevű, kimondottan ilyen típusú műveletekre kifejlesz
tett ingyenes alkalmazással végezték a szakkörtagok. 
A digitális képek zajszűrése (dark és flat-field zajkor
rekciós képek levonása és leosztása) után összeadásra 
kerültek a felvételek a következő lépésekkel. A B-V-R 
színszűrős képeket rendre 4:2:1 súllyal vettük figye
lembe, majd elkészítettük a galaxis hamisszínes RGB 
színterű végleges képét, amelyen első pillantásra 
megállapítható volt a galaxis szabálytalan formája. A 
csillagváros peremén északra csillagban és csillagközi 
anyagban sűrű terület észlelhető. Feltűnő forma a ga
laxistól jobbra eső anyagfelhő, amely egy buborékfor
mához hasonlítható. Feltételezhető, hogy ezek a terü
letek intenzív csillagkeletkezési zónák.

A diákok ezúton szeretnék megköszönni a program
ban közreműködő és segítséget nyújtó személyek mun
káját, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóinté
zet munkatársaiét és iskolai szakkörvezető tanáraikét.

Borók Zsuzsanna, Horváth Nikoletta, 
Szabó Balázs, Kerekes Viktor 

és Sánta Gábor, Vígh Lajos (felkészítő tanárok)
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CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 
A PAKSI ATOMERŐMŰBEN 2/2 Elter József, Eiler János

Paksi Atomerőmű Zrt.

A japán fukusimai atomerőmű balesetét követően az 
Európai Unió összes atomerőművében, így a paksi 
atomerőműben is a reaktorbaleset tanulságain alapuló 
biztonsági felülvizsgálatot hajtottak végre. Ezt a célirá
nyos biztonsági felülvizsgálatot közkeletű szóval 
stressz-tesztnek nevezték. A felülvizsgálat igazolta, 
hogy a paksi atomerőmű blokkjai teljesítik a tervezési 
alaphoz tartozó követelményeket, beleértve a belső 
és külső hatásokkal szembeni védettség kritériumait. 
Az atomerőmű védettsége a fukusimaihoz hasonló, 
vizsgált kulcseseményekkel szemben is jó.

Az első részben bemutattuk a célzott biztonsági 
felülvizsgálat során alkalmazott módszert, értékeltük 
az atomerőmű földrengésbiztonságát, valamint a kül
ső elárasztásokkal szembeni védettségét. A cikk jelen
legi, második részében sor kerül az atomerőmű ellen
álló-képességének vizsgálatára olyan eseményekkel 
szemben, mint a villamos betáplálás és végső hőel
nyelő funkció tartós (több napos) elvesztése, valamint 
súlyos baleset miatt jelentős radioaktív kibocsátás 
vagy extrém intenzitású sugárzási tér kialakulása.

A villamosenergia-betáplálás elvesztése

Az erőmű -  a mélységi védelem elvének messzemenő 
alkalmazásával -  felkészült arra, hogy a villamos be
táplálás belső okból származó megszűnésének követ
kezményeit kezelje, és így eleget tesz a hazai nukleá
ris biztonsági szabályzatokban előírt megbízhatósági 
követelményeknek.

A mélységi védelem első szintjeként a külső villa- 
mosenergia-hálózat zavara vagy elvesztése esetén a 
blokk szigetüzemre kapcsoló automatikája leválasztja 
a blokkokat az országos hálózatról és csökkentett, 
háziüzemi teljesítményre szabályozza azokat. Akár 
egyetlen blokk csökkentett teljesítményű üzeme is 
képes mind a négy blokk háziüzemi fogyasztóit ellát
ni megfelelő mennyiségű villamos energiával.

További biztonságot jelent, hogy dedikált betáplálási 
lehetőséget alakítottunk és próbáltunk ki a százhalom
battai és a litéri erőmű egyik gázturbinájától az atom
erőmű teljes feszültség-kimaradásának elhárítására.

Amennyiben a fenti lehetőségek ellenére sem külső 
forrásból, sem másik blokkról nem lenne villamos 
energia nyerhető, akkor a blokki biztonsági dízelge
nerátorok automatikus indítása biztosítja a villamos- 
energia-betáplálást a hűtéshez és hűtve tartáshoz. A 
földrengésálló épületben elhelyezett dízelgenerátorok 
blokkonként három azonos felépítésű, egymástól 
teljesen független ágat képeznek. Az alkalmazott hár
mas redundancia és a redundáns ágak függetlensége 
együttesen biztosítja a rendszertől megkövetelt funk
ciók nagy megbízhatósággal történő ellátását és az 
egyszeres meghibásodások elleni védettséget. A dízel- 
generátorok számára tárolt üzemanyag mennyisége 
legalább 120 órai üzemeléshez elégséges. Az 1. ábra 
mutatja a II. kiépítés dízel gépegységét.

A normál betáplálás kiesése esetén a szünetmentes 
betáplálást akkumulátortelepek biztosítják. Ezek ter
vezetten 3,5 órán át képesek a méréseket táplálni és a

1. ábra. A II. kiépítés biztonsági dízelgenerátora.
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szükséges beavatkozások elvégzéséhez energiát biz
tosítani. Az ezen időtartam alatt üzembe lépő dízelge
nerátorok a továbbiakban az akkumulátortelepek 
töltését is végzik.

Amennyiben bármilyen okból a biztonsági dízelge
nerátorok nem indulnának el vagy működésképtelen
né válnának, akkor teljes feszültségvesztés alakulna 
ki, aminek hatására a blokkon az összes váltóáramú 
fogyasztó leállna, de egyidejűleg automatikus védelmi 
működéssel a láncreakció is leállna. Villamos betáplá
lás hiányában sem a hőhordozó felbórozására, sem a 
blokk üzemszerű lehűtésére nincsen lehetőség. Az 
üzemzavar-elhárítási utasítás megfelelő alkalmazásá
val a szekunderköri nyomás az atmoszférába reduká
ló szelepek nyitásával stabilizálható, csökkenthető.

Névleges teljesítményről induló üzemzavarok ese
tén villamos betáplálás teljes hiányában mintegy négy 
és fél órával a feszültségkiesés után a gőzfejlesztők 
kiürülnek, megszűnik a hőelvitel. Ilyenkor már csak 
alternatív betáplálási útvonalon és alacsonyabb nyo
máson biztosítható a gőzfejlesztők megtáplálása. En
nek sikertelensége esetén a primer körben a nyomás 
és a hőmérséklet emelkedni kezd. A primer kör lefú
vató és biztonsági szelepei korlátozzák a nyomás nö
vekedését, de a lefúvatás hatására a primerköri víz
készlet fogy, az aktív zóna szárazra kerül, megkezdő
dik a fűtőelem-kazetták túlhevülése. Az aktív zóna 
sérülése 10 órával a feszültségkiesés után várható.

Villamos betáplálás hiányában a pihentető meden
ce hűtővizének keringtetése is megszűnik. A meden
cében az intenzív forrás legkorábban 4 óra elteltével 
indulhat meg. A forrás következtében a vízszint csök
ken, a kazetták teteje szárazra kerül. Kezdetben üze
mi szintet feltételezve a tárolt fűtőelem-kazetták bur
kolatának sérülése konzervatív elemzés szerint mint
egy 19 óra múlva kezdődik meg. A leálláskor szoká
sos magasabb átrakási szint esetében a sérülés mint
egy 25 óra elteltével várható.

A teljes villamos betáplálás elvesztése esetén a be
avatkozások sikere, a súlyos-baleseti folyamatok kiala
kulásának megelőzése azon múlik, hogy a megfelelő 
intézkedéseket időben végre lehet-e hajtani. A fentebb 
megadott időtartamok alatt kell a kezelőknek helyreál
lítani a villamos betáplálást vagy alternatív áramforrást 
biztosítani a folyamat súlyos balesetté fejlődésének 
megakadályozására.

A felülvizsgálat céljának megfelelően a rendelke
zésre álló kezelési utasítások, rendszertechnikai isme
retek és egyéb üzemeltetői tapasztalatok alapján fel
mértük és értékeltük mindazokat a preventív baleset- 
kezelési lehetőségeket, amelyeket a külső és belső 
villamos betáplálás tartós kiesése esetén a paksi atom
erőműben alkalmazni lehet.

A telephelyen rendelkezésre álló, blokkok közötti 
villamos kapcsolatok tekintetében megállapítható, 
hogy megfelelő átkapcsolási lehetőségek állnak ren
delkezésre, amennyiben valamely blokk háziüzemi 
energiaellátást biztosít a külső hálózattól függetlenül, 
vagy bármely blokk biztonsági dízelgenerátorainak 
legalább egyike üzemel.

Felmértük a mobil és tartalék dízelgenerátorok alkal
mazásának lehetőségét. A telephelyen kisebb dízel 
aggregátok rendelkezésre állnak, de ezek csak lokális 
áramellátási feladatokra használhatók. Megállapítottuk, 
hogy a blokkonként rendelkezésre álló 1-1 baleseti 
mobil dízelgenerátor teljes feszültségvesztés esetén 
képes ellátni azokat a mérő, ellenőrző és beavatkozó 
rendszereket, amelyekkel a súlyos balesetet megelőző, 
következményeit csökkentő beavatkozások elvégezhe
tők. Ezek a dízel aggregátok biztonsági betápláló rend
szerek, hűtővízszivattyúk megtáplálására nem alkalma
sak, ezért a baleseti helyzetek kezelésére további, füg
getlen, nagyobb teljesítményű, védett helyen telepített, 
az atomerőmű egyéb szolgáltatásaitól függetlenül üze
meltethető, léghűtéses baleseti dízelgenerátor létesíté
sét irányozzuk elő a javító intézkedések között.

A hűtés lehetőségének elvesztése

A végső hőelnyelő elvesztésének megelőzésében kulcs
szerepet játszó biztonsági rendszerek kialakításánál is 
megfelelően alkalmazták a biztonsági filozófia alapvető 
elvét, a mélységi védelem koncepcióját.

Ezek a rendszerek eleget tesznek a hazai nukleáris 
biztonsági szabályzatokban előírt megbízhatósági kö
vetelményeknek, ugyanis kiépítésük kellő redundan
ciával történt, egyes alrendszereik függetlenek egymás
tól, így mind az egyszeres, mind a közös okú meghibá
sodás ellen megfelelő védettséggel rendelkeznek.

A végső hőelnyelő elvesztése esetén a zóna hűtése 
a telepített rendszerek közül csak a 2. ábrán is látha
tó, ikerblokkonként 3-3 darab, az udvartéren elhelye
zett földrengésálló tartályokban tárolt sótalanvíz-kész- 
lettel biztosítható bizonyos ideig. A jelenlegi előírások 
alapján tárolt készlet több napra elegendő a hűtés 
ellátásához.

Amennyiben valamilyen külső oknál fogva meg
szűnik a vízkivétel a Dunából leágazó hidegvíz csa
tornából, a rendszerek vízellátása megszűnik. A biz
tonsági hűtővízellátás megszűnése miatt a blokkok 
leállnak, leállnak a primerköri szivattyúk, így a primer 
kör hűtése természetes cirkulációs üzemmódban tör
ténik. A hűtővíz elvesztése egyben azt is jelenti, hogy

2. ábra. A II. kiépítés sótalanvíz-rendszerének tartályai.
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3■ ábra. A mobil vízvételi rendszer telepítése.

a gőzfejlesztőkben keletkező gőz elvitele csak a ko
rábban már leírt módon az atmoszférába történhet, 
így a rendszerben lévő vízkészlet folyamatosan fogy, 
de értékelésünk szerint így is több mint 3 napig bizto
sítható a blokkok hűtése.

A legfontosabb alternatív biztonsági hűtővíz-betáp
lálás a tűzivíz-rendszer felől nyerhető. Ennek elsődle
ges vízforrása a parti szűrésű kúttelep, amely 810 m3/h 
vízmennyiséget képes szolgáltatni 8 bar nyomáson. 
Ezen kívül rendelkezésre áll a földrengésálló kivitelű 
dízel szivattyúkból álló tűzivíz-szivattyútelep 4000 m3 
vízkészlettel, amelynek forrása az 1—2. blokki melegvíz
csatorna. A tűzivíz-rendszer a villamos betáplálás bizto
sításával időkorlát nélkül képes a gőzfejlesztők hűtését 
ellátni alacsony nyomáson.

Tekintve, hogy a végső hőelnyelő elvesztése miatt 
megszűnő biztonsági hűtővíz-ellátás szükséges a biz
tonsági villamos betáplálás dízelgenerátorainak üzemé
hez, ezért ilyen esetekben a folyamat a villamos betáplá
lás teljes elvesztésére is vezethet. A végső hőelnyelő és 
a teljes villamos betáplálás együttes elvesztése esetén a 
beavatkozások sikere, a súlyos-baleseti folyamatok ki
alakulásának megelőzése azon múlik, hogy a megfelelő 
intézkedéseket és a lehűtés feltételét képező felbórozást 
időben végre lehet-e hajtani. A fentebb hivatkozott 
pontban szereplő időtartamok alatt kell a kezelőknek 
végrehajtani mindazokat a beavatkozásokat, amelyekkel 
az alább részletezett alternatív hűtési vagy hűtővíz-be- 
táplálási lehetőségeket biztosíthatják.

Az aktív zóna hűtését szolgáló gőzfejlesztők táplá
lásának végső forrását a sótalanvíz-készlet képezi. A 
sótalanvíz-tartályok leürülését követően a személyzet 
a rendelkezésre álló üzemzavar-elhárítási utasítások 
szerint jár el, tevékenységének célja folyamatos alter
natív betáplálás biztosítása a gőzfejlesztőkbe. Ennek 
egyetlen lehetősége egy független külső csatlakozá
son keresztül az ikerblokk mindkét blokki kiegészítő 
üzemzavari tápvízrendszerének megtáplálása. Ez a 
csatlakozás a kiegészítő üzemzavari tápvízrendszer 
nyomóági kollektorán jelenleg is megtalálható.

A felülvizsgálat céljának megfelelően a rendelke
zésre álló kezelési utasítások, rendszertechnikai isme
retek és egyéb üzemeltetői tapasztalatok alapján fel
mértük és értékeltük mindazokat a preventív baleset

kezelési lehetőségeket, amelyeket a végső hőelnyelő 
tartós elvesztése esetén, elsősorban a zónasérülés, a 
pihentető medencében tárolt üzemanyag sérülésének 
elkerülése, vagy a kiterjedt zónaolvadási folyamat 
megállítása és a konténmentsérülés elkerülése érde
kében a paksi atomerőműben alkalmazni lehet.

A villamos betáplálás elvesztésével kombinált eset
ben a tűzivíz-rendszer csak korlátozottan alkalmas a 
hőelvitel megvalósítására elsősorban azért, mert a parti 
szűrésű szivattyútelep villamos betáplálás nélkül nem 
működik. Ezért a feszültségvesztés és a végső hőelnye
lő egyszerre történő elvesztésének esetére javító intéz
kedéseket fogalmaztunk meg. Megoldjuk a parti szűré
sű kúttelep búvárszivattyúinak villamos megtáplálását 
baleseti helyzetekre, megfelelő védettségű telepített, 
vagy mobil dízelgenerátor segítségével.

Szintén megfelelő és jelenleg is rendelkezésre álló 
megoldás mobil vízkivétel megvalósítása a Dunából, 
vagy az erőmű mellett található halastavakból. Ezt a 
feladatot a balesetelhárítási szervezet a felülvizsgálat 
során gyakorolta, amit a 3■ ábra mutat. A létesítményi 
tűzoltóság a telephelyen rendelkezésre álló eszközök
kel mintegy 40 perc alatt mobil szivattyúkból álló 
kaszkáddal kiépítette a Dunától a közel 1 km-es víz- 
betáplálási útvonalat.

A pihentető medencék jelenleg nem rendelkeznek 
külső, független vízbetáplálási lehetőséggel. Az üzem
zavar-elhárítási utasítás szerint a vízpótlás külső ener
giaforrás nélkül a lokalizációs torony felső tálcáinak 
gravitációs leürítésével biztosítható. Amennyiben egy 
időben a reaktoron is baleseti folyamat zajlik, a lokali
zációs torony tálcáin tárolt vízkészlet más célra is 
szükséges lehet. Ezenkívül a leürítési útvonalon talál
ható armatúrák kézi működtetése a kialakuló dózisvi
szonyok függvénye. A pihentető medence kívülről 
történő vízpótlásának biztosításához földrengésre, 
külső veszélyekre megfelelően méretezett, udvartéri 
flexibilis csatlakozású betápláló vezetéket kell a ké
sőbbiekben kiépíteni.

Súlyosbaleset-kezelési lehetőségek

A reaktorban lejátszódó súlyos baleseti folyamatok 
tekintetében a korábbi vizsgálatok teljes körűek vol
tak (beleértve a leállított reaktorban bekövetkező 
baleseteket). A kockázat mértéke elfogadható, megfe
lel a hazai és nemzetközi elvárásoknak. A baleseti 
folyamatok a WER-440 reaktorokra jellemzően vi
szonylag hosszú idő alatt játszódnak le. A kockázat 
mértékét jelentősen csökkenti a közelmúltban beve
zetett súlyosbaleset-kezelés, amely dedikált rendsze
rek beépítésével és megfelelő utasításrendszerrel se
gíti a baleset következményeinek csökkentését.

A paksi atomerőműben a közelmúltban elvégzett 
súlyosbaleset-kezelési átalakítások célja volt, hogy 
egy feltételezett súlyos baleset után várható folyama
tok nagy eséllyel megállíthatóak legyenek, a blokk 
biztonságos, lehűtött állapotba kerüljön. A súlyos 
balesetek kezelésének stratégiáját a valószínűségi
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biztonsági elemzések alapján határoztuk meg. Olyan 
intézkedéseket, átalakításokat hajtottunk végre, ame
lyek a súlyos baleset bekövetkezése után nagy való
színűséggel fellépő, a radioaktív kibocsátás mértékét 
jelentősen növelő folyamatok megelőzését és/vagy 
azok következményeinek csökkentését eredménye
zik. A súlyosbaleset-kezelés blokkfüggetlen, így négy 
reaktortartályban egyszerre bekövetkező fűtőelem
sérülés esetén is alkalmazható.

A súlyosbaleset-kezelés két kulcseleme a Súlyos- 
baleset-kezelési Útmutatók bevezetése és az alábbi 
műszaki átalakítások kivitelezése:

-  a reaktortartály külső hűtésének lehetővé tétele,
-  hidrogénkezelés passzív autokatalitikus rekom- 

binátorok beépítésével,
-  pihentető medence csőtörésből adódó hűtőkö

zeg vesztésének megakadályozása,
-  súlyos-baleseti dízelgenerátor telepítése kijelölt 

berendezések energiaellátásához,
-  súlyosbaleset-kezelési mérőrendszer kiépítése.
A különböző súlyos balesetek során a felhevülő fű

tőelem burkolatát alkotó cirkónium 30-50%-a a vízgőz 
közegben oxidálódik, az ebből a folyamatból felszaba
duló hidrogén mennyiségét meghatároztuk. A kontén- 
menten belüli nagy hidrogénkoncentráció kialakulásá
nak megelőzése érdekében balesetkezelési intézkedés
ként passzív rekombinátorokat építettünk be a blok
kokba, figyelembe véve a várható hidrogéneloszlásra 
vonatkozó korábbi elemzéseket. A 4. ábrán látható 30 
darab nagyteljesítményű, passzív autokatalitikus re-

4. ábra. Egy rekombinátorpár a beépítési helyén a hermetikus tér
ben, valamint a rekombinátorban elhelyezett egyik palládium-ka
zetta.

kombinátorpár segítségével biztosítható, hogy a súlyos
baleseti folyamatban esetleg felszabaduló hidrogén 
mennyisége folyamatosan csökkenthető legyen, és ne 
alakulhassanak ki olyan robbanásszerűen lejátszódó 
folyamatok, amelyek a nagy nyomás miatt a hermetikus 
tér épségét veszélyeztetnék. Bizonyos esetekben a lo
kális turbulens égés nem kizárható, de az ezek által 
okozott nyomások maximális értékei a konténment 
tervezési nyomása alatt vannak és jelentősebb biztonsá
gi tartalék van a számított égési nyomások és a kontén
ment sérülésére vezető nyomásérték között.

A reaktorcsarnokban kialakuló hidrogén-koncent
rációt korábban csak egy nyitott reaktor balesetére 
vizsgáltuk. Ilyenkor a felgyülemlő hidrogén koncent
rációja a reaktorcsarnokban semmiképpen sem éri el a 
gyulladáshoz szükséges értéket. A célzott biztonsági 
felülvizsgálat keretében azt az esetet is elemeztük, 
amelynél egy-egy kiépítésen két pihentető medencé
ben, egy átrakás alatt lévő nyitott, valamint egy zárt 
reaktorban egy időben alakul ki súlyos-baleseti folya
mat. A konzervatív elemzési eredmények szerint ebben 
az esetben a reaktorcsarnokban a közeg gyúlékony le
het mintegy 2 óra időtartamban, a térfogat 40%-ában. 
Részletesebb, kevésbé konzervatív elemzéseket kell 
végezni a javító intézkedések megalapozásához.

A pihentető medence súlyos balesetéhez vezető fo
lyamatokat is meghatároztuk. Tekintettel arra, hogy a 
pihentető medence a konténmenten kívül helyezke
dik el, súlyos balesete esetén az esetleges kibocsátás 
mértéke igen jelentős a konzervatív feltételek mellett 
végzett számítások szerint. A bekövetkezés gyakorisá
gát a nemrégiben bevezetett preventív intézkedések
kel kellően alacsonyra csökkentettük. A kulcsesemé
nyek bekövetkezése esetén is késleltethető a fűtőele
mek sérülése a lokalizációs torony vizének gravitációs 
leürítésével. További balesetkezelési lehetőséget je
lent az említett, kívülről történő vízpótlást célzó javító 
intézkedés.

Az elvégzett vizsgálatok szerint a radioaktív hulla
dékok tároló rendszereinek meghibásodása, sérülése 
nem járna nagy radioaktív kibocsátással.

A reaktortartály külső hűtésével — amelyre vonatko
zóan az átalakításokat a blokkok egy részén már vég
rehajtottuk, a többinél a következő években elvégez
zük -  a zónaolvadék a reaktortartályon belül tartható, 
és így sem gőzrobbanás, sem a zóna-beton kölcsön
hatás okozta alaplemez-átégés nem következhet be.

A súlyos baleset késői szakaszában a konténmen
ten belüli nyomás növekedhet. A konténment szivár
gásának függvényében a nyomás 3-8 nap alatt meg
haladja a 3,33 bar értéket, amelynél a konténment 
sérülése 5% valószínűséggel várható. Amennyiben ad
dig nem történik valamilyen nyomáscsökkentés, ak
kor a konténment megsérülhet és nagy mennyiségű 
radioaktív anyag kerülhet a környezetbe. Erre vonat
kozóan balesetkezelő intézkedést dolgozunk ki.

A súlyosbaleset-kezelés bevezetésével a nagy ra
dioaktív kibocsátás esélye jelentősen csökken, várha
tóan nem haladja meg az új építésű blokkokra vonat
kozó szigorúbb elvárásokat sem.
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A telephelyi veszélyhelyzet-kezelés

Az atomerőmű alapvetően rendelkezik a veszélyhely
zetek (nukleáris és hagyományos) kezeléséhez szüksé
ges személyi és tárgyi feltételekkel és erőforrásokkal.

A felülvizsgálat megállapította, hogy a veszélyhely- 
zeti és a súlyosbaleset-beavatkozási képesség a nem
zetközi ajánlások és a nemzeti szabályozások követel
ményei alapján épül fel. A felkészülés időszakában 
készenléti rendszer és eszközök, illetve riasztással 
aktiválható szervezet biztosítja a beavatkozó képessé
get. A felkészültség biztosításának irányelvei és a 
konkrét tervezési alapjai a nukleáris baleseti esemé
nyek mellett egyéb veszélyhelyzetek felszámolására is 
biztosítottak. Normál időszakban kötelező ellenőrzési, 
képzési és gyakorlási rendszer eredményezi a beavat
kozási képesség fenntartását.

A paksi atomerőműben működő balesetelhárítási 
szervezet jelenlegi formájában nem teljesen alkalmas a 
tervezési alapján túli esetek, azaz a több blokkon egy
idejűleg bekövetkező balesetek kezelésére. Több-blok
kos súlyos baleset esetén a jelenlegi szervezet még több 
váltást figyelembe véve sem tudja biztosítani a folyama
tos tevékenységet, az elhárítási feladatokra rendelkezés
re álló állomány létszáma elhúzódó időtartamú tevé
kenység esetén nem elegendő. Ilyenkor a balesetelhárí
tási szervezet külső erők bevonásával tudja kezelni a 
helyzetet. Bizonyos tervezésen túli külső események 
olyan mértékű személyi és anyagi kárt okozhatnak, 
hogy a helyzet kezelése mindenképpen az országos 
hatáskörű szervezetek közreműködését igényli.

A balesetelhárítási tevékenységeket úgynevezett 
védett vezetési pontról lehet irányítani, annak el
vesztésekor az irányítási feladatokat a tartalék veze
tési pontról kell végrehajtani, ahol az irányítási és 
kommunikációs feltételek jelenleg nem teljes értékű
ek. Ezért a védelmi követelményeknek (földrengés, 
sugárzás, környezeti hőmérséklet stb.) megfelelő, az

irányítás és a kommunikáció eszközeit tekintve a vé
dett vezetési ponttal egyenértékű tartalék vezetési 
pont létesítését határoztuk el.

A paksi atomerőműben végrehajtott célzott biztonsági 
felülvizsgálat igazolta, hogy az erőmű blokkjai teljesí
tik a tervezési alaphoz tartozó követelményeket, bele
értve a belső és külső hatásokkal szembeni védettség 
kritériumait. Az atomerőmű védettsége a vizsgált 
kulcseseményekkel szemben is jó.

A vizsgálatok alapján rögzíthető volt, hogy a fuku- 
simai tapasztalatok feldolgozása és a célzott biztonsá
gi felülvizsgálat eredményei azonnali beavatkozáso
kat nem tesznek szükségessé.

A felülvizsgálat emellett arra is rámutatott, hogy 
több lehetőség kínálkozik a tartalékok növelésére a 
kis valószínűségű, de a tervezési alapon túli terhelése
ket eredményező hatásokkal vagy azok következmé
nyeivel szemben.

A célzott biztonsági felülvizsgálat során különböző 
javító intézkedések lehetőségeit tártuk fel. A javító in
tézkedések négy különböző kategóriába sorolhatóak:

-  külső hatásokkal (földrengés, elárasztás) szem
beni védettség fokozása,

-  kezelési utasítások módosítása, újak készítése,
-  meglévő és alternatív villamos betáplálási vagy 

hűtési lehetőségek biztosítása és
-  súlyos balesetek következményének csökkentése.
A javító intézkedések végrehajtását követően a villa

mos betáplálás és a végső hőelnyelő, valamint a pihen
tető medencék hűtésének tartós elvesztése csaknem 
lehetetlenné válik. Ezért a súlyos balesetek bekövetke
zésének valószínűsége az eddigi alacsony értékhez 
képest is radikálisan csökken. Az extrém külső esemé
nyek ugyan továbbra is okozhatnak károkat a telephe
lyen, de e károk biztonsági hatása jelentősen csökken. 
A több-blokkos balesetek esélye még a jelenlegi rend
kívül kis értékhez képest is elhanyagolhatóvá válik.

MIKROMÉRETŰ MINTÁK DEFORMÁCIÓINAK VIZSGÁLATA
Hegyi Ádám, Ratter Kitti, Ispánovity Péter Dusán, Groma István

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék

A kristályos anyagok képlékeny alakváltozását mik
roszkopikus alapon leíró elmélet a 20. század elején 
jött létre, amikor 1934-ben Orován, Polányi és Taylor 
bevezette a diszlokáció fogalmát és sikeresen alkal
mazta azt a képlékeny alakítás kvantitatív vizsgálatá
ra. A diszlokáció vonalszerű rácshiba, amely sok te
kintetben hasonlít a folyadékok áramlásakor kialaku
ló örvényekhez. Alapvető különbség azonban, hogy

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg (a támogatás száma TÁMOP 
4.2. l/B-09/ l/KMR-2010-0003).

amíg a folyadékörvény egy vektortér (nevezetesen a 
sebességtér) örvényessége, addig a diszlokáció egy 
tenzortér (az elasztikus disztorzió) örvényessége. 
Ezért tulajdonságai lényegesen bonyolultabbak. Ezek
re még a későbbiekben részletesebben kitérünk.

Az évek során sikerült a diszlokációk feszültségterét 
és kölcsönhatásukat is meghatározni, ezáltal lehetővé 
vált a kristályos anyagok deformáció közben történő 
mozgásának leírása. Minél több diszlokációt tartalmaz 
az anyag, annál „keményebb”, hiszen a diszlokációk 
akadályozzák egymást mozgásukban, így ugyanakkora 
plasztikus (maradandó) deformáció csak nagyobb
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külső kényszer hatására tud kialakulni. Azt mondhat
juk, hogy az egyedi diszlokációk elmélete jól kidolgo
zott, és képes számot adni nagyon sok hétköznapi je
lenségre, például arra, hogy a deformáció hatására az 
anyag keményebb lesz, illetve hogy az ötvözetek (acél, 
bronz) sokkal keményebbek, mint a tiszta anyagok. 
Ugyanakkor, még ha jól kilágyított anyagot veszünk is, 
ami azt jelenti, hogy kevés benne a diszlokáció, a ke
resztmetszet 1 cm2-nyi felületét akkor is ~106 diszloká
ció döfi át. Ez az érték a deformáció hatására 4 nagy
ságrenddel is növekedhet. A vonalhibák ilyen nagy 
száma ad okot arra, hogy mozgásukat a termodinami
kához hasonlóan statisztikus fizikai eszközökkel vizs
gáljuk. Ez a megközelítés az utóbbi 15 évben ugrássze
rű fejlődésen ment keresztül, amelyben az ELTE Anyag
fizikai Tanszékén működő kutatócsoport [1] aktív sze
repet játszott [2-51. Döntő jelentőségű, hogy az elméleti 
kutatások mellett lehetőségünk van a deformációs fo
lyamat különböző skálákon (atomi, mezoszkopikus, 
makroszkopikus) történő számítógépes modellezésére. 
Érdemes megemlíteni, hogy sok ezer processzort tartal
mazó szuperszámítógépek használatával képesek va
gyunk néhány 100 nm élhosszúságú kockában levő 
atomok (~1 milliárd atom) mozgását deformáció köz
ben követni, képet kapva a diszlokációk atomi szinten 
történő mozgásáról. Mezoszkopikus szinten, két nagy
ságrenddel nagyobb kockában a mai számítógépekkel 
lehetőség van a diszlokációk, mint kölcsönható vonal
hibák kollektív mozgásának követésére (diszkrét disz- 
lokációdinamika). A mai kutatások legnagyobb kihívá
sa a különböző hosszúságskálák összekapcsolása (mul
tiscale modelling of materials).

A transzmissziós elektronmikroszkópok és a legújabb 
technológiájú kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp/ 
fókuszált ionsugaras eszközök (SEM/FIB) elterjedésével 
lehetőség nyílik az anyag nanométeres nagyságrendű 
megfigyelésére és megmunkálására. Más anyagfizikai 
kísérleti eszközök is léteznek (például nanokeménység- 
mérő, nanoindenter), amelyek hasonló mérettartomány
ban képesek fizikai vizsgálatokat végezni.

Mint azt a fentiekből láthatjuk, az anyagfizikai kuta
tásokban a 21. század elejének egyik nagyon fontos fej
leménye, hogy a kísérleti és szimulációs méretek össze
értek. A szimulációk az elméleti megfontolások alapján 
készülnek, tehát lehetőség nyílt arra, hogy elméleteinket 
közvetlenül kísérleti úton ellenőrizzük, alátámasszuk.

A cikk megírásának apropóját egy, a közelmúltban 
mikron méretű oszlopokon (mikropillár) elvégzett de
formációs kísérlet adta, amely nem várt eredményt ho
zott és ezért szükségessé teszi a plasztikus deformáció
ról alkotott eddigi képünk jelentős felülvizsgálatát. Ki
derült ugyanis, hogy a makroszkopikus méretű minták
kal ellentétben a mikron méretű minták esetében a 
feszültség-deformáció görbe nem sima, hanem a disz
lokációk kollektív, lavinaszerű mozgása következtében 
véletlen lépcsőket tartalmaz. A lépcsők helye és hossza 
mintáról mintára változik. így tehát ebben a mérettarto
mányban az anyag tulajdonságairól csak valószínűségi 
kijelentéseket tudunk tenni. A jelenség leírása a statisz
tikus fizika egy új kihívása.

Diszlokációk [6]

Mivel a fentiekben ismertetett jelenségért a diszloká
ciók együttes mozgása felelős, ezért először röviden 
ismertetjük a diszlokációk néhány fontos egyéni tulaj
donságát.

Kristályos anyagokban különböző típusú rácshibák 
alakulnak ki, amelyeket kiterjedésük alapján csopor
tosíthatunk. Nulla dimenziós hibák a vakanciák és 
intersticiális atomok, amelyeket ponthibáknak is hí
vunk. Habár ezek jelentősen befolyásolhatják az 
anyagok plasztikus tulajdonságait, a cikkben vizsgált 
problémakör szempontjából nincs jelentőségük.

A diszlokációk egydimenziós vonalhibák. Szerke
zetüket legegyszerűbben Andrade modelljével szem
léltethetjük. Az egyes atomsorokat merev hengerként 
képzeljük el. Vegyünk két hengersort egymás alatt, 
amelyek egy fél hengerátmérőnyivel el vannak tolva 
egymáshoz képest. A hengersorban a hengerek (azaz 
atomsorok) közti erőt úgy képzelhetjük el, mint rugal
mas gumiszalagokat. Próbáljuk meg a két hengersort 
eltolni egymáson. Ha egyszerre az összes hengert sze
retnénk elmozdítani, ahhoz nagyon nagy erő kellene. 
Azonban, ha nem egyszerre, hanem szakaszosan moz
dítjuk el egymáshoz képest a két hengersort, akkor a 
gumiszalagok megfeszülésével az elmozdulás hullám
ként megy végig a hengereken, és mire a hullám végig 
ér, az egész sor elmozdul egy hengernyit. Másik példa

1. ábra. Él- (fölül), illetve csavardiszlokáció (alul) modellje.

78 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 /3



lehet egy hosszú, nagyon nehéz szőnyeg. Hogyan te
gyük arrébb? Ha az egészet próbáljuk elhúzni nem fog 
sikerülni, azonban csináljunk a végén egy felgyűrő
dést, és toljuk végig azt a szőnyegen. Amikor a felgyű
rődés a másik végére ér az egész szőnyeg elmozdult. A 
diszlokáció a kristályos anyagban egy ilyen könnyen 
mozgó lokalizált deformációs állapot, amelyet a véges 
rácsállandó stabilizál. A deformációk ilyen leírását a 
kísérletek igazolják, hiszen a maradandó deformáció
hoz tartozó csúsztatófeszültség-érték közel két nagy
ságrenddel kisebb annál, mint amit a teljes atomsor 
elmozdításához létre kellene hozni.

A diszlokációkat legegyszerűbben úgy képzelhet
jük el, hogy veszünk egy tömbi anyagot, majd félig 
bevágjuk egyik atomsíkja mentén, ide beteszünk egy 
extra atomokból álló félsíkot, végül „összeragasztjuk” 
és az atomokat engedjük rugalmasan relaxálni (1. 
ábra). Mivel a félsík behelyezéséhez az atomokat a 
vonalra merőlegesen kell elmozdítani, az ilyen típusú 
vonalhibát éldiszlokációnak hívjuk. Fontos megje
gyezni, hogy alacsony hőmérsékleten az éldiszlokáció 
csak a betoldott félsíkra merőlegesen tud mozogni. Ez 
annak a következménye, hogy a betoldott sík irányá
ban történő mozgáshoz atomok „eltüntetése”, illetve 
„keltése” szükséges. Egészen pontosan a diszlokáció- 
vonalon levő atomoknak a felületre kell kijutniuk, 
illetve onnan a vonalhoz kell eljutniuk. Ez csak diffú
zióval valósulhat meg, amely csak magas hőmérsékle
ten számottevő.

Egy másik típust kapunk, ha veszünk egy hengert 
és egy alkotójával párhuzamosan bevágjuk egy sugara 
mentén a középpontjáig, ezután a két részt a vágás 
mentén a henger tengelyével párhuzamosan eltoljuk, 
majd újra összeragasztjuk ( 1. ábra). Az ilyen vonalhi
bát csavardiszlokációnak hívjuk. Természetesen a 
fenti leírások csak két, de nagyon fontos, speciális 
esetet jelentenek. A valóságban leggyakrabban a ket
tő keveréke fordul elő.

Fontos foglalkozni a diszlokációk kölcsönhatásá
val. Megmutatható, hogy egy mechanikai feszültségtér 
hatására a diszlokációra a feszültséggel arányos erő 
hat. Mivel a diszlokáció maga körül is létrehoz feszült
séget, ha ebbe a térbe egy másik diszlokációt helye
zünk, akkor erre erő hat. A kölcsönhatás sokban ha
sonlít az áramok közötti kölcsönhatásra, amennyiben 
a távolsággal fordítottan arányos, azaz hosszú hatótá
volságú. Ugyanakkor a diszlokáció létrehozásából 
adódóan (egy adott irányból félsíkot tolunk be) erő
sen anizotrop.

Nanoméretű deformációs kísérletek

A mechanikai tulajdonságok vizsgálatának gerincét a 
21. században is azok a mérési módszerek adják, 
amelyeket a tudományág megszületésének hajnalán 
alkalmaztak. Ezek egyszerű nyújtó, összenyomó és 
csavaró vizsgálatok. A különbség az alkalmazható 
mintaméret jelentős csökkenésében, és a mérési érzé
kenység növekedésében mutatkozik.

2. ábra. Különböző méretű mikropillárok és a deformációs lép
csők [7].

2006-ban a Science folyóirat Sample dimension in
fluence strength and crystal plasticity [7] címmel kö
zölt egy cikket, amely hengeres alakú, néhány mik
rométer átmérőjű minták (mikropillárok) egytengelyű 
összenyomással történő vizsgálatával foglalkozik. 
Amint már a bevezetésben is utaltunk rá, különösen 
érdekes új jelenségre bukkantak. A mintán az állandó 
sebességgel történő összenyomáshoz szükséges erőt 
mérték a benyomódás függvényében, és a kapott gör
bén lépcsőket találtak. SEM-vizsgálatok tanulsága sze
rint a minták oldalán megfigyelhetők a lépcsőszerű 
deformáció nyomai (2. ábra). A cikk megjelenése óta 
a problémakör intenzív kutatások tárgya.

A megfigyelt lépcsőket a diszlokációk kollektiv, lavi
naszerű mozgása okozza, amely makroszkopikus min
tákban is lejátszódik. Azonban csak akkor jelenik meg a 
minta külső deformációs kényszerre adott makroszkopi
kus válaszán (mint például a feszültség-deformációs gör
be), ha a minta méreteit néhány mikron alá csökkentjük. 
A vizsgálatok szerint a jelenség okát a diszlokáció-diszlo- 
káció kölcsönhatás hosszú hatótávolsága adja.
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3. ábra. 3D szimulációval kapott tipikus diszlokációeloszlás (bal fölső ábra). (A különböző árnyalatok 
-  eredetileg színek -  különböző típusú diszlokációkat jelölnek.) Különböző kezdeti konfigurációhoz 
tartozó feszültség-deformáció görbék, illetve azok átlaga (jobb fölső ábra). Átlagos deformációsebes- 
ség-feszültség görbe (bal alsó ábra). A deformáció átlagos szórása a feszültség függvényében (jobb al
só ábra).

Ez a jelenség számtalan 
technikai alkalmazásban, 
de különösen a mikroelekt
ronikában fontos. Az alkal
mazás szempontjából újon
nan felmerülő problémá
kat egy egyszerű példával 
illusztráljuk.

Ismeretes, hogy a külön
böző anyagok egy jól defi
niált feszültség elérése (fo
lyásfeszültség) után kezde
nek plasztikusan deformá
lódni. A folyáshatár mérnö
ki definíciója a 0,2%-os 
plasztikus deformációhoz 
tartozó feszültség. A folyás
határ több külső körül
ménytől (hőmérséklet, 
anyagi minőség), és szá
mos belső jellemzőtől 
(diszlokációeloszlás külön
böző paraméterei) függ. A 
folyáshatár egyszerűen 
mérhető például egytenge
lyű nyújtással. Azonban, ha 
mikronos méretű mintán 
kívánjuk ezt elvégezni, 
amelyet mikromechanikai 
és mikroelektronikai alkal
mazások tehetnek szüksé
gessé, az előbbiekben leírt 
véletlen deformációs ugrá
sok következtében az 
anyag nem egy jól megha
tározott ponton kezd el 
„folyni”, hanem a folyáshatár értéke mintáról mintára 
változhat. így tehát a folyáshatár szokásos mérnöki 
definíciója nem használható. Az anyag „szilárdságára” 
új statisztikus definíciót kell adni.

Az Eötvös Egyetem Anyagfizikai Tanszékén hosz- 
szú évek óta folynak elméleti, illetve számítógépes 
kutatások, valamint röntgen vonalprofil vizsgálatok a 
diszlokációk mozgásának statisztikus fizikai módsze
rekkel történő leírása céljából [2-51. Vizsgálataink 
során két úton is szeretnénk megismerni a diszloká- 
ciólavinák létrejöttét és eloszlásukat, valamint a fe
szültség-deformáció görbék statisztikus tulajdonsá
gait. Az egyik a diszkrét diszlokációdinamikai szimu
láció, amellyel összenyomás közben követjük a disz
lokációk mozgását egy 0,5 fim élhosszúságú kocká
ban. A másik pedig az, hogy ionsugaras megmunká
lóval „kifaragunk” viszonylag nagyobb számú, né
hány mikron átmérőjű mikropillárt, majd azokat egy 
megfelelően átalakított nanoindenterrel összenyom
va megmérjük a minták erő-elmozdulás görbéit. 
Mivel a szimulációs és a kísérleti vizsgálatok közel 
ugyanakkora mintán történnek, lehetőség van a két 
módszer eredményeinek közvetlen, kvalitatív össze
hasonlítására.

Diszkrét diszlokációdinamikai szimuláció
A diszlokációk mozgását a mai több tízezer processzort 
tartalmazó szuperszámítógépekkel atomi szinten is le
hetőség van egy 200 nm élhosszúságú kockában (~1 
milliárd atom) vizsgálni. Az ilyen vizsgálatok nagyban 
hozzájárulhatnak a diszlokációs folyamatok jobb megér
téséhez, de a szimulációk -  jelentős időigényük miatt — 
nyilván csak igen korlátozott számban kivitelezhetek. 
Ezért komplex diszlokációs folyamatok vizsgálatára 
nagyobb hosszúságskálán történő megközelítést, az 
úgynevezett diszkrét diszlokációdinamikát alkalmazzák. 
Ez azt jelenti, hogy a diszlokációvonalak fent említett 
kölcsönhatását figyelembe véve követjük a vonalak 
mozgását. Mivel a vonalak mozgása atomi szinten sok 
atom együttes mozgásával valósul meg, a diszlokáció 
mozgása során rácsrezgéseket kelt. Ez energiaveszte
séggel jár. Ezért a diszlokáció mozgása nem konzervatív 
folyamat és a mozgás során az energiaveszteséget súrló
dási erő bevezetésével figyelembe kell venni. Ez az erő 
általában jól közelíthető egy, a diszlokáció sebességével 
arányos kifejezéssel. Mivel a diszlokációk gyorsulása a 
legtöbb esetben kicsi, a diszlokációk mozgásegyenleté
ben a gyorsulást tartalmazó inerciatagot elhanyagoljuk a
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4. ábra. Mikropillár kifaragásának lépései.

súrlódási erő mellett. így tehát a diszlokáció sebessé
géről feltételezzük, hogy arányos a rá ható erővel (túl
csillapított dinamika). A diszlokációdinamikai szimulá
cióban a vonalak kis szegmenseire ható erő kiszámítása 
után a szegmenst az erővel arányosan a diszlokáció 
csúszósíkjában elmozdítjuk. Ezután gondoskodunk ar
ról, hogy a diszlokációvonal összefüggő maradjon, és 
ha ellenkező előjelű diszlokációk találkoznak, akkor 
azok megsemmisüljenek. A fent leírt módszer a diszlo
kációk hosszú távú kölcsönhatása, illetve a bonyolult 
topológia következtében rendkívül nagy számítógép
kapacitást igényel. A szimulációk a fent említett minta
méret és realisztikus diszlokációsűrűség (1014 m-2) mel
lett is több napos futási időket igényelnek. A szimulá
ciós kódok kifejlesztése sok éves csapatmunkát tesz 
szükségessé. A világban mindössze három ilyen progra
mot fejlesztettek ki. Ezek közül kettőben az Anyagfizikai 
Tanszék fiatal kutatói is részt vettek.

A pillárokban a deformáció során lejátszódó diszlo- 
kációfolyamatok tanulmányozására egy 0,5 |am él
hosszúságú Al-kockában, időben lineárisan növekvő 
külső feszültség alkalmazása mellett követtük a disz
lokációk mozgását, és meghatároztuk a minta defor
mációját az alkalmazott feszültség (idő) függvényében 
nagyszámú kiindulási diszlokációkonfiguráció esetén. 
Egy tipikus diszlokációkonfiguráció, valamint néhány 
tipikus feszültség-deformáció görbe látható a 3■ ábrán 
[8], Látható, hogy a kísérleti eredményekhez hasonlóan 
a görbék véletlen lépcsőket tartalmaznak, és erősen 
függnek a kiindulási diszlokáció-elrendezéstől.

Annak érdekében, hogy a különböző diszlokáció- 
elrendeződéshez tartozó feszültség-deformációs gör
bék statisztikus tulajdonságairól mondani tudjunk 
valamit, meghatároztuk azok adott feszültséghez tar
tozó átlagát, illetve szórását, valamint az átlagos de
formációsebességet (3- ábra). Fontos új eredmény, 
hogy mindegyik görbe tanulsága szerint a deformá
ciós folyamat két jól elkülöníthető szakaszra osztható.

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

A mikropilláros kísérletek szempontjából fontos elő
feltétel, hogy nagyszámú, azonos paraméterekkel 
rendelkező mikropillárt lehessen készíteni. Számunk

ra ezt az tette lehetővé, hogy az ELTE TTK az Európai 
léptékkel a tudásért, ELTE elnevezésű TÁMOP pályá
zat keretében beszerzett egy FEI Quanta 3D FEG két
sugaras pásztázó elektronmikroszkópot. A két sugár 
azt jelenti, hogy nemcsak elektronforrással, hanem 
ionforrással is rendelkezik (a berendezés részleteit 
lásd 191-ben). Mindkét nyaláb alkalmas mikroszkópi 
kép készítésére, és emellett a fókuszált ionnyalábbal 
(focused ion beam = FIB) a minta felülete néhány na
nométeres pontossággal megmunkálható.

A fókuszált ionnyaláb (FIB) működési elve hason
ló, mint a pásztázó elektronmikroszkópé 191. A gal
liumionokat elektromos tér gyorsítja a kiválasztott 
energiára, és mágneses lencsék pásztázzák a minta 
felülete mentén. Az ionok előállítása a következőkép
pen történik: volfrám anyagú galliumtartályhoz vé
kony volfrámtű csatlakozik. A felmelegített, folyékony 
gallium nedvesíti a volfrámtűt, ahol kihúzófeszültség 
ionizálja a tű hegyén összegyűlt galliumatomokat, így 
Ga+ keletkezik. Az ionoszlopban a kiválasztott gyorsí
tó feszültség (2-30 kV) a kívánt energiára gyorsítja az 
ionokat, amelyek a mintába becsapódva különböző 
termékeket keltenek. Keletkeznek szekunder elektro
nok, amelyek mikroszkópi kép készítésére használha
tóak. Ezen kívül szekunder ionok is keletkeznek, 
amelyek a minta anyagából kiütött ionizált részecs
kék. Elég nagy energiát és áramerősséget választva a 
minta anyaga hatékonyan és szabályozott módon 
porlasztható. Ez teszi lehetővé a minta felületén nano
méteres skálájú struktúrák kialakítását.

A mérésekhez a mikropillárokat FIB-es megmunká
lással készítettük. Réz egykristályt porlasztottunk kör
gyűrű alakú maszkon keresztül. Ehhez egy, az iroda
lomban ismertetett eljárásoktól némileg különböző 
módszert fejlesztettünk ki. A porlasztást több lépésben 
kellett végezni, mivel minél nagyobb áramerősséget 
használunk, annál inkább széttartó a nyaláb, és ezért a 
körgyűrűmaszkon kívül is porlaszt, így nem alakítható 
ki a szabályos hengeralak, ezzel roncsolva a pilláit. 
Ugyanakkor csökkenő áramerősséggel a porlasztás ide
je lényegesen növekszik. Mivel a deformáció statiszti
kus tulajdonságainak vizsgálatához nagyszámú pillárra 
volt szükség, a gyártási idő igen lényeges. Ezért egyre 
szűkülő körgyűrűmaszkokat használtunk. A folyamat 
néhány kiragadott mozzanata látható a 4. ábrán. Az el-
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5. ábra. 20 darab egymás melletti pillár.

ső képen a pillár számára kijelölt terület látható, illetve 
a körgyűrű maszk. A külső átmérő 15 pm, a belső 7 |im. 
A mélységet, azaz a pillár magasságát úgy választottuk, 
hogy ne haladja meg a pillár átmérőjének négyszeresét. 
3 pm átmérőjű pillárokat készítettünk, így a mélység 
maximum 12 pm lehetett.

A második, felülnézeti ábrán látható, hogy a na
gyobb áramerősséggel végzett porlasztás után a pillár 
formája nem henger, hanem kissé kúpos. Utolsó lé
pésben ezért lényegesen kisebb áramerősséget kellett 
választani, és a két körgyűrű átmérőjét egyre csök
kenteni, amíg a jobb oldali ábrán látható 3 pm átmé
rőjű, henger alakú pillár el nem készült.

Ezzel a módszerrel sikerült nagyobb számú, né
hány százalék pontosságig azonos geometriájú pilláit 
egymás mellett kifaragni (5. ábra).

Nanoindentációs kísérlet

Miután mintegy 40 pilláit sikerült kifaragnunk, a kö
vetkező lépés a minták állandó deformációsebesség
gel történő összenyomása mellett a feszültség-defor
máció görbék felvétele. Ehhez az ELTE-n található

7. ábra. Összenyomott mikropillárok.

UMIS típusú nanoindentert használjuk. Ez a műszer 
szervomotoros és piezoelektromos mozgatókkal van 
felszerelve a mintatartó tálca mozgatásához. A tálcát 
két bázispont között tudjuk mozgatni. Az egyik neve 
„Indenter” a másiké „CCD”. A „CCD” álláshoz egy 5 

megapixeles digitális CCD- 
kamera tartozik. A kamera 
koaxiális megvilágítással egy 
százszoros nagyítású objektív
lencsével készít képet a min
táról. Ezzel a mikroszkóppal 
keressük meg a pillárokat. A 
kamera felbontása az optikai
lag lehetséges legjobb felbon
tást súrolja (100 nm/pixel), 
így éppen elegendő ahhoz, 
hogy a pillárokat lássuk.

Az „Indenter” állásban ta
lálható a gyémánt összenyo
mó fej, amely csonkakúp ala

6. ábra. Különböző pillárokon mért erő-elmozdulás görbék, valamint azok átlaga (balra), loga
ritmikus skálával is (jobbra).

10r
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elmozdulás (pm)
0,001
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kú 4 pm végátmérővel. Az összenyomás közben az al
kalmazott erőt tudjuk vezérelni. Az összenyomófej alá 
a CCD-kamerával beállított pillárokkal számos kísérle
tet kellett elvégeztünk mire hosszan tartó tökéletesíté
sek után az első sikeres összenyomást el tudtuk vé
gezni. Az így kapott görbéken jól definiált lépcsőket 
sikerült megfigyelni. Tipikus erő-összenyomódás gör
bék láthatók a 6. ábrán.

A 7. ábra fölül egy tipikus összenyomott pillárt mu
tat. Jól látható, hogy a felületen lépcsők jelentek meg. A 
7. ábra alul az 5. ábrán látható pillárok összenyomás 
utáni képeit mutatja. Annak megfelelően, hogy az erő
deformáció görbék lényegesen különböznek, a pillárok 
deformáció utáni alakja is nagyon eltér.

Több kísérletet elvégezve, majd kiszámítva az azonos 
erőhöz tartozó deformációk átlagát már sima görbét ka
punk (6. ábra). Ez azt mutatja, hogy a lépcsők valóban 
véletlenszerűen jelennek meg. A szimulációs eredmé
nyekhez hasonlóan (3 • ábra) itt is megfigyelhető egy 
viszonylag jól definiált töréspont az átlagos görbén, 
amely a deformációs folyamatot két szakaszra osztja.

Összefoglalás

Megállapítható, hogy mind a számítógépes diszkrét 
diszlokációdinamikai szimulációk, mind a kísérleti 
eredmények azt mutatják, hogy statisztikus értelemben 
a mikronos méretű mintákon is definiálható egy karak
terisztikus feszültségérték, amely a makroszkopikus 
mintákon mérhető folyáshatárral rokon mennyiség. 
Fontos azonban kiemelni, hogy ez a karakterisztikus fe
szültség nem azt jelenti, hogy ennél kisebb feszültsé-

nél semmilyen mintán nem jelenhet meg nagy mara
dandó alakváltozás. Ugyanakkor a feszültség értéke az 
adott mintasorozat „szilárdságát méri”. Ahhoz tehát, 
hogy a mikron méretű objektumok mechanikai tulaj
donságait jellemezni tudjuk egyetlen mérés nem ele
gendő, mivel csak mintasokaságra érvényes statisztikus 
tulajdonságok állapíthatók meg. Ez a felismerés para
digmaváltást jelent a kristályos anyagok deformációs 
tulajdonságainak vizsgálatában. A számítógépek által 
vizsgált tartomány és a kísérleti méretek egyre nagyobb 
átfedésével új kutatási terület nyílik a mikro- és nano- 
mechanika, valamint a nanoelektronika felé, amely már 
a jelen és még inkább a jövő technológiája.
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ÉBREDJ, MERT JÖ N  A FEKETE ENTRÓPIA!
Martinás Katalin, elte  t t k  Fizikai intézet 
Huller Ágoston festőművész

Fizikus: Műtermedben, az ajtóval szemközti fal bal 
sarkában található pasztell képnek azt a címet adtad, 
hogy Ébredj, mert jön a fekete entrópia! Nem tartod 
különösnek, ha művész a természettudományok foga
lomtárából kölcsönöz címnek valót? Egyáltalán, mi 
indított az említett kép címadására?

Festő: Beszélgetéseink e témáról. Ahogyan Te bőví- 
ted az ismereteidet a művészeti élményeiddel, hason
lóképp fordulok jómagam a természettudományok 
felé. Persze nem mint szakember, hanem csak mint 
érdeklődő. Egy idő elteltével rá kell döbbenni, hogy 
Te is, Én is ugyanannak a problémának vagyunk rab
jai, a világ megismerhetőségének. Amiben különbö
zünk az a megfogalmazás nyelvezete.

Bevallom, hogy számomra az entrópiatörvény na
gyon pesszimista. A természet egyirányúsága a romlás 
szinonimája. Az entrópia növekedése is azt jelenti, 
hogy életminőségünk egyre rosszabb lesz?

Fizikus: Nem.
Festő: Lehetne részletesebben?
Fizikus: Kezdjük az elején. Örülök, hogy érdek

lődsz az entrópia iránt.
Már mintegy ötven éve, hogy Snow A két kultúrá

ban azt írta, hogy a termodinamika II. főtétele leg
alább annyira az emberi kultúra fontos eleme, mint 
Shakespeare. Ugyanakkor nem tekinthető civilizált 
embernek az, aki nem ismeri Shakespeare-t. Viszont 
az entrópiát, a termodinamika II. főtételét csak keve
sen ismerik (azóta is). Hogy érezzük a hasonlat mély
ségét, tudomásul kell vennünk, hogy Shakespeare az 
örök emberi tapasztalatokat összegzi műveiben. És a 
második főtétel? Ugyanezt teszi, képlettel elbeszélve. 
Shakespeare-t sokan ismerik. De azért ma már sokan 
ismerik -  ha csak közvetetten is -  az entrópia szót is. 
Generációnk — a hatvannyolcasok -  amerikai irodal
mában az entrópia a hanyatlás, a romlás szinonimája.

MARTINÁS KATALIN, HULLER ÁGOSTON: ÉBREDJ, MERT JÖN A FEKETE ENTRÓPIA! 83

http://dislocation.elte.hu


A posztmodern írók, mint Pynchon, Barthelme vagy 
Vonnegut és mások gondolatvilágának meghatározó 
eleme.

Festő: Igen, náluk is megfogalmazódik, hogy az 
entrópia növekedése a rend eltűnése, a rendetlenség 
növekedése. Az entrópia a hanyatlás, a romlás. Ez 
valós tapasztalat!

Fizikus: Gondold végig mit is állítottál. A rendet
lenség olyan cselekvéssorok következménye amelye
ket naponta átélünk és gondolnád-e, hogy a rendet
lenség a rend fogalmából következik? A könyveidet a 
polcon meghatározott rend szerint csoportosítod. 
Mégis előfordul, hogy egy elővett könyvet a renddel 
nem törődve rakod vissza más helyre. Több az olyan 
lehetőség, amely a rendetlenség forrása, de csak egy 
az olyan, amely a rendé. A mi rend-rendetlenség meg
különböztetésünk a természet számára közömbös.

Festő: Beszéltél a rend fogalmáról és arról, hogy e 
fogalom mit fed le. Tehát létezik lehetőség a rendnek 
a szubjektumtól független jellemzésére, ha jól szeret
ném sejteni: mérésére. Ez az entrópia?

Fizikus: Nem.
Festő: Ha nem a rendetlenség mértéke, akkor mi az 

entrópia? Először maga a szó jelentése kell. Entrópia? 
Megnéztem a görög szótárt, nincs benne.

Fizikus: Clausius kreálta a szót. ev+xpottt, ami 
annyit jelent, hogy belső és változás. Az entrópianö
vekedést Farkas Gyula, Kolozsvárott dolgozó fizikus 
a 19- század végén a változások mértékének nevezte 
magyarul.

Festő: Az entrópia a megtörtént változásokat méri, 
ezért mindig nő. Minden változás növeli az entrópiát. 
Eddig értem, csak azt nem értem, hogy mi az entrópia.

Fizikus: Köszönöm a kérdést! Diák éveid alatt vajon 
hányszor hallottad ezt a mondatot: a hő nem megy ma
gától melegebb helyre?

Festő: Sokszor...
Fizikus: Ez a termodinamika II. főtétele. A jelentése 

világos?
Festő: Ha a hűtőszekrényemre nézek, akkor arra 

kell gondolnom, hogy amikor megfogalmazták a II. 
főtételt ebben a formában, akkor még nem volt hűtő- 
szekrény. Clausius még nem ismerhette.

Fizikus: Magától hűt a hűtőszekrény?
Festő: Bekapcsolom, és utána automatikusan. Azaz 

magától szabályozza a hőmérsékletet.
Fizikus: Csakhogy ott a hő nem magától megy a 

hidegebb helyről a melegebb felé, hanem az elektro
mos áram munkavégzése révén. Jegyezzük meg, hogy 
a II. főtétel csak az olyan hűtőszekrényt tiltja le, amely 
önmagától működik...

Festő: ...mint a perpetuum mobile. A perpetuum 
mobile lehetetlensége az áram nélkül üzemelő hűtő- 
szekrény lehetetlensége. Értem, de hogy lesz ebből 
entrópia?

Fizikus: Hogyan lett, talán ez a helyesebb megfo
galmazás. Galilei elkészítette az első hőmérőt l600- 
ban, ettől kezdve nagyon sok tudós hozzájárulása kel
lett a törvény matematikai megfogalmazásához. New
ton, Black, Lavoisier, Carnot, Joule, Helmholtz, Kel

vin és Clausius hogy csak néhány nevet említsek. 
Clausius vezette be az entrópia fogalmát és megmu
tatta, hogy a II. főtétel és az entrópia növekedése 
ugyanannak a jelenségnek különböző megfogalmazá
sa. Az entrópikus megfogalmazás pedig azért jó, mert 
segítségével mérhető összefüggésekhez jutunk.

Festő: Ez magyarázat volt?
Fizikus: Részben! De folytatom. Clausius eredmé

nye az volt, hogy minden reálisan létező dologhoz 
(rendszerhez) objektiven hozzárendelhetünk egy szá
mot (amelynek mértékegysége Joule/Kelvin). A fizika 
megadja azokat a szabályokat, amelyekkel ez a szám 
konkrét rendszerre kiszámítható.

Festő: Az én entrópiám is meghatározható? Mennyi?
Fizikus: Elvileg pontosan is meghatározható, de 

hiányoznak hozzá az adatok, és túl sok munka kelle
ne hozzá.

Festő: És ahogy öregszem, úgy nő az entrópiám?
Fizikus: Az entrópiád állandóan nő, de állandóan 

csökken is. Amikor hőt adsz le, vagy izzadsz, akkor 
csökkented az entrópiádat.

Festő: Akkor mi a jelentése az entrópiámnak? Ho
gyan van bennem?

Fizikus: Mint a szépség a képben. Az egészre jel
lemző.

Festő: Mint a hőmérséklet is. Amelynek mértékegy
ségeit hosszú, kísérleti tapasztalatok alapján állapítot
ták meg.

Fizikus: Ami a hőmérsékletet illeti, a hőmérsékleti 
skálát annak figyelembevételével határozták meg, 
hogy a magasabb hőmérsékletű test ad át hőt az ala
csonyabb hőmérsékletű testnek. A hő pedig az a 
mennyiség, amely átmegy a magasabb hőmérsékletű 
testről az alacsonyabb hőmérsékletű testre.

Festő: Ez a definíció már tartalmazza a II. főtételt és 
ez tautológia! A II. főtétel triviálisan igaz, ha már a 
hőmérséklet mérésében benne van.

Fizikus: Igazad van! A posztulátum lényegében azt 
mondja ki, hogy lehet hőmérőt készíteni. Ha nem 
lenne igaz, akkor értelmetlen lenne a definíció. Maga 
a hőmérő létezése és a definíció értelmessége követ
kezik a természeti folyamatok egyirányúságából.

Festő: Hérakleitoszra. gondolsz, aki szerint kétszer 
nem léphetsz ugyanabba a folyóba? Neki ezt a tapasz
talat súgta. Ezért, ahogy most pontosítottad a II. főté
telt, az tényleg nagyon igaz. A világ nem mehet vissza 
ugyanabba az állapotba. Ez a törvény tehát azt jelenti, 
hogy minden különbség eltűnik...?

Fizikus: Igen!
Festő: De ez csak a fizikában igaz. A képeim folya

matos változásokon mennek át az elkészülésükig. A 
világunkra is a folyamatos változás a jellemző. A bio
lógiai evolúció, a gazdasági fejlődés azt mutatják, 
hogy újabb és újabb struktúrák alakulnak ki és eköz
ben a különbségek is nőnek.

Fizikus: A posztulátum nem így igaz a fizikában 
sem. A különbségek csak izolált (mindentől elzárt) 
rendszerben tűnnek el. Például, ha a hűtőszekrény 
működik, a hő a hidegebb helyről (a hűtőszekrény
ből) megy a melegebb helyre (a konyhába).
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Huller Ágoston: Ébredj, mert jön a fekete entrópia!

A posztulátum csak az izolált rendszerekre mondja 
ki a különbség eltűnését. A nyílt rendszerek változása 
a külső és a belső feltételektől függ. A hetvenes évek
től kezdve óriási változáson ment át a struktúrák ki
alakulásának, önszerveződésének a vizsgálata. Prigo- 
gine munkássága óta már felismertük, hogy a II. főté
tel a nyílt, egyensúlytól távoli rendszerekben nem 
tiltja, hanem megköveteli a struktúrák kialakulását, 
létezését. Egyszerűbb modellrendszerekben már ért
jük is a szerveződés megjelenését.

Festő: Jelen beszélgetésünk keretei között kevés
nek érezhetem a posztulátumot, ha csak a hőmérsék

let-különbség nem nőhet, 
hiszen például eltűnik a nyo
máskülönbség és a feszültség
különbség is.

Fizikus: Valóban! És ez a II. 
főtételből következik. Gondo
latkísérlettel könnyen igazol
hatjuk, hogy a nyomáskülönb
ség spontán megjelenése ese
tén szerkeszthetnénk egy olyan 
gépet, amelynek az lenne a 
jellemzője, hogy a hő a hide
gebb helyről a melegebb hely
re megy. De ha a hő nem me
het magától a melegebb hely
re, akkor a nyomáskülönbség 
sem nőhet magától.

Festő: De mégsem tetszik a
II. főtétel megfogalmazása. 
Nem úgy hangzik, mint egy 
komoly természettörvény! Ez
zel az erővel posztulálhat- 
nánk azt is, hogy „Lefelé fo
lyik a Tisza, nem folyik az 
többé vissza”, vagy hogy a 
nehéz testek leesnek, pedig a 
lefelé való mozgás a gravitá
ció következménye.

A kérdésem pedig arra 
vonatkozik, hogy két hasonló 
tapasztalat megfogalmazása 
közben két teljesen különbö
ző fizikai kép keletkezik? Az 
egyiket az entrópia növeke
désével társítjátok, a másikat 
pedig a gravitáció törvényé
vel? Ezek szerint minden új 
jelenséghez új fizika járul!

Fizikus: A kérdés jó, a vá
lasz nem! Ugyanazt a jelensé
get többféle fizikai elmélettel 
is tárgyalhatjuk. Ha csak a 
mechanikai mozgásra vagyok 
kíváncsi, akkor azt a gravitá
cióval írom le. Elhanyagoljuk 
vagy apránként építjük be a 
súrlódást, a közegellenállást, a 
felhajtó erőt. Viszont a másik 

leírásban ezeket mindig jelenlevőknek és fontosnak te
kintjük. Történelmi (tudománytörténeti) oka van an
nak, hogy a II. főtétel kimondása a hő tulajdonságaival 
történt. Talán azért, mert a hőt nem lehetett és nem le
het a mechanikai szemlélettel teljesen értelmezni.

Festő: A II. főtételt nem levezetjük, hanem a korlá
tozott tapasztalataink alapján mondjuk ki. Soha eddig 
nem tapasztaltuk azt, hogy hő magától menne alacso
nyabb hőmérsékletről magasabb hőmérsékletre, de ki- 
mondhatjuk-e, hogy ilyen sohasem történhet meg.

A történelem során gyakran megtörtént, hogy ki- 
mondtunk törvényeket amelyekről később kiderült,
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hogy nem is azok. Tudásom szerint a francia Akadémia 
mondta ki a perpetuum mobile lehetetlenségét, a több 
neves akadémia tagságával rendelkező Newcomb állí
totta, hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem emelked
het a levegőbe. Ennek alapján nem jelenthető-e ki, 
hogy az ember előtt nincs lehetetlen? Ha a repülőgép 
felemelkedhet a földről akkor egy zseniális felfedező 
vajon megépítheti majd a perpetuum mobilét is...

Fizikus: ...amely az ember örök vágyálma. Sajnos 
azt kell mondanom, hogy a perpetuum mobile építők 
nem túl sokat, hanem túl keveset tudnak. Általában 
kihagynak valamit a számításból, vagy rosszul tudják 
az elméletet.

Festő: Igen, ez a konzervatív tudósok véleménye.
Fizikus: Igen, egy számítás csak hibás lehet, ha a 

végeredmény sérti az alapelvet, amelyen a számítás 
alapszik. Rengeteg perpetuum mobilével találkoztam, 
és mindegyik számítási hiba eredménye volt.

De térjünk vissza a II. főtételhez, amely nemcsak 
egy egyszerű törvény, hanem világunk kormányzó 
elve. Rendezi a folyamatokat, megadja az irányokat.

Ennél a gondolatnál érdemes megpihenni, elábrán
dozni egy olyan világról, amelyben nem létezik a II. 
főtétel. Ahol, ha vacsorát készítenék, nem kellene 
használnom a gáztűzhelyt, mert magától is megfőhet 
az étel, de főznöm sem kellene, hisz a szervezetem 
reverzibilisen működne és emiatt a táplálékban rejlő 
energiára sem lenne szükségem. Ha pedig nem kell 
ennem, az talán az elképzelhető mennyország, de 
sajnos... idegen a földi világunktól, amely határokat 
szab az álmodozásunknak.

Festő: Álmodozni a művész, a költő álmodozhat.
Fizikus: A természettörvények nem az álmok ered

ményei. A triviálisan igaz megfigyelésből azáltal lesz 
természettörvény, hogy a meg nem vizsgált esetekre 
is érvényesnek mondjuk ki. Például az irreverzibilitás 
posztulálása nem banalitás, hanem egy új, nem-new
toni fizikai elmélet megalkotása. Univerzális elvként 
lehet és kell a különbségek csökkenését elfogadni. Ez 
Clausius posztulátumának tartalma, amely ellentétben 
áll a newtoni fizika reverzibilitásával.

De félreértés ne essék! A termodinamika nincs el
lentmondásban a mechanikával, csak a mechanikailag 
lehetséges folyamatok közül kizárja azokat, amelyek
ben a különbségek nőnének. A termodinamika ezért 
a mechanikától eltérően nem normatív, hanem regu
lativ, nem prediktív vagy deskriptiv, hanem restriktiv 
tudomány. Csak a lehetetlent tiltja le. A főtételeknek 
van olyan megfogalmazásuk is, amelyekben mind
egyik úgy kezdődik, hogy „lehetetlen”. A posztulátum 
tartalma az, hogy a mechanikában elképzelhető folya
matok durván két csoportra oszthatók: valóságos (le
hetséges vagy más néven természetes) folyamatokra 
és lehetetlen (természetellenes, nem létező) folyama
tokra. A lehetetlen folyamatokat az jellemezné, hogy 
általuk például a hőmérséklet-különbségek maguktól 
nőnének. A hétköznapi tapasztalatunk az, hogy ilyen 
folyamatok nem léteznek. Ezen tapasztalatok össze
foglalása a posztulátum, és kimondására a matemati
kai keretek kidolgozása miatt van szükség.

Festő: Ezt értelmezzem úgy, hogy a clausiusi posz
tulátum egy pesszimista posztulátum? Ha a hőmérsék
let-különbség egy magára hagyott rendszerben min
dig csökken, akkor egy idő múlva minden különbség 
eltűnik? Hogyan is mondjam... meghal a rendszer?

Fizikus: Valóban! És ezt a végső állapotot nevezik 
hőhalálnak. Csakhogy a Földünk nem magára ha
gyott rendszer. A Nap és a világűr között helyezkedik 
el. Tehát a változások állandóak. A Földön, amíg süti 
a Nap, nem kell tartanunk a hőhaláltól. A hőmérsék
let-különbségek pedig állandóan keletkeznek és el
tűnnek.

Festő: Miért jó az számunkra, ha elfogadjuk általá
nos természettörvénynek a hőmérséklet-kiegyenlítő
dést? Származik-e ebből hasznunk? Igaz-e, hogy aki 
ezt nem tudja, az fontos dolgot nem tud? Ténylegesen 
értékelni lehet vele a természeti korlátokat?

Fizikus: Ez a legrobusztusabb természettörvé
nyünk, minden cselekedetünket meghatározza, mert 
megszabja a változások, folyamatok irányát és lehető
ségét. Vegyük számításba, hogy az emberi tevékeny
ségnek mindig van egy termodinamikai aspektusa is. 
Egy fenntartható társadalomban a jövő generáció 
számára is biztosítani kell a z erőforrások elérhetősé
gét és az ökoszféra produkciós, valamint asszimilá
ciós kapacitását. Eközben sem a teljes természeti tő
két, sem annak változását nem tudjuk pontosan meg
határozni. A különböző fizikai jellemzők aggregálható 
mérőszámokat adnak, amelyek a természeti tőkének, 
illetve változásának csak egy-egy aspektusát jellemez
hetik. A posztulátum kimondása teszi lehetővé az 
irreverzibilis jelenségek megértését és matematikai 
elméletének kidolgozását, ami egyszerűsíti annak 
tárgyalását, illetőleg mérhetővé — számszerűsíthetővé 
— teszi a természeti korlátokat.

Festő: Ez jó, de nem válasz a kérdésemre. Eszembe 
jutott, egy versrészlet: József Attila-i gyöngyszem 
1925-ből, {Keserű).

„Kár, kár miértünk is.
de éljenek a köszörűs inasok, akik fütyörésznek 
és nem tudják, hogy az égbolt fejünk fölül 
elvitorlázott a pénztárcánkba.”

Régebben számomra ez a vers az eltékozolhatót vagy 
a már eltékozolt hiányát énekelte meg. Most újraol
vasva nem tudok szabadulni az ózonlyuk és a klíma- 
változás asszociációtól. Szükséges rossz a környeze
tünk tönkretétele? Az entrópiatörvény még mindig ezt 
sugallja nekem. Meg kellene megszabadulni az entró
piától?

Fizikus: Nem az entrópiától kell megszabadulni. Az 
magától megtörténik. Ahogy te hőként leadod a ter
melt entrópiádat, a Föld is lead állandóan entrópiát. A 
kisugárzott hő viszi magával.

Az entrópia nem anyag, inkább formai jellemző, a 
már végbement változásokat méri.

Festő: Most már három kérdésem is van. Miért 
hívod termodinamikának ezt a fizikai diszciplínát, 
hiszen nem csak a név által sugallt hővel, hanem tu
lajdonképpen minden természeti jelenséggel foglal
kozik.
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A másik, ha az entrópia számértéke nem határoz
ható meg, és nem is jelent semmit önmagában, akkor 
miért is beszélünk róla?

Az ember számára a változások lehetősége a fon
tos, miért nem azt méri a fizika?

Fizikus: A termodinamika szónak történelmi ma
gyarázata van. A technikai fejlődés csúcsát a 18. szá
zad végén a 19- század elején a gőzgép jelentette. A 
termodinamika kialakulásában alapvető fontossága 
volt a termikus jelenségek magyarázatának. Helytelen 
azonban hőtannak fordítani. A termodinamika nem
csak a termikus folyamatokkal foglalkozik. Helye
sebbnek tűnik az irreverzibilis folyamatok megközelí
tés. Az eltűnő különbségek irreverzibilitást jelentenek, 
hiszen az ellenkező folyamat, a növekvő különbségek 
megjelenése magától nem mehet végbe. A valóságos, 
emberléptékű folyamatok mind irreverzibilisek. Csak 
a gondolatkísérletek lehetnek reverzibilisek.

A második kérdésre az a válasz, hogy a szaktudo
mányokban (fizika, kémia) nagyon hatékony foga
lom, és van, amikor kiszámítható. A kémiai szakköny
vekben megtalálod az egyes anyagok entrópiáját.

A harmadik kérdésedre a válaszom: az entrópiafo
galom úgy született, hogy Clausius egy matematikai 
formulának nevet adott. Kérdésed lényegében azt 
firtatja, hogy ez az egyetlen olyan matematikai formu
la, ami használható.

Tényleg nincs egy jobban érthető, használható 
megfogalmazás? Ha Clausius rendelte az entrópiát 
jellemzőként a rendszerekhez, nem lehet más jellem
zőt találni?

Festő: Igen, ez az.
Fizikus: Egy másik 19. századi termodinamikus, 

Kelvin másik megfogalmazást javasolt.
Festő: A Kelvin-skála névadója?
Fizikus: Igen.
Festő: Mit javasolt?
Fizikus: Nehéz lenne röviden elmondani, mert a 

termodinamikai fogalmak akkoriban alakultak ki, 
ezért most mást jelentenek a szavak, mint akkor. 
Részletesebb leírását a honlapomra (martinas.web. 
elte.hu) is feltettem. A mai nyelven megfogalmazva a 
lényege az, hogy az entrópia helyett más mennyiség 
is használható, például az extrópia, amely a lehetsé
ges változások mértéke.

Festő: Mi az extrópia?
Fizikus: Először izolált rendszerre mondom el. Az 

izolált rendszer entrópiája legyen S, és az egyensúlyi 
állapotában az entrópia legyen S0!

A természet törvénye szerint S nő, egész addig, 
amíg el nem érjük az egyensúlyi állapotot.

Legyen n  az extrópia, a két entrópia különbsége: n  
= áJj-M Ez is egy jól definiált mennyiség, de a jelenté
se más.

Míg az entrópia az elmúlt, a már végbement válto
zásokat méri, addig az extrópia a jövőbeni változáso
kat, a lehetőségeket. Ha egy rendszer egyensúlyban 
van, akkor extrópiája zérus. Minél nagyobb az eltérés, 
a nem-egyensúlyiság, a lehetőség a változásra, annál 
nagyobb az extrópia.

Festő: Korábban azt mondtad, hogy az entrópia 
számértékét nem érdemes meghatározni, mert annyi 
adat kell hozzá, hogy szinte lehetetlen. Most megkét
szerezted a nehézséget.

Fizikus: Igazad van és izolált rendszerekre valóban 
nem érdemes az extrópiát használni, de a nyílt rend
szereknek nagy részénél már igen.

Festő: Nyílt rendszer az, ami mással is kölcsönhat
hat.

Fizikus: A földi rendszerek mind nyílt rendszerek, 
izolált rendszerek csak a tankönyvekben léteznek. 
Most egy trükköt alkalmazunk: a valódi környezetet 
gondolatban szétosztjuk egy tartályra (reservoirra) és 
rendszerekre. Például, ha az asztalon lévő pohár vizet 
nézem, akkor a szobát egy állandó hőmérsékletű, 
állandó nyomású tartályként jellemzem, és az eltéré
seket pedig rendszerként tekintem. A pohár vizet elő
ször úgy írom le, hogy csak a szoba, mint tartály lesz 
a környezete. Később, természetesen a kölcsönhatá
sok is tárgyalhatok lesznek.

Festő: A pohár víz és a szoba-tartály most viszont 
egy izolált rendszer.

Fizikus: Erre az izolált rendszerre írjuk fel most az 
extrópiát.

Festő: Most már négy ismeretlen entrópiánk lesz? 
Meddig folytatod?

Fizikus: Szerencsére itt megállhatunk, és a számér
ték meghatározásához nem kell kiszámítani az entró
piákat. Közvetlenül mérhető mennyiségekből megha
tározható.

Festő: Mondanál egy példát?
Fizikus: Miért nem érdemes villannyal fűteni?
Festő: Mert drága!
Fizikus: És a fizika alá is támasztja, hogy jogosan 

drága!
-10 Celsius fokos külső hőmérséklet mellett 263 J 

villamos energia 1J/K extrópiát jelent.
Ha -10 fokos külső hőmérséklet mellett 263 J hőt 

adunk a 16 fokos szobának, akkor a szoba extrópiája 
0,1 J/K-nel nő. Ugyanannyi energiát adunk a szobá
nak, de más mennyiségű extrópiát.

Festő: Az energia megmarad, amivel gazdálkodni 
kell, az az extrópia. Tényleg kellemes mennyiség az 
extrópia.

Fizikus: Ha egy rendszer egyensúlyban van a kör
nyezetével, tehát nem különbözik tőle, akkor az ext
rópiája zérus. Minél nagyobb az eltérés, annál na
gyobb az extrópia. A II. főtétel tartalma az is, hogy ha 
nem a lehetőségeinkkel élünk, akkor az extrópia ma
gától is eltűnik, hisz Gaia csak egy bizonyos mennyi
ségű extrópiát bocsát rendelkezésünkre. Ha nem 
használjuk fel mind, akkor szegényebbek leszünk 
annál, mint amit lehetőségeink biztosítanak, ha pedig 
többet használunk fel -  de ez csak rövid távon lehet
séges — akkor a jövőnket fogyasztjuk, tehát a jövőben 
leszünk majd szegényebbek.

Amiről pedig most, a végén beszélek az nem ör
döngösség, és ha néhány képlet tartalmát is elsajátí
tod, nem fogod megbánni, hogy eddigi ismereteidet 
újabb megvilágítással egészítheted ki.
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Egy rendszer extrópiáját csak a bejövő áramokkal 
növelheti, és ez más -  extrópiával rendelkező -  rend
szerből származhat. A termodinamika II. főtételéből 
átfogalmazható: egy rendszer csak befogad, megsem
misít vagy átalakít extrópiát. Egy rendszer nem képes 
spontán módon extrópiát termelni. Az extrópiaára- 
mot egy másik rendszer biztosítja.

Festő: Azt mondtad, hogy az extrópia a rendszere
ket jellemzi, és meg tudjuk mondani, hogy például 
egy pohár víznek mennyi az extrópiája. Nem értem 
viszont, hogy mi az extrópiaáram. Olyan, mint egy 
anyag, ami átmehet az egyik rendszerből a másikba?

Fizikus: Az első fele jó annak, amit mondtál, de a 
második nem. Ha a vizet beöntöd a kancsóba, akkor a 
víz beáramlik és magával viszi az extrópiáját. Hossza
dalmas lenne mindig elmondani, hogy egy rendszer 
extrópiája csak úgy nőhet, hogy az anyag- és energia
áramok hatására a rendszer távolodik az egyensúlytól 
és így megnő az extrópiája.

Ez lehet „adomány”, amikor az input egy másik 
rendszer outputja. Például a Föld extrópiaáramát a 
Naptól kapja. Az élőlények jellemzője viszont, hogy 
„megszerzik” a bemenetet, „megdolgoznak” érte. A 
farkas megszerzi az ennivalóját, extrópiaáramát. Az 
emberi lét feltétele az állandó extrópia-input, és ezért 
a bemenetért meg kell dolgozni.

Festő: Hogyan változik a Föld extrópiája és ennek 
milyen következményei vannak? Növekszik vagy csök
ken a Föld extrópiája az emberi tevékenység hatására?

Fizikus: Hajlamosak vagyunk arra, hogy a pesszi
mista jövőképünket a Föld entrópiájának növekedé
sével támasszuk alá. A Föld alatt most természetesen 
csak a Földnek az ember által hozzáférhető részét te
kintjük.

A Föld felszíne másodpercenként és négyzetméte
renként 240 (±20) W energiát sugároz ki hosszú hullá
mon, ez az az energia, ami a Földi folyamatokat hajt
ja, A Nap sugárzási hőmérséklete 5704 K. A légkör 
sugárzási hőmérséklete 287 K.

Festő: Azt mondtad, hogy az extrópiát egy egyensú
lyi környezetben számolod. Hol van a Földnek egy 
egyensúlyi környezete?

Fizikus: A világűr. Nekünk most csak a hőmérsék
lete kell, ami 2,7 K.

A Napból ténylegesen átlagosan 342 W teljesítmény 
jön négyzetméterenként, ami így

fi = 342
5700^

130 W /m 2K

extrópiabehozatalt jelent, de a sugárzás egy részét a 
Föld reflektálja (102 W/m2-t), így a ténylegesen bejö
vő extrópiaáram

n  = 240
5700

89 W /m 2K.

Festő: Ennyit kapunk, azaz ennyit fogyaszthatunk el? 
Fizikus: Nem, a sugárzással bejövő energiától meg 

kell szabadulni, ezért a Földnek ki kell sugároznia, és

a kisugárzott energia másodpercenként 240 W/m2 
kell, hogy legyen. Ez a kisugárzás 287 K hőmérsékle
ten történik, ezért az extrópiája

n  = 240 88 W /m 2K.

A különbséget, ami 1 W/m2K a Föld kapja.
A Föld a napsugárzás hatására másodpercenként 

ennyivel távolodna el az egyensúlyi állapottól, ha 
nem lennének kiegyenlítődési folyamatok. Állandó
sult állapotban el kell fogyasztani a bejövő extrópiát. 
Ennek zömét a víz körforgása viszi el. A bioszféra 200 
mW/m2 energiát használ fel, ami 1 mW/m2K extrópia- 
felhasználást -  az ezred részt -  jelent.

Festő: Mi történik, ha nem használjuk fel?
Fizikus: Gaia, avagy a természet biztosítja, hogy az 

extrópiaáramlás és -felhasználás megegyezzen. Ha 
kevesebbet használna fel a Föld, akkor extrópiája 
nőne, ez viszont az extrópiafelhasználás növekedését 
jelenti, és fordítva is igaz.

Festő: Térjünk vissza a fizikához. Mi történik, ha a 
Földön nem termelődik elég entrópia?

Fizikus: Ha £ < n eredő, azaz az entrópiaprodukció 
kisebb, mint az extrópiaáram, akkor a teljes földi ext
rópia nő. Az extrópia növekedéssel együtt jár az ent
rópiaprodukció növekedése. Az extrópia növekedése 
addig tart, amíg el nem érjük aS  = nered6 egyenlőséget. 
Amikor X > I Ieredö, akkor az entrópiaprodukció na
gyobb, mint az extrópiaáram. A teljes földi extrópia 
csökkenni fog. Az extrópiacsökkenéssel együtt jár az 
entrópiaprodukció csökkenése. Az extrópia fogyása 
addig tart, amíg újra el nem érjük a l  = rieredő egyenlő
séget. Más szavakkal extrópia nélkül, nem-egyensúlyi 
szerkezet hiányában nem lehetséges a Föld stacioner 
állapotban. Gaia biztosítja az állandó entrópiapro
dukciót, s így egy extrópiaértéket is. (A gondolatme
net természetesen csakis az állandó extrópiaáram 
mellett érvényes!) Gaia azért hozta létre a nem-egyen
súlyi rendszereket a Földön, hogy azok termeljék az 
entrópiát, és mindig biztosítja a megfelelő extrópiát. 
Ebben a vonatkoztatásban az emberiség feladata az, 
hogy entrópiát termeljen. De nem mindegy, hogy 
miből, mennyit és hogyan. Gaia számára nem va
gyunk fontosak, emberiség, gazdaság nélkül is kiala
kul az entrópia termelését biztosító extrópia. Gaia 
lehetővé tette (és lehetővé teszi), hogy ezen entrópia- 
termelés-lehetőség egy részével mi gazdálkodjunk. Ki 
kell lesni Gaia titkát, milyen lehetőséget biztosít szá
munkra. Meg kell ismernünk, hogy Gaia mennyi ext
rópiát ad számunkra. Ha kevesebbet használunk fel, 
akkor szegényebbek leszünk annál, mint amilyenek 
lehetőségeink alapján lehetnénk. Ha többet, akkor a 
jövőnket esszük meg. A jövő generáció lehetőségeit 
csökkentjük.

Festő: De most nem tudod megmondani a számokat.
Fizikus: Az elmúlt évtizedben már nagyon sok adat 

összegyűlt, de még kevés.
Festő: Az emberi tevékenység hatását nem vetted 

figyelembe!
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Fizikus: Igazad van, az elfogadott becslések alap
ján ezek 40 mW/m2 nagyságrendben vannak.

Festő: Megnyugtattál, a zöldenergia még hosszú 
időre biztosíthatja az energiaigényünket. Továbbá 
még reménykedhetünk a fúziós energiában is. Növe
kedhetünk, hiszen a teljes energiának vagy extrópiá- 
nak csupán körülbelül 2 tízezred részét használjuk.

Fizikus: Nem ilyen korlátlan a lehetőségünk, az 
emberi energiafelhasználás végülis a felszínt mele
gíti, és ha a felszínre jutó energia megnő körülbelül 
100 mW/m2-rel, akkor ez körülbelül 0,1 fokos globá
lis hőmérséklet-emelkedést okoz.

Festő: A 40 mW/m2 mennyire megbízható?
Fizikus: Nem tudom, lehet hogy ez is olyan, mint a 

GDP-számítás, csak a piacképes dolgokat veszi figye
lembe.

Festő: A negyven a százhoz képest nem is olyan 
kicsiny.

Fizikus: Az energiával tényleg takarékoskodni 
kell, de szerintem a környezetszennyezés nagyobb 
probléma.

Festő: Mi a veszélyes hulladék? Tudsz-e erre mon
dani valamit? Igaz, vagy naiv álom, amit az ipari öko
lógia mond, hogy lehet hulladékmentesen termelni.

Fizikus: A hulladékmentesség nem azt jelenti, hogy 
nincs kimenő anyag- és energiaáram. Azt jelenti csak, 
hogy a hulladék extrópiája zérus. Ez akkor történik 
meg, amikor a kibocsátott anyag a környezettel egyen
súlyban van.

Minél nagyobb a szemét extrópiája, annál veszélye
sebb. Érdekes, hogy minél nagyobb az extrópia, an
nál hasznosabb lehet a gazdaságban, ha fel tudjuk 
használni. A szemét tehát a tudatlanság és a rossz 
gazdálkodás eredménye.

Festő: Ez nekem nagyon leegyszerűsített gondolat- 
menet. Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács.

Fizikus: Kiskoromban egy faluban laktam, ahol 
nem volt szemét. A hulladék nem fizikai, hanem gaz
dasági fogalom. Az extrópia szempontjából a felbon
tás önkényes, mint ahogy ezt a technikai fejlődés is 
mutatja. Amikor petróleumot használtak világításra, 
akkor a benzin egy felesleges melléktermék volt!

Mégis, természettörvénynek érezzük, hogy a ter
melés mindig hulladéktermeléssel jár együtt. Nem 
lehet elérni, hogy a bemenet (alapanyagok) összeté
tele pontosan megegyezzen a hasznos kimenetével 
(termékkel), így a hulladék mindig megjelenik. A 
hulladék mennyiségét a gyártási folyamat, a techno
lógia rögzíti. Azonban a hulladék extrópiája tetszőle
gesen kicsiny lehet. A minimális érték zérus. Ez 
akkor következik be, amikor a környezetnek leadott 
energia és anyag a környezettel egyensúlyi állapot
ban van. Ekkor a hulladék-output entrópiája maxi

mális. nsz = 0 azt jelenti, hogy a hulladék megkülön
böztethetetlen a környezettől. A maximális entrópiá
jú hulladék egyensúlyban van a környezettel! Ez a 
hulladék nem szemét! Nem lehet ártalmas, nem vál
toztatja a környezetet. A hulladék-output akkor lesz 
szemét, akkor lesz veszélyes a környezetre, amikor 
más lesz, mint a környezet. Nem az a baj a szeméttel, 
hogy nagy az entrópiája. Ellenkezőleg, minél kisebb 
az entrópia, annál ártalmasabb a szemét. (Egységnyi 
anyagmennyiségre vonatkoztatva!) Minél kisebb az 
entrópia, annál nagyobb az extrópia -  annál több 
változást indukálhat, annál ártalmasabb a szemét. 
Természetesen a termodinamika értékmentes. A ter
modinamika elveiből nem következik, hogy a hulla
dék extrópia-outputja által indukált változások hátrá
nyosak az embernek. Csak annyit mondhatunk, hogy 
a hulladék a természetben változásokat indukál. 
Ennek mértéke az extrópia. A hulladék-extrópia méri 
azokat a fizikai, kémiai változásokat, amelyeket a 
szemét a környezetben indukálhat. így a környezetet 
módosító hatás mérőszámát adja. De tudjuk, hogy 
ami elromolhat, az el is romlik. A hulladék extrópiája 
a környezeti hatások termodinamikai mértékének 
tekinthető.

A környezetet visszavonhatatlanul módosítja a n  
nem megújuló felhasználása és a hulladék kibocsátá
sa. Ezek tényleg csökkentik a jövőbeli esélyeinket! A 
termodinamika azonban nem tiltja, hogy ezek zérus 
értékűek legyenek. Az élővilág megoldotta, hogy jó 
közelítéssel zárt ciklusok alakuljanak ki. Az effektiv 
bemenet a napsugárzás Tl-je, míg a kimenet a 287 K 
sugárzás extrópiája. Ezért létezhet az élet ilyen régóta. 
A termelésnél csak a tudatlanság és a rosszul értelme
zett gazdaságosság tiltja. Gazdasági irányító, szabály
zó rendszerünk az ipari forradalom terméke. Ekkor a 
nem megújuló energia korlátlannak tűnt, és hason
lóan nem éreztük a Föld asszimilációs kapacitásának 
végességét. A hulladék magától eltűnt. Egyetlen kor
látos termelési tényező volt, a munkaerő. Természete
sen a tőke mellett. Gazdasági irányításunk a munka
erővel takarékoskodik -  eredmény a munkanélküli
ség, a környezetszennyezés és a környezet kizsákmá
nyolása.

Festő: A kukánk tartalma tehát a butaságunkkal 
arányos.

Fizikus: És persze a kiszolgáltatottságunkkal, hi
szen egy jelentős részét kéretlenül dobják be a posta
ládánkba.

Festő: Ébredj, mert jön a fekete entrópia?
Fizikus: Látod, nem is olyan bonyolult kérdések 

ezek, ezért hasznos lenne, ha mind többen értenék 
meg a figyelmeztetést, hogy ébresztő, mert valóban 
jöhet a fekete entrópia!
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A FIZIKA TANÍTÁSA

AZ IKERPARADOXON ÉS A GYORSULÁS Bokor Nándor
BME Fizika Tanszék

A speciális relativitáselméletnek a mindennapi szem
léletünk számára meglepő következményeit sok gon
dolatkísérlet illusztrálja. Az egyik fogalmi újítás az idő
tartam abszolút voltának elvetése. Ehhez kapcsolódik 
az ikerparadoxon, amely többek között drámai megfo
galmazásának -  ikertestvérek életkora különbözhet, ha 
két találkozás között egymástól eltérő mozgást végez
tek -  köszönheti népszerűségét.1 A különböző életpá- 
lyájú ikrek eltérő öregedése, mint problémafelvetés 
azonnal felkelti a diákok érdeklődését. A paradoxon 
feloldása egyértelmű, matematikailag egyszerű, sok 
diák azonban joggal valami többet, szemléletesebbet 
vár a formulák felírásánál. Mi okozza (fizikailag) az 
eltérő öregedést? Ennek szemléletessé tételére az egyes 
fizikakönyvek már többféle magyarázattal próbálkoz
nak, ezek némelyike inkább a zavart fokozza az olva
sóban, mintsem a megértést segíti. Sajnos a magyar 
mérnökhallgatók által legszélesebb körben használt 
egyetemi tankönyvek [1, 2] éppen ilyenek. A jelen cikk
nek kettős célja van: (1) rámutatni az ikerparadoxon- 
magyarázatok némelyikének félreérthetőségére; (2) 
bemutatni a paradoxonnak néhány olyan változatát, 
amelyekben a látszólagos ellentmondás még élesebben 
mutatkozik meg, és így végső soron mélyebbé tehetik a 
diákok számára az effektus megértését.

A magyar mérnökhallgatók által legszélesebb kör
ben használt fizikatankönyv [1] így fogalmaz:

„Nem lehet az ikertestvérek közül bármelyiket 
mozgónak vagy nyugvónak tekinteni, és így a helyze
tet szimmetrikusnak felfogni? Nem bizony! Mert az 
utazó testvérnek valamiképpen gyorsulnia kell, hogy 
a visszatéréshez megváltoztassa a sebességét, a gyor
sulás pedig csak az utazó iker vonatkoztatási rendsze
rével kapcsolatos! A gyorsulás abszolút, nem pedig 
relatív dolog, ezért az esemény nem szimmetrikus.” 

Bár a könyv általában ügyel a pontos fogalmazásra, 
a diák a fenti részletet olvasva joggal érezheti úgy, 
hogy végre megértette az utazó iker lassabb öregedé
sének fizikai hátterét: az effektust valamiképp a gyor
sulás okozza. Igaz, hogy a könyv siet a további ma
gyarázatokkal: előbb lábjegyzetben említi, hogy „Kí
sérletileg (...) bebizonyították, hogy gyorsulások egé
szen a 1016 g értékig nem befolyásolják az órák járá
sát. Csak a relatív sebességek teszik ezt.” Majd később 
leszögezi: „A [fordulópontnál jelentkező] gyorsulás 
ugyan nem változtatja meg az órák járásának ütemét, 
de drámaian megváltoztatja az egyidejűség skáláját az

1 Nem csupán gondolatkísérletről van szó, gyakorlati kimutatása 
azonban a makrovilágban nem könnyű, mivel a szokásos -  c-nél 
sokkal kisebb -  sebességeknél az effektus az „ikrek” (a kísérletben 
atomórák) sajátidejének csak nagyon kicsi eltéréséhez vezet.

S' [az utazó iker nyugalmi rendszere] számára.” Ezek 
a kiegészítések azonban -  összevetve az elsőnek leírt 
magyarázattal -  inkább csak zavarosabbá teszik, mint
sem tisztáznák az olvasóban a kérdést, hogy a gyorsu
lásnak végül is van-e szerepe, vagy nincs.2

Még rosszabb a helyzet egy másik, széles körben al
kalmazott tankönyvvel [2], amely egyszerűen így fogal
mazza meg a két iker nem szimmetrikus mozgását:

„Speedo, az űrutazó kénytelen egy sor gyorsulási 
szakaszt átélni utazása alatt, hiszen be kell kapcsolnia 
a rakétáit, hogy előbb lelassítsa az űrhajóját, majd 
visszainduljon a Föld felé. így sebessége nem lesz 
végig állandó, következésképpen nem inerciarend
szerben utazik.”

A könyv magyarázata itt gyakorlatilag abba is ma
rad. Az olvasóban tehát ismét könnyen kialakul az a 
tévkép, hogy az effektusnak dinamikai oka van. 
Mintha az utazó iker attól öregedne kevésbé, hogy 
mozgása során erőlökéseknek van kitéve (és ez fizio
lógiai változásokat okoz a szervezetében).3

Az alapprobléma valószínűleg az, hogy a tanköny
vek ikerparadoxon-változata szinte mindig egy gyor
sulásmentesen (egyenes világvonal mentén) és egy 
gyorsulva (megtört vagy görbült világvonal mentén) 
mozgó iker életútját veti össze. Érthető persze ez a 
választás, hiszen ennek feltűnő aszimmetriáját (gyor
sul — nem gyorsul) a diákok hamar átlátják. Másfelől 
éppen ez a feltűnő aszimmetria sodorja — még félreve
zető magyarázatok nélkül is -  szinte elkerülhetetlenül 
abba a képzetbe az olvasót, hogy a jelenségben a 
gyorsulás valamilyen fontos szerepet játszik.

Van olyan tankönyv [3], amely ugyan szintén a szo
kásos „gyorsul -  nem gyorsul” ikerparadoxon-változa- 
tot tárgyalja, viszont -  mivel tisztában van az így elő
álló csapdahelyzettel -  hosszú, precíz magyarázattal 
tereli az olvasót a helyes fizikai kép felé:

„(...) szó sincs szimmetriáról: az ikerpár egyik tagja 
végig zavartalan sorsú, »szerencsétlen« testvére viszont 
mindenféle »zaklatásban« részesül. (...) Ugyanakkor 
arról sincs szó, hogy a kevésbé öregedésnek a »zakla
tás« (gyorsulás) lenne az oka. A »szerencsétlen« sorsú 
testvérrel (...) csupán egyetlen egyszer történik valami 
»megrázó« (...), de nyilván nem ekkor és ettől »fiatalo-

2 Az utolsó mondat például, bár tagadja a gyorsulás szerepét az 
órák eltérő járásában, valamiképp mégis azt mondja, hogy a vissza
forduláskor -  a gyorsuláskor -  történik valami lényeges.
3 Ezzel kapcsolatban jó, ha a diákok előtt már az elején kihangsú
lyozzuk, hogy az ikerparadoxon ténylegesen végigszámolt esetei 
mind ideális órákra vonatkoznak, amelyeknek a szerkezetét nem 
lehet mechanikai igénybevétellel (például ütés) tönkretenni, és 
amelyek egy-egy ilyen igénybevétel után ugyanolyan pontos ütem
ben járnak, mint előtte.
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dott meg« hirtelen. Arról sincs szó, hogy az egyik test
vér lassabban öregedne, mint a másik. (...) a két testvér 
nem különböző ütemben, hanem a téridő különböző 
irányában kezd öregedni. (...) Az eltérő időtartamok
nak globális, téridő-geometriai oka van. (...) Az ikerpa
radoxon lényege tehát fizikai szempontból a követke
ző: a téridő két eseménye között különböző világvona
lakon mérve különböző (saját)időtartamok telnek el, 
méghozzá úgy, hogy a két eseményt egyenes világvo
nallal összekötve telik el a legtöbb idő.”

A fenti magyarázat szemléletes és -  a matematikai 
részletek elkerülése mellett is -  teljesen precíz. Az 
eltérő öregedésért tehát nem a gyorsulás a felelős. 
Mégis, az olvasóban tovább motoszkálhat a kérdés: 
ha egyszer az ikrek sorsa feltűnő módon mégiscsak 
abban tér el, hogy az egyiket „zaklatják”, a másikat 
„zavartalanul hagyják”, akkor ez a különbség miben 
nyilvánul meg? Van-e a gyorsulásnak bármilyen sze
repe az eltérő öregedéssel kapcsolatban, vagy teljesen 
kihagyható a diszkusszióból?

1912-ben von Laue a következőket írta [4]: a gyor
sulás az effektusban egyáltalán nem játszhat szerepet, 
hiszen az oda-vissza utazó iker világvonalán „az egyen
letes mozgás szakaszainak időtartamát tetszőlegesen 
nagyobbra választhatjuk, mint a gyorsulási szakaszo
két”. Ez a mondat azonban önmagában még nem meg
győző, hiszen -  adott sebességváltozás mellett -  minél 
kisebbre választjuk a gyorsulási szakasz időtartamát, 
annál nagyobbá válik a gyorsulás számértéke. Egyálta
lán nem magától értetődő tehát, hogy ezzel a trükkel 
kiküszöböltük a gyorsulás szerepét a problémából.

Végül megemlítek egy olyan tankönyvet [51, amely 
az ikerparadoxon tömör megfogalmazását adja, úgy, 
hogy a gyorsulás szó használatát teljesen elkerüli:

„A trajektória t4< t< t2 szakaszám eltelt sajátidőt az 
alábbi integrál adja meg:

Ax d t v a r
< tt od

Ez a képlet írja le az ikerparadoxon néven ismert je
lenséget. Tekintsünk két különböző tömegpontot, a -1 
és b-1, mindegyiket a saját órájával (...). Tegyük fel, 
hogy a íj és a t2 (>td pillanatokban találkoznak egy
mással. (...) Ha [a fenti képlet] segítségével mindket
tőre kiszámítjuk a két találkozás között eltelt sajátidőt, 
a v j j )  és a vh(t) függvények különbözősége miatt 
általában két különböző Axa, Axh értéket kapunk.”

Az (1) képlet azt is mutatja, hogy -  összhangban 
von Laue fenti érvelésével — egy gyorsulási szakasz 
időtartamát nullához közelítve, bár a gyorsulás szám
értéke korlátlanul nő, a gyorsulási szakasz alatti saját- 
idő-járulék zérushoz tart:

t  + E

Ax = lim d t
”  e -*> J

= 0 , (2)

hiszen az integrálandó függvény korlátos (1-nél kisebb).

Az ár, amit a fenti pontos, kvantitatív tárgyalásért 
fizetünk, a szemléletes geometriai kép hiánya. Néhány 
példával és geometriai analógiával azonban még egyér
telműbbé és érthetőbbé lehet tenni, hogy a gyorsulás 
az ikerparadoxonban valóban nem játszik szerepet. A 
legmeggyőzőbbek ebből a szempontból az olyan pél
dák, amelyekben az ikrek (1) ugyanúgy gyorsulnak, 
mégis eltérően öregednek, vagy (2) különbözőképpen 
gyorsulnak, mégis ugyanúgy öregednek. Az alábbiak
ban ilyen ikerparadoxon-változatokat vizsgálok.

Az ikrek azonos gyorsulásokat élnek át, 
mégis eltérően öregednek

/. példa
Az alábbi változat szövege részletesen beszél az 

ikrek által átélt gyorsulásokról. Mivel a gyorsulások 
teljesen szimmetrikusak, a szövegből nehéz tetten 
érni, mi vezethet az eltérő öregedéshez:

„Antal és Béla egy ikerpár, egy űrállomáson élnek. 
Mindketten beülnek űrhajójukba, és egyszerre elindulva 
a gyorsulással v sebességet érnek el. Hamarosan -a  las
sulással megállnak. Végül -a  gyorsulással visszaindulnak 
(a végsebességük ezúttal -v), majd az űrállomás közelé
be egyszerre érve a lassulással megállnak. Béla sokkal 
többet öregedett, mint Antal. Hogyan lehetséges ez?”

Az 1. ábra mutatja az egyszerű magyarázatot. A két 
iker világvonala feltűnően különbözik, így az eltérő öre
gedésben nincs semmi meglepő, holott az Au A2, A}, A4, 
illetve a Bh B2, B4, B4 gyorsulási-lassulási szakaszok -  így 
az ikreket ért erőlökések is -  teljesen megegyeznek.

Az ikrek öregedését kiszámíthatjuk, ha az (1) kép
letet alkalmazzuk először az egyik, majd a másik vi
lágvonalra (a kvalitatív szemléltetéshez elég, ha -  
mint az 1. ábrán -  a világvonalakra rajzolt pontokkal 
jelezzük az egyenlő sajátidő-tartamokat, például hó
napokban mérve).

A feladat megszövegezésében a „csalást” nyilván
valóan ott követtem el, hogy hallgattam arról: az ikrek 
visszafordulását eredményező fékezési, illetve gyorsu
lási manőverek az ikreknek nem ugyanannyi idős 
korában történtek.

1. ábra
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2. példa
Lássunk egy másik, hasonló példát ([6] nyomán), 

ahol a szöveg többször kitér arra is, hogy a gyorsulási 
szakaszok mikor zajlottak (sajátidőben mérve), így 
talán még nehezebb észrevenni, hol jelenik meg a 
mozgás aszimmetriája:

„Két ikertestvér, Anna és Balázs, egy űrbázis köze
pén élnek. Az űrbázis mérete 1 fényév.4 20. születés
napjuk előtt egy nappal beülnek űrhajójukba, és elin
dulnak ellentétes irányban az űrbázis két széle felé: 
Anna balra indul, Balázs jobbra. A két űrhajó tökélete
sen ugyanolyan, és a két iker vezetési stílusa is meg
egyezik, azaz a két mozgás tökéletesen szimmetrikus. 
Olyan gyorsan haladnak, hogy a 0,5-0,5 fényévnyi 
távolságot az űrbázis két széléig 1 nap alatt megteszik 
(saját órájukon mérve). Mindketten tehát 20. születés
napjukon érnek az űrbázis két szélére: Anna a bal, 
Balázs a jobb szélére. Még aznap elindulnak egy 
hosszú űrutazásra, mindketten jobbra. Ráérősen gyor
sulnak fel; űrhajóik ismét pontosan ugyanúgy visel
kednek, ezért Anna és Balázs mindig pontosan 
ugyanannyi idős korukban érnek el egy-egy adott 
sebességértéket. Éppen 30. születésnapjuk előtt egy 
nappal, amikor pontosan v = 0,999 c a sebességük, 
mindketten egy másik űrbázis mellé érnek. Ezen űr
bázis sebessége is éppen 0,999 c, azaz hozzájuk ké
pest nyugalomban van. Ki lehet szállni a száguldó 
űrhajóból, és egyszerűen lelépni a „száguldó” űrbázis
ra. Ezt mindketten meg is teszik még aznap, 30. szüle
tésnapjuk előtt egy nappal. Kiderül, hogy ez az űrbá
zis éppen olyan hosszú, hogy Anna a bal szélére, Ba
lázs a jobb szélére lépett le. Az űrbázis közepén, fél
úton van egy étterem. Az ikerpár ott akar találkozni, 
hogy élményeiket megbeszéljék. El is indulnak egy
más felé, mégpedig egyszerre (azaz olyan módon 
időzítve az indulást, hogy -  azonos sebességű űrha
jóikon egymás felé haladva -  éppen egyszerre érjenek 
el az űrbázis közepén levő étteremhez). Annyira nagy 
sebességgel utaznak, hogy az út az űrbázis közepéig 
mindkettejük óráján csak 1-1 napot vesz igénybe. 
Anna tehát pontosan 30 éves, amikor az étteremhez 
egyszerre odaérnek. Meglepve látja, hogy egy sokkal 
idősebb férfi siet feléje: Balázs 52 éves!”

Az ikrek által átélt gyorsulási szakaszok, „rázkódá
sok” ismét pontosan ugyanolyanok. Az egyetlen aszim
metria ott jelent meg, hogy jobbra indultak útnak, nem 
pedig balra (akkor Anna öregedett volna többet).

4 Néhány számérték irrealitásától vonatkoztassunk el.

Az aszimmetriát mutatja, és a kvalitatív tárgyalásban 
segít a 2. ábra (K a kiindulási űrbázis nyugalmi rend
szere, K' a végállomás nyugalmi rendszere, és A5 és B5 
jelzi azt a két eseményt, amikor Anna, illetve Balázs 
egyszerre elindult az űrbázis közepén levő étterem
hez). A feladat végigszámolását az olvasóra bízom.

3 . példa
Mennyire tartozik hozzá egyáltalán a gyorsulás az 

ikerparadoxonhoz? Lehet-e olyan példát konstruálni, 
amikor egyik iker sem gyorsul, mégis eltérően öreged
nek? Ez első látásra (legalábbis sík téridőben) képte
lenségnek tűnik, hiszen még ha az egyik iker gyorsu
lásmentesen mozog (vagy helyben marad) is, a másik
nak el kell távolodnia, majd vissza kell fordulnia, 
hogy ismét találkozhassanak. Ez a kifogás azonban az 
alábbi ötlettel [7] kicselezhető: legyen a téridő tovább
ra is sík (ahol a speciális relativitáselmélet uralkodik), 
de zárt, ahogy a 3■ ábra mutatja. A két iker -  Aladár 
és Béni -  eltérő világvonalakon jut el a D eseményből 
az E eseménybe, úgy hogy közben mindketten végig 
állandó sebességgel mozognak.

Tekintsük Aladár nézőpontját, pontosabban megfo
galmazva azt a globális inerciarendszert -  nevezzük 
ezt A^-nak; (x, t) koordinátatengelyeit feltüntettem a 3- 
ábrán -, amelyben Aladár nyugalomban van. A jelen
séget ebben az inerciarendszerben leírva Béni állandó v 
sebességgel jobbra halad, majd egyszercsak -  mivel a 
téridő zárt -  Aladár bal oldala felől visszajut a kiinduló 
pontba. Mivel inerciarendszerről van szó, alkalmazhat
juk az idődilatáció képletét, amelyből kiderül: az ii-ben 
való találkozáskor Aladár idősebb, mint Béni.

A helyzet azonban most valóban szimmetrikusnak 
tűnik, hiszen egyik iker sem gyorsul! Ha Béni végig 
állandó sebességgel mozgott, akkor miért ne írhatnánk 
le ugyanígy a jelenséget abban az globális inerciarend
szerben -  nevezzük ezt KB-nek -, amelyben Béni van 
nyugalomban, és amelyből nézve Aladár „tesz egy 
kört”, v sebességgel balra indulva? Világos, hogy 
Kb-ben -  mivel globális inerciarendszer -  az idődilatá
ció képlete éppúgy alkalmazható, mint A,,-ban. Csak
hogy a képlet most az ellenkező eredményt adja: a 
találkozáskor Béni lesz idősebb, mint Aladár!
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Hol az aszimmetria, amely a paradoxon feloldását 
lehetővé teszi? A válasz megtalálásához tekintsük a 4. 
ábrái, amelyre a KB globális inerciarendszer (x', t') 
koordinátatengelyeit próbáltam berajzolni. A í'-ten- 
gely megegyezik a KB origójában nyugvó Béni világ
vonalával; az x'-tengely pedig ezzel szimmetrikusan 
helyezkedik el, ahol a szimmetriatengely egy D-bői 
jobbra indított fényjel világvonala. Több -  egymással 
összefüggő -  súlyos gond van azonban ezzel a konst
rukcióval:

(1) Mint az ábrából is látható, a két koordinátaten
gely végtelen sokszor metszi egymást. Ez megenged
hetetlen, hiszen azt jelentené, hogy téridőnek végte
len sok „origója van” (Béni az útja során periodikus 
időközönként a D indulási eseménybe jutna).

(2) KB-ben az órák fényjelekkel való szinkronizálá
sa megoldhatatlan, mert -  mint az ábrába könnyen 
berajzolható -  ha Béni egyszerre küld jobbra és balra 
egy-egy fényjelet, a jobbra küldött fény előbb érkezik 
vissza hozzá, mint a balra küldött (aminek alapján -  
ha elfogadná nagy távolságokra is helyes hosszmérési 
eljárásnak ezt a módszert — Béni kénytelen lenne 
megállapítani, hogy zárt univerzumának kerülete bal
ra mérve nagyobb, mint jobbra mérve!).

A hibát ott követtük el, hogy automatikusan feltéte
leztük: a 3■ ábrán szereplő zárt téridő lefedhető olyan 
globális inerciarendszerrel (ezt neveztük Ag-nek), 
amelyben Béni nyugalomban van. Most láthatjuk, 
hogy ilyen globális inerciarendszer nem létezhet. Eb
ben a téridőben -  bár sík! -  van egy abszolút, kitünte
tett nyugalmi rendszer; KÁ az egyetlen Minkowski- 
koordinátarendszer, amely a teljes téridőt lefedheti. A 
A^-beli leírás helyes, a viszontlátáskor valóban Aladár 
lesz az öregebb. A A^-hoz képest — akár állandó se
bességgel -  mozgó megfigyelők nem tudják meg
konstruálni a méterrudak és szinkronizált órák olyan 
rendszerét, amely a teljes téridőt lefedi, és amely az 
idődilatáció képletének tetszőlegesen nagy téridő
tartományra kiterjedő használatát jogossá tehetné.5

5 A precízebb tárgyalás külön foglalkozna azzal, hogy A„-ban az 
események x-koordinátáját periodikus változó írja le, ez azonban 
teljesen hasonló az (r, cp) síkbeli polárkoordinátarendszer tp koordi
nátájának viselkedéséhez, és semmiféle problémát nem okoz.

Szoros geometriai analógia: egy hengerfelület geo
metriai értelemben sík ugyan -  hiszen egy sík lap tor
zításmentesen felcsavarható hengerré -, mégis fontos 
különbség van egy kiterített sík lap és egy henger
felület között. A kiterített sík lap végtelen sok, egy
máshoz képest elforgatott, derékszögű koordináta- 
rendszerrel globálisan lefedhető, ez azonban a hen
gerre már nem igaz. Ha egy négyzetrácsos papírlapot 
feltekerünk hengerré, a négyzetrácsok csak akkor 
adnak értelmes koordinátavonalakat a hengeren is, 
ha a sík lapot „egyenesen”, a koordinátavonalak men
tén tekertük fel.

Csak az egyik iker gyorsul, mégis 
azonos mértékben öregednek

Ebben a példában az ikerpár egyik tagja, Alfréd, nyu
galomban van, a másikuk, Benedek viszont -  Alfréd 
nyugalmi rendszeréből nézve -  szinuszosan ide-oda 
mozog az x-tengely mentén [8], ahogy az 5. ábra mu
tatja. Az írásom elején idézett, félreérthető ikerpara- 
doxon-magyarázatok olvasói ezúttal azt mondhatják: 
Benedek, mivel folytonosan erőlökéseknek van kité
ve, kevésbé öregszik mint Alfréd. De valóban így 
van-e ez?

Benedek kitérése, sebessége és gyorsulása az idő 
függvényében (Alfréd inerciarendszeréből nézve):

x  (t) = -̂ -in-ax sinto t, (3)
B Cú

VB ^  = VBn^cos(í)t, (4)

aBCO = -co vBm3x sinto t = -aBmm sinto t, (5)

ahol tű Benedek mozgásának körfrekvenciája, vBmíx és 
flSmax pedig sebességének, illetve gyorsulásának a 
csúcsértéke a nyugvó rendszerben mérve.6

6 Megjegyzés: a Benedek által átélt gyorsulásnak, azaz saját gyor
sulásának maximális értékét — mivel a maximális gyorsulás pillana
taiban Benedek pillanatnyi nyugalmi rendszere éppen az (x, t) 
rendszer -  szintén aBm„ adja meg.
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Tegyük fel, hogy az F eseménytől a G eseményig 
Benedek n félperiódust tesz meg jobbra, illetve balra. 
Alfréd öregedése egyenlő a két esemény között eltelt 
koordinátaidő-tartammal:

At = n — , (6)A (ú
míg Benedek öregedése az (1) idődilatációs képlet 
alapján írható fel:

At ,
n/(ű

' v  Vßmax
d t l  -

l c JJ \0 N
c o s 2 (ú  t.

A (7) integrált 9 = coíúj változóval átírva, és (7)-et (6)- 
tal elosztva a két testvér öregedésének arányára a 
következő összefüggést kapjuk:

A' b

A' a

J.
7t

n
c (  V r  YdQ 1 - B max

C\ /J \0 N
COS20 , (8)

amely vBm2J c  függvényében a 6. ábrán látható.
A (8) képlet és a 6. ábra legfontosabb tanulsága, 

hogy az öregedések aránya független az co-tól. Ez vi
szont, mivel züBmax = co vBmw azt jelenti, hogy vBmax-ot 
kellően kicsinek választva a két testvér öregedésének 
arányát tetszőlegesen közel tarthatjuk 1-hez, miköz
ben Bertalan maximális gyorsulását, co-t alkalmasan 
nagyra állítva, tetszőlegesen naggyá tehetjük!

Összefoglalva: ebben a példában tehát a két iker 
közül az egyik nyugalomban van, a másik pedig tet
szőlegesen nagy mértékben gyorsulhat, mégis -  leg
alábbis határesetben -  azonos mértékben öregednek.

Záró megjegyzések és geometriai analógiák

Az összes eddigi példa illusztrálja, hogy nem az átélt 
gyorsulás (vagy annak hiánya) az ikerparadoxon 
megoldásának kulcsa.

Tekintsünk ugyanakkor egy olyan helyzetet, amikor 
az indulási és érkezési események között nem csak két 
iker, hanem tetszőlegesen nagyszámú megfigyelő utazik. 
Az ilyen probléma tárgyalásában a gyorsulás fogalma 
ismét felbukkanni látszik. A maximális öregedés elvének

[9] szokásos megfogalmazása szerint ugyanis a két ese
mény között azon utazó számára telik el a legtöbb saját
idő, aki szabadon, gyorsulásmentesen mozgott.

Hogyan illik bele ez az eddig elmondottakba? 
Van-e szerepe legalább a /egtöbbet öregedő iker kivá
lasztásában a gyorsulásnak (illetve a hiányának)? A 
fenti 5. és 6. ábra példája azt mutatja, hogy végső 
soron nincs. Ebben a körmönfont példában láthattuk, 
hogy nem csak a gyorsulásmentesen mozgó Alfréd, 
hanem a szinuszosan ide-oda mozgó, gyorsulásokat 
átélő Benedek is a lehető legtöbbet öregedik az F és G 
események között. Világvonalukat végső soron nem a 
gyorsulás megléte vagy hiánya teszi különlegessé, 
hanem az, hogy mindkettő egyenes (illetve Benedek 
esetében tetszőleges pontossággal közelíti azt).

Jól megvilágítja ezt az alábbi geometriai analógia:

1. Sík papírlap1
Két pont között húzunk egy vonalat, majd ugyan

azt a két pontot egy másik vonallal is összekötjük. Az 
egyik vonal rövidebbre sikerült. Melyik?

(1) „Amelyikben kevesebb a »kunkor«, a görbület.” 
Ez nyilvánvalóan rossz válasz (a fentiek alapján az olva
só könnyen kigondolhat, és lerajzolhat ellenpéldákat).

(2) Ha előzőleg négyzethálóval bekoordinátáztuk a 
papírlapot, és a két végpont egyaránt az y-tengelyre 
esik, akkor esetleg kísértésbe eshetünk, hogy így fo
galmazzuk meg a választ:

„Amelyik vonal szorosabban halad az y-tengely- 
hez.” Ez azonban félrevezető állítás, hiszen egy spe
ciális koordinátarendszert választ ki, holott a helyes 
válasznak koordinátarendszer-függetlennek kell len
nie. (Elforgatott (x ',y ') tengelyek esetén például a 
két pont már nem kerül rá az y'-tengelyre, és a fenti 
magyarázat nem lesz igaz.)

(3) Sajnos a legjobb válasz, amit találhatunk, ez: 
„Amelyik vonal s = J2 ds összhossza kisebb.” Ez per
sze triviális válasz. Szerencsére azonban alkothatunk 
egy olyan geometriai fogalmat, az egyenesség fogal
mát, amely -  ha megfelelőképpen definiáljuk -  szem
léletesebb választ is lehetővé tesz a kérdésre. Mi le
gyen az egyenesség mértékének definíciója? Milyen 
értelemben nevezzük egyenesebbnek egy vonalat egy 
másiknál? Az biztos, hogy nem elég, ha egy vonal 
egyenesnek néz ki (gondoljunk például arra a neve
zetes álbizonyításra, amely egy derékszögű három
szög befogóit -  feltördelve, de a hosszukat változatla
nul hagyva -  levetíti az átfogóra, és mivel a rengeteg 
darabra feltördelt vonal láthatóan „rásimul” az átfogó
ra, kijelenti, hogy a + b= c).

A z egyenesség mértékének definíciója: két pont 
között az a vonal az egyenesebb, amelyre s kisebb 
szám.

A sík lefedhető globális Descartes-koordinátarend- 
szerrel („négyzethálóval”). Ilyen koordinátarendszert 
használva, az adott görbe y(x) alakját ismerve a kö
vetkező képlet alkalmazható s kiszámítására:

1 „Igazi síklapról” van szó, a hengerré felcsavart lap esetét most
nem tekintjük.
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*2
5 = J  dx

x \

A (9) képlet szögletes zárójeles kiegészítése arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a kiszámított számérték koordi
nátarendszer-független. Pontosabban: ha a sík adott 
tartományát -  amely elég nagy ahhoz, hogy a végpon
tokat és a két görbét magában foglalja -  az (x, y) 
négyzethálóhoz képest elforgatott (x ',y r) négyzet
hálóval fedjük le, az új koordinátarendszerben felírva 
az adott görbe y 'íx ')  alakját, ismét pontosan ugyan
olyan alakú képlet alkalmazható 5 kiszámítására. Az, 
hogy globális Descartes-koordinátarendszerek hasz
nálhatók, amelyekben a koordinátakülönbségek (9)- 
es képletbeli kombinációja invariáns (ugyanaz a vesz- 
szőtlen és a vesszős koordinátarendszerben), az euk
lideszi sík legfontosabb sajátossága.8

2. Sík téridő1
Két esemény között halad két részecske, két külön

böző világvonalon. Az egyik részecske öregedése 
nagyobb. Melyiké?

(1) „Amelyikben kevesebb lesz a »kunkor«, a gyor
sulási szakasz.” Ez nyilvánvalóan rossz válasz (lásd a 
cikkben szereplő példákat).

(2) Ha előzőleg úgy választottunk koordinátarend
szert, hogy a két esemény egyaránt a í-tengelyre esik 
(azaz ugyanazon a helyen, a térbeli origóban játszó
dik), akkor esetleg kísértésbe eshetünk, hogy így fo
galmazzuk meg a választ:

„Amelyik világvonal közelebb halad a f-tengely- 
hez.” Azaz: amelyik világvonal „összességében” ki
sebb sebességű mozgást képvisel; ezt a konklúziót 
látszólag az (1) egyenlet is megerősíti: minél kisebb 
v(t), annál nagyobb az integrál értéke. Ez azonban 
félrevezető állítás, hiszen egy speciális koordináta- 
rendszert választ ki, holott a helyes válasznak koordi
nátarendszer-függetlennek kell lennie. (Ha egy állan
dó sebességű űrhajó megfigyelője -  amelynek az 
(x', t') tengelyei a téridőnek más irányába állnak, 
mint az (x, t) tengelyek -  számolja ki az időtartamo
kat, a fenti magyarázat a í'-tengelyhez való közelség
ről és a kis sebességről már nem lesz igaz.)

(3) Sajnos a legjobb válasz, amit találhatunk ismét 
a triviális válasz: „Amelyik világvonal mentén eltelt 
X = 1 \ d \  sajátidőtartam nagyobb.” Szerencsére itt is 
alkalmazhatjuk a világvonal egyenességének szemlé
letes geometriai fogalmát, feltéve hogy itt is gondo
san definiáljuk ezt a fogalmat. Milyen értelemben 
tekintsünk egyenesebbnek egy világvonalat egy má-

8 Vigyázat: henger esetén a „ferdén feltekert” négyzetháló -  mint 
fent említettem -  nem ad értelmes koordinátavonalakat a teljes 
felületen, ezért az ilyen (.x ',yj „koordinátákkal” felírt (9) képlet 
csak olyan kis tartományokban alkalmazható egy görbedarab hosz- 
szának kiszámításához, amelyben az (x'.j'O értékek egyértelműen 
értelmezhetők.
9 „Igazi” sík téridőről van szó, a 3 . és 4. ábra zárt téridejének 
esetét egyelőre nem tekintjük.

síknál? Az ismét nem elég, ha egy világvonal egye
nesnek néz ki. (Gondoljunk például egy olyan, az 5. 
ábrához hasonló esetre, amikor a szinuszos mozgás 
helyett egy fénysugár pattog jobbra-balra az origó 
közelében, és így jut el az F eseményből a G ese
ménybe. A fordulók számának növelésével a fény 
töredezett világvonala tetszőlegesen „belesimítható” 
a í-tengelybe. A fénysugár számára eltelt sajátidő -  a 
világvonal hossza -  mégis drasztikusan különbözik 
Alfréd és Benedek világvonalainak hosszától: az utób
biak megegyeznek, és a leghosszabb sajátidőt kép
viselik, a fény sajátideje viszont a lehető legrövidebb, 
tudniillik zérus.)

Az egyenesség mértékének definíciója: két esemény 
között az a világvonal az egyenesebb, amelyre x na
gyobb szám.

A sík téridő lefedhető globális Minkowski-koordi- 
nátarendszerrel. Ilyen koordinátarendszert használva, 
az adott világvonal x(t) alakját ismerve a következő 
képlet alkalmazhatót x kiszámítására:

h f  s2 ( /  >2
x = d t 1 - V

= f d t ’ i  - V

{  '
c

\  V fy
~~ C\ V

A (10) képlet szögletes zárójeles kiegészítése arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a kiszámított számérték 
koordinátarendszer-független. Pontosabban: ha a tér
idő adott tartományát -  amely elég nagy ahhoz, hogy 
a két szélső eseményt és a két világvonalat magában 
foglalja -  az (x, t) inerciarendszerhez képest mozgó 
(x ', t'j inerciarendszerben írjuk le, az új koordináta- 
rendszerben felírva az adott világvonal x'(t') alakját, 
ismét pontosan ugyanolyan alakú képlet alkalmazha
tó x kiszámítására. Az, hogy globális Minkowski-koor- 
dinátarendszerek használhatók, amelyekben a (10)-es 
képletalak invariáns -  ugyanaz a vesszőtlen és a vesz- 
szős koordinátarendszerben -  a sík téridő legfonto
sabb (tisztán geometriai) sajátossága.10
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dx '

(9)
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LATHATO HANGOK, HALLHATÓ FENYEK
Jendrék Miklós

Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium, Vác

Milyen hangja van egy hagyományos vagy kompakt 
égőnek? Vagy a monitornak, távirányítónak vagy tele
fonkijelzőnek? Egyszerű, házilag is könnyen elkészít
hető optocsatoló-modell segítségével választ kapha
tunk ezekre a kérdésekre. Sőt, az ismertetésre kerülő 
eszközök segítségével további, közel 20 érdekes kí
sérlet végezhető el.

Az optocsatoló egy közös tokban elhelyezett fény
kibocsátó és fényérzékelő eszköz. A fénykibocsátó 
szerepet leggyakrabban LED tölti be, fényérzékelő
ként leginkább fototranzisztort használnak. Ilyen mó
don fényjel által jön létre csatolás a bemenet és a ki
menet között. A fénycsatolók 10 MHz-ig alkalmazha
tók olyan áramköri megoldásoknál, ahol két áramköri 
részt egymástól galvanikusan szét akarnak választani 
[1], A fizikatanítás szempontjából az információ fény
nyel történő továbbítása lényegesen több lehetőséget 
rejt magában, mint amennyit találunk a témával fog
lalkozó ötletadó irodalomban [2, 31.

Az optocsatoló-modell segítségével elvégezhető 
kísérletek egy része konkrét tananyaghoz köthető, míg 
vannak olyanok, amelyeket az érdeklődés felkeltése, a 
fizika megszerettetése céljából érdemes bemutatni.

Az eszköz leírása

A bemenő és kimenő egységekkel kiegészített kísérleti 
modell vázlata a 1. ábrán látható. A berendezés egy 
adó- és vevőegységből áll. Az adó lehet bármilyen mo
dulálható fényforrás. A vevő alapja egy fényérzékelő 
detektor (fotodióda, fototranzisztor), amelynek jeleit 
erősítés után hangszóróval tesszük hallhatóvá.

A vevő
A fényjeleket detektáló eszközként legegyszerűbb eset
ben napelemet használhatunk, ami kiszerelhető, pél

1. ábra. A kísérleti berendezés vázlata.

dául egy kerti lámpából (2. ábra). A napelem kivezeté
seit kapcsoljuk egy hangfrekvenciás erősítő bemene
tére (aktív hangfal), és kezdhetünk kísérletezni.

Az eszközzel a következő bevezető kísérletek mu
tathatók be:

• a fényképészeti vaku fénye kattanást idéz elő a 
hangszóróban;

• villogó üzemmódba kapcsolt kerékpárlámpa 
metronómmá alakítja a berendezésünket;

• stroboszkóppal nemcsak kattogásokat, hanem 
folytonos hangot is elő tudunk állítani a villogási frek
venciától függően;

• világítsuk meg a fényérzékelőt lézerrel, izzóval 
vagy más, folyamatos fénykibocsátást biztosító fény
forrással! Szakítsuk meg a fénysugarat kezünkkel, 
ujjainkkal vagy a fésű fogaival! Érdekes hangeffektu
sokat kapunk;

• helyezzünk el és mozgassunk egy darab -  a fény 
útjába helyezett -  szúnyoghálót! A fénysugarat meg
szakító nyílások vagy lyukak hangkeltést eredmé
nyeznek. Apró lyukú háló esetén jól láthatóvá tehető 
a fénynyaláb;

2. ábra. Napelem

3- ábra. Forgó tárcsa
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4. ábra. Fekete doboz

• helyezzünk a fény útjába nyílásokkal ellátott ten
gelyezett forgó korongot! Az előző kísérlethez hason
lóan hang keletkezik. A frekvencia a fordulatszámmal 
változtatható (3- ábra)-,

• különböző frekvenciájú árammal táplált izzók 
fényingadozásait hanggá tudjuk alakítani. Az 4. áb
rán látható „fekete doboz” három izzót tartalmaz. Rá
nézésre nem látunk izzásukban semmi különbséget. 
Más a helyzet, ha meghallgatjuk őket. Az első hajvá
góhoz, a második fűnyíróhoz hasonlít, míg a harma
dik valamilyen ufó-tevékenységre „emlékeztet”. Néz
zük meg a fényből átalakított elektromos jel alakját 
oszcilloszkóp segítségével. Kiderül, hogy az első két 
izzó hálózati feszültségről táplált, azzal a különbség
gel, hogy a másodiknál egy sorba kötött dióda miatt, 
100 Hz helyett csak 50 Hz-es a fényingadozás frek
venciája. A harmadik egy hanggenerátorhoz, úgyne
vezett astabil multivibrátorhoz van kötve, amely négy
szögjelet állít elő. Ettől van ilyen jellegzetes, felharmo
nikusokban gazdag hangja.

A felsorolt kísérletek leginkább a hangtannál hasz
nálhatók, de a fotoeffektus tárgyalásánál színesebbé 
tehetjük velük a kvantumfizika tanítását is.

Berendezésünk túl egyszerű ahhoz, hogy univerzális 
legyen, ezért nem lehetnek vele szemben túlzott elvá-

6. ábra. Az átalakított mikrofonerősítő

rásaink. Legnagyobb hiányossága a kis érzékenység, 
valamint, hogy infravörös-tartományban már nem ér
zékeli a fényt. (Ez az utóbbi tény viszont kimondottan 
hasznos is lehet, ha a fotoeffektus szemléltetése a cél.) 
Mindkét probléma megoldható egy egyszerű erősítőfo
kozatba beépített fototranzisztor segítségével.

De hogyan tegyünk szert ilyen eszközre? Különbö
ző kapcsolásokkal próbálkoztam, és a legegyszerűbb 
recept a következő: látogassunk el egy hobbyelektro- 
nika szaküzletbe, és kérjünk (pár száz forintért) egy 
„szereld magad” kiszerelésű tranzisztoros előerősítőt 
(5. ábra). Egy forrasztópáka, néhány alapvető kézi- 
szerszám és a beültetési rajz alapján egy (lyukas) óra 
alatt kényelmesen elkészíthetjük a kísérletek fősze
replőjét: a vevőkészüléket. A helyesen összeállított 
kapcsolás nem igényel utólagos beállítást vagy han
golást. Célszerű 9 voltos teleppel biztosítani a tápot, a 
bemenetre kössünk egy fotodiódát vagy tranzisztort, a 
kimenetet kapcsoljuk aktív hangfalra.

Hasonlóan jó eredmény érhető el a 6. ábrán látha
tó mikrofonerősítővel [4]. Az eredeti kapcsoláson any- 
nyit változtattam, hogy a TI tranzisztort egy BPX-43 
típusú fototranzisztorra cseréltem. Ilyen tranzisztor 
található a hagyományos görgős egérben is. Annyi le
het csak vele a gond, hogy a báziskivezetése le van 
vágva, erre pedig szükségünk van, toldása nehézsé
geket okozhat. De bármelyik hasonló típusú alkatrész 
olcsón (100 Ft) beszerezhető elektronikai boltokban. 
Fontos, hogy ne „kétlábú” fototranzisztort vegyünk.

A FIZIKA TANÍTÁSA 97

R3 felső pontjánál átkötés kell!

5. ábra. Tranzisztoros előerősítő



7. ábra. A legegyszerűbb fény-adó

Mivel az említett fototranzisztor nemcsak a látható, 
hanem a közeli infravörös (1100 nm-ig terjedő) tarto
mányt is érzékeli [51, ezért kiválóan alkalmas az olyan 
IV-sugarakat kibocsátó eszközök vizsgálatára, mint 
például a távirányító.

• Ha a tv, videó vagy egyéb eszköz távirányítóját a 
fényérzékelő irányába helyezzük és megnyomjuk va
lamelyik gombját -  a kettős modulációnak köszönhe
tően -  egy alaphangot és egy jellegzetes szaggatott 
hangot fogunk hallani. A távirányítók hangja eltér 
egymástól, ami több példány esetén akár egy zenekar 
létrehozását is lehetővé teszi [8],

• A fototranzisztoros fénydetektor elég érzékeny 
ahhoz, hogy a környezetünkben található körszerű 
fénykibocsátó eszközök közül nemcsak monitor, tv- 
képernyő, kerékpárlámpa vagy projektor, hanem mo
biltelefon, illetve kamera kijelzőjének „hangját” is 
meghallgathassuk.

Hangból fényt

A további kísérleteinkhez vegyünk egy elektronikus 
„hangkibocsátó eszközt” (rádiókészüléket), és kap
csoljunk a kimenetére a hangszóró helyett egy zseb
lámpaizzót ( 7. ábra). Fontos, hogy a kimeneti teljesít
mény elérje az 1-2 wattot. Sajnos ezen elvárásoknak 
többnyire csak a régebbi rádiókészülékek felelnek 
meg. Ugyanakkor ezek átalakításának kilátásba helye
zése, illetve engedélyezése feltételezhetően nem okoz 
a családon belül komolyabb konfliktusokat. Mire jó az 
összeállítás?

• A megfelelő hangerő hatására az izzó fénye vil
logni kezd az amplitúdó és a frekvencia függvényé
ben (amplitúdómoduláció). Láthatóvá tettük a hangot, 
ráadásul kezünkben van a „zenehallgatás”, bár nem a 
legélvezetesebb, de mindenképp a legbékésebb, kör
nyezetbarát módja.

• A modulált fényjelet visszaalakíthatjuk hanggá. 
Ezért közelítsük a fényforrást a vevő fényérzékelőjé
hez! Megszólal a hangszóró, habár a hang minősége 
nem a legjobb. Ennek két fő oka van. Az egyik az, 
hogy az izzószálnak nagy a hőtehetetlensége, nem

képes követni az áram ingadozásait. Ez leginkább a 
magasabb frekvenciákat érinti, a mély hangokat erő
teljesen kiemeli. A másik ok a karakterisztika nem
lineáris voltára vezethető vissza.

Univerzális adó

Ha nemcsak az aktuálisan sugárzott adást szeretnénk 
továbbítani fény segítségével, hanem bármilyen leját
szó kimeneti jelét kívánjuk fénnyé alakítani, érdemes 
egy egyszerű, egytranzisztoros hangfrekvenciás vég
fokot építeni. Ennek több előnye is van: drága leját
szónkat nem tesszük ki az esetleges túlterhelés okoz
ta károsodás kockázatának, másrészt az izzón kívül 
másfajta fényforrásokat is ráköthetünk, például lézert, 
LED-et, infra LED-et (8. ábra).

Az erősítőfokozat gyakorlati kivitelezése rendkívül 
egyszerű: a meglévő tápegységtől (feszültség nagysá
gától) és a tranzisztor típusától függően kell az ellen
állásértékeket megválasztani úgy, hogy az izzó (vagy 
más fényforrás) megfelelő fénnyel világítson. Az erő
sítőt több változatban is elkészítettem. A legkényelme
sebb megoldás az, ha egy régebbi, használaton kívüli 
mobiltelefon töltőjét használjuk fel tápegységként.

Végezzük el a következő kísérleteket:
• Fénykibocsátó dióda alkalmazása (9 . ábra) izzó 

helyett sokkal jobb hangminőséget eredményez. Itt a 
fényingadozások szemmel nem láthatóak, de a fényje-

9. ábra. LED-es lámpa
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10. ábra. Infra LED

infra LED

lek torzításmentesen viszonylag nagy távolságra köz
vetítik a hangot. Ráadásul -  a nagy fényerő miatt -  
használhatjuk a napelemes vevőt is.

• Ha lézerpointert vagy más félvezető lézert hasz
nálunk lámpa helyett, a hatótávolság -  a sugarak kis 
széttartása miatt -  lényegesen megnövelhető, viszont 
nagy távolságról nehéz pontosan eltalálni az érzékelőt 
és a zajszint is jelentősen emelkedik. Ugyanakkor, ha 
túl közel helyezzük a lézert a vevőhöz, a nagy intenzi
tás miatt torzul el a hang.

• Kedvencem az infra LED, amit egy használaton 
kívüli távirányítóból szereltem ki (70. ábra). A jel jó 
minőségű, elég nagy távolságra terjed. Ha már olyan 
messze vagyunk a forrástól, hogy egyáltalán nem, 
vagy csak alig hallható a hang, egy lencsével az érzé
kelőre fókuszálva a láthatatlan sugarakat, a hang je
lentős felerősödését tapasztaljuk. Gyűjtőlencse lehet 
hagyományos domború vagy Fresnel-lencse.

• Egy fényes fémlemezzel 
bemutatható az infrasugarak 
tükrös visszaverődése. Eny
hén meghajlított lemezzel fó
kuszálhatok a sugarak. A le
mez ütemes mozgatásával a 
jel kézi modulálása érhető el.

• Optikai kábellel tetszőle
ges pályán továbbítható az 
információt szállító láthatatlan 
fény.

• Az ismertetett eszközök 
lehetőséget nyújtanak egy ze
nehallgatással egybekötött 
hullámhosszmérésre is. Az el
járás lényege: optikai ráccsal 
előállított színkép (erősítési 
helyek) kimutatására használ
juk a fényérzékelővel ellátott 
vevőt. A fényforrás (lézer,
LED) fényét moduláljuk. A 
diffrakció ilyen módon törté

r i .  ábra. Infrasugarak hullámhosszának mérése.

nő megfigyelése nem igényel sötétítést, és infra LED 
esetén is alkalmazható. A méréshez szükséges össze
állítás vázlata a 11. ábrán, gyakorlati megvalósítása a 
12. ábrán látható.

Az optikai rácsot meg az érzékelőt egy egykori le
mezjátszó dobozán, illetve korongján helyeztem el. A 
korong jó szolgálatot tesz az eltérülési szögek mérésé
ben, a detektor könnyű, akadálytalan mozgatásában.

Az infravörös fény viszonylag kis széttartása lehe
tővé teszi, hogy az elhajlást Fraunhofer-diffrakciónak 
tekintsük. Az elsőrendű erősítési helyek, azaz az elté
rülési szög függ a rácsállandótól és hullámhossztól. A 
szöget az lemezjátszó korongjával együtt elfordítható 
érzékelő segítségével mérjük le. Először bejelöljük a 
korongnak azt a helyzetét, amikor a fényérzékelő 
szemben van a forrással (nulladik erősítési hely). Las
san elforgatva a korongot, a jel gyengülését, majd 
újra felerősödését tapasztaljuk. Ismét bejelöljük a 
korong helyzetét. A szögmérést a korong mindkét 
irányba történő elforgatásával ellenőrizhetjük. A jól 
ismert rfsina = kX összefüggés alapján, ahol d a 
rácsállándó, k = 1 (elsőrendű maximumok), meghatá
rozzuk a hullámhosszt.

12. ábra. A mérőberendezés
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13■ ábra. A „hangszóró” tekercse 14. ábra. A rezonátor

Az általam végzett mérés (becslés) eredményei az 
alábbi táblázatban találhatók.

rácsállandó eltérülési szög mért érték irodalmi érték
(mm) a  (°) (nm) (nm)

1/500 27,6 927+40 940

Mint látható, a kapott eredmény jó egyezést mutat az 
irodalmi értékkel (940 nm). Ráadásul a mérés elvégzé
séhez nem szükséges a helyiséget besötétíteni, az elhaj
lást követő interferenciakép vizsgálata közben ki-ki 
saját kedvenc zeneszámát hallgathatja. Érdemes megje
gyezni, hogy az ajánlott módszernek van még egy nagy 
előnye: a nulladik és elsőrendű erősítési helyek „kere
sése” a gyengénlátók számára is teljesíthető feladat. 
Ráadásul hallásra jól érzékelhető, hogy a különböző 
erősítési helyekre jutó fény intenzitása erősen eltérő.

Az adó erősítőfokozata 1-2 W teljesítményű. Ez már 
alkalmassá teszi a népszerű teáskanna-hangszórós

15. ábra. Az elektromos gitár

kísérlet bemutatására. Ehhez az erősítő kimenetére 
egy tekercset kapcsolunk (13- ábra). Ilyenkor a ben
ne folyó áram mágneses mezőt kelt, amely a kannába 
helyezett mágnessel kölcsönhatásba lép. A kanna 
mint rezonátor ( 14. ábra) felerősíti a gyenge mecha
nikai rezgéseket. A tekercset egy egykori antenna 
keretére csévéltem fel. Az eredeti 60 menetet 200-ra 
cseréltem. Az alkalmazott rézhuzal keresztmetszete 
0,4 mm2. A legjobb eredményt úgy sikerült elérnem, 
hogy a mágnest a kannába helyeztem el.

• Ha az antennatekercs közelében egy másik te
kercset helyezünk el, amelyet a vevő bemenetére kö
tünk, újra megszólal a hangszóró, csak most nem a 
fény, hanem az alacsonyfrekvenciás elektromágneses 
mező továbbítja a jeleket.

• Optocsatoló kiválóan alkalmas elektromos hang
szerek működtetésére. Olyan gitárt készítettem (15. 
ábra), amelynek ugyan csak egy húrja van, de rezgé
sei fény segítségével alakíthatók át elektromos jelek
ké. Igazi húr helyett gumizsinórt használtam, mivel ez 
sokkal nagyobb amplitúdóval rezeg, mint a fémhúr.

Összegzés

A fizika népszerűsítését, jobb megértését szolgáló 
kísérletek elvégzésére nem feltétlenül szükségesek 
drága, bonyolult műszerek. Környezetünkben (fizika
szertárban) fellelhető egyszerű, hagyományos eszkö
zök is lehetővé teszik egy sor -  különböző témakör
höz tartozó -  érdekes jelenség bemutatását. Az ismer
tetett eszközök nemcsak demonstrációs, hanem tanu
lói kísérletek elvégzésére is kiválóan alkalmasak.

A leírt kísérletekről készült néhány videó az Inter
neten is megtekinthető [6-8],

Irodalom
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5. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/124847_DS.pdf
6. http://www.youtube.com/watch?v=nCKJX-37wdw
7. http://www.youtube.com/watch?v=v7LbcyJTo9U
8. http://www.youtube.com/watch/v-2cNuCyL2j98
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XIV. SZILARD LEO NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY
Beszámoló, I. rész Kis Dániel Péter, 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 Fizi
kai Társulat minden évben megrendezi a versenyt. 2006 
óta határon túli magyar anyanyelvű iskolák tanulói is 
részt vehetnek. Sajnos idén jóval kevesebben éltek ez
zel a lehetőséggel, mint a tavalyi évben. A János Zsig- 
mond Unitárius Kollégium (Kolozsvár) és a Nagykáro
lyi Elméleti Líceum (Nagykároly) összesen 3 első kate
góriás (11-12. osztályos) tanulót nevezett be a verseny
be, szemben a tavalyi, összesen 20 határon túli tanuló
val. Sajnos, Szerbiából és Horvátországból, a Felvidék
ről és Kárpátaljáról 2011-ben nem kaptunk nevezése
ket. A tavalyi 251-gyel szemben összesen 239 első kate
góriás -  a már említett határon túliakon kívül 169 (ta
valy 177) vidéki és 67 (tavaly 54) budapesti -  valamint 
113 (tavaly 140) junior kategóriás -  vidékről 93 (tavaly 
118), Budapestről 20 (tavaly 22) -  nevezés érkezett.

A 2011. február 21-én megtartott első forduló (válo
gató verseny) tíz feladatát az iskolákban lehetett meg
oldani három óra alatt. A verseny fordulóin (mobilte
lefon és Internet kivételével) bármilyen segédeszköz 
használható volt. Kijavítás után a tanárok azokat a meg
oldásokat küldték be a BME Nukleáris Technika Tan
székére, ahol a 9-10. osztályos (junior) versenyzők 
legalább 40%-os, a 11-12. osztályos (I. kategóriás) ver
senyzők legalább 60%-os eredményt értek el.

Az alábbiakban ismertetjük a válogató verseny -  a 2. 
részben pedig a döntő -  feladatait és röviden a megol
dásokat. Valamennyi feladatra 5 pontot lehetett kapni.

A válogató verseny (I. forduló) 
feladatai és megoldásuk

b) Mivel a jód teljes mennyisége 1 gramm volt, 
ennek a 23,5%-a 235 mg. A jód oldékonysága tehát 
235 mg/liter.

2 . feladat
Egy kritikus állapotban lévő atomreaktorba állandó 

intenzitású külső neutronforrást helyezünk. Hogyan 
változik időben a neutronok száma? Indokoljuk meg a 
választ!

Megoldás
A magyarázathoz vegyünk egy egyszerű gondolat

menetet. Kritikus állapotban a reaktorban lévő neut
ronok száma legyen n. Mivel a reaktor kritikus álla
potban van, a neutronok száma időben állandó, füg
getlenül attól, bogy éppen mekkora az n. Ha tehát 
egy ilyen rendszerbe egy plusz neutront juttatunk, 
akkor a reaktorban lévő összes neutron száma immá
ron n+1 lesz. Ez meg is marad, mivel a reaktor to
vábbra is kritikus állapotban lesz, azaz a neutronszám 
időben állandó. Ha ezután újabb neutron kerül a 
rendszerbe, akkor az állandó neutronszám n+2 lesz. 
Ha időben állandó ritmusban juttatunk neutronokat a 
reaktorba, akkor a fentiekből következően a neutron
szám időben egyenletesen (az idővel lineárisan) nő.

3- feladat
a) A paksi 500 MW villamos teljesítményű, 34%-os 

hatásfokú blokkok kazettái 3,82%-os átlagos 235U dúsí- 
tású üzemanyagot tartalmaznak. Mekkora tömegű 
üzemanyag tartalmaz annyi 235U-t, amennyit egy blokk 
egy óra alatt elhasznál?

b) Mennyi 10 MJ/kg fűtőértékű barnaszenet használ 
fel óránként egy 30%-os hatásfokú szénerőmű 500 
MW villamos teljesítmény eléréséhez?

Megoldás
Az összes teljesítmény

1. feladat
1 liter vízben elkevertek 1 gramm jódot, amelyet 
11100 Bq aktivitású, 8,04 napos felezési idejű, 131-es 
jód izotóppal nyomjeleztek. Négy nap elteltével a 
szilárd jódot nem tartalmazó oldatból 1 dl mintát vet
tek, és ennek aktivitását 185 Bq-nek találták.

a) A jód hány százaléka oldódott fel a vízben?
b) Mennyi a jód oldékonysága mg/liter egységben? 
Megoldás
Ha 1 dl víz aktivitása 185 Bq, akkor egy liter víz 

aktivitása 1850 Bq lenne. Négy nap alatt a bevitt jód 
aktivitása csökkent:

4
A = 11100 -2 m  = 7872 Bq.

Ebből: 1850/7872 = 0,235, azaz a jód 23,5%-a oldódott 
bele a vízbe.

500 MW 
0,34

= 1471 MW.

a) Egy óra alatt megtermelt energia:

E= Pöt= 1471-106 [W]-3600 [s] = 5,30 HO12 J.
1 atommag hasadásakor 32 -10"12 J szabadul fel. 

Ezért a megtermelt energia

„ ,  5 3 0 0 0  ' i m , h66.iv , db 
32 • 10-“ [J]

atommag hasadásából származik. A hasadások 235U- 
ból termelik az energiát. Ezért ennyi atommag tömege

-235 [g] = 65,0 g 235U.
6 • 10 3
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Ez viszont csak az üzemanyag 3,82%-át teszi ki, tehát 
ennyi 235U-t:

w = Ü ?  ' 100 [8] = 1700 [§] = k§3,o2
átlagos dúsítású üzemanyag tartalmaz.

b)A barnaszén átlagos fűtőértéke 10 MJ/kg. A 
szénerőmű hőteljesítménye:

500 • 106
Pő = 0,3

1,67 -109 K
S

Egy óra alatt megtermelt teljes energia

Q = Pöt = 1,67-109 •3600 [s] = 6 -1012 J.

Az 1 óra alatt felhasznált szén mennyisége

m 6 -1012 [J]

107 ’ J "
Lk8 J

= 6 ■ 105 kg = 600 tonna.

4. feladat
A Népszabadság 2010. április 27-i számában egy 

érdekes híradás jelent meg Koronczay Dávid írásá
ban, amelyből részleteket közlünk:

„Időszámításunk előtt 50 körül indult utolsó útjára 
a hispániai Carthago Nova városából Itáliába az a ke
reskedelmi gálya, amely rakományként különféle 
típusú amforák mellett közel hetventonnányi ólmot 
szállított.

A történetünkben szereplő hajó azonban sohasem 
érte el úti célját: a szardíniái partoktól mindössze egy 
kilométerre, a mai Oristano mellett elsüllyedt. A roncs 
számára eseménytelenül telt el az elkövetkezendő két
ezer év. Ezután azonban felgyorsultak az események. A 
leletekről szóló híradás megjelent az újságokban, és azt 
egy nukleáris fizikával foglalkozó milánói kutató, Ettore 
Fiorini is olvasta. Azonnal felcsillant a szeme, amikor 
megtudta, mi volt az ókori hajó rakománya. Gyorsan 
elutazott Cagliariba, a sziget fővárosába, és felajánlotta 
az INFN, az olasz nukleáris fizikai kutatóintézet segítsé
gét az archeológiái főfelügyeletnek. A pénzügyi támo
gatásért cserébe azt kérte, hogy hadd kapják meg a 
fizikusok az ólomtéglák egy részét, miután a régészek 
alaposan kielemezték azokat. A megegyezést nyélbe 
ütötték, és a kétezer téglából meg is kaptak százhúsz 
darabot. Mindez több mint húsz évvel ezelőtt történt. 
Most, áprilisban azonban további százötven ólomtégla 
érkezik Cagliari múzeumából az Appenninek alatt meg
búvó, föld alatti Gran Sasso Nemzeti Laboratóriumba, 
ahol új feladatot kapnak.

Az ólomöntvényekbe előállításuk során elkerülhe
tetlenül belekerülnek természetes eredetű radioaktív 
ólomizotópok is.”

a) Milyen célra használják a nukleáris és a részecs
kefizikusok az ólmot?

b) Milyen természetes eredetű radioaktív ólomizo
tópról lehet szó az utolsó mondatban?

c) Melyik magyar Nobel-díjas tudós foglalkozott 
ezzel az izotóppal?

d) Melyik bomlási sor tagja ez az ólomizotóp?
e) Miért jobb az ókori ólom a mainál?
Megoldás
Létezik egy sor magfizikai és részecskefizikai kísér

let, amelyek sikere azon múlik, hogy a detektorokat 
megfelelően le tudják árnyékolni a környezetben ta
lálható leggyengébb radioaktív sugárzásoktól is. Az 
ólom, mint nagy rendszámú elem, kiváló és széles 
körben használt árnyékoló anyag. Azonban az öntvé
nyekbe előállításuk során elkerülhetetlenül belekerü
lő természetes eredetű radioaktív izotópok bomlása, 
bármilyen kicsiny mennyiségről van is szó, tönkrete
heti a méréseket.

A kérdéses radioaktív izotóp az ólom 22 éves fele
zési idejű 210-es izotópja, amelyet Hevesy György 
vizsgált. Ez az izotóp a 238-as urán bomlási sorában 
található.

A kétezer évvel ezelőtt előállított ólomtéglákban 
viszont ez az izotóp mára már tökéletesen elbomlott. 
Az antik ólom ezért számít ideális árnyékoló, keresett 
anyagnak.

5. feladat
Az 1910-es évek elején a kutatók azt a furcsaságot 

vették észre a bomlástermékeitől megtisztított termé
szetes urán bomlásának vizsgálatakor, hogy az átala
kulások során a-részecske kibocsátása közben kétféle 
felezési idejű anyag (ahogy akkor nevezték UX és 
UY) keletkezik.

Róna Erzsébet meg is jegyezte 1914-ben megjelent 
cikkének végén: „Ezen sorozaton szokatlannak tűnik 
fel, hogy az urán mindkét elágazása a-átalakulás 
eredménye. Eddig ilyen esetet nem ismertünk és azt 
hittük, hogy elágazások csak úgy jöhetnek létre, 
hogy az atomok egy része a-részt, a másika ß-röszt 
lövell ki.”

a) Mi lehet a probléma megoldása?
b) Milyen termékek keletkeznek?
Megoldás
A probléma megoldása az, hogy a bomlástermé

keitől megtisztított természetes uránban két izotóp 
van: a 238U és a 235U. Ezt akkor még nem tudhatták, 
hiszen a 235U-t csak 1935-ben fedezték fel. Mindkét 
izotóp alfa-bomló, de az alfa-bomlást követően ter
mészetesen különböző tömegszámú tórium-izotópok 
keletkeznek, amelyeknek különböző a felezési ideje. 
Az egyik a 234Th, amelynek 24,1 nap felezési ideje 
van, míg a másik a 231Th, amelynek a felezési ideje 
25,6 óra.

6 . feladat
Legalább mekkora sebességgel kell haladnia víz

ben egy elektronnak, hogy Cserenkov-sugárzás kelet
kezzen? Alkalmazható-e a klasszikus közelítés? Mek
kora feszültséggel lehet az elektront ekkora sebesség
re felgyorsítani?
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Megoldás
Egy n törésmutatójú közegben a Cserenkov-sugár- 

zás keltéséhez szükséges minimális sebesség

c f iv = —, azaz — = —. n c n
Az elektron relativisztikus mozgási energiája tehát:

P 6 • 1023 • 0,97
23

Ezért 1017 atom

2,5 ■ 1022 cm-3.

V = 1017
2,5 • 1022

4 • 10 6 cm3

E = m c 2 - m0c2 m0c2
t 1

mQ c2 1

A víz törésmutatója n = 1,337, az elektron nyugalmi 
energiája pedig 0,511 MeV, ezeket behelyettesítve 
kapjuk:

E = 0,511 MeV • - 1

\| 1 1,3372

0,259 MeV.

A tömegnövekedés aránya:

A m _ 0,259 MeV _ Q - 
m 0,511 MeV

Ez már kicsit relativisztikus, ezért kellett így számolni 
a mozgási energiát.

A gyorsításkor nyert energia E = eU, ebből követ
kezően U = 259 000 V feszültség lenne szükséges a 
Cserenkov-sugárzás keltéséhez.

7. feladat
Nátrium fémből készült 1 mm2 keresztmetszetű ve

zetéken (petróleum alatt) 16 mA áramot hajtunk át.
a) Mekkora sebességgel haladnak az áramvezetést 

biztosító elektronok?
b) Hogyan értelmezhető az, hogy az elektromos jel 

a fémhuzalokban fénysebességhez közeli sebességgel 
halad?

Adatok: a nátrium móltömege 23 g/mol, sűrűsége 
970 kg/m3.

Megoldás:
a) 16 mA áram azt jelenti, hogy a vezető kereszt- 

metszetén másodpercenként 16 mC töltés halad át. Ez 
az érték

N = - - -  = 1017
1,6 • 1 0 19

darab elektron áthaladását jelenti másodpercenként. 
A nátriumban a legkülső, egyetlen elektron vesz részt 
a vezetésben, ezért az elektronok sűrűsége megegye
zik az atomok sűrűségével. Az atomok térfogati sűrű
sége pedig:

nátriumban van. Ekkora térfogata egy

4 • 10 6 cm3 
1 mm2

4 ■ 10~4 cm = 4 • 10 6 m

hosszú, 1 mm2 keresztmetszetű vezetékdarabnak van.
Ahhoz tehát, hogy a vezeték keresztmetszetén má

sodpercenként 16 mC töltés haladjon át, ebből a veze
tékdarabból kell az elektronokat áthajtani. Az elektro
nok sebessége tehát v = 4 -10~6 m/s.

b)Az elektromos jel sebessége nem az elektronok 
sebességével kapcsolatos, hanem azzal, hogy a veze
ték különböző helyein lévő elektronok mozgásálla- 
pot-változása között mennyi idő telik el. Hasonló ez 
egy kereszteződésben álló autósorhoz. Amikor az 
első elindul, a mögötte levő észreveszi, és elindul; 
amikor a második indul el, a harmadik veszi észre stb. 
Az „indulási információ” sokkal gyorsabban terjed a 
sor mentén, mint az autók tényleges sebessége.

Vagyis a vezeték mentén az elektromos tér (mező) 
halad nagyon gyorsan (fénysebességhez közeli sebes
séggel). A mező gyorsan megjelenő hatására indul el 
mindenütt a nagyon nagy térfogati sűrűségben jelen
levő elektronok lassú „vánszorgása”. A nagy elektron- 
sűrűségnek köszönhető, hogy a lassú vánszorgás je
lenthet nagy áramerősséget is.

8. feladat
Milyen lenne a világ, ha
a) .. .a Planck-állandó kisebb lenne?
b ) . .ha nulla lenne?
c) ...ha jóval nagyobb (mondjuk 1 Js) lenne az ér

téke?
Megoldás
a) Ha kisebb lenne, akkor kisebbek lennének az 

atomok. Például a H-atom sugara a Bohr-modellben:

4 k e„

b )  Ha zérus lenne, akkor nem is léteznének ato
mok. A klasszikus fizika létezne csak, de abban nem 
jöhetnének létre állandó struktúrájú atomokból felé
pülő makroszkopikus objektumok sem.

c) Ha nagyobb lenne, akkor makroszkopikus mére
tűek lennének az atomok és a kvantumeffektusok.

9■ feladat
100 évvel ezelőtt 1911-ben publikálta Ernest Ru

therford munkatársaival (Marsden és Geiger) az 
atommag felfedezéséhez vezető híres szórási kísérle-
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tét. Rutherfordék vékony aranyfüstlemezt bombáztak 
alfa-részekkel. Azt találták, hogy a 0,5 mikron vastag
ságú lemezre bocsátott alfa-részek túlnyomó többsé
ge szinte akadálytalanuk haladt át a vékony anyagré
tegen, de körülbelül minden 100000-dik alfa-rész 
úgymond „visszapattant” a lemezről. Ezt a jelenséget 
nevezte Rutherford tudományos tevékenysége leg
meglepőbb eseményének.

a) A megfigyelt visszapattanási arányból becsüljük 
meg a szórócentrumok méretét!

b) Miért használtak vékony aranylemezt?
c) A becslésnél milyen pontatlanságot követtünk el?
Útmutatás: az aranyatomok méretének becslésénél

használjuk fel az arany A = 197 relatív atomtömegét és 
19,3 g/cm3 nagyságú sűrűségét!

Megoldás
a) A becsléshez olyan modellt használunk, amely

ben az atommagokat nagy tömegű, kis, kemény, kör 
keresztmetszetű részecskéknek képzeljük, amelyekről 
egy alfa-részecske visszapattan, ha eltalálja. Ha az 
alfa-részecske nem talál el egy ilyen atommagot sem, 
akkor továbbhalad. Az atommagok az aranyatomokat 
tartalmazó térfogatok közepén helyezkednek el. Ha 
egyrétegű lenne az aranyfólia, akkor a „találati arányt” 
az atommag keresztmetszetének és az aranyatom ke
resztmetszetének aránya adná meg. A fóliában azon
ban több rétegben (k) helyezkednek el az aranyato
mok. Feltesszük, hogy az atomi rétegek véletlenszerű 
elrendezése miatt az atommagok nincsenek „fedés
ben”, ezért egy aranyatomra jutó keresztmetszetnek 
megfelelő „csőben” mind a k atommagon szóródhat
nak az alfa-részek.

A visszapattanási arány megegyezik a hatásos felü
letek arányával:

_1 = kRÍagn
105 Fatom

Ahhoz, hogy a mag sugarát meg tudjuk határozni, 
meg kell határozni mind a k, mind az Fatom mennyisé
geket.

Az atomokat kis kockákba helyezett gömböknek 
képzeljük, és ezek a kockák sűrűn kitöltik a teret. A 
kockák élhossza nyilván d = 2 Ratom, a kockák „ke
resztmetszete” pedig Fatom = d2. A kockák méretét a 
következőképpen határozhatjuk meg: mólnyi meny- 
nyiségű, azaz 197 g arany térfogata:

V = = io,2 cm3.
19,3

Ebben 6-1023 aranyatom van, így egy aranyatomra 
jutó térfogat

V = ■ 10‘24 cm3.
fl 0,6

Ezért a kocka oldalhossza

d 3 10,2
5 0,6

■ 10'8 cm = 2,57 • 10" m.

Eszerint Fatom =6,6-10 20 m2. Az aranyfólia vastagsága 
L = 5 -10"7 m, ezért abban

S • 10“7k = 17 ----  = 1994 = 2000
2,57 -10'10

atomréteg van. Most már visszahelyettesíthetünk a 
fenti kifejezésbe:

1
105

k R2K mag n

Ebből

R —mag \  105 kit

6,6 • IQ"20 
\| 6,264 • 108

1,02 -10"14 ® 10,2 -10“15 m.

b) Azért használtak aranyat, mert az aranyból lehe
tett a lehető legvékonyabb fóliát előállítani. A fólia 
vékonysága viszont fontos volt, mert egy vastagabb 
fólia elnyeli az alfa-részeket.

c) Elhanyagolások:
1. Az egyik elhanyagolás abból a feltevésből adó

dik, hogy az egymás mögötti atomrétegek atommagjai 
nem „fedik” egymást. Ha a rétegek véletlenszerűen 
helyezkednek el egymás mögött, akkor ez jó közelí
tés, mint az már a visszapattanási arányból is követke
zik. Kristályrácsnál -  amilyen az arany fémrácsa is -  
ez a feltételezés nem magától értetődő.

2. A valóságban nincs egyértelmű „visszapattanás”, 
csak nagy szögben szóródott részecskék. Meg kellene 
mondani azt, hogy mekkora szögtől kezdve tekintjük 
„visszapattantnak” a részecskét. Ezt a szögtartományt 
változtatva más és más visszapattanási arányt, és en
nek következtében más és más „hatásos” atommag- 
keresztmetszetet kapnánk.

3. Az atomok méretének becslésekor nem vettük 
figyelembe azt, hogy az atomok nem mint „kockák
ban lévő gömbök” helyezkednek el, hanem megfelelő 
kristálystruktúra mentén. Ezért a térkitöltés más, mint 
amit mi egyszerűen feltételeztünk.

10. feladat
2010-ben két orosz származású fiatal tudós -  Andre 

Geim (született 1958-ban) és Konstantin Novoselov 
(született 1974-ben) -  nyerte el a fizikai Nobel-díjat a 
grafének felfedezéséért.

A gráfén kétdimenziós — egy atomi rétegű — grafit 
kristályrács, ahol a szénatomok szabályos hatszögek 
csúcsaiban helyezkednek el.

„A szén gráfén nevű formája egészen új kutatási 
irány az anyagtudományban, az elmúlt pár évben lett 
felkapott anyag a nanotechnológiában. Az biztos, 
hogy a grafénmegoldások területe a következő évtize
dekben nagyot fog robbanni, akár már tíz éven belül 
megjelenhetnek az első termékek, amelyekben gráfén
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így a grafénlemez területe:

A gráfén modellje.

van.” -  A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató- 
intézet kutatócsoport-vezetője, Biró László Péter nyi
latkozata.

a) Becsüljük meg, hogy egy 1 cm élhosszúságú 
grafitkockából maximálisan mekkora területű grafén
lemez készíthető?

b) Hányszor kisebb a grafénlemez fajlagos tömege 
egy A4-es másolópapír 80 g/m2 fajlagos tömegénél?

Adatok: A grafit sűrűsége 2,26 g/cm3. A hatszögrács 
állandója: 0,14 nm. A szén moláris tömege: 12 g/mol, 
az Avogadro-állandó: 6 -1023 1/mol.

Megoldás
a) A kockában lévő szénatomok száma:

N  = ~2,26 8 -6 -1023 - í — = 1,13 • 1023.
17 g mól

mól

Mivel minden hatszöghöz 6 szénatom tartozik, ugyan
akkor egy szénatomhoz 3 hatszög, ezért a hatszögek 
száma:

Nh = *  = 5,65-1022.

Egy hatszög területe:

tb = rf2 = 5,09 • 10‘20 m2.

T= Nhth = 5,65 • 1022 • 5,09 • 10'20 m2 = 2876 m2.

b) A grafénlemez fajlagos tömege:

2,26 
2876 m2

7,86 • 10~4
m

Ez körülbelül 100 ezerszer kisebb, mint a másoló pa
pírlap fajlagos tömege.

Megjegyzés: ebből arra is következtethetünk, hogy 
a grafénlap vastagsága is (vagyis az atomok átmérője) 
körülbelül 100 ezred része a papírlap 0,05 mm vastag
ságának.

Az elődöntő eredményei

Az elődöntő feladatait 46 fő I. kategóriás -  Budapest
ről 11-en, vidékről 35-en -  és 18 fő junior versenyző 
1 budapesti, 17 vidéki -  teljesítette olyan szinten, 
hogy dolgozataikat a javító tanárok tovább tudták 
küldeni a BME Nukleáris Technika Tanszékére továb
bi rangsorolás végett. Határon túli iskolából sajnos 
nem érkezett ilyen szintű megoldás.

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 
2011. április 9-én megrendezett döntőre. A kiértesítést 
követően a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumból 
értesítették a Versenybizottságot, hogy döntőbe jutott 
két tanulójuk lemondta a versenyt a kémia OKTV-vel 
való ütközés miatt. A Versenybizottság úgy döntött, 
hogy helyettük a pontszámúk alapján soron követke
ző két tanulót hívja be a döntőbe. Röviddel a döntő 
előtt még egy diák lemondta a versenyt, így végül 19 
fő I. kategóriás és 10 fő második (Junior) kategóriás 
diák versenyzett.

Az idén csak két lány jutott be a verseny döntőjébe: 
Takács Hajna (Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gim
názium) az I. kategóriában és Garami Anna (Pécs, 
Leöwey Klára Gimnázium) a juniorok között.

(Folytatás a következő számban.)
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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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KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

7. Egy érzékeny árammérő készítése házilag
Elkészíteni egy működő mérőeszközt meghatározó 
élményt jelenthet. Ha sikerül és működik, akkor -  
tapasztalataim szerint -  nagy valószínűséggel egy 
újabb diákot üdvözölhetünk a fizikát szeretők táborá
ban. Ezen eszköz elkészítése olyan egyszerű, hogy 
akár az általános iskolák technikaóráin elkészíthetnék 
a tanulók.

1820-ban egy dán fizikus, Hans Christian Oersted 
észrevette, hogy az árammal átjárt vezető közelében 
elhelyezett iránytű az áram hatására elfordul. Johann 
Schweiggernek támadt az az ötlete, hogy ha ugyanazt 
az áramot többször egymás után vezeti el a mágnestű 
mellett, akkor az áram mágneses hatását megsokszo
rozhatja. Egy négyszögletes fakeretre szigetelt huzalt 
csévélt fel, így egy sokmenetű tekercset kapott, 
amely belsejében összegződött az egyes menetek 
mágneses tere. Ezzel az eszközzel sokkal kisebb 
áramerősség is elegendő volt az iránytű azonos elfor
dulásához. Az árammal átjárt vezetőkeret mágneses 
tere merőleges a keret síkjára, tehát a legjobban ak
kor fejtheti ki hatását az iránytűre, ha mágneses tere 
merőleges a Föld mágneses terére. Az áram bekap
csolásakor a tekercs belsejében a mágneses tér a 
Föld mágneses terének és az áram mágneses terének 
vektori összege lesz (1. ábra).

Szükséges anyagok:
-  családi gyufásdoboz (71x53x25 mm), illetve 

alkalmas méretű papír- vagy műanyagdoboz,
-  néhány méter könnyen hajlítható, lakk- vagy 

műanyag-szigetelésű vezeték,
-  iránytű (ha nincs, akkor azt is elkészíthetjük há

zilag, lásd később).
A z elkészítés menete:
A gyufásdoboz tetejének középső harmadát a 2. 

ábrán látható módon ki kell vágni. A vezetéket a ki
vágás két oldalára kell feltekerni. A menetek felét a 
gyufásdoboz egyik felére, a másik felét a másik felére. 
A tekercselést úgy érdemes kezdeni, hogy a vezeték

2. ábra. Helmholtz-tekercs a gyufásdobozon.

1. ábra. A Föld és az áram átjárta vezető mágneses tere.

közepét a doboz aljának közepéhez ragasztjuk. A 
jobb és a baloldali meneteket azonos irányban kell 
csévélni (minden menet mágneses mezeje azonos 
irányú legyen). A vezetéket több helyen pillanatra
gasztóval rögzítsük a dobozhoz! A vezeték végeire 
szereljünk banándugót, vagy krokodilcsipeszt, hogy 
könnyen lehessen áramkörbe kapcsolni.

Használat:
A gyufásdobozra felcsavart huzallal egy Helmholtz- 

tekercset készítettünk. Ennek közepébe tegyük az 
iránytűt és úgy helyezzük el az asztalon, hogy a muta
tó a tekercsekkel derékszöget zárjon be, vagyis áram
mentes állapotban merőleges legyen a gyufásdoboz 
hosszabbik tengelyére és az északinak jelölt hegye 
mutasson észak felé! így a vezetéken átfolyó áram 
által létrehozott mágneses mező ekkor éppen merőle
ges lesz a Föld mágneses mezejére. E két mágneses 
tér eredőjének irányába fog mutatni az iránytű.

Budapesten a Föld mágneses terének vízszintes 
komponense HPöld = ló A/m, mérésünk során ezt ha
sonlítjuk össze az áram mágneses terével. A menet
szám növelése esetén növekszik a műszer érzékeny
sége. A 3 • ábrán látható tangensgalvanométerre 50 
menetet csévéltem, ezzel közel 45 fokos elfordulást 
értem el, ha egy 0,2 W teljesítményű, 4,5 V-os zseb
lámpaizzó áramát mértem (0,04 A).

3- ábra. Az iránytűs tangens-galvanométer.
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4. ábra. A házilag készített iránytű és a tangensskála.

A műszert, mint az árammérőket, sorosan kell be
kötni az áramkörbe. Egy ismert áramerősség segítsé
gével kalibrálhatjuk műszerünket, és utána már konkrét 
áramerősség olvasható le a skáláról. Végezhetünk ösz- 
szehasonlító mérést -  a két áram erőssége úgy aránylik 
egymáshoz, mint az általuk okozott elfordulások szögé
nek tangensei.

Ha eldöntöttük, hogy magunk készítünk iránytűt, 
akkor radírra, gombostűre, egy kör alakúra kivágott 
papírra (ez lesz a skála), és egy rombusz alakú acélle
mezre lesz szükségünk. Szúrjunk a radírba a gombostűt, 
gondosan ügyelve arra, hogy függőlegesen helyezked
jen el! Az iránytű mutatóját könnyen elkészíthetjük egy 
megunt, vagy eltört acél mérőszalagból. Ezek az acél
szalagok nagy mágneses remanenciával rendelkeznek, 
így kiváló iránytű készíthető belőlük. Alakjuk is megfe
lel célunknak, mert -  íveltségüknek köszönhetően -  a 
tűre helyezve stabilan fognak állni. Elsőként egy akkora 
darabot vágjunk le belőle, amely még elfordulhat a 
doboz belsejében. A közepére egy vékony szeggel vagy 
pontozóval üssünk egy mélyedést! Vigyázzunk arra, 
hogy ne lyukasszuk át, hiszen ekkor nem fog lecsúszni 
a tűről. Majd szimmetrikusan vágjuk rombusz alakúra. 
Helyezzük a lemezt egy tűre úgy, hogy a mélyedés fel
felé domborodjon és a tű hegye a domborulat belsejé
ben támassza alá a lemezt, így ellenőrizhetjük, hogy a 
lemezt jól vágtuk-e ki. A helyesen kivágott lemez víz-

Nagyenergiájú részecskefizika, hadronütköztető, sötét 
anyag, kvarkok -  ezekkel a nem mindennapos kifeje
zésekkel pár éve találkoztunk, amikor Lévai Péter 
fizikus egy babitsos diáknapon előadást tartott a téma 
iránt érdeklődő diákoknak.

2012 januárjától azonban néhányunk számára már 
nem idegenek ezek a kifejezések, mivel 2012. január 
9- és 12. között ellátogathattunk a világ legnagyobb 
részecskegyorsítójába. Húsz középiskolai diák, vala

5. ábra. Családi gyufába való méretű skála.

szintesen fog állni. Csak ezután mágnesezzük fel a le
mezt! Egy mágnes északi végét a lemez közepétől a vé
géig többször húzzuk végig, majd fordítsuk meg a le
mezt és a mágnest is, és most a déli végét húzzuk több
ször a közepétől a végéig. Ne csodálkozzunk azon, 
hogy a lemez a mágnesezés után már nem fog vízszinte
sen állni (.4. ábra)\ Ennek oka az, hogy a Föld mágne
ses tere nem vízszintes. Ezt a szögeltérést nevezik inkli- 
nációnak. Akit zavar ez a ferdeség, az a lelógó vég rövi
dítésével megpróbálhatja vízszintesbe hozni. Az iránytű 
még elkészítendő része a skála. Ha könnyen szeretnénk 
meghatározni az áram értékét, érdemes a fokbeosztás 
helyett rögtön a szög tangensével feliratozni a körlapot 
(a már említett családi gyufába való méretűt mutat az 5. 
ábra), mert úgyis ezzel az értékkel kell majd számolni. 

Néhány megjegyzés és tanács a mérésekhez:
Ez a „műszer” nagyon érzékeny a közelében lévő 

mágnesekre, mágnesezhető tárgyakra. Éppen ezért 
mérés előtt legyünk figyelemmel, milyen tárgyak van
nak a közelben. Ennek főleg akkor van nagy szerepe, 
ha már „hitelesített” a műszer. Az eszköz egy másik, 
szinte páratlan tulajdonsága, hogy igen nagy áramok 
sem tudják tönkretenni. A leolvasás pontosságát nö
velhetjük, ha mindig az iránytűre merőlegesen olvas
suk le a mutatott értéket (parallaxis-hiba!).

Kapcsolódó oldalak:
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Áram_mágneses_tere,_Oersted_

kísérlet
http://fizipedia.phy.bme.hu/index.php/Tangens-galvanométer 
további skálák: http://goliat.eik.bme.hu/~hartlein/scale.pdf

mint két kísérőtanárunk élhetett a lehetőséggel, hogy 
egy tanulmányi kirándulás keretében meglátogassa a 
Genf mellett található CERN-t.

Új gyorsító, Higgs-bozon keresése, Pb-proton és 
proton-proton ütköztetés... Ha valaki egy kicsit érdek
lődő, akkor sokat olvashat erről az interneten is. Ez 
azonban nem érhet fel azzal az élménnyel, amivel mi 
gazdagodhattunk. Két nap tömény program a fizikai 
kutatás olyan helyszínén, ahol 80 nemzet 500 egyete
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mérői és kutatóintézetéből a világ részecskefizikai kö
zösségének mintegy fele dolgozik. Az egyik érdekes 
kutatási témájuk a Higgs-bozonra irányul. 1960-ban 
P eter Higgs angol fizikus jósolta meg az „isteni részecs
ke” meglétét, azonban ezt még 2011-ben sem tudták 
minden kétséget kizáróan bizonyítani.

A CERN-ben Lévai Péter és M oln ár Levente (MTA 
Wigner Intézet kutatói) valamint Szillási Z oltán  és B éni 
N oém i (MTA ATOMKI) voltak a házigazdáink. Rajtuk 
kívül megismerkedhettünk több magyar fizikussal is, 
akik a genfi kutatóintézetben dolgoznak, kutatnak. 
Körbevezettek minket a különböző helyszíneken: lát
tuk, hol hozták létre a mindannyiunk által használt we
bet, megtekinthettük az intézetbe látogató vendégek 
számára készített kiállításokat, amelyek a CERN törté
netéről és az ott folyó kutatómunkákról szólnak. Az 
ATLASZ, a CMS és az ALICE kísérletek helyszíneinek 
meglátogatása során sok minden közt megtudtuk ho
gyan gyorsítanak részecskéket fénysebességre, majd 
ezután hogyan ütköztetik egymással őket, milyen prob
lémákkal kell szembenézni a kísérlet elvégzése közben 
(például kiderült, a vákuum is teli van anyaggal), illetve 
annak kiértékelésénél. Láttuk a „gyorsító” és „hajlító” 
berendezéseket, és elmagyarázták, hogy milyen techni
kai fejlődésen mentek keresztül ezek a berendezések 
és milyen változásoknak kell megfelelniük a jövőben. 
Többek között ezekről a témákról kaptunk átfogó ké
pet az ötvenes évek óta működő CERN-ben.

H Í R E K - E S E M É N Y E K

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Felhívás javaslattételre
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunk
ban áll kiosztani az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ér
meit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcsoport
jait, területi szervezeteit és a Társulat valamennyi tag
ját, hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó 
javaslataikat (pályázatukat) 2 0 1 2 . április  10-ig  szíves
kedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára (1121 Buda
pest, Konkoly Thege Miklós út 29-33-, 31. épület, II. 
emelet, 315. szoba).

A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a díjak kiosz
tására az előreláthatóan 2012. május 19-én megrende
zendő Küldöttközgyűlés keretében kerül sor.

Az Eötvös Társulat kitüntetései és díjai
Tudományos díjak
A Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudomá
nyos díjakat adományozhatja:

A kint dolgozó magyar fizikusokkal alkalmunk volt 
beszélgetni, segítségükkel közelebbről is megismer
hettük a kutatói munka szépségeit, a külföldön való 
munkavállalás nehézségeit.

Kényelmes Easyjet-en repültünk oda-vissza, atom
bunkerben aludtunk, megnéztük Genf esti fényeit, 
megkóstoltuk a svájci csokit... -  nagyon gyorsan elre
pült a két teljes nap!

Köszönjük a szervezőknek ezt a nem mindennapi 
programot, kísérő tanáraink segítségét, valamint tá
mogatóink hozzájárulását költségeink fedezéséhez.

K ollán yi Nikolett, B a lassy  Z som bor  
Babits Mihály Gimnázium 12. évf. tanulók

• B ródy  Im re-d íja t annak a személynek, aki a fizika 
alkalmazásának területén,
• B u dó  Á goston -d íja t annak a személynek, aki az op
tika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén,
• D etre  L ászló -d íja t annak a személynek, aki a csilla
gászatban, valamint bolygónkkal és annak kozmikus 
környezetével foglalkozó fizikai kutatások területén,
• G om bás P á l-d íja t annak a személynek, aki az al
kalmazott kvantumelmélet kutatása területén,
• Gyulai Zoltán-díjat annak a személynek, aki a szi
lárdtestfizika területén,
• Ján ossy  Lajos-díja t annak a személynek, aki az el
méleti és kísérleti kutatások területén,
• N o vo b á tzk y  K áro ly-d íja t annak a személynek, aki 
az elméleti fizikai kutatások területén,
• S ch m id  R ezső-d íjat annak a személynek, aki az 
anyag szerkezetének kutatása területén,
• Selényi P á l-d íja t annak a személynek, aki a kísérle
ti kutatás területén,
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• Szalay Sándor-díjat annak a személynek, aki az 
atom- vagy atommag-fizikában, illetve ezek interdisz
ciplináris alkalmazási területén,
• Szigeti György-díjat annak a személynek, aki a lu
mineszcencia- és félvezető-kutatások gyakorlati alkal
mazásában,
• Bozóky László-díjat annak a személynek, aki a su
gárfizika és a környezettudomány területén,
• Felsőoktatási Díjat annak a személynek, aki a felső- 
oktatás területén kimagasló eredmény ért el.

Társulati díjak
• Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem a Társulat azon 
tagjának adható, aki a fizika területén hosszú időn ke
resztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási te
vékenységével és a Társulatban kifejtett munkásságával 
kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.
• A Társulat Prométheusz éremmel -  „A fizikai gon
dolkodás terjesztéséért” -  tüntetheti ki azt, aki a fizi

kai műveltség fokozásához országos hatással hozzá
járult.
• A Társulat Eötvös Plakett emléktárgya annak a tag- 
nak/személynek ítélhető oda, aki rendkívüli mérték
ben nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek meg
valósításához, továbbá neves külföldi vendégnek a 
Társulat valamely rendezvényén tartott előadása al
kalmából.

A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a Társulat 
szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a Tár
sulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag 
maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a 
társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pá
lyázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével 
együtt a www.elft.hu weblapról letölthető, vagy a tit
kárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a 
Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a 
Társulat Elnöksége dönt.

Kürti Jenő főtitkár

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. évi K üldöttközgyűlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. május 19-én, 
szombaton 10.00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyűlé
sét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai épüle
tében (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A).

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt ve
het. A Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja 
felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szak
csoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal 
rendelkező küldöttek vehetnek részt. Ezért kérjük, 
hogy a küldöttek küldöttigazolványukat feltétlenül hoz
zák magukkal, és azt a regisztrációnál mutassák be.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés a meghirdetett 
időpontban nem határozatképes, akkor munkáját 
10.30-kor, vagy a napirend előtti előadás után kezdi 
meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyűlés a 
megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül ha

tározatképes, de a jelen értesítésben szereplő tárgyso
rozatot nem módosíthatja.

A hagyományos napirend előtti előadás (kezdete 
10 óra) szerzőjét és címét a szokásos hírközlési csa
tornákon (posta, FIZINFO, Fizikai Szemle) később 
közöljük.

Az Elnökség a Küldöttközgyűlésnek a következő 
tárgysorozatot javasolja:

1. Elnöki megnyitó; 2. A Szavazatszámláló bizottság 
felkérése; 3- Főtitkári beszámoló, 3.1 A Társulat 2011. 
évi közhasznúsági jelentése, 3-2 A Társulat 2012. évi 
költségvetése, 3.3 Határozati javaslat; 4. A Felügyelő 
Bizottság jelentése; 5. Vita és szavazás a napirend 3-^í. 
pontjaival kapcsolatban; 6. A jelölőbizottság előterjesz
tése új alelnök megválasztására; 7. Vita és választás; 8. 
A Társulat díjainak kiosztása; 9- Zárszó.

H úsz év
Jó érzés, ha egy folyóiratot 
már a külseje, rendezettsége, 
képeinek minősége, profesz- 
szionális tipográfusok által is 
elismert harmóniája miatt hó- 
napról-hónapra örömmel ve
hetünk kézbe. Amennyiben 
mindez elmondható a Fizikai 
Szemléről, az immár 20, azaz 
húsz éve Kármán Tamás ér
deme.

A szakszerűség fizikusi vég
zettségének és a fizika értő 
szeretetének köszönhető, a

többi szorgalomnak, érzék
nek, a fotóművész tehetségé
nek eredménye. Mi olvasók 
pedig örülhetünk az elmúlt 
húsz év szép lappéldányainak 
és hogy az odaadással végzett 
munka nem nyűtte el az évei 
szerint is fiatal műszaki szer
kesztőnket.

Egyúttal kérjük Tamást, köz
ismert szerénysége ellenére lát
ható helyre illessze ezeket a 
köszönő-köszöntő sorokat!

Szerkesztőbizottság

http://www.elft.hu
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A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

LXII. évfolyam 4. szám 2012. április

A LORENTZ-INGA Hraskó Péter
PTE Elméleti Fizika Tanszék

Lorentz kérdése az I. Solvay-konferencia 
résztvevőihez
1863-ban a 25 éves Ernst Solvay belga vegyész kidol
gozta az ipari szódagyártás technológiáját és hatalmas 
vagyonra tett szert. De nem csak a szóda érdekelte. 
Lorentz szerint „Belgiumnak ez a legnemeslelkűbb ál
lampolgára mélyen meg volt róla győződve, hogy a ter
mészet és a társadalom törvényszerűségeinek alapo
sabb megismerése az emberiség boldogulását segíti 
elő”. Solvay jelentős összegeket áldozott a tudományra. 
Többek között pszichológiai, szociológiai, kémiai inté
zeteket alapított. 1911-ben W. H. Nernst javaslatára 
Brüsszelben összehívta az I. Nemzetközi Solvay-konfe- 
renciát, amelyen a kor legnevesebb 22 fizikusa (közöt
tük H. Poincaré, M. Planck, W. Wien, A. Sommerfeld, 
E. Rutherford, A. Einstein) vett részt, és a további Sol- 
vay-kongresszusok szervezését 1 millió frank alaptőké
vel létrehozott Nemzetközi Fizikai Intézetre bízta.

1911 arra az időszakra esett, amikor a fizika mélységes 
-  de mint később kiderült, rendkívül termékeny -  vál
ságban volt. Lorentz, a konferencia elnöke, bevezetőjé
ben azt mondta, hogy „ma messze vagyunk a szellemi 
kielégültségnek attól az állapotától, amelyet a fizikai 
elmélet húsz, vagy akár csak tíz évvel ezelőtt nyújtani 
tudott. Nem szabadulhatunk attól a gondolattól, hogy 
zsákutcába kerültünk: a régi elméletek egyre kevésbé 
képesek eloszlatni a homályt, amely minden oldalról 
körülvesz.” Majd így folytatta: „Planck esszéje az energia
kvantumokról »valóságos fénysugár« ebben a ködben, és 
most az a feladat, hogy olyan mechanikát dolgozzunk ki, 
amelyből Planck felfedezése következményként adó
dik.” Mint jól tudjuk, Planck úgy tudta megmagyarázni a 
fekete sugárzás spektrumát, ha feltételezte, hogy a har
monikus lineáris oszcillátor energiája csak a hv = h co 
kvantum egész számú többszöröse lehet.1

1 Planck a Kirchhoff-tételnek abból a következményéből indult ki, 
hogy a hőmérsékleti sugárzás spektruma független az üreg falának 
anyagi minőségétől, ezért -  legegyszerűbb lehetőségként -  a falat 
minden frekvencián egy-egy elektromosan töltött harmonikus osz
cillátorral helyettesítette.

A lineáris harmonikus oszcillátor egyik legegysze
rűbb példája a matematikai inga. Lorentznek ez szö
get ütött a fejébe és a következő kérdéssel fordult a 
konferencia résztvevőihez: A matematikai inga kör- 
frekvenciája

Planck szerint az energiája csak h co egész számú több
szöröse lehet, vagyis E= n h  co-val egyenlő n = 0,1, 2... 
mellett. Mármost, ha az inga fonalát a két ujjunkkal 
összecsippentve az inga hosszát folyamatosan csök
kentjük, akkor az (a körfrekvencia folyamatosan nő. 
Hogyan képzelhető el, hogy eközben az energiája ál
landóan h co egész számú többszöröse marad?

Einstein, aki ismerte P. Ehrenfest idevágó munkáit, 
kapásból válaszolt Lorentz kérdésére: a mechanika 
törvényei szerint a hossz lassú növelésével vagy csök
kentésével az energia úgy változik, hogy az E/co há
nyados közben állandó maradjon; a folyamat során 
tehát Planck képlete folyamatosan érvényes lesz 
ugyanazzal az n értékkel. Lorentz ezekkel a szavakkal 
nyugtázta Einstein magyarázatát: „Ez a rendkívül meg
lepő eredmény megoldja az általam felvetett problé
mát. Általában is az energiakvantumok hipotézise 
érdekes kérdésekhez vezet minden olyan esetben, 
amikor a frekvencia önkényesen változtatható.”

A konferencia jegyzőkönyve szerint senki sem ve
tette fel, mi van akkor, ha (ű-t gyorsan változtatjuk: 
mindenkit lenyűgözött az a tény, hogy a klasszikus 
mechanika a lassú változás esetében ilyen csodálatos 
harmóniában van az energiakvantum-hipotézissel.

Mai ismereteink fényében Einstein válasza a kvan
tummechanika ma is érvényes fontos tételének első 
megfogalmazása: amikor egy fizikai rendszer határozott 
kvantumállapotban van és közben lassan változtatjuk 
egy vagy több paraméterét, a rendszer folyamatosan 
megmarad az ugyanazokkal a kvantumszámokkal jel
lemzett állapotában. Ha a paraméterek az eredeti érté
kükre állnak vissza, a rendszer is visszakerül eredeti ál
lapotába: a körfolyamat során nincs munkavégzés.
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Amikor azonban a változás gyors, a rendszer köz
ben gerjed. Ha például eredetileg alapállapotban volt, 
akkor hiába állítjuk vissza a paraméterek korábbi ér
tékét, bizonyos valószínűséggel gerjesztett állapotban 
marad vissza.

Az E l 0) állandóságának igazolása

Az Elco állandóságának igazolásához azt kell megmu
tatnunk, hogy ezen arány időderiváltja nullával 
egyenlő. Az olyan mechanikai rendszerek esetében, 
amelyek E energiája a K kinetikus és az U potenciális 
energia összegével egyenlő, és csak U tartalmazza a 
változó paramétert, az E időderiváltja az

dE = d U  m
d t dt

képlet alapján számítható ki. A bal oldalon teljes deri
vált áll, mert számításba kell venni minden okot -  a 
koordináták és a sebességek megváltozását csakúgy, 
mint a külső körülményekét -  ami az energia értékét 
megváltoztathatja. A teljes időderiváltat a szokások
nak megfelelően gyakran fogjuk ponttal jelölni. A 
jobb oldalon a parciális időderivált jelzi, hogy itt csak 
az explicit időfüggés (vagyis a körülmények időbeli 
változása) veendő figyelembe. Az (1) magában foglal
ja az energiamegmaradás tételét, amely azt mondja ki, 
hogy amikor a körülmények időben állandók, a rend
szer energiája nem változik.

Egy szabadsági fok esetében, amikor

E = —  x 2 + t/(x),
2

az (1) igazolása különösen egyszerű:

mert

dE
dt

... dU . m x x  + -=—■ x 
dx

(
m x  + dU

dx
x  ■

d U
d t

d U
d t

d u
d t ’

m x  = F = - d u
dt '

Lineáris harmonikus oszcillátorra

Az átlagolás után ezért (2) a

2 É O  = 1  A2C0 (3)d t 4

képletbe megy át, amelyben E(f) az energia átlaga a t 
pillanat körüli egy periódusnyi időintervallumra. Mi
kor a D változása olyan lassú, hogy egy periódus alatt 
eltekinthetünk tőle, E(t) ugyanúgy függ A(f)-tői, 
mint amikor a D konstans:

É ít)  = 2 0 A \ t ).

Mivel D = m®2, ezért konstans m-nél a körfrekven
cia is gyengén függ az időtől, és így D = 2 m co fi), va
lamint

A2 = —  = 2E  
D m co2

Ezt a két képletet (3)-ba írva az

±E = -----
co

összefüggésre jutunk, amely az E l a> arány időbeli 
állandóságát kifejező

d
dt

= 0

képlettel ekvivalens. Az /  = E l co arányt Ehrenfest -  
Einstein javaslatára -  adiabatikus invariánsnak nevez
te el. Ezt a terminológiát (és az I  jelölést) használjuk 
általában a dinamikai mennyiségekből képzett olyan 
kifejezésekre, amelyek a rendszer paramétereinek las
sú változtatásakor megtartják állandó értéküket.

A matematikai ingára áttérve azt látjuk, hogy az 
inga

E =
2

m r2 (j)2 f
2

m g r§ 2 (4)

lengési energiájának mindkét tagja függ az inga r hosz- 
szától, amely a feladat lassan változó paramétere, és így

2 dE / i v —  = (m r  (b 
dt

m g  r<|)) <j) + m rr(j>2 + — m g  f(j)2.

ezért

dE f tS 2= - D x 2, (2)
d t 2

ahol D a direkciós „állandó”, amely most függ az időtől. 
Ha ez a függés olyan gyenge, hogy a rezgés Tperiódusa 
alatt a D megváltozása elhanyagolhatóan kicsi, akkor a 
(2) egyenletet a t időpont körül átlagolhatjuk az éppen 
aktuális TXt) periódusidőre. Az x 2 ezalatt egy teljes pe
riódust változik, és a négyzetének az átlaga a mozgás 
f-beli A(t) amplitúdó négyzetének felével egyenlő:

A mozgásegyenlet most L = K, ahol L = m r2 <j> a 
perdület (impulzusnyomaték), K = -m g r  sin(J) = 
m gr(j> pedig a forgatónyomaték. A (j>-t szorzó záró
jelre a mozgásegyenletből most nem nullát, hanem az

m r2 <\> + m g r(j) = -2 m rr§

képletet kapjuk. Ennek következtében

2!L = - m r r § 2 + — m g r§ 2. (5)

1 1 0 FIZIKAI SZEMLE 2012/4



A gondolatmenet további része ugyanolyan, mint a 
lineáris harmonikus oszcillátoré. Ha a lengés amplitú
dója <t>, akkor az energiája

E = — msr<&2.
2 ő

Az egy periódusra történő átlagolás eredménye pedig

d )2 =  —  4 > 2 =  — ——  é s  <i)2 =  cj>2 =  — ( 6 )  
2 m g r  2 mr2

mert, mint tudjuk,

(ú = M
\j r

(7)

Mindezt behelyettesítve az átlagolt (5) formulába, az

képletre jutunk, amely

A e \[t ) = 0
d t

alakba írható át és az E\[r szorzat adiabatikus inva
rianciáját fejezi ki.

A (7) alapján az E\fr_ adiabatikus állandósága 
azonban egyenértékű az E / co hányados adiabatikus 
invarianciájával. Ezt kellett igazolnunk.

Az adiabatikus invariáns és 
az energiamegmaradás
Képzeljünk el egy fonálingát, amely a mennyezetről 
lóg le, és a szál egy lyukon keresztül felmegy a pad
lásra, ahol egy ember tartja. Tegyük fel, hogy az em
ber elkezdi nagyon lassan felfelé húzni (vagy lefelé 
engedni) az ingát. Mekkora A W munkát végez, mi
közben az inga fonálhossza rx-ről r2-re változik?

Amikor az inga hossza r-ről (r+dr)-re változik, az 
ember által végzett munka

dW  = -Fk dr  (8)

-rel egyenlő. Az Fk a kötélerő nagysága, pozitív szám. 
Mivel az inga lengésben van, a kötélerőhöz az 
ragcostj) súlyerőn kívül az m r(j)2 centrifugális erő is 
járulékot ad:

Fk -  m r(j)2 + mgcostj)

= m g  + m r<j>2 - — m g § 2.
(9)

A feltevés szerint az ember olyan lassan húzza (vagy 
engedi) a kötelet, hogy teljesül az adiabatikusság fel
tétele: az inga egy lengési periódusa alatt a kötélhossz 
változása elhanyagolhatóan kicsi. A kötélerő egy pe
riódusra történő átlagolását (9) alapján könnyen elvé

gezhetjük, mert a jobb oldalon fellépő átlagokat a (6)- 
ban már kiszámítottuk. Eszerint

m g + E
2 r ’

( 10)

következésképpen

dW  = - m g d r -  — dr. (11)
2 r

A A ̂ kiszámításához ezt a képletet kell integrálni rr  
től r2-ig. A lengés E egy periódusra átlagolt energiája 
azonban függ r-től, ezért az integráláshoz ismernünk 
kell az E( r) függvényt.

Adiabatikus esetben az E\[r szorzat állandósága 
az integrálást valójában triviálissá teszi. A (11) ekkor 
ugyanis

dW  = -m gdr+ E \[r  d  

alakban írható, amelynek integrálja

Az E\[r a folyamat során nem változik, ezért helyet
tesíthetjük akár

É2 \[r~-ve  1, akár £, -gyei.

Amikor 1 /  Jr2 -vei szorzódik az első, amikor pedig 
1 /\Jrx -gyei, a második lehetőséget választjuk. így

A W= -m g[r2- rx)+[E2- Ex).

Ez a képlet biztosan korrekt, mert az energiamegma
radást fejezi ki az ingából és a kötelet húzó emberből 
álló rendszerre a Föld nehézségi erőterében. Ezzel de
monstráltuk, hogy a matematikai ingánál E\[r adia
batikus invarianciája összhangban van ezzel a tétellel.

A csigainga2

A csigainga olyan állócsiga, amelynek kötélvégei fo
nálingává vannak kiképezve (7. ábra). Ez egy három 
szabadsági fokú rendszer, amelynek a helyzetét a két 
inga otj, a 2 kitérése, valamint a csiga <p elfordulási szö
ge jellemzi. Ez utóbbi helyett azonban célszerűbb a

\  = (12)

2 A csigainga részletes matematikai elmélete a Kettős adiabatikus 
inga című dolgozatomban található meg a honlapomon (hrasko. 
com/peter). Korábban ezt az érdekes objektumot tudomásom sze
rint még nem tanulmányozták.
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1. ábra. A csigainga.

változó használata, amellyel r1, r2 így fejezhető ki:

rx = ro d + 5).

r2 = ^(1 -Q -
(13)

Az r0 az r, és az r2 félösszege, amely állandó érték. A 
cp és a E, között a

Amikor az adiabatikusság teljesül, a rendszer integ
rálhatóvá válik. Ez az energiaképlet alapján látható 
be. A csigainga energiája három tagot tartalmaz: a két 
inga lengése, valamint az ingadozás energiáját (a po
tenciális energiával nem kell törődnünk, mert kons
tans: mg(rx + r2) = 2 mgrn):

E, = — m r f á 2 +— mgr.  a? (a, «  1) (14)
i  2  i  i  2  ^  i  i  i

E2 = X m á 22 + — mg r2 a\ (a 2 «  1) (15)

y  m ff + -i- m + -i 0(j)2 = L m if, (16)

ahol © a csiga tehetetlenségi nyomatéka, és

L =
m + 0

2R2 (17)

Adiabatikus közelítésben azonban

71 K

K v/1 - 4

h V i f i T  _ K

K 1/1 1 /1 -$

képlet adja meg a kapcsolatot, amely a nyilvánvaló 
í/r, = -dr2 = /ft/cp következménye. A rendszer nem 
integrálható, egyetlen mozgásintegrálja az energia, 
ezért arra kell számítanunk, hogy a mozgása kaotikus. 
Csak annyit lehet róla mondani, hogy a nyugalmi álla
pota közömbös egyensúlyi helyzet: a legkisebb lökés
re a kötél leszalad a csigáról.

Tegyük fel azonban, hogy bizonyos kezdőfeltéte
lekhez tartozó mozgás során a csiga forgása olyan 
lassú (i; olyan kicsi), az ingák lengése pedig olyan 
gyors, hogy az rx, r2 fonálhosszak változása adiabati
kusnak tekinthető. Ebben az esetben a E, ingadozni 
fog egy minimális és maximális érték között. Ez abból 
következik, hogy az

/  = E\[r

adiabatikus invariáns állandósága miatt (6) következ
tében a centrifugális erő annál kisebb, minél hosz- 
szabb a szál:

m r(j)2 = I
yS/2 '

Amikor például r: nő, akkor az 1. ingára ható centrifu
gális erő csökken, a 2. ingára ható pedig nő, és ez a 
tendencia a csiga forgásirányának megfordulásához ve
zethet. Ekkor az ingák lengése stabilizálja a rendszert.

Ezekben a képletekben az // ,  I2 mennyiségek kons
tansok, amelyeket a kezdőfeltételek határoznak meg. 
A rendszer energiájára ebben a közelítésben tehát az 
E = K̂  + Ue/fq )  képletet nyerjük, amely egy 1-szabad- 
sági fokú objektum mozgását írja le az

UeJ®  =
V K

effektiv potenciálban (2. ábra).

(19)

2. ábra. Az ingadozás effektiv potenciálja.
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Az ilyen típusú feladatok mindig megoldhatók. A 
függőleges tengely E pontján keresztül párhuzamost 
rajzolunk a vízszintes tengellyel. Ez a £,min és a ^max pon
tokban metszi az Ueff Q  görbét. Ennek következtében 
az adott E energián az ingadozás a i;mln < % < ^max tarto
mányban fog történni. Az ingadozás periódusidejének 
felét úgy számíthatjuk ki, hogy az

Lmr^ ‘ d C
d t

+  Ueff

képletet megoldjuk dt-re és integráljuk az ingadozás 
tartományára:

T = 2 Lmr£ j ------ ^ ------ . (20)
L Je - u f ö

Mint látjuk, az ingadozás annál „lomhább”, minél na
gyobb az L paraméter, amelyet emiatt a rendszer lom
haságának nevezhetünk. Az adiabatikus közelítés 
annál jobb, minél lassúbb az ingadozás, vagyis minél 
nagyobb az L.

A lengések körfrekvenciája az ingadozás következ
tében folyamatosan nő és csökken valamilyen kons
tans a), és co2 érték körül. Ezeket az értékeket is a kez
dőfeltételek határozzák meg. Az adiabatikussághoz az 
kell, hogy ezek sokkal nagyobbak legyenek, mint az 
ingadozás

körfrekvenciája.
Amikor az adiabatikusság feltételei teljesülnek, az 

inga valóban periodikus ingadozásokat végez a (20) 
által meghatározott periódusidővel. A 3■ ábrán3 a 
folytonos görbe a pontos mozgásegyenlet alapján tör
ténő számítás eredménye, amelyre szorosan illeszked
nek az adiabatikus közelítés pontjai. A vízszintes ten
gelyen s= O)0/ a dimenziótlanított idő (co0 = (g / r(J)1/2). 
Mint látható, az ingadozás tényleg periodikus és a 
periódus megegyezik a (20)-ból számítható értékkel. 
A görbe csipkézettsége az ingák lengésének követ
kezménye. Az adiabatikus közelítés ezt kisimítja. Azt

3 Ezt és a következő grafikonokat a 2. lábjegyzetben idézett dol
gozatomból vettem át.

4. ábra. A E, ingadozása (co2/a), = 1).

várnánk, hogy az ingadozás szigorú periodikussága, 
amely egy közelítő eljárás, az adiabatikus approximá
ció következménye, az idő előrehaladtával fokozato
san elromlik, de a pontos mozgásegyenletek numeri
kus megoldásában ennek semmi jele.

Választhatók azonban olyan kezdőfeltételek, ame
lyeknél szintén elvárható volna az adiabatikusság telje
sülése, a pontos mozgásegyenletek megoldása mégsem 
periodikus. Ilyen esetre vonatkozik a 4. ábra, amelyen 
szintén a folytonos görbe a pontos megoldás, a pontok 
pedig az adiabatikus közelítés. A magyarázat valószínű
leg az ío2/ to, arányban keresendő. A 4. ábra esetében ez 
az arány 1-gyel egyenlő és ez azt sugallja, hogy rezo- 
náns kölcsönhatás léphet fel a két inga között, amely 
elrontja az ingák lx, I2 adiabatikus invariánsainak időbe
li állandóságát. A részletesebb analízis azt bizonyítja, 
hogy ebben az esetben az ingadozásnak megfelelő idő
skálán lassú „lebegés” jön létre a két invariáns között 
(lásd az 5. ábrát, amelyek dimenziótlanított invarián
sokra vonatkoznak). Amikor co/tn, = 2, az ingák köl
csönhatása -  úgy látszik -  nem vezet az adiabatikus 
invariánsok szisztematikus változásához.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az inga moz
gása, az előzetes várakozással ellentétben, nem min
dig kaotikus, mert adott paraméterek mellett a kezdő
feltételek bizonyos tartományában a két adiabatikus 
invariáns két új mozgásállandó szerepét tölti be az 
energia mellett. Noha ezek bizonyos értelemben csak 
közelítően mozgásállandók, ezt a funkciójukat a vár
hatónál sokkal sikeresebben teljesítik. Érdekes lenne 
meghatározni e tartomány határait a fázistérben.

5. ábra. Az adiabatikus invariánsok lebegése (0 )2/ 03, ~ 1).
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LOUIS-ACHILLE BROCOT (1818-1878) Laczik Bálint
BME Gyártástudomány és 

-technológia Tanszék

A mechanikus óraművek szerelmesei jól ismerik a 
Brocot nevet. A 18-19- században alkotó, legendás 
francia órásdinasztia remekmívű szerkezetei mind
máig a leghíresebb múzeumok és magángyűjtemé
nyek féltett kincsei (lásd a címlapon).

A különleges járatpontosságú, művészi kivitelű 
órák a konstrukciós zsenialitás és a -  döntően egyedi, 
kézi megmunkálási -  technológia páratlan remekmű
vei. A kizárólag mechanikus alkatrészekből felépült 
szerkezetek megannyi eleme a mai mérnökök számá
ra is hasznos ötletekkel szolgál.

A Brocot-család legsikeresebb tagja, Louis-Achille 
számos nagyszerű megoldást hozott létre.

A mechanikus óraműveket súlyhajtás vagy rugómo
tor működtette. Louis-Achille Brocot (napjainkra termé
szetesen régen lejárt védettségű) szerkezeti szabadal
mainak egy része az órák pontos működését biztosító 
úgynevezett gátszerkezet tökéletesítését szolgálta.

Az ingás gátszerkezet egyszerűsített működési elvét 
az l.a  ábra szemlélteti. Az A pont körül billegő, és az 
E ingával mereven összekapcsolt horgony B és C kar
mai a speciális fogprofillal kialakított, és az m tömeg 
által egy irányban forgatott D gátkerék mozgását sza
kaszossá teszik.

A különféle (legtöbbnyire feltalálóik nevével jelölt, 
például Brocot, Graham, Clement stb.) gátszerkezetek 
a kapcsolódó horgonykarmok és a gátkerék fogprofi
lok geometriai kialakításában térnek el egymástól. A 
gátkerék mozgása további fogaskerék-áttételeken ke
resztül adódik át az óra más szerkezeti elemeire.

Louis-Achille Brocot több további, ötletes szabadal
ma az l.b  ábrán szemléltetett elvű hőkompenzációs 
ingához kapcsolódik.

Az Z hosszúságú, elhanyagolható tömegű rúdra 
felfüggesztett, m tömegű pontnak tekintett ingatest 
lengésidejét a középiskolai fizikából jól ismert

T= 2 n -
N 8

tetlenségi nyomatékait, az inga S tömegközéppontjá
nak helye az

ml Zj + m2 (Zj - Z2) = (m, + m2) Z3 (1)

egyenletből

m, L, + m, Z. - m, Z,Z, _ _J_J----- 2--1----- 2_^_ (2)
3 m1 + m2

Legyen az Zj, Z2 rúdhosszak esetén a hőmérséklet T= 
T0. Változzon a hőmérséklet T= 7/ + x értékre. Ekkor az 
egyes rúdelemek hosszváltozásai a T hőmérséklet-válto
zás következtében:

5j = c ,Z ii és 52 = c2Z2x. (3)

Tetszőleges x hőmérséklet-változás esetén az mt + m2 
össztömegű inga Stömegközéppontjának T= 2n(L2/g)1/2 
lengésideje változatlan, amennyiben

m \  (Zj + S j) + tw2(Zi + 8 j -  [Z2 + 8 2]) = (4)
= + m2) Zj.

Vagyis, ha az hossz

,  S M " , « " . )  (5)
m2c2

az inga lengésideje az aktuális hőmérséklettől függet
len lesz.

Az igényesebb kivitelű időmérők az órák, percek 
és másodpercek múlása mellett a napok, hetek, hóna
pok, évek, évszakok, holdfázisok pontos jelzését is 
szolgáltatták. A 24 órás, óránként 60 perces, percen
ként 60 másodperces napok a Föld egy fordulatának 
időtartamát -  a középnap hosszát -  jellemzik. Boly
gónk egy év alatt végzett Nap körüli keringése azon-

formula állítja elő.1
A környezeti hőmérséklet változásának következté

ben az inga hossza például Z+AZ értékre változik, a 
lengésidő ekkor

r  = 2 ti Z + AZ

Ha a hőmérséklet nő, AZ > 0, tehát az inga lengésideje 
növekszik, vagyis az óra késni fog.

Az Zj hosszúságú rúd végén Wj, az Z2 hosszúságú 
rúd végén tömeg van; a rudak lineáris hőtágulási 
együtthatói cu illetve c2. Elhanyagolva a rudak tehe

1 A fonálinga lengésidejének ez az egyszerű formulája csak körül
belül 5° kitérésig érvényes.

1. ábra. Az ingás gátszerkezet (a) és a hőkompenzációs inga elve üt).
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ban nem egész számú körülfordulás alatt történik. A 
keringési idő közelítőleg 365,2425... középnap -  
amely tény miatt vagyunk kénytelenek 4 esztendőn
ként szökőéveket alkalmazni.

A Hold fázisváltozásai ugyancsak nem egész számú 
középnaponként ismétlődnek: a Föld körül végzett 
keringésének és egyben a tengelye körül végzett kö- 
rülfordulásainak (a sziderikus hónap) ideje 27,3 kö
zépnap. Louis-Achille Brocot igényes óraszerkezetei a 
Föld és a Hold naptári adatai mellett az 1582 óta szok
ványos Gergely-naptár mellett a holdfázisokra épülő, 
354 napos mohamedán naptárat is megjelenítették.

Brocot a mai mérnök számára is fontos, remek 
eredménye a kalendáriumszerkezetek fejlesztése so
rán keletkezett. A mechanikus óraművek működését 
a z lt z2, ..., z n egész számú fogakkal kialakított fogas
kerekek biztosítják. A minél pontosabb kalendárium
mechanizmusokhoz szükség volt az adott i áttételt a

hibakorláton belül megvalósító fogaskerekek z2, z2 
fogszámaira.

A szellemesen egyszerű -  és például a gépiparban 
mindmáig széles körben használt váltókerekes meg
munkáló gépek beállítására igen jól alkalmazható -  
számítási módszer a következő:

1. Vegyünk két, a megvalósítandó i  áttételt közelítő

m, m.—I < i < —i
ni n2

törtet (Wj, nu m2, n2 természetes számok).
2. Állítsuk elő az

törtet. Ha

m} _ Wj + m

n i nx + n2

mx
8 < —2. - i

n i

akkor a megoldáshoz eljutottunk, azaz z2 = m}, zx = 
n3. Ellenkező esetben

3. ha i < w%/W3, akkor m2 = mi és nz = n3; egyéb
ként mx = nu, és nx = n3.

4. A hibakorlát eléréséig az algoritmus a 2. lépéssel 
ismétlődik.

Számpélda: legyen i = 365,2425/64 = 5,706914062 
= 5,70691. A Brocot-féle számítás részleteit az 1. táb
lázat tartalmazza. Vagyis például a mechanikus nap
tár mechanizmus nap/év áttétele például az 1:64 mó- 
dosítású előtéttel és a z2 = 234, z1 = 41 fogszámú fo
gaskerék hajtással igen pontosan létre hozható.

Louis-Achille Brocot nem volt képzett matemati
kus, algoritmusát a maga korában csak a szűk szak
mai közösség által olvasott óraipari szaklapban publi
kálta [1]. Ismertetett eljárását kortársa, a göttingeni 
egyetem professzora, a döntően számelmélettel fog

1. táblázat
Adott áttétel Brocot féle közelítése

m1 m2
~*h

m3 m1 + m2 
n5 nx + n2

m3

1 5
1

6
T 4 - » -0,20690

2 11
2

6
1 —  = 5,66666... 

3 -0,0402333...

3 17
3

6
1 #  -  5,754 0,04310

4 17
3

23
4

40—  = 5,71428... 0,00738...

5 17
3

40
7 f  ■ w ° -0,00690

6 40
7

57
10 = 5,70588... -0,00107...

7 40
7

97
17 = 5,70833... 0,001433...

8 97
17

137
24 -íp l = 5,70731... 41 0,000417...

lalkozó Moritz Stern (1807-1894) tőle függetlenül 
ugyancsak felfedezte, és a szükséges bizonyítással a 
[2] matematikai folyóiratban közölte. Az utókor méltá
nyos módon az algoritmust kettejük nevével jelzi [3].

Irodalom
1. Brocot, A.: Calcul des rouages par approximateion, nouvelle 

méthode. Revue chronométríque 3 (1861) 186-194. (közlésre 
benyújtva I860, december).

2. Stern, M.: Über eine zahlentheoretische Funktion. Journal de 
Crelle 55 (1858) 193-220.

3 http://mathworld.wolfram.com/Stern-BrocotTree.html

Függelék

A fonalinga lengésidejének egyszerű megjegyzésére hadd álljon itt a 
szerző egyik kedvenc memoritere:

1. Az inga körpályán leng, tehát a T lengésidő formulájában 
okvetlen szerepel a körre jellemző 7t:

T~ n.
2. Az inga egy mozgásperiódus során egyszer oda, egyszer visz- 

szafelé, összesen 2 mozgáselemet végez:

T~ 2n.

3. Az inga hossza L, a fonal vége felül van:
L

T~ 2n.
4. A tömegvonzást a g (lefelé ható) gravitációs állandó jellemzi, a 

felső és alsó világot a „—” vonal választja el.

T~ Ív. — .
8

5. Az ingát természetesen egy alkalmas kampóra (y ) fel kell füg
geszteni, ezzel a végformula:

T= 2tt L
8
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A FIZIKA TANÍTÁSA

KAROLINA-VÖLGYI DINOSZAURUSZOK 
MOZGÁSSEBESSÉGE Horváth Dóra, Stromp Márk 

ELTE Biológiai Fizika Tanszék

A ma élő állatok mozgásáról már sokat tudunk, tanul
mányozásuk is viszonylag könnyű és hatékony a mo
dern kísérleti berendezéseknek és mérőműszereknek 
köszönhetően [1-4]. Sokkal nehezebb a már kihalt 
állatok mozgásáról bármit is kideríteni, de nem lehe
tetlen. Néha ehhez nem is kell csúcstechnológia, elég 
csak egy mérőszalag, némi biomechanikai ismeret, és 
például egy nyomfosszília megkövült lábnyomai.

Aki járt már az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
déli épületében, biztos elhaladt a földszinti Őslény
tani Tanszék mellett kiállított, megkövült dinoszau
rusz-lábnyomok mellett és megcsodálta azokat ( 1. 
ábra). E fekete palatáblák (2. és 3 • ábra) azonban 
nemcsak egy díszlet részei, amelyeket unalmunkban 
nézegethetünk, hanem a Karolina-völgyi (Pécsbánya, 
Mecsek) kőszénkülfejtésről származó, értékes őslény
tani nyomfosszíliák. Segítségükkel több mint kétszáz- 
millió évvel ugorhatunk vissza a múltba, és megbe
csülhetjük az egykor élt dinoszauruszok folyóparti, 
nedves iszapon történt mozgássebességét. írásunkban 
e nyomfosszílián végzett, bárki által megismételhető, 
egyszerű méréseink eredményeiről számolunk be.

A Karolina-völgyi nyomfosszíliák

Az általunk vizsgált, dinoszaurusz-lábnyomokat tartal
mazó kőzetlap egykor a homoknál is finomabb szem-

1. ábra. Az ELTE Őslénytani Tanszéke előtt kiállított mecseki nyom
fosszília, valamint az ott található magyarázó tábla részlete.

esés, iszaphoz hasonló üledékből vált kőzetté, ami 
sekély vízben ülepedett le a mecseki kőszénfejtő kö
zelében. Itt a puhább, vizesebb üledékben mélyebb 
nyomokat hagytak maguk után az őslények. Az erózió 
miatt a nyomok nagy része megsemmisült, egy részük 
viszont -  szerencsés esetben -  hamar betemetődött és 
fosszilizálódott.

A lábnyomok kalandos utat jártak be mielőtt kiállítás
ra kerültek az ELTE épületében. A véletlennek köszön
hetően Wein György bukkant a leletekre a Karolina- 
völgyi kőszénfejtő területén Pécsbányán. Később, 1966- 
ban Kordos László kutatómunkája során ugyanezen he
lyen a Wein által fölfedezett lábnyomokhoz hasonlókat 
talált. Ő határozta meg és nevezte el a nyomhagyó őslé
nyeket. Ezek után 1988-ban egy pécsbányai nyári terep- 
gyakorlat alkalmával az ELTE néhány hallgatója és taná
ra -  Hips Kinga, Pataki Zsolt, Nagy Ágoston és Józsa 
Sándor— már nemcsak egy-egy lábnyomot, hanem nyo
mok sorozatát találta meg. Az ő erőfeszítéseiknek és 
kitartásuknak köszönhetően látható az ELTE déli épüle
tében kiállított lelet (2. és 3 • ábra).

2. ábra. A Karolina-völgyből származó palatábla általunk vizsgált 1. 
dinoszaurusznyoma. Fölül két egymást követő nyom, alul az egyik 
nyom kinagyított képe.
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3. ábra. A Karolina-völgyből származó palatábla általunk vizsgált 2. 
dinoszaurusznyoma. Fölül két egymást követő nyom, alul az egyik 
nyom kinagyított képe.

A nyomfosszíliák kiértékelése

Hogy miként lehet az iszapban hagyott lábnyomokból 
meghatározni a nyomhagyó állat mozgássebességét, 
már részletesen leírták máshol [2, 5, 6]. Olvasóinknak 
ajánljuk a Fizikai Szemlében e témában megjelent 
cikket [7]. Nem kell mást csinálnunk, mint a nyom- 
fosszílián megmérni a nyomhagyó ősállat d talp-, va
lamint s lépéshosszát, mivel [7] szerint az őslény se
bessége:

u = yj4gdf(r) , (1)

ahol g a földi nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2), f  pe
dig a Froude-szám az

4. ábra. Az r= s/L relatív lépéshossz az / =  u2/(gV) Froude-szám 
függvényében, ahol g a földi nehézségi gyorsulás, u az állat moz
gássebessége, L a lábhossza, s pedig a lépéshossza.

1. táblázat
A 2. ábra dinoszaurusznyomain -  1. lábnyom  -  végzett 

m érési eredm ények és a belőlük számolt m ozgássebesség

1.

talphossz (cm)

2. | 3. | átlag

lépéshossz
(cm)

mozgássebesség
(m/s)

15 18 19 17,33 147,5 3,8

2. táblázat
A 3. ábra dinoszaurusznyomain -  2. lábnyom  -  végzett 

mérési eredm ények és a belőlük szám olt m ozgássebesség

1.
talphossz (cm)

2. | 3. | átlag

lépéshossz
(cm)

mozgássebesség
(m/s)

13 18 19 16,66 172 4,1

relatív lépéshossz függvényében. A macskáknál nem 
kisebb emlősállatokra univerzálisan érvényes f( r) 
függvény 4. ábrán látható alakját Alexander [5, 6] 
határozta meg számos ma élő két- és négylábú emlős 
mozgása alapján. Itt fölhasználtuk még a rengeteg 
állat L lábhosszára érvényes

L ~ 4 d
tapasztalati összefüggést.

Mérési eredmények

Megmértük a 2. és 3■ ábrán jól kivehető talplenyo
matok d  hosszát, majd vettük azok átlagát. Ezután 
lemértük a dinoszauruszok s lépéshosszát is, vagyis 
azt a távolságot, ami ugyanazon láb két egymást kö
vető talplenyomata között húzódik. A kapott értéke
ket behelyettesítve az (1) képletbe, megkaptuk a 
vizsgált állat u sebességét. Az 7. és 2. táblázat a 2., 
illetve 3■ ábra dinoszaurusznyomain végzett mérési 
eredményeinket és a belőlük számolt u mozgásse
bességeket tartalmazza. Ezek szerint az első dino
szaurusz 3,8 m/s sebességgel mozoghatott a mecseki 
iszapban, míg a második dinoszaurusz mozgássebes
sége 4,1 m/s lehetett.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy mindez természete
sen csak becslés jellegű, ami a nyomokból jelen isme
reteink szerint kiolvasható. A vizsgált dinoszauruszok 
e sebességeknél vélhetően gyorsabb mozgásra is ké
pesek lehettek, ha nem iszapos aljzat, hanem kemé
nyebb talaj volt a lábaik alatt.

3/
Ha fölkeltettük az olvasóban az itt vázolt őslénytani 
téma iránti érdeklődést, látogasson el az ELTE Őslény
tani Tanszékére, vagy keresse föl az Ipolytarnóci Ka
landparkot, ahol az itt leírt módszerrel további ősálla
tok nyomai vizsgálhatók. Iskolai csoportoknak is 
ajánljuk, hogy mérjék meg az ősállatok mozgássebes
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ségét az általuk hagyott nyomfosszíliákon. Bizonnyal 
érdekes paleontológiái utazásban lesz részük!

Köszönjük Horváth Gábornak (ELTE Biológiai Fi
zika Tanszék), hogy felhívta figyelmünket a cikkben 
tárgyalt problémára és rendelkezésünkre bocsátotta a 
megoldáshoz szükséges szakirodalmat. Hálásak va
gyunk Galácz Andrásnak (ELTE Őslénytani Tan
szék) a vizsgált nyomfosszíliákkal kapcsolatos infor
mációkért.
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XIV. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY
II. rész: a döntő feladatai, a verseny értékelése kís Dániel Péter, Sükösd Csaba

BME Nukleáris Technika Tanszék

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny döntőjét -  mint 
eddig minden évben -  Pakson, az Energetikai Szak- 
középiskolában (ESZI) rendeztük. A döntő zökkenő- 
mentes lebonyolításáért Csajági Sándor tanár úrnak, 
valamint Szabó Béla igazgató úrnak tartozunk köszö
nettel.

A döntőt megelőző napon a versenyzők és kísérő 
tanáraik üzemlátogatáson vettek részt a Paksi Atom
erőműben.

I. kategóriájú feladatok1

1. feladat (kitűzte: Kis Dániel)

A NASA Fermi gamma-távcsöve a felbocsátása (2008) 
óta trópusi viharokban közel 130 nagy energiájú vil
lámlást megfigyelve, közel 4 esetben tapasztalt E > 20 
MeV energiájú gamma-sugárzást. Ezek az úgynevezett 
földi gamma-felvillanások (TGF, terrestrial gamma-ray 
flash), amelyeket 1994-ben fedeztek fel. Ezen esemé
nyek mellett még 511 keV energiájú fotonokat is mér
tek a felső légkörben.

Hogyan keletkezhetnek a viharokban a tapasztalt 
nagy energiájú, illetve az 511 keV-os fotonok?

Megoldás
A trópusi viharokban kialakuló nagy elektromos 

térerősség az ionizált légkör elektronjait akár a fény- 
sebesség közelébe is felgyorsíthatja. Ezek az elektro
nok a légkör atomjainak potenciálterében fékezési 
sugárzást (bremsstrahlung) bocsátanak ki. Ezek lehet
nek a nagy energiás gamma-fotonok. Az 511 keV-es 
foton forrása a pozitron-elektron annihiliáció, hiszen

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.

a kérdéses energia éppen az elektron nyugalmi töme
gével egyenlő. Ezek a pozitron-elektron párok a féke
zési sugárzásban keletkező fotonoknak a felső légkör 
atommagjainak potenciálterében megvalósuló párkel
tése révén keletkezhetnek.

2. feladati kitűzte: Papp Gergely)
A paksi atomerőműben a reaktor finomszabályozá

sát nem a szabályozórudak mozgatásával, hanem a 
turbinákra engedett gőz mennyiségének finom változ
tatásával oldják meg.

Mi lehet ennek az oka, és miért lehetséges ez a 
megoldás?

Megoldás
A paksi reaktor nyomottvizes, a moderálást a hűtő

víz végzi. A reaktor teljesítménye érzékenyen függ 
attól, hogy egységnyi térfogatú vízben mennyi -  a 
neutronlassításért felelős -  hidrogénmag található. A 
kiengedett gőzmennyiséggel a víz hőmérsékletét és 
ezáltal sűrűségét lehet finoman szabályozni. Biztonsá
gosan tervezett és üzemeltetett reaktor esetén a víz 
sűrűségének csökkenése a neutronlassítást (moderá
lást) csökkenti. így nagyon precízen lehet a reaktor 
teljesítményét szabályozni, anélkül, hogy a szabályo- 
zórudakat mozgatni kellene.

3. feladat (kitűzte: Radnóti Katalin)
Marie Curie munkája közben azt tapasztalta, hogy 

abban a helyiségben, ahol a radioaktív anyagokkal 
dolgoztak, mintha minden radioaktívvá vált volna. A 
jelenség vizsgálatához a következő két kísérletet vé
gezte el. (A vizsgált minták aktivitását mindkét eset
ben egy meghatározott uránmintához viszonyítva adta 
meg, ezt jelentik az alábbi számok).

a) „Rádiumos oldat beforrasztott edénybe van zár
va, felnyitjuk az edényt, az oldatot csészébe töltjük és 
megmérjük aktivitását:”
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Aktivitása közvetlenül az áttöltés után 67
Két óra múlva 20
Két nap múlva 0,25.
b) „Rádiumos bárium-klorid oldatot, amely szabad 

levegőn állott, üvegcsőbe töltünk, a csövet leforraszt
juk és a cső sugárzását lemérjük.”

Aktivitás közvetlenül a leforrasztás után 27
Két nap múlva 6l
Három nap múlva 70
Négy nap múlva 81
Hét nap múlva 100
Tizenegy nap múlva 100.
Adjunk magyarázatot az a) és b) kísérleti tapaszta

latokra! Mi lehet annak a magyarázata, hogy „mintha 
minden radioaktívvá vált volna a laboratóriumban”?

Megoldás
a) Az első esetben a keletkező radon folyamatosan 

eltávozhat, tehát a radon-leányizotópok utánpótlása 
megszűnik. Ezért figyelhető meg a minta aktivitásá
nak folyamatos csökkenése.

b) A második esetben a radon nem tud távozni, így 
ott megjelennek a bomlási sor további tagjai, ezért nő 
az aktivitás.

c) A bomlások során radon keletkezik. Mint gáz, a 
diffúzió során eljut a laboratórium legkülönbözőbb 
részeibe, ahol leányelemei a felületekre tapadnak és 
tovább bomlanak.

5. feladat (kitűzte: Sükösd Csaba)
A COBE űrszonda mérései szerint a kozmikus hát

térsugárzásból jövő rádióhullámok átlagosan 2,7 K-es 
hőmérsékleti sugárzásnak megfelelő eloszlásúak. Fur
csa módon azonban a COBE felvételein más a kozmi
kus háttérsugárzás hőmérséklete akkor, ha a Föld 
mozgási irányába, és más, ha a mozgási iránnyal el
lentétes irányba nézünk.

Mi lehet ennek az oka, és mekkora hőmérséklet
különbséget várunk?

Megoldás
A különbség oka a Föld sebességéből adódó 

Doppler-effektus. A (relativisztikus) Doppler-effektus 
képletét felhasználva a frekvenciák különbsége:

A / = / 0

/o

/ \

1+ 1 1 - 1
c c

1 - 1 1 + 1
c \ c )

f > t
1

V+ _ - 1 -
V

X - - Ú *---- c— = /o-

1 -
( V V

\ c )

( V v
c\

4. feladat (kitűzte: Sükösd Csaba')
Több különböző mérés alapján állapították meg, 

hogy a Naprendszer és a Föld anyagát létrehozó szu
pernóva-robbanás körülbelül 4,6 milliárd évvel ez
előtt történt.

a) Milyen arányban keletkezett a 235U a 238U-hoz 
viszonyítva?

b) Tudunk-e valamilyen magyarázatot adni a kelet
kezési arányra?

Adatok: a 238U felezési ideje 4,51 milliárd év, a 235U 
felezési ideje 710 millió év, jelenleg a természetes 
urán 0,71%-a 235U.

Megoldás
Legyen Ns a most meglévő 238U atommagok száma 

egy adott anyagdarabban, és N5 a 235U atommagok 
száma. 4,6 milliárd évvel ezelőtt a két izotóp aránya:

_ N5 ■ 24’6/0’71

A£ Ns ■ 24,6/4,51
o6,479 o n  9 0 9

= 0,0071 • - ----  = 0,0071 • = 0,3175.
21'02 2,028

A 4,6 milliárd évvel ezelőtti természetes uránban 
tehát körülbelül háromszor annyi 238U atommag volt, 
mint 235U.

b) A magyarázat a párenergiában kereshető. A 238U 
atommagban páros számú neutron van, míg a 235U- 
ban páratlan számú. Emiatt a 238U atommag erősebben 
kötött, mint a 235U. A kötési energiában megjelenő kü
lönbség magyarázhatja a szupernóvában való keletke
zési gyakoriságban fennálló különbséget.

A Föld sebessége a fénysebességhez képest kicsi, 
tehát a nevező jó közelítéssel 1-nek vehető, ebből

A f  ~  2 V
T  e-

A hőmérsékleti sugárzás maximumára vonatkozó 
Wien-féle eltolódási törvény:

m̂ax T = k° nSt.

ezt a frekvenciára átírva kapjuk:

T = konst' /  ,• /m a x ’

ami azt jelenti, hogy a hőmérsékletekre vonatkozóan 
is írhatjuk:

2 l
To

Itt T0 = 2,7 K, v a Föld sebessége, c pedig a fénysebes
ség. A Föld sebessége a Nap körül körülbelül 30 km/s, 
így a két irányban mért hőmérséklet különbsége:

A T  = 2■T -  =
c

= 2-2,7 •— ——  = 5,4 • 10~4 K = 0,54 mK. 
300000

Megjegyzés: teljes értékű pontot kapott az a ver
senyző is, aki a nem-relativisztikus Doppler-effektus
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képletével számolt. Ugyanez az eredmény jött ki, hi
szen a nem-relativisztikus képlettel is:

A / = / 0 l +ü
LV

1 - "

6. feladati kitűzte: Szűcs József
A japán fukusimai atomerőmű balesetéről szóló 

híradásokban szerepelt, hogy a megsérült fűtőele
mekből kiszabadult 131I izotóp fajlagos aktivitása a 
tengervízben (az atomerőműtől még 10 km-re is) el
érte az Ah = 300 Bq/liter határértéket.

Becsüljük meg, hogy legalább mekkora tömegű 
jódizotópnak kellett az üzemanyag-kapszulákból a 
tengervízbe távozni ahhoz, hogy ilyen mértékű radio
aktív szennyezettség keletkezzen!

Útmutatás, adatok: Tegyük fel, hogy a radioaktív 
jód egyenletesen oszlott el R = 10 km sugarú, átlago
san h = 200 m mélységű (félhenger alakú) tengerrész
ben. A 131I felezési ideje 8 nap.

Megoldás
A szóban forgó tengerrészben lévő jódizotóp össz- 

aktivitása (legalább):

3 - 105 Bq . (lO4 • 2 ■ 102 m =

I. Megoldás (meggondolással): A hidrogénatom
hoz képest a pozitrónium energiaszintjei feleakkora 
értékűek lesznek, mivel az energiaformulába m he
lyére m' = m /2-t, az elektron redukált tömegét kell 
írni. így az energiaszintek közötti különbségek is 
felére csökkennek. Emiatt a kibocsátott fotonok 
energiája is fele akkora lesz. így a hidrogénatom 
színképvonalainak megfelelő pozitrónium színkép- 
vonalak hullámhosszai megduplázódnak. Ezért a 
hidrogénatom infravörös színképsorozatának megfe
lelő pozitróniumsorozatok még inkább az infravörös
tartományba esnek. A H-atom négy látható vonala 
(411 nm -  656 nm) pedig az infravörösbe „transzfor
málódik” a pozitróniumnál. A H-atom első színkép
sorozatának (a Lyman-sorozatnak, amelynek hullám
hossztartománya 91 nm -  121 nm) megfelelő pozitró- 
niumsorozat pedig most is az UV-tartományban ma
rad. Vagyis a pozitrónium-atomnak nincsenek látható 
színképvonalai.

II. Megoldás (számolással): A lehetséges kibocsá
tott frekvenciák (az «'-héjról az rz-héjra ugró elekt
ron esetén):

k2 m e4 ( 1 1 1̂
4n ff n2\ r í2/

ahol k = 9 '107 * 9 Nm2 */C2. Mivel ez nem hidrogén, ha
nem pozitrónium, így a m helyére az elektron m' re
dukált tömegét kell helyettesíteni:

= 3 -Jt -1015 Bq = 1016 Bq. 

Az összes aktivitást adó jód tömege:

m m

1 + m
m

m
y

N . Aö Arm. = — A = —------
7 Na '  X Na

A.. TrAo j  r  _

ln2 • N,
A redukált tömeget behelyettesítve a zárójel előtti 
szorzat, az Ft „módosított” Rydberg-állandó értéke:

1016 * 1  ■ 8 • 8,64 • 104 s ■ 131 -§-r s mól

ln2 ■ 6 • 1023 — 
mól

Ez alsó becslés.

2,2 g.
, 2 m a k — e

Ft = ---- ----- = 1,66 -1015
4n f f  s

n és rí néhány kis értékét behelyettesítve kapjuk:

7. feladat (kitűzte: Újvári Sándor)
A pozitron az elektronnal gyakran alkothat rövid időre

pozitróniumot. Ez a rövid idő elég a színképek vizsgála
tára. Ez egy olyan „hidrogénatom”, ahol a proton helyén
egy pozitron helyezkedik el. A pozitrónium leírására a
mérések szerint jól használható a Bohr-modell (hasonlít
a hidrogénatomhoz), csak azt kell figyelembe venni,
hogy az elektron és a pozitron tömege egyenlő, ezért a
közös tömegközéppontjuk körül keringenek.

Milyen színképet ad a pozitrónium, és vannak-e
ebben látható vonalak?

Megoldás
A hidrogénatom lehetséges energiaszintjei:

n rí /(H z) n rí /(H z) n rí /(H z)

i 2 1,25 -1015 2 3 2,30 • 1015 3 4 8,07 -1013

i 3 1,48-1015 2 4 3,11 -1015 3 5 1,18-1014

i 4 1,56 -1015 2 5 3,49-1015 3 6 1,38-1014

i 5 1,59 -1015 2 6 3,69-1015 3 7 1,51 -1014

A látható fény frekvenciatartománya körülbelül 
3,8-1014 Hz-től 7,9’lO14 Hz-ig terjed. Ennek megfe
lelően az első két sorozat (n=  1, 2) ultraibolya fényt 
tartalmaz, a harmadik (n = 3) pedig már infravörös 
fényt. Sőt, n = 3 mellett még a lehető legmagasabb 
gerjesztés rí —» °° is az infravörös tartományba esik, 
mivel abban az esetben / =  1,84-1014 Hz. Tehát lát
ható vonalak fellépése egyéb kombinációk esetén 
sem várható.
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8. feladat (kitűzte: Radnóti Katalin)
Természetes radioaktív izotópból kibocsátott gam

ma-sugarakkal mágneses mezőbe helyezett ködkamrát 
sugározunk be.

Figyeljük meg az 
esemény fényképét!

A ködkamrában 
a mágneses induk
ció értéke 30 mT, 
amely merőleges a 
részecskék sebessé
gére. A téglalap ala
kú kép hosszabb ol
dala 12 mm.

a) Milyen folyamat játszódhatott le?
b) Mekkora lehetett a folyamatot okozó gamma

foton energiája? Mire fordítódott az energia nagy ré
sze?

c) Miért spirális alakú a pálya?
Megoldás
a) Mivel gamma-foton okozta az eseményt, ebből 

következik, hogy elektron-pozitron párkeltés történt. 
Nehezebb részecskepárok keltéséhez jóval nagyobb 
energia szükséges.

b) Az adatokból a kezdeti sebességre körülbelül 0,1 
fénysebesség adódik,

v2 „  „m —  = Q vB ,

innen

Q RBv = ----- =m

_ 1,6-IQ-19-3,5-IQ-3-30-10 3 m
0,911-lO’30 ’ s ’

ha R ~ 3,5 mm-t írunk be (a nagyobbik kör sugara). 
Ez körülbelül a fénysebesség huszad része, tehát nem 
szükséges még relativisztikusan számolni. Az ehhez 
tartozó mozgási energia

_ 0,911 • IQ'30-(l,8 4 -107)2 _ 1 5 5 . 10_16 j

Ez csak az egyik részecske energiája, a másiké valami
vel kevesebb, mivel a kezdeti kör sugara — és így a ré
szecske sebessége is -  kisebb. A két részecske mozgási 
energiája összesen körülbelül 2,5 -10~16 J. Plusz a pár
keltéshez szükséges 1022 keV, amely -1,64-10~13 J. 
Vagyis a párkeltéshez szükséges energiánál alig egy ez
relékkel volt nagyobb a gamma-foton energiája. A gam
ma-foton energiájának legnagyobb része tehát az elekt
ron-pozitron pár létrehozására fordítódott.

c) A sebesség egyenesen arányos a pálya sugará
val. Mivel a keletkezett részecskék a ködkamrában 
való ütközések során lelassulnak, a csökkenő sebes
séghez csökkenő sugár tartozik.

9. feladat (kitűzte: Kis Dániel)
Egy atomreaktor hőteljesítménye 1000 MW.
Mennyi neutron tűnik el a láncreakcióból naponta 

az n —»p+ e~+ v bomlási folyamat révén?
Adatok: a neutronbomlás felezési ideje 11 perc, egy 

neutron átlagosan 25 ps-ig repül mielőtt elnyelődne a 
reaktorban vagy a környezetében, egy hasadásból 
átlagosan 2,43 neutron keletkezik, valamint 1 J ener
gia 3 ‘1010 hasadásból szabadul föl.

Megoldás
A teljesítményből könnyen kiszámíthatjuk, hogy 

naponta mennyi energia szabadul fel a reaktorban:

E„= Pt= 109-86400 J = 8,64 -1013 J,
amely Nf = 2,592 -1024 db hasadásnak felel meg. Ha ha
sadásonként 2,43 neutron keletkezik, akkor egy nap 
alatt összesen N0 = 6,299 -1024 db neutron keletkezik.

Tudjuk, hogy egy neutron átlagosan x = 2,5 -10~5 s 
ideig repül, azaz a naponta keletkező neutronoknak 
ennyi idejük van arra, hogy elbomoljanak. A bomlást 
az exponenciális bomlástörvény írja le:

N(t) = N0 e~u , (1)

ahol N(t) a t idő elteltével megmaradó neutronok 
száma, A, pedig a bomlási állandó:

* = ^  -  1.05 • IO"3 I .  (2)T 660 s s
Az (1) és a (2) alapján egyszerűen kifejezhető az el
bomlott neutronok száma:

Nb = N0 - N(x) = N0( l -  e~Xx) = 1,653 • 1017 db.

10. feladat (kitűzte: Szűcs József)
A kozmikus sugárzás nagy energiájú részecskéitől 

(egy-egy részecske energiája akár 1018-102° eV is le
het) a Föld mágneses tere mellett a légkör is védelmet 
nyújt a földi élőlények, így az emberek számára is. A 
védelmet elsősorban a légkör atomjainak-molekulái- 
nak „kemény” atommagjai biztosítják, mivel a „lágy” 
atomburokban lévő elektronok a nagy energiájú koz
mikus részek számára nem jelentenek nagy akadályt.

a) Becsüljük meg, hogy a légköri atommagok meny
nyire „fedik le” a Föld felszínét a nagy energiájú kozmi
kus részecskék elől!

b) A becslésből kapott eredmény alapján értelmez
zük, hogy miért mérhetünk nagy energiájú kozmikus 
sugárzást akár a tengerszinten is.

c) Hogyan változik meg a légkör kozmikus sugár
zás elleni védőhatása 11 km magasságban?

Útmutatások, adatok: A légkör túlnyomó részben 
kétatomos N2 és 0 2 molekulákból áll. Az atommagok 
átmérője legyen egységesen 7 fm (femtométer). A ten
gerszinten a légnyomást vegyük 100 kPa-nak. A leve
gő átlagos moláris tömege 29 g/mol. A nehézségi 
gyorsulás 10 m/s2. A légnyomás -  a barometrikus for
mula szerint -  felfelé haladva 5500 m-ként megfelező
dik (állandó hőmérsékletet feltételezve).
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Megoldás
a) Először becsüljük meg a Föld felszínének 1 m2-e 

feletti légkörben lévő atomok számát! Az egységnyi 
felület feletti légkör tömege:

pA
8

105 Pa • 1 m2

10 m
„2

= 104 kg.

A légoszlopban lévő atomok száma: 

104 kg  ̂ 1N  = 2
2,9-10' kg

mól

•6 • 1023
mól

4 • 1029.

Itt a levegő átlagos moláris tömegével számoltunk, és 
figyelembe vettük, hogy a légkört túlnyomórészt a 
2-atomos nitrogén- és oxigénmolekulák alkotják.

Ha az atommagok nem kerülnének fedésbe, akkor 
az összes atommag hatásos (védelmet nyújtó) kereszt- 
metszete:

AÖH= N R2n =

= 4 -1029-(3,5-10'15 m f  • 7t = 15,36 m 2

lenne. Vagyis az 1 m2-es Föld-felszín felett az atomma
gok részben fedésbe kerülnek. Megnyugtató az atom
magok -  nagy energiájú kozmikus részecskék roncsoló 
hatásától való -  védelme, hiszen az atommagok fedés 
nélkül akár 15 m2-es területet is lefedhetnének.

b)Hogy mégis találkozhatunk a tengerszinten is 
nagy energiájú részecskékkel, annak oka az atomma
gok fedésbe kerülése lehet. Annak ellenére, hogy 
akár 15 nr-nyi területet fedhetnének le az atommagok 
-  az egymás takarása miatt -  kis „rés” maradhat a földi 
1 m2-es felület felett, ezért juthat le kis mennyiségű 
kozmikus sugárzás a Föld felszínére is.

Megjegyzés: ha az atommagok fedését véletlen je
lenségnek tekintjük, akkor belátható, hogy ha N  szá
mú atommagot -  amelyeknek az összkeresztmetszete 
1 m2 -  az egységnyi felület fölé véletlenszerűen helye
zünk, akkor az egységnyi felületet csak 1 -  e~l arány
ban fedik le. A visszamaradt lefedetlen rész várható 
területe l/e  lesz.

Levezetés: osszuk be az 1 m2-es területet A7 db, l/N  
területű kis cellára. Erre „dobáljunk rá” véletlensze
rűen N  db, egyenként l /N  területű lapkát. Egy-egy 
kiszemelt cella lefedésének valószínűsége egy lapka 
véletlenszerű elhelyezésekor a felületen 1/AFlesz.

Tekintsük most a következő modellt: feleljen meg 
egy lefedetlen cella egy el nem bomlott radioaktív 
atommagnak, egy lefedett cella pedig egy elbomlott 
radioaktív atommagnak, és a felületre másodpercen
ként dobáljunk egy l/ATelületű lapkát. Ekkor a cellát 
modellező radioaktív atommag „elbomlásának” való
színűsége másodpercenként 1/ATesz, azaz a „bomlási 
állandó” X = l/N. így A7lapka rádobálása után (Armá
sodperc múlva) a fedetlenül megmaradt („el nem 
bomlott”) cellák száma: Nszabad = Ne~N/N = N/e, vagyis

a rés összterülete: l /e  m2 lesz. kN  lapka elhelyezése 
esetén (kN  másodperc múlva) Nszabad = Ne~kN/N, így a 
szabad terület e~k m2 lesz.

Egy-egy kozmikus részecske Föld felszínére való 
lejutásának valószínűsége „a körülbelül tizenötszörös 
lefedettség” mellett tehát:

w 0 = éf15 = 2,13-10-7.

c) 11 km magasan a légnyomás negyedére csök
ken, így a felettünk lévő légoszlop tömege is negyede 
lesz a földi értéknek, ezzel együtt az atommagok szá
ma is negyedére csökken. így a lefedettség mértéke is 
negyed akkora, azaz a lefedettség k = 3,75-szörös lesz 
csak. Ez jóval kisebb védelmet jelent a kozmikus su
gárzással szemben.

Megjegyzés: a fenti képlet alapján a nagy energiájú 
részecskék erre a szintre való lejutásának valószínű
sége:

15

w1 = e 4 = (w0)v4 = 2,15 -10'2.

A kozmikus részeknek erre a szintre való lejutási va
lószínűsége körülbelül 5 nagyságrenddel nagyobb, 
mint a tengerszintre. Vagyis a védelem nagyon le
gyengül, nem negyedére, hanem körülbelül százez
red részére.

A versenyzők megkaphatták a maximális 5 pontot a 
megjegyzésekben foglaltak nélkül is, ha utaltak a 
nem-tökéletes fedés jelenségére!

Junior (II. kategóriájú) feladatok

9. feladat (kitűzte: Vastagh György)
Az a-részeket kimutató ionizációs kamra levegőt 

tartalmaz. A 4,78 MeV energiájú a-rész minden ionpár 
keltésekor 34 eV energiát veszít.

a) Mekkora negatív töltés keletkezik a kamrában, 
ha az a-rész a kamrában fékeződik le a termikus se
bességre?

b) Hogyan csökken az alfa-rész sebessége egy-egy 
ionpár keltésekor a lefékeződése során?

Megoldás
a) Mivel a termikus sebességhez tartozó mozgási 

energia ~0,025 eV, ezért a végső mozgási energiát 
zérusnak vehetjük. A keltett ionpárok száma tehát:

N = 4,8 • 106 
34

1,41 -105.

Mivel minden ionpár keltésekor egy elektron válik 
szabaddá, ezért a keltett negatív töltés:

Q= N e = 1,41 • 105 • 1,6 • 10'19 = 2,26 • 10'14 C.

b) Mivel minden egyes ionpár keltésekor azonos 
AE = 34 eV energiát veszít az alfa-rész, ezért az

„ 1 2 E = — m v 
2
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összefüggésből AE ~ m vA v, vagyis a sebességcsökke
nés mértéke fordítva arányos a sebességgel. A soroza
tos ionizáció során (amikor a sebesség egyre kisebb) a 
sebességcsökkenés nagysága egyre nagyobb lesz.

10. feladati kitűzte: Vastagh György)
A ciklotronban megfelelő energiánál -  a relativitás- 

elmélettel összhangban — a részecske tömege jelentősen 
növekedni kezd, és ennek következtében a periodiku
san változó gyorsítótér és a mozgás periódusa közötti 
egyensúly felborul. Ez megszabja a ciklotronban felgyor
sított részecske mozgási energiájának felső határát.

a) Mekkora ez a mozgási energia proton esetében, 
ha annak relatív tömegnövekedése nem haladhatja 
meg az 1%-ot?

b) Hogyan tartható szinkronban a megnövekedett 
tömegű részecske periodikus mozgása és a periodiku
san változó gyorsítótér magasabb energiákon is?

Megoldás
a) A mozgási energia relativisztikus esetben:

Ek = m c2 -  mQ c2.

Ha a relativisztikus tömegnövekedés 1%-os, akkor 
mc2 = 1,01 -m0d. Ezt visszahelyettesítve kapjuk: Ek = 
0,01 ■ m0 c2. Behelyettesítve a proton tömegét kapjuk, 
hogy Ek~ 9,38 MeV.

b) A gyorsításhoz szükséges szinkront vagy a gyor
sítónál alkalmazott mágneses mező B indukciójának 
változtatásával, vagy pedig a gyorsítótér frekvenciájá
nak módosításával, vagy mindkettő egyidejű változta
tásával biztosítják.

Számítógépes feladat

A 2011. évi számítógépes feladat kapcsán a verseny
zőknek egy valódi fúziós kísérleteken alapuló, egysze
rűsített tokamak-szimulátoron kellett fontosabb plaz
mafizikai folyamatokat vizsgálni. A feladatok és segéd
letek leírását és a szimulátor magyar nyelvű verziójának 
előkészítését Buday Csaba és Papp Gergely végezték. 
Ezúton is köszönetét mondunk mindkettejüknek.

A tokamakokról az alábbi rövid ismertetőt kapták a 
versenyzők:

A tokamakok a plazma összetartására szolgáló kí
sérleti berendezések, amelyekben magas hőmérsékle
tű kisüléseket lehet létrehozni. Ha kellően magas sű
rűséget és nyomást sikerül benne elérni, akkor lehet
ségessé válik a fúziós energia hasznosítása. Plazma 
halmazállapotban az anyag szétesik elektronokra és 
ionokra, így elektromágneses erőkkel hatni lehet rá, 
valamint vezeti az áramot.

A klasszikus tokamakokban a plazma összetartását 
a plazmában folyó áram és annak mágneses tere 
hozza létre, míg stabilitását egy toroid tekercs mágne
ses tere szolgáltatja. A plazmaáram fűti is a plazmát, 
viszont a plazma vezetőképessége javul a hőmérsék
let emelkedésével, így ez a fajta (ohmikusnak neve
zett) fűtés veszít hatékonyságából, ahogy a plazma

Kiegészítő
fűtés

{megawatt)

Mágneses tér 
(tesla)

m
Plazma sűrűsége 

|10A20 / mA3) 0 S0 100 
Pontszám

Indítás

Pontszám: 22.24 Táblázat ki V

Hőmérséklet: 53.53 Grafikon ki V

Millió K
A tokamak-szimulátor időtől független verziójának képe és keze
lőszervei.

melegszik. Magasabb hőmérsékletek kiegészítő fűté
sekkel érhetők el. Többféle ilyen rendszer is létezik: 
rezonáns rádió- és mikrohullámok, atomnyalábfűtés.

A külső fűtések azonban bár emelik a hőmérsékle
tet, a plazma energia-megtartó képességét csökkentik, 
így a túl sok kiegészítő fűtési teljesítmény leronthatja 
a tokárnak teljesítményét! Hogy ennek mi a pontos az 
oka, máig tisztázatlan, de minden fajta külső fűtésnél 
megfigyelték.

Ha fúziós energiát szeretnénk termelni, akkor az a 
cél, hogy minél több fúziós reakció menjen végbe adott 
térfogatban. A legkönnyebben megvalósítható reakció 
a deutérium és trícium fúziója, ennek optimális hőmér
séklete körülbelül 280 millió K környékén van, ennél 
magasabb és alacsonyabb hőmérsékleteken is csökken 
a teljesítmény. Ezen a hőmérsékleten a részecskék hő
mozgásának energiája körülbelül 25 keV. A sűrűség 
növelésével mindig nő a teljesítmény, hiszen a részecs
kék közötti ütközések gyakorisága a sűrűség négyzeté
vel nő!Mind a sűrűségre, mind a nyomásra (ami a sűrű
ség és a hőmérséklet szorzatával arányos) létezik egy 
korlát, a maximális sűrűség a plazmaáram, a maximális 
nyomás a mágneses tér nagyságától függ.

Összefoglalva a tokárnak működését korlátozó fo n 
tosabb tényezőket:

-  a plazmaáram és a stabilizáló tér aránya;
-  a sűrűség és a plazmaáram aránya;
-  a nyomás és a mágneses tér aránya.
A szimulátor működése során 3 paramétert lehetett 

változtatni: a plazmasűrűséget, a kiegészítő fűtési tel
jesítményt és a mágneses teret. E kezelőszervek hasz
nálatával kellett a kitűzött feladatokat megoldani. A 
szimulátor kétféle, időtől független és időfüggő üzem
módban működhetett.

Az időtől független szimulátoron 3 feladatot, míg az 
időfüggő verzióval egy problémát kellett megoldani 
(zárójelben a ráfordított idő becsült értéke olvasható):

1. feladat: A sűrűséghatár meghatározása (körülbe
lül: 15 perc)

2. feladat: A nyomáshatár meghatározása (körülbe
lül: 15 perc)

3. feladat: A legjobb kisülés létrehozása (körülbe
lül: 15 perc)
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4. feladat: A legjobb kisülés létrehozása időfüggő 
esetben (körülbelül: 30 perc)

Eredmények
Az első két feladatban a versenyzőknek meg kel

lett határozniuk az egyes paraméterek változtatása 
mellett azokat a tartományokat, ahol a plazma még 
stabil. A kapott eredményeket a grafikus ábrázolás 
mellett elméletileg is értelmezni kellett. A 3- feladat
ban az addigra kialakult tapasztalatok alapján a lehe
tő legnagyobb „pontszámú” kisülést kellett létrehoz
ni. A versenyzők ezt a feladatot nem várt eredmé
nyességgel oldották meg. Az egyiküknek -  név sze
rint Szabó Attilának (Leőwey Klára Gimnázium, 
Pécs) -  sikerült a nemzetközi szinten eddig elért leg
magasabb pontszámot reprodukálnia (ez a verseny- 
bizottságnak sem sikerült, pedig ők több napig kísér
leteztek a verseny előtt)!

Sajnos az első három feladat elvette a rendelkezés
re álló idő legjavát, így a 4. feladatot keveseknek sike
rült megoldani. Akik viszont gyorsan dolgoztak, ezt 
az akadályt is sikerrel vették.

Kísérleti feladat

A 2011. évi kísérleti feladat ötletét Piláth Károly tanár 
úr adta, és a tanár úr a kísérlet előkészítésében is se
gítséget nyújtott. A kísérleti feladat tényleges összeál
lításának a terhét Újvári Sándor, valamint Csajági Sán
dor tanár urak, a Versenybizottság tagjai viselték. Ez 
úton is köszönetét mondunk ezekért mindhármuknak.

A kísérleti feladathoz a versenyzők a következő 
információs lapot kapták.

Rétegfelvételek készítése infravörös fénnyel
(Komputertomográf modell)
Bevezetés

A komputertomográfia (CT) a hagyományos rönt
genátvilágítási technika továbbfejlesztése. A tomográ- 
fiás felvétel esetében vékony röntgensugárnyalábbal 
világítják át a vizsgált objektumot. Az objektum mö
gött elhelyezett detektor egy vonal mentén érzékeli, 
hogy a sugárnyalábból hol és mennyi nyelődött el.

A sugárnyalábbal ugyanebben a síkban több irány
ból is átvilágítják a testet, és a mért intenzitásgörbékből 
kibontakozik az adott síkban (szeletben) elhelyezkedő 
részletek rajza. A síkot ezután arrébb tolják, és újra 
körbeforgatják. Az eljárás befejeztével a vizsgált test 
térbeli szerkezete feltérképezhető. „Szerkezeten” itt a 
röntgensugár-áteresztőképesség szempontjából meg
különböztethető részletek elrendeződése értendő.

Feladat
Kólával töltött edényben egy ismeretlen tárgy van. 

Infravörös fénnyel készült rétegfelvételek készítésével 
derítsük ki minél pontosabban, hogy bol helyezkedik 
el a tárgy, és milyen alakú!

Készítsünk jegyzőkönyvet a mérésről, táblázattal 
és/vagy grafikonnal értékeljük a kapott adatokat! Ele
mezzük a mérés hibáit!

(A mérőhelyen található számítógépet is használ
hatjuk az értékeléshez, de a jegyzőkönyvet minden
képpen papíron kell elkészíteni! Ha használjuk a szá
mítógépet, akkor hozzunk létre az asztalon egy map
pát a kódszámúnkkal, és ebbe mentsük el az értéke
lés részeredményeit!)

Megjegyzés: a kóla átlátszó az infravörös fényre, 
ezért vele úgy át lehet világítani, mint a Röntgen-su
gárral az élő szöveteket. A benne elhelyezett tárgy 
viszont teljesen elnyeli az infravörös fényt. Vegyük azt 
is figyelembe, hogy az edény alakja nem pontosan 
egyenes a széleken, és ez „optikai” hibákat okozhat.

A méréshez rendelkezésre áll:
-  egy acélkengyel, amelynek egyik oldalán egy 

infravörös fényt kibocsátó LED, másik oldalán pedig 
ennek érzékelésére képes fotodióda (érzékelő) he
lyezkedik el. A kengyel magassága állítható;

-  a fotodióda feszültségét digitális feszültségmérő
vel mérhetjük;

-  egy lefedett műanyag edény, kólával töltve, ben
ne az ismeretlen testtel;

-  milliméterpapír, vonalzó;
-  számítógép.
További, elméleti információ: a komputertomográ

fia matematikai háttere az alábbi ábra alapján köny- 
nyen megérthető. Az ábrán egy 2x2 négyzetre

\ 1 i

- 1 4 5

- 3 2 5

7 4 6 3

osztott szeletet látunk. Az egyes négyzetekbe az ott 
elméletben mérhető áteresztőképességet írtuk. Ha ezt 
a szeletet a nyilak által jelzett módon különböző irá
nyokból átvilágítjuk, akkor a megfelelő összegzett 
értékeket mérhetjük. A valóságban maguk az értékek 
nem, csak a különböző irányokból mért összegek 
mérhetők közvetlenül. Ha az adott síkban a vizsgáló 
sugár elforgatásával felírjuk az összegeket, egy egyen
letrendszert kapunk. Elegendő számú irányból törté
nő átvilágítás esetén az egyenletrendszert megoldva a 
cellák áteresztőképessége rekonstruálható. A való 
életben egy szelet helyreállításához több százezer 
ismeretlent kell meghatározni több százezer egyenlet
ből. Egy sorozat pedig több száz szeletből is állhat. 
Egy átlagos felvétel mérete a 10-100 Mbyte nagyság
rendbe esik. (A Wikipedia szócikke alapján.)

Megjegyezzük, hogy a mérésünkben előforduló 
áteresztő-képességek „binárisak”: azaz vagy „1” az 
értékük (nincs elnyelés) vagy „0” (átlátszatlan, telje
sen elnyeli a sugárzást). Ezért a mérés kiértékeléséhez 
nincs szükség a fenti algoritmusra, azt csak a teljesség 
kedvéért említettük meg.
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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 megol
dása 5 pontot, a számítógépes feladat teljes megoldása 
25 pontot, a kísérleti feladat teljes megoldása 25 pontot 
hozhatott. Maximálisan tehát 100 pontot lehetett szerez
ni. A legkiválóbb I. kategóriás versenyző 75 pontot ért el 
(tavaly 80 pont volt a legjobb eredmény). A legjobb ju
nior versenyző fantasztikus 95 pontot ért el (tavaly 93 
pont volt a legjobb). Az elméleti feladatok közül legne
hezebbnek az első feladat bizonyult, erre a feladatra 3 
pont volt a legjobb eredmény, és nagyon sok versenyző 
kapott nulla pontot. Kivételt képezett Szabó Attila és 
Garami Anna (mindketten Simon Péter tanítványai), 
akik erre a feladatra tökéletes megoldást adtak. Az elmé
leti feladatok megoldásában Varga Ádám (SZTE Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged) I. kategóriás, vala
mint Szabó Attila (Leőwey Klára Gimnázium, Pécs) érték 
el a legjobb eredményt: 40, illetve 49 (!) pontot a maxi
mális 50-ből. A Junior kategóriás Szabó Attila egyedül a
7. feladaton veszített egyetlen pontot, azaz tökéletesen 
oldotta meg a „nagyokkal” közös feladatokat is!

A mérési feladatra két versenyző kapott maximális, 
25 pontot: Batki Bálint (ELTE Apáczai Csere János 
Gyakorló Gimnázium, Budapest), valamint Szabó Attila 
(Leőwey Klára Gimnázium, Pécs). A számítógépes fel
adat végrehajtásában két pécsi Junior” diák volt a leg
jobb: Szabó Attila és Garami Anna. Az összesített pont
számokban több helyen is holtverseny alakult ki.

2011-ben a következő diákok érték el a legjobb 
helyezéseket:

I. kategória (11-12. osztályosok)
I. helyezett (75 pont): Varga Ádám, SZTE Ságvári 

Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged, tanára Tóth Ká
roly,

II. helyezett (72 pont): Horváth Gábor, Zrínyi Mik
lós Gimnázium, Zalaegerszeg, tanára Pálovics Róbert,

III. helyezett (69 pont): Dálya Gergely, ELTE Apá
czai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest, 
tanára Zsigri Ferenc.

Jun ior’’ kategória
I. helyezett (95 pont): Szabó Attila, Leőwey Klára 

Gimnázium, Pécs, tanára Simon Péter,
II. helyezett (55 pont): Garami Anna, Leőwey Klára 

Gimnázium, Pécs, tanára Simon Péter,
III. helyezett (51 pont): Antalicz Balázs, Bethlen 

Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely, 
tanára Nagy Tibor.

A záróülést és a díjátadást megtisztelte jelenlétével 
Leber Ferenc úr, Paks város alpolgármestere, Mittler 
István, a Paksi Atomerőmű Tájékoztatási igazgatója, 
Cserháti András, a Magyar Nukleáris Társaság elnök
ségi tagja, Kádár György, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat főtitkára, Szabó Béla, az Energetikai Szakkö
zépiskola igazgatója, valamint Radnóti Katalin főisko

lai tanár, a Women in Nuclear Magyarország (Magyar 
Nukleáris Társaság Nőtagozata) képviselője.

Ebben az évben több különdíj átadására is sor ke
rült. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egy-egy éves 
Fizikai Szemle előfizetést ajánlott fel a két kategória 
első öt helyezettjének, amelyet Kádár György, az ELFT 
főtitkára adott át. A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) 
képviseletében Cserháti András nyújtott át könyvjutal
makat a két kategória első öt helyezettjének, valamint 
kedvezményes részvételi jegyeket az MNT által szerve
zett Nukleáris Szaktáborra a két kategória első három 
helyezettjének. Az MNT Nőtagozata (WIN) a két lány
versenyzőt -  különdíjként -  meghívta egynapos látoga
tásra a Paksi Atomerőműbe. A látogatás célja az atom
erőműben dolgozó, mérnöki beosztásban lévő nők 
munkájának megismerése volt. A különdíjat 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 Simon Péter, 
a Leőwey Klára Gimnázium (Pécs) tanára vehette át. 
Gratulálunk! A tanár úr már 2004-ben és 2008-ban is 
kapott egy Delfin-díjat, így ez alkalommal nem egy 
újabb delfin-szobrot, hanem egy, a díj elnyerését ta
núsító plakettet kapott.

A Delfin-díj alapszabályának megfelelően a Delfin
díj bizottságnak lehetősége van egy külön Delfin-díj ki
adására is. Ezzel a lehetőséggel az idén élt a bizottság, 
és Kopcsa József, nyugdíjas fizikatanárnak adott egy 
külön Delfin-díjat. Kopcsa József a Szilárd Leó Fizika- 
verseny Versenybizottságában aktívan dolgozott a kez
detektől fogva. Emellett ő szerkesztette és rendezte 
sajtó alá az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 1998- 
2004 című kiadványt is, amely az első hét verseny fel
adatait és megoldásait tartalmazza. Kopcsa tanár úr 
bejelentette, hogy 2012-től visszavonul a Szilárd Leó 
Fizikaverseny Versenybizottságából. A Delfin-díj kura
tóriuma és a Szilárd Leó Verseny Versenybizottsága a 
Delfin-díj odaítélésével szerette volna megköszönni 
Kopcsa tanár úr eddigi odaadó, a verseny érdekében 
végzett magas színvonalú munkáját!

A Marx György Vándordíját -  amelyet minden év
ben a pontversenyben legkiválóbb eredményt elért is
kolának ítél oda a Versenybizottság -  idén is a Leőwey 
Klára Gimnázium (Pécs) nyerte el. A Leőwey már 
2008-ban és 2010-ben is hazavihette egy évre a Marx 
György Vándordíját. Gratulálunk! A Marx György Ván
dordíj alapító okirata értelmében egy iskola végleg 
megkapja a díjat, ha három egymás utáni évben elnye
ri, vagy ha az évek során ötödször nyeri el. A díj 2011- 
es elnyerésével a Leőwey Klára Gimnázium a díj végle
ges elnyerésének közelébe került.

Az ünnepélyes eredményhirdetés végén Sükösd 
Csaba köszönetét fejezte ki a versenyt támogató Paksi 
Atomerőműnek és a paksi Energetikai Szakközépis
kolának, valamint minden támogatónak és különdíjat 
felajánló szervezetnek a verseny megrendezésében 
nyújtott segítségükért.
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RÁCSOS SPEKTROSZKÓP ILLESZTÉSE WEBKAMERÁHOZ
Piláth Károly 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium

Néhány éve a Sulinet fizikarovatában közzétettem egy 
ismertetőt egy CD-lemezből olcsón elkészíthető web- 
kamerás spektroszkópról. Ma már az interneten köny- 
nyen beszerezhetünk olcsó holografikus optikai rácsot 
[1]. Ilyen ráccsal, mint diszperziós elemmel építettem 
egy webkamerás spektroszkópot, és a fejlesztés köz
ben szerzett tapasztalataimat szeretném megosztani 
Önökkel. Célként azt tűztem ki, hogy egy olcsó webka- 
merával az adott technikai lehetőségek mellett elérhető 
lehető legjobb felbontást érjük el.

A ma beszerezhető olcsóbb webkamerákban A4-es 
CMOS-érzékelő található. Az érzékelő mérete 3,2x 2,4 
mm. Felbontásuk kielégíti a VGA-szabványt, így a chi- 
pen 640x480 fényérzékeny cella található. A spektrosz
kóppal a 400-750 nm tartományt szeretnénk lefedni. A 
fenti adatokból következik, hogy kameránkhoz olyan 
objektívet kell választani, amely képes a spektrum ké
pét 3,2 mm szélesre leképezni. Spektroszkópunk vázla
ta (1. színes ábra a hátsó belső borítón) alapján számít
suk ki, hogy milyen lencsét célszerű beszerezni.

Az optikai rácson a fényelhajlás a következő kép
lettel számolható: dsinam = mX, ahol d  a rácsállandó, 
a m a maximális erősítés irányszöge X hullámhosszon, 
m az elhajlási rend.

Az első fontos feltétel, amit teljesíteni kell, hogy a 
spektrum közepe (575 nm) az érzékelő középvonalára 
essék. így például, ha d=  1,67 -10"6 m (600 vonal/mm) 
és X = 575 nm, akkor a  = 20,2°. Ebből adódik, hogy 
rácsunkat a 2. ábra alapján 90-a = 69,8° fokban kell 
majd megdöntenünk. Ebben az esetben 400 nm-en az 
erősítés iránya a rács normálisához képest aj = 13,9°. 
750 nm-en pedig a 2 = 26,7°-ra adódik a még kellően 
fényerős első rendben. A spektrumról alkotott kép w 
szélessége a következő képlettel számolható [2]: w = 
f 0(tga2-tgaj), ahol/, a webkamera objektívlencséjének 
fókusztávolsága.

A webkamerákba épített standard objektívlencsék 
fókusztávolsága f a = 3,85 mm. Ezekkel az adatokkal 
számolva a spektrum szélessége w = 0,988 mm-nek 
adódik, ami azt jelenti, hogy a webkameránk érzéke
lőjének így csak körülbelül 31%-át használhatjuk ki. 
Szerencsére webkamerákhoz az interneten már be
szerezhetőek [31 kisebb látószögű 8, 12, illetve 16 mm 
fókusztávolságú objektívlencsék is.

///
/  optikai rács

beeső fény /

2. ábra. Az optikai rács elhelyezkedése a beeső fényhez képest.

Az alsó táblázat néhány kombinációra ad tájékoz
tató jellegű számítást. A táblázatban d  a rácsállandót, 
a  az eltérülés szögét különböző X hullámhosszakon, 
w az érzékelőn keletkező kép szélességét jelenti kü
lönböző fókusztávolságú objektívlencsék esetén.

A táblázat adatai alapján 12 mm-es fókusztávolsá
gú lencsét célszerű választani 600 vonal/mm-es rács 
mellé. Ez a méret az érzékelő 96%-át fedi le. Erre az 
értékpárra kiszámíthatjuk a felbontást is, amelyre

350 nm = o 57 nm
M 8 . 6 4 o  piXe l '  ’ Pixel
3,2

érték adódik. A felbontóképesség függ az optikai rács 
paramétereitől is. A felbontóképesség az a paraméter, 
amely megadja, hogy egy adott hullámhosszon mek
kora az a AX érték, amelyre két egymáshoz közel eső 
színképvonal még éppen szétválasztható. Egy optikai 
rács felbontóképessége:

rácsállandó 
d  (vonal/mm)

eltérítés a  szöge webkamera lencséjének fókusztávolsága

A. = 575 nm A. = 400 nm A. = 750 nm
3,8 mm 8,0 mm 12,0 mm 16,0 mm

a spektrum w szélessége

500 16,71° 11,54° 22,02° 0,762 mm 1,603 mm 2,405 mm 3,206 mm

600 20,18° 13,89° 26,74° 0,975 mm 2,053 mm 3,080 mm 4,107 mm

1000 35,10° 23,58° 48,59° 2,650 mm 5,580 mm 8,369 mm 11,159 mm
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3. ábra. A kész fotométer.

4. ábra. A 30 dolláros spektroszkóp.

ahol N  a színkép kialakításában résztvevő vonalak szá
ma, m az elhajlási rend. N  meghatározható b /d -bői, 
ahol h a rács megvilágított részének szélessége, d  a 
rácsállandó. Esetünkben d  = 600 vonal/mm, h = 2 mm, 
m = 1. Ebből AÁ-ra 0,48 nm-t kapunk 575 nm-en. A fent 
számolt 0,57 nm/pixel és a 0,48 nm-ből adódik, hogy 
spektroszkópunkkal a nátrium D-vonalai (588,9950 nm 
és 589,5924 nm) első rendben még éppen nem választ
hatók szét.

A spektroszkópom megépítéséhez könnyen besze
rezhető és könnyen megmunkálható alkatrészeket 
igyekeztem felhasználni. Kollimátorlencsének az Ast- 
romedia [4] 48 mm fókusztávolságú, 16,5 mm átmérő
jű lencséjét választottam elsősorban az ára miatt (1,1 
Euro). Az egész optikát célszerű egy előzetesen feke
te kartonnal kibélelt, vagy belülről matt feketére fes
tett műanyag kábelcsatornába építeni (3- ábra).

Abban az esetben, ha valaki kipróbálná a fenti 
elven működő spektroszkópot, de nincs elég ideje 
vagy tapasztalata a házilagos kivitelezéshez, akkor 
már 30 USD-ért vásárolhat az interneten egy hasonló 
elven működő spektroszkópot (4. ábra) [51.

Az elkészített vagy vásárolt spektroszkópot vi
szonylag egyszerűen illeszthetjük egy webkamerához. 
Elegendő két különböző átmérőjű furatot készíteni 
egy tömör hengerbe, amelynek segítségével egymás
hoz illeszthetjük a webkamera lencséjét és a spekt
roszkópot. Az 5. ábrán egy ilyen illesztő rajza látható, 
amelynek segítségével egy Optimédia spektroszkóp 
[51 csatlakoztatható egy ATD webkamerához.

6. ábra. A megrajzolt hullámhosszskála, fölötte a higany és euro
pium 5 jellegzetes vonala, legfölül az energiatakarékos izzólámpa 
bemásolt, pozícionált spektruma.
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Webkameránkkal így már kivetíthetjük a CMOS- 
érzékelőn keletkező spektrumokat, de a spektrumok 
további feldolgozása is lehetővé válik. E célból írtam 
egy programot, amely képes megjeleníteni az egyes 
hullámhosszakhoz tartozó intenzitásértékeket is, így 
lehetővé válik a spektrofotométer üzemmód. A forrás
kód részleteire nem térnék ki, mert az letölthető a 
weblapomról (http://pilath.fw.hu). A feldolgozás elve 
a következő: először a rácsállandó ismeretében kiszá
mítunk egy méretarányos hullámhosszskálát, majd e 
hullámhosszskála fölé a megfelelő helyre berajzoljuk 
egy energiatakarékos izzólámpa néhány jellegzetes 
hullámhosszához tartozó vonalát. E vonalakat hasz
nálhatjuk majd a kalibrációhoz (ezek [6] a higany 
405,4 nm-es, 436,6 nm-es, 546,5 nm-es, valamint az 
europium 6 ll,6  nm-es és 631,1 nm-es vonalai).

Spektroszkópunkat egy ilyen lámpára irányítva a 
CMOS-érzékelőből származó kép egy szeletét bemá
soljuk a skála fölé. A másolat pozíciója eltolható, így 
vízszintes irányban addig toljuk el a másolat képét a 
skála felett, amíg a kamera által leképzett és a számí
tott vonalak egybe nem esnek (6. ábra).

Ezt követően a skála feletti -  a hullámhosszra már 
kalibrált -  a CMOS-érzékelőből bemásolt képen kép- 
pontról-képpontra kiolvassuk az intenzitásértékeket. 
Az így nyert intenzitásadatokat hozzárendeljük a hul
lámhosszadatainkhoz, majd az intenzitást ábrázoljuk a 
hullámhossz függvényében. Az intenzitásadatok a 
kamera meghajtójának automatizálási funkciói miatt 
csak tájékoztató jellegűek, de a vonalak helye és sáv- 
szélessége elég jó összhangban van az irodalmi ada
tokkal. Ezt szemlélteti egy Landlite típusú energiata
karékos izzólámpa spektruma (7. ábra, színesben 
megtekinthető a hátsó belső borítón), amelyet a fent 
említett elvek segítségével vettem fel ATD C l38 típu
sú webkamerával. Az ábrán a fehér vonalak jelzik a 
csúcsok irodalmi értékeit. Ily módon összehasonlítha
tóak a mért (színes) és az irodalmi adatok.

Irodalom
1. http://www.ebay.com/itm/Diffraction-Grating-Roll-Sheet-Linear- 

1000-lines-mm-Laser-Holographic-Spectrum-/280739895983?pt= 
LH\_DefaultDomain\_0\&hash=item4l5d66daaf

2. Bernolák Kálmán: A Fény. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1981.

3. http://www.ebay.com/itm/120729493220?ssPageName=STRK: 
MEWAX:IT\&\_trksid=p3984.ml423.12649

4. http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher/OPTI-Media- 
Acryglas-Linsen/ OPTI-Media-OM4::202.html

5. h ttp ://w w w .eb ay .co m /itm /P o ck e t-D iffrac tio n -G ra tin g - 
Spectroscope-Gem-Tool-USA-/2206920580l6?pt=LH\_Default 
Domain\_0\&hash=item3362458fa0

6. http://commons.wikimedia.Org/wiki/File:Fluorescent_lighting_ 
spectrum_peaks_labelled.gif
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5. ábra. Spektroszkóp-webkamera illesztő.

http://pilath.fw.hu
http://www.ebay.com/itm/Diffraction-Grating-Roll-Sheet-Linear-1000-lines-mm-Laser-Holographic-Spectrum-/280739895983?pt=
http://www.ebay.com/itm/Diffraction-Grating-Roll-Sheet-Linear-1000-lines-mm-Laser-Holographic-Spectrum-/280739895983?pt=
http://www.ebay.com/itm/120729493220?ssPageName=STRK
http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher/OPTI-Media-Acryglas-Linsen/
http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher/OPTI-Media-Acryglas-Linsen/
http://www.ebay.com/itm/Pocket-Diffraction-Grating-Spectroscope-Gem-Tool-USA-/2206920580l6?pt=LH/_Default
http://www.ebay.com/itm/Pocket-Diffraction-Grating-Spectroscope-Gem-Tool-USA-/2206920580l6?pt=LH/_Default
http://commons.wikimedia.Org/wiki/File:Fluorescent_lighting_


KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly 
BME Fizikai Intézet

7. Öreg elem nem vén elem (Joule Thief)

Ismét egy könnyen elkészíthető eszközt mutatok be, 
amelyhez az anyagok beszerzése körülbelül száz forint
ba kerül. Az elektromágneses indukció gyakorlati alkal
mazásának egy végtelenül egyszerű és szép példája a 
Joule Thief (energiatolvaj) néven ismertté vált áramkör. 
A mindösszesen négy alkatrészt tartalmazó áramkör 
kevesebb, mint fél óra alatt elkészülhet. Az áramkör 
működésének megértéséhez ismerni kell az indukció 
jelenségét és a tranzisztor működését. Ezért elsősorban 
középiskolákban szakkörök számára ajánlom. Ha valaki 
ezen tudás nélkül építi meg, LED működtetésére vagy 
akkumulátor töltésére akkor is használhatja.

1. ábra. A szükséges alkatrészek a kész tekercseléssel.

2. ábra. A Joule Thief áramkör kapcsolási rajza, alatta az összesze
relt energiatolvaj.

A z elkészítéshez szükséges anyagok:
-  1 darab 2N3904 NPN tranzisztor,
-  1 darab 1N4007 dióda,
-  1 darab 1000 ohmos ellenállás,
-  1 darab toroid vasmag,
-  30 cm kéteres vezeték (én egy használaton kívüli 

winchester szalagkábeléből vágtam ki),
-  1 darab ceruzaelem (AA).
A z elkészítéshez, bevizsgáláshoz szükséges eszkö

zök: forrasztópáka, forrasztó ón, kombinált fogó, ra
gasztó, oszcilloszkóp.

A z elkészítés menete:
Elsőként készítsük el a tekercset. A kéteres vezeté

ket az 1. ábrán látható módon csévéljük fel a toroid 
vasmagra, majd ragasztóval rögzítsük a végeit a lete- 
keredés ellen. Tisztítsuk meg és ónozzuk le a végeit. 
A kapcsolási (2. ábra) rajzon a tekercsek végeinél lát
ható jelölés arra utal, hogy a két tekercset szembe kell 
kapcsolni. Ennek megfelelően a két tekercs ellentétes 
végeit kell összeforrasztani. A többi alkatrészt a kap
csolási rajznak megfelelően forrasszuk össze.

Az áramkör működése a 2. ábra alapján lesz érthe
tő: az áramkör — amely tulajdonképpen egy blocking- 
oszcillátor -  bekapcsolásakor a tranzisztoron keresz
tül áram folyik. Ez az áram a vasmagban mágneses 
teret hoz létre, és a másik tekercsben feszültséget 
indukál, amely révén a tranzisztor hirtelen lezár. Min
denki emlékezhet arra a kísérletre, amikor egy lapos
elemről egy vasmagos tekercsről felvillantunk egy 
glimmlámpát -  ez történik itt is, csak kézi kapcsolga
tás nem szükséges. A hirtelen összeomló mágneses 
tér hatására körülbelül 4 voltos feszültség indukáló
dik, amely elég ahhoz, hogy a LED világítson.

Használat:
Áramkörünk a hozzákapcsolt elemet szinte a végle

tekig ki fogja meríteni, miközben működteti a LED-et. 
Egy új AA típusú elem kapocsfeszültsége több mint 
1,5 volt. Ha egy kimerült elemet megmérünk, (például 
találomra vegyünk ki egy elemet a kimerült elemek 
gyűjtőjéből) akkor annak a kapocsfeszültsége 1,2 V- 
nál nem lesz nagyobb. Joule Thiefünk számára ez az 
elem még sokáig szolgálhat áramforrásként (innen ered

3. ábra. Az akkumulátortöltő kapcsolási rajza.
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4. ábra. A Joule Thief áramkörre kapcsolt LED két kivezetése kö
zött mért feszültség időbeli lefutása az oszcilloszkópon.

az elnevezés). Ha teljes kimerülésig működtetjük áram
körünket, akkor az elemen 0,5 V-nál is kisebb kapocs
feszültséget mérhetünk.

Ha akkumulátor(oka)t akarunk tölteni, akkor a 
kapcsolást ki kell egészíteni egy diódával (3- ábra). 
Ezzel az áramkörrel akár három darab sorba kötött 
ceruza-akkumulátort is tölthetünk egyetlen kimerült 
elemmel!

Ha van oszcilloszkópunk, akkor a LED két kiveze
tése között mért feszültség időbeli változása jól követ
hető. A 4. ábra fényképén az általam megépített 
áramkör működése figyelhető meg. Az oszcilloszkóp 
beállításai: függőleges tengely mentén 1 Volt/DIV, 
vízszintesen 20 ps/DIV.

Kapcsolódó oldalak:
http://en. wikipedia. org/wiki/Joule_thief
http://en.wikipedia.org/wiki/Blocking_oscillator

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT ELNÖKSÉGÉNEK 
VÉLEMÉNYE A KÉSZÜLŐ NAT 2012 DOKUMENTUMRÓL

Az Eötvös Loránd Fizika Társulat Elnöksége a 2012. ja
nuári ülésén az Általános Iskolai Szakcsoport, a Közép
iskolai Szakcsoport, valamint az erre felkért bírálók vé
leménye alapján foglalkozott a NAT 2012 dokumentum 
tervezetével, és annak a fizikát is magába foglaló Em
ber és természet műveltségi területre vonatkozó részei
vel kapcsolatban a következő álláspontot fogadta el.

• Amikor a természettudományos és műszaki kép
zés és képzettség felértékelődik (ahogy az például az 
államilag támogatott felsőoktatási helyek számában 
tükröződik), az Ember és természet műveltségi terület
re jutó óraszámok kicsik, és nem is elegendők az elő
irányzott anyag kellő mélységű átadására.

Mind a felső tagozatban, mind a 9-12. évfolyamon 
az informatika és a természettudományos órák száma 
nagyon alacsony. A humán/művészeti és reáltantár
gyak egyensúlya nincs biztosítva; a matematikát és az 
informatikát is az utóbbi csoportba számolva a mini
mális óraszámoknál 14-9-es arány jön ki a 9-10. évfo
lyamon. Még a (jelentős részben társadalom- és gaz
daságföldrajzi témákat tárgyaló) földrajzórákat is a 
természettudományokhoz véve sem jobb az arány, 
mint 14—11. Az aránytalanság megszüntetésére nem 
alkalmas és nem is elegendő a plusz 10% szabadon 
felhasználható időkeret.

• A kerettantervekkelszemben támasztott követel
mények (12. oldal) jelzik fontosságukat, ehhez ké
pest számos kérdés nyitva marad. Nem világos, hogy 
mennyi lesz belőlük, milyen szempontok szerint és 
kik készítik el őket. A fontosságra való tekintettel 
ebbe a munkába be kell vonni a tanárok különböző 
szervezeteit.

• Az Ember és természet műveltségi terület fejlesz
tési feladatai és közműveltségi tartalmai által közvetí
tett természettudomány-kép nem felel meg a termé
szettudományoknak, és nem alkalmas a természettu
dományok tekintélyének a visszaállítására sem.

A természettudományos megismerés célja a termé
szetben érvényesülő törvények felismerése. Ez gyakran 
kitérőkkel tarkított folyamat, de a végeredmény a törvé
nyek egy letisztult, a tapasztalat által igazolt rendszere. A 
fizika ebből a szempontból kivételesen jó helyzetben 
van: a klasszikus területeket leíró törvényeket több száz 
év tapasztalata igazolja, az újabb felfedezések pedig nem 
érvénytelenítik ezeket, hanem a hatósugarukat jelölik ki. 
Ezzel szemben az Ember és természet műveltségi terület 
összeállítói kifejezetten kerülik a törvény szót (a fiziká
ban egyszer sem, az egész területen háromszor fordul 
elő), helyette elméletekről és modellekről beszélnek és a 
természettudományos gondolkodás mintegy csúcspont
jaként szerepel a Modellek megfogalmazása, vizsgálata, 
koherens és kritikus érvelés kialakítása (102. oldal). 
Ugyanakkor nem kap hangsúlyt, hogy ez a természet- 
tudományos gondolkodás egy mozzanata csak, legalább 
ennyire fontos a sokszoros kísérletes, ahol lehet kvantita
tív ellenőrzés és finomítás. A tudományos megismerés
ben az elméleteknek és modelleknek megvan a maguk 
helye, de a törvények és törvények rendszere helyett a 
modellek hangsúlyozása, a modellszemlélet erőltetése 
kifejezetten rontja a természettudományok presztízsét, 
hiszen az ismeretek leértékelését jelenti.

• A fizika törvényei kvantitatívak és matematikai 
formában kifejezhetők. Ez szinte teljesen elsikkad az 
anyagban, pedig ez az alapja a fizika prediktív ere-
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jenek, illetve annak, hogy rá műszaki tudományok 
épülhetnek.

A közműveltségi tartalmak, tehát a NAT szerint 
átadandó ismeretanyag csak jelenségcsoportok felso
rolása, amiből nem derül ki, hogy csak a jelenségek, 
vagy azok kvantitatív összefüggéseinek ismerete is 
része-e az elvárásoknak. Ebből a szempontból a fej
lesztési feladatok sem adnak útmutatást, ezek között 
nem szerepel a mennyiségi összefüggések szabatos 
kezelése, a számítási készségek fejlesztése. (Ez alól 
egyedül az energia kivétel, ahol mind a mennyiségi 
szemlélet fejlesztése, mind a számítás nevesített köve
telmény. Eszerint máshol nem?)

• Az Ember és természet műveltségi területhez 
tartozó különböző, egymástól eltérő belső logikájú 
tárgyak egységes szerkezetben való tárgyalása nem al
kalmas egyik tárgy követelményrendszerének kohe
rens bemutatására sem.

Az egységesen használt
1. Tudomány, technika, kultúra

A természettudományos megismerés
T udománytörténet
Tudomány, technika, társadalom

2. Anyag, energia, információ 
Anyag
Kölcsönhatások, erők
Energia
Információ

3 . Rendszerek 
Tér és idő
Rendszer, rendszer és környezete 
Szerveződési szintek, hálózatok

4. Felépítés és működés kapcsolata 
Az anyagok kémiai tulajdonságai 
Élőlények 
Életközösségek
Az élővilág rendszerezése 
Föld
Nap, Naprendszer 
Világegyetem

5. Állandóság és változás 
Állapot
Változás
Folyamat
Egyensúly

6. A z ember megismerése és egészsége 
Testkép, testalkat, mozgás 
Önfenntartás
Szaporodás, egyedfejlődés, szexualitás
Öröklődés
Magatartás

7. Környezet és fenntarthatóság 
Globális környezeti rendszerek

Élő és élettelen környezeti tényezők
A környezeti rendszerek állapota, védelme, fenn

tarthatóság
A Föld szépsége, egyedisége 

szerkezet tulajdonképpen egyik alaptárgy (fizika, kémia 
biológia) belső logikájához sem illeszkedik, nem alkal
mas azok sajátos egymásra épülő fogalom és összefüg
gésrendszerének a bemutatására, sőt, akadályozza azt. 
Példaként említhető, hogy a 9-12. évfolyam fizika anya
gában az elektromossággal kapcsolatos ismeretek leg
alább hét különböző csoportban (kölcsönhatások, ener
gia, információ, hálózatok, technikai rendszerek, Föld, 
környezettudatos magatartás fizikai alapjai) egymástól 
elkülönítve szerepelnek, ráadásul olyan kulcsfogalmak, 
mint elektromos töltés vagy tér az utalás szintjén sem 
jelennek meg. Ugyanakkor az adott szerkezeten belül is 
érthetetlen következetlenségek fordulnak elő, például 
az erő vektor jellege a Kölcsönhatások, erők címszó he
lyett az Egyensúly címszó alatt jelenik meg.

Ezek alapján a Fejlesztési feladatokban (100. oldal) 
megfogalmazottakkal ellentétben a szerkezet csak 
annyiban diszciplináris, hogy az ismeretelemeket tan
tárgyakba sorolja, de ezek a felsorolások már nem 
igazodnak az egyes tárgyak sajátságaihoz. Az adott 
szerkezet helyett minden szempontból célravezetőbb 
lenne a megfelelő tárgyak szerkezetéhez igazodni, és 
e mellett kiemelni az egyes elemek különböző terüle
teken való jelentőségét.

• Egyrészt a fenti szerkezetből, másrészt a tartal
mak túl általános utalásszerű felsorolásából, valamint 
a természettudományos kompetenciáknak csak az ál
talánosság szintjén való megfogalmazásából adódóan 
nem világos, hogy a kerettantervek hogyan tudnak 
erre a dokumentumra támaszkodni, hogyan lehet eb
ből egy összefüggéseiben koherens, megalapozott tu
dást biztosító tananyagot és az ahhoz kapcsolódó kö
vetelményrendszert összeállítani

Sok más mellett jellemző példaként említhető a 
közműveltségi tartalmak felsorolásában az energiafaj
ták közt említett atomenergia, amellyel kapcsolatban 
még az utalás szintjén sem szerepel, mit kell tanítani. 
Hasonló módon semmi nem derül ki, milyen tudás
anyagra kell gondolni a hálózatok között szereplő 
áramkörök címszó kapcsán.

• Jó a tantárgyak egymásra épülésének és a kap
csolódásoknak kimutatása, de a szűkös időkeretből 
nem kellene elvenni olyan tartalmak tárgyalására, 
amelyeknek megvan a maguk tantárgya (földrajz, in
formatika, néprajz).

A fentiek alapján az Eötvös Loránd Fizikai Társu
lat Elnöksége szerint a NAT 2012 dokumentum jelen 
formájában (2012. januári állapot) komoly átdolgo
zásra és kiegészítésekre szorul.

Szerkesztőség: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., 31. épület, II.emelet, 315. szoba, Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682 
A Társulat Internet honlapja http://www.elft.hu, e-postacíme: mail.elft@gmail.com 
Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelős: Szatmáry Zoltán főszerkesztő.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerzőknek tiszteletpéldányt küldünk.
Nyomdai előkészítés: Kármán Stúdió, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.

Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, előfizethető a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán.
Megjelenik havonta, egyes szám ára: 800.- Ft + postaköltség.
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ALFIZIKAI S Z E M L E

A KILENCEDIK BUDAPESTI SZKEPTIKUS KONFERENCIA
Füstöss László

BME Fizikai Intézet

A Budapesti Szkeptikus Konferencia egy évenként is
métlődő, egész napos foglalkozás az áltudományok pil
lanatnyi helyzetének felmérésére. Az idén is -  2012. 
március 3-án, immár kilencedik alkalommal -  megálla
píthattuk, hogy nincs ok aggodalomra, az áltudomá
nyok helyzete nem romlik, a régi diszciplínák erősöd
nek és mindig vannak új ötletek.

Minthogy hatalmas területről van szó, a szakszerű 
munka érdekében minden évben kiválasztunk egy szű- 
kebb szegmenst részletesebb elemzésre. Idén a BME 
Fizikai Intézetében tartott délelőtti előadások hívószava 
a sugárzás volt.

A Tesla-életmű taglalásával az elektromágneses su
gárzás egy szűk hullámhossz-tartományában az áltu
dományok vezérmotívuma, az összeesküvés-elmélet 
gyökereit lehetett vizsgálni. A Tesla-tekercs nemcsak 
a váltóáramok propagálására volt alkalmas, de a 
nagyfrekvenciás villámaival ügyesen manipuláló felta
láló az álmait is valóságként tudta felvázolni. A Tesla- 
hagyaték önjelölt ügyvivői esküsznek arra, hogy Tesla 
megvalósította minden elképzelését, ám az ellenérde
keltek ezt eltitkolják, szélesítve a tiltott találmányok 
körét. Lásztity Péró Elektromágneses hullámok -  a 
Tesla-történet című előadása elénk állította az USA- 
ban alkotó szerb feltaláló rokonszenves alakját, elért 
eredményeit és kidolgozatlan, ámde szabadalmazta
tott ötleteit -  a mítosz kialakulásának történetét egy 
majdani előadásra hagyva.

Biofotonok, kvantumösszefonódás és hólizmus cí
men tartott előadást Hraskó Gábor. Maga a téma arra 
szolgált, hogy a tudomány és áltudomány viszonyá
nak bonyolultságát tanulmányozhassuk. A biofoto
nok ugyanis léteznek, tulajdonságaik felderítésére 
tudományos módszereket alkalmaznak, mindössze a 
velük kapcsolatos ismeretekre nincs igény. Ám szub
jektív okokból, meg mert a tudósokat is kötik az 
egyes témákkal eltöltött évek, ezek a „patologikus 
tudományok” túlélnek, hatnak, embereket foglalkoz
tatnak, és ha nincs igény rájuk a normál tudomány 
oldaláról, akkor kiszolgálják a homeopátiát vagy az 
alternatív gyógyászat tudományos magyarázatok 
iránti igényét.

Völgyesi Lajos Radiesztézia a földtudományi is
mereteink tükrében című előadásában számos tudo
mányág szempontjából mutatta be Földünket. A 
napból érkező sugárzások eloszlása térben és idő
ben, a földi légkör felépítése és működése, a zivata
rok eloszlása, az ionoszféra alatti levegőréteg elekt
romágneses sajátfrekvenciái, a Schumann-rezonan- 
ciák színes, izgalmas világa bontakozott ki előadásá

ból. Az előadás címében szereplő radiesztézia ezzel 
szemben mulatságos és sokak számára jövedelmező 
fogalmai a fantázia pragmatikus termékeinek bizo
nyultak. A Hartmann-sávok, a Curry- és Szent György- 
sugárzás, a vízér-sugarak elsősorban félelmet kelte
nek, hogy majd a radiesztézia szakférfiai segítsenek 
leküzdeni a fenyegetettséget. Az áltudomány tudo
mányos igényessége itt különösen alacsony fokon 
áll, sokszor a káros földsugárzások kiküszöbölése 
mellett rontás levételére és elhalt lelkek hazasegíté
sére is rákényszerül néhány ezer forintért a hiszé
kenység iparosa.

A radioaktív és a kozmikus sugárzások elsősorban 
veszélyeik miatt keltenek mindennapi érdeklődést. A 
félelem szubjektív, a kockázat legalább összehason
lítható. Ezért, ha veszélyességük oldaláról akarunk a 
sugárzásokhoz közelíteni, előbb el kell végezni egy 
kockázatelemzési tanfolyamot. Erre adott módot Ma
kai Mihály előadása: Kockázat és biztonság. A koc
kázat meghatározása rövid és sok további megfonto
lást igényel: az eseményhez társítható kár szorozva 
az esemény valószínűségével. A kár meghatározásá
hoz néhány példa: anyagi kár, egészségi károsodás, 
elmaradt haszon. Fontos a meghatározó esemény 
kiválasztása, ami atomerőműnél lehet például a zó
naolvadás.

Közismert a szubjektív kockázat nagy eltérése a 
valóságos fenyegetettségtől, amely szerint például a 
repülés veszélyesebb az autózásnál. A kozmikus su
gárzásnak is megvan a mérhető veszélye: statiszti
kák szerint 10 000 km-es repülőút kockázata ugyan
akkora, mint két hónapos tartózkodás magas hegyek 
között.

Zagyvái Péter Mit okozhat a sugárdózis? Bizonyí
tékok és feltételezések a radioaktív és kozmikus sugár
zások hatásáról hosszú című előadása során nem 
definíciókkal terhelte a hallgatóságot, hanem a deter
minisztikus és sztochasztikus hatás különbözőségét 
magyarázta el. A determinisztikus hatás egyszerűbben 
vizsgálható, mert van küszöbdózisa. Az ionizálás szto
chasztikus hatásának súlyossága dózisfüggetlen, itt a 
kialakulás valószínűsége függ a dózistól. A természe
tes sugárterhelés főleg radontól származik. Kozmikus 
sugárzás nagy magasságokban intenzív, az űrhajós 
séta kockázata nagy lehet.

A sugárzások témakörében mozgó előadásokat a 
tudományos ismeretterjesztés gondjai követték. Tu
dományos felfedezéstől a közismeretig (Érthető-e a 
kortárs tudomány?) címmel Bíró Tamás azzal vigasz
talta a hallgatóságot, hogy a tudomány megértése
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régebben, évszázadokkal ezelőtt sem volt könnyebb. 
A tudomány és a közismeret közötti másságot kilenc 
pontban foglalta össze. Elméleti fizikusként a para
doxonokat kedvelő gondolkodásmódot és a szimbó
lumokat, matematikát, szakmaspecifikus metaforákat 
használó nyelvezetet említette elsők között. A részle
tesen kifejtett további hét pont sem a közérthetősé
get elősegítő körülményekről szólt: a paradigmavál
tás jelentősége, a referálás elkerülhetetlensége, az 
impakt faktor sorsdöntő szerepe, a beválás fontossá
ga a tudományos elismertségben. Magyarán: a mo
dern tudomány alapos megértéséhez a tudományos 
világ részévé kellene lennünk.

Orosz László (Ir)ráció? című előadásában látszólag 
megengedő volt az irracionális nézetekkel szemben, 
mondván, hogy mi mást is tehetnénk, hiszen minden
napi életünkből a babonák, az indokolhatatlan hiedel
mek nem küszöbölhetők ki. Gondolatmenetének 
magvát tekintve azonban Polányi Mihály megállapítá
sától elindulva, amely szerint: „Minden természetértel
mezés, legyen az tudományos, nem tudományos vagy 
a tudománnyal ellentétes, a dolgok átfogó rendjének 
valamilyen intuitív koncepcióján alapszik.” eljut a 
szociológus Thomas tételéig: „Ha az emberek egy 
szituációt valósként határoznak meg, akkor annak 
következményei valósak lesznek.” Mosolyoghatunk a 
különböző áltudományos balgaságokon, de moso
lyunk előbb-utóbb arcunkra fagy a következmények 
láttán. Röviden: ahhoz elég erő lehet a legotrombább 
vízautóban is, hogy elüssön.

Härtlein Károly beszámolója pontosan megfelelt 
címének: Szélmalomharc az ORTT-vel és az NMHH- 
val. Hagyománya van e beszámolóknak, mert a köz- 
szolgálati rádió és televízió rendszeresen bedől az 
áltudományoknak, a tiltakozást ez ellen pedig jogi 
csűrés-csavarással, legutóbb már kárörvendő ciniz
mussal utasítja vissza, mondván, hogy kifogás nem 
emelhető, hiszen a bepanaszolt műsor politikailag ki
egyensúlyozott.

Hozzászólt az előadáshoz Kroó Norbert akadémi
kus, aki a bemutatott esetek feletti felháborodását 
magánvéleményként fejezte ki, de azt is elmondta, 
hogy hasznosnak tartaná, ha a Magyar Tudományos 
Akadémia és közszolgálati televízió egy etikai bizott
ságot működtetne a tudomány lejáratásának elkerü
lésére.

Palugyai István Újságíró szemmel járta körül a tu
dományos újságírás gondjait. Amikor a hetvenes 
években vett részt a tudományos ismeretterjesztéssel 
foglalkozó megbeszélésen, az áltudományokkal kap
csolatos gondok megegyeztek a maiakkal, csupán a 
szereplők változtak. A monomániás, rendíthetetlen 
aprómunkán kívül nem lát más lehetőséget, mert tu
domány és áltudomány nincsenek egymás nélkül. Az 
MTA és a „Királyi” TV közötti megegyezést számos új 
törvény és rendelet hatástalanította, ami pedig az eti
kai bizottságot illeti, annak működésképtelenségéről 
újságíróként évtizedes tapasztalatai vannak. A tudo
mány kevés hasznot lát a média kárhoztatásából, sok
kal előnyösebb lenne számára, ha közvetlenül a poli-

Nikolai Tesla Colorado Springs-i laboratóriumában.

tikához fordulna, gondjait a politikusok megnyerésé
vel igyekezne megoldani. A tudomány világszerte 
háttérbe szorult a közérdeklődésben -  azt kellene 
megértetni a politikusokkal, hogy ennek igen súlyos 
következményei lehetnek a következő generáció tu
dásában, teljesítményében.

Az óra jóval többet mutatott, mint a program sze
rint kellett volna, a hallgatóság közel száz főnyi ke
mény magja mégis érdeklődéssel figyelte a kerekasz- 
tal-beszélgetés másfél óráját. Asztal nem volt, csak 
ide-oda cipelt mikrofonok, amelyeken keresztül a 
tudományos újságírás képviselői saját élményeik fel
idézésével erősítették meg a Palugyai István által fel
vázolt képet. De hozzájutott a kitartó hallgatóság 
hasznosítható tudáshoz: hol, mikor, milyen címen, 
milyen frekvencián, milyen csatornán található jó 
színvonalú tudományos műsor.

Végül egy, a konferencia hatékonyságát szolgáló 
ötlet: az áltudomány a tudományhoz úgy kapcsoló
dik, mint a giccs a művészethez.

A Wikipédia szerint: „A giccsfogalom nem minő
ségi kérdés, nem »rossz művészet», mivel nem művé
szeti kategória. Nem silány művészet, hanem zárt 
rendszer, amely idegen testként ül a művészet össz- 
rendszerében.”

Az olvasóra bízom, hogy a megfelelő behelyettesí
téseket elvégezze, majd megállapítsa, van-e alapja 
annak az állításnak, hogy a pseudo science tudomá
nyos giccs. Habozó posztdokok figyelmébe ajánlom 
Komlós Aladár sokszor igazolt megállapítását: „min
denki gicscset szeretne írni, csak nem mindenkinek 
sikerül”.

Amennyiben rendezőtársaim is úgy gondolják, 
hogy az a giccs-párhuzam jól szolgálja a szkeptikus 
célkitűzéseket, akkor a következő konferencián már 
kerti törpék között vezet majd az út a Bevezetés a 
tértechnológiába feliratú előadóterembe, ahol gravo- 
mágneses eszközök, mosógolyók és nagyon sárga 
napraforgók között lehet majd helyet foglalni. Rendel
kezésre áll majd pí-víz és semleges áram is igény sze
rint, a szünetekben rap-esített cigányzene skaláris 
hullámai veszik körül a hallgatóságot.
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H erczeg János: CSILLAGÓRÁK VEKERDI LÁSZLÓVAL
Typotex Kiadó Budapest, 2011, 325 oldal

Bizonyára sokan emlékeznek Vekerdi Lászlóra, a tu
dománytörténészre és tudományfilozófusra, aki mint 
tudománynépszerűsítő is kiemelkedő volt. Az ő rá
diós kultúrtörténeti sorozata volt a Véges végtelen, bi
zonyára vannak, akik még erre is emlékeznek. A mű
sor nagy része úgy készült, hogy Herczeg János, az 
ismert tudománynépszerűsítő, mag
nó mellett beszélgetett Vekerdi 
Lászlóval és a felvételből készült el 
azután az adás. A beszélgetés jelen
tős része azonban „felhasználatla
nul” a szalagokon maradt. Ez képe
zi a most kiadott könyv alapját, 
amelyet Herczeg János sok vonatko
zásban kiegészített. A magnófelvétel 
során Vekerdi Lászlóval együtt töl
tött időt és a szalagok „feldolgozá
sát”, amikor a nyersanyagból adásra 
kész műsor lett, nevezte a szerző 
„csillagóráknak.”

„Megszámlálhatatlan órát töltöttem 
Vekerdi Lászlóval, amikor A véges 
végtelen művelődéstörténeti sorozat 
221 rádióadását felvettük és szerkesz
tettem. Valamennyi már akkor csil
lagára volt számomra. A vágás fára- 
dalmas rutinmunkája is izgalmas 
kalandozásnak bizonyult a burjánzó ötletek, a meglepő 
fordulatok gondolati hálójában” -  írja a szerző.

Maga a könyv hat fejezetből áll és ezek közül csak 
egyesek tárgya kapcsolódik szorosabban egymáshoz, 
a könyvet a fejezetek művelődéstörténeti beágyazása 
kapcsolja végül egybe. A fejezetek közül a leghosz- 
szabb, több mint száz oldalas -  a könyv közepén -  a 
Nibelung-énekkel, a német kultúrkör őseposzával 
foglalkozik ( Vasból való vad harci dal). Keletkezése 
a népvándorlás korába nyúlik vissza, de írott formá
ban a 13- század elején jelenik meg. A mű elemzése, 
számos hosszú idézet nemcsak az eposz bemutatását 
jelenti, hanem alkalmat ad a kor, a korabeli kultúra és 
életstílus bemutatására és az elmélkedésre azon, hogy 
miért nincs magyar ősi eposz. Ennek során bizonyos 
párhuzamok felfedésére is sor kerül Arany János Bu
da halála című költői művével.

Az előbbiekkel kapcsolatban szeretném megje
gyezni, hogy tudtam ugyan Vekerdi László széleskö
rű érdeklődéséről és műveltségéről, mégis meglepő 
volt számomra a könyv -  illetve e fejezet — alapján 
ismereteinek mélysége az irodalom és a történelem 
terén.

A könyv közepéről ugorjunk most az elejére! Az el
ső fejezet az írásbeliséggel, a könyvvel, a könyvnyom
tatás elterjedésével és jelentőségével foglalkozik (Az 
írás-gondolkodás születésétől a kultúra evolúciójáig). 
Ebben a könyvet Európa „felemelkedése” egyik na
gyon fontos tényezőjének tartja. Kitér a magyar 

könyvnyomtatás kezdeteire is (Hess 
András, 1472-73). Az első, Vitéz 
János pártolta vállalkozás után évti
zedeknek kellett eltelnie, amíg ha
zánkban ténylegesen szélesebb kö
rű igény lépett fel nyomdák létreho
zására.

A második és harmadik fejezet 
az, amelyik szorosabban kapcsoló
dik egymáshoz (Belső világegyete
münk és A z ember a valóság tár
gya). Mindkettő az emberi testről, 
annak megismeréséről, illetve
ennek festészetbeli „lecsapódásáról” 
szól. Bemutatja Descartes-ot, mint 
fiziológust, akit Harvey-ve\, a vérke
ringés felfedezőjével csaknem
egyenrangúnak ismerhetünk el eb
ben a tekintetben. Munkájuk az elő
ző évszázad anatómiai ismeretein 
alapul. A könyvben számos anató

miai ábrát fakszimilében láthatunk. Érdekes egybe
esés például, hogy Vesalius anatómiája és Koperni
kusz kozmológiája ugyanabban az évben, 1543-ban 
jelent meg.

Az előbbi mondat vezet át ahhoz a két utolsó fe
jezethez, amelyek „fizikusi szívünkhöz” a legköze
lebb állnak (Az égi hírnök visszfénye és Kozmikus 
játékok). Mindkettő Galileiről és Keplerről, korukról, 
a modern természettudomány születésének hajnalá
ról szól.

Hogy a műszerek mit jelentenek a természettudo
mányban, azt szinte „kézzel foghatóan” mutatja Gali
lei 30-szoros nagyítású, saját maga által tökéletesített 
távcsöve, illetve ezzel a távcsővel tett felfedezések: a 
Hold hegyei-völgyei, a Jupiter négy holdja, a Szatur
nusz „különös szerkezete”, a napfoltok. A könyvben 
közölt fakszimilék Galilei műveiből, illetve az azok
ban található rajzok, nyomdai megoldások megle
pően modern nyomdatechnikára utalnak. Érdekes 
még, ahogy kihangsúlyozza a könyv a Galilei utáni 
Itália és Anglia közti tudományos kapcsolatot. Newton 
benne élt „...a szellemi »Golf-áramlatban«, ami Itáliá
ból közvetlenül Angliába, Newton Angliájába veze
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tett. Aldrovandi is hatással volt az angol botanikára, a 
padovai fiziológia és anatómia inspirálta Harvey-t, 
általában az egész itáliai természetfilozófia a konti
nenst megkerülve logikus kapcsolatban volt az angol 
tudomány fejlődésével.”

Ismeretes, hogy eredetileg Kopernikusz rendszere 
se tudott megszabadulni a Ptolemaiosz rendszerét 
jellemző epiciklusoktól. Kopernikusz is, Galilei is 
ragaszkodott a bolygók kör alakú pályáihoz, ezen 
csak Kepler tudott túllépni.

Bár ebben a két fejezetben elsősorban csillagászat
ról, fizikáról van szó, azért itt is megjelennek a kap
csolatok a művészettel. Megtudhatjuk például, hogy

H Í R E K - E S E M É N Y E K

BÚCSÚ KISS ÁRPÁDTÓL
Engem ért az a megtisztelő, ám szomorú és nehéz 
szívvel vállalható feladat, hogy barátunktól, kollé
gánktól, mindannyiunk számára Kiss Árpitól az MTA 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet nevében 
búcsút vegyek. Igen sok évet, szám szerint harminc
ötöt töltöttünk közvetlen munkatársi, de legalábbis 
laboratóriumi szomszédokként. Valóban illik ránk az 
orosz mondás: „ahhoz, hogy jó barátok legyünk, egy 
púd sót kell közösen megennünk”. Mi ezt valószínű
leg megtettük. A mondás akkor is igaz, ha soha nem 
voltunk elválaszthatatlan cimborák, de viszonyunk 
mindig nyílt volt és korrekt.

Árpi egész életében az SZFKI-ban dolgozott, an
nak meghatározó, profilt és kutatási irányt adó mun
katársa, osztályvezetője, tudományos igazgatóhelyet
tese volt.

Pályája kezdetén, a hatvanas évek elején, még dip
lomamunkásként torziós Eötvös-ingát szerkesztett, 
amely mély nyomokat hagyott lelkében. A vékony 
szálon függő nagy súlyok ugyanis következetesen 
leszakadtak a legkisebb egyenetlenségre, amelyet az 
akna mínusz harmadik szintjére -  a laborba -  való 
leszállítás közben szenvedtek. Itt értette meg, hogy 
„ami nem megy, az nehezen megy”. Ez a lecke azután 
tanulságosnak bizonyult később is, amikor élete fő
művéhez, a frekvenciastabilizált He-Ne-lézerrel mű
ködő interferométer-rendszerek fejlesztéséhez fogott. 
Időben ez már a hetvenes évek közepére esett. Javá
ban dúlt a világrendszerek „békés versengése”, amely 
számunkra elsősorban a COCOM-listás termékek fo
galmát jelentette. Ilyen termék hazai kifejlesztésére és 
ipari alkalmazására tett javaslatot és nyert pályázatot

Elhangzott a 69 éves korában, 2011. július 21-én elhunyt Kiss Árpád 
búcsúztatásán 2011. augusztus 4-én a Farkasréti temetőben.

Cigoli, Raffaello vagy Michelangelo képein hogyan 
tükröződik a tudományos ismeretek fejlődése.

A könyvben minden fejezet után nem csak iroda
lomjegyzék, de a fejezetben szereplő személyek év
számai (születés, halálozás) és általában egy-két szó
ban vagy mondatban foglalkozásuk, jellegzetességeik 
is megtalálhatók.

Nem kétséges, hogy a könyvben számos érdekes 
adatot, olvasásra érdemes részletet találunk, de azért 
nem tagadható, hogy mégiscsak „forgácsokról” van 
szó, nem logikusan felépített, megfelelő koncepcióval 
megírt műről.

Berényi Dénes

Árpi. Hamarosan kiderült, hogy nemcsak mint kísérle
tező fizikus, hanem fejlesztő villamos- és gépészmér
nökként is kiválóan megállja helyét. A vezetése alatt 
létrejött interferometrikus mérőrendszer specifikációs 
adataival, ergonómiai kiszolgálásával felvette a ver
senyt a Taylor-Hobbson, Metrilas és Hewlett-Packard 
világcégek azonos időben, vagy ténylegesen később 
megjelenő berendezéseivel. És a magyar felhasználó, 
mint például a SZIM, SZIMFI, GAMF, Miskoci Műszaki 
Egyetem számára hallatlan előnyt jelentett, hogy a 
fejlesztő rendelkezésre állt, amikor az egész technoló
gia itthon és külföldön egyaránt még gyermekcipőben 
járt. A legnagyobb kihívást az ipari környezetet elvise
lő, frekvencia- ( Acú/O) = KT11) és iránystabilizált (+/—1"), 
TEM00 módusban működő, teljesen hazai technológiát 
alkalmazó lézerfényforrás kifejlesztése jelentette. Mér
legelni az elmélet kínálta lehetőségeket -  alkalmazni a 
hazai technológiát! A belsőtükrös lézercső sehogy nem 
akart egyenesre sikeredni. Ragasztás, kötés után vala
hogy mindig igazolta a Murphy-törvényeket -  „ami el 
tud romlani, az elromlik”. Kollégáival a MOM kísérleti 
üzemében önálló ad-hoc csapatot hozott létre a prob
léma megoldására. Egy alkalommal, amikor a sokadik 
cső még mindig termikusán elhangolódott, méltatlan
kodva próbálta saját kezűleg visszakényszeríteni pon
tos helyére. Ezt az üvegcső természetesen nem bírta 
ki. „Feszültség ébredt benne” -  mondta lakonikusan, 
amikor érdeklődtünk, hogy mi történt. Másnap már új 
konstrukciós megoldást javasolt.

Trial and error- kipróbálni és hibázni -  a filozófu
sok szerint ez az emberi tanulás algoritmusa. Ezt napi 
gyakorlatként tapasztalhatta, még a legapróbb tech
nológiai újítás, módosítás kapcsán is. Végül a műszaki 
problémákon mindig úrrá tudott lenni. Munkamód
szerére az impulzus üzemmód volt jellemző. Ha kel-
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lett, éjszakába nyúlóan tudott dolgozni, de elfogadta 
és talán élvezte is a kényszerű semmittevés állapotát. 
A semmittevés azonban csak látszólagos volt. Agya 
állandóan dolgozott és a legképtelenebbnek tűnő, 
végül mindig értelmét lelő, olykor jellegzetesen fa
nyar humort megjelenítő megfogalmazásokban nyil
vánult meg. Abban az időben ritka külföldi kiküldeté
seink egyikén örömmel olvasta, hogy a MOSÓ nevű 
mosószer, a reklámszöveg szerint, úgymond „magától 
mos”. Nosza, ráborította az egész flakon mosószert a 
fehérneműre és azt mondta: „mehetünk, a többit a 
MOSÓ elintézi”.

Arra hamar rájött, vagy valahonnan eleve tudta, 
hogy a korszerű és komplex mérőrendszerek nem 
nélkülözhetik az akkoriban újszerű PC-k által nyúj
tott vezérlési és adatkiértékelési lehetőségeket. Ezért 
abba a hihetetlen vállalkozásba fogott, hogy mérő- 
rendszeréhez saját kutatócsoportjával PC-t fejleszt. Ez

JÁRMEZEI TAMÁS, 1946-2012

2012. március 14-én, életének 66. évében, elhagyott 
bennünket egy nagyszerű barát, Jármezei Tamás.

Jármezei Tamás 1946. november 26-án született Nyír
egyházán. A nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban 
érettségizett 1963-ban, majd a helyi Tanárképző Főisko
lán matematika-fizika szakos általános iskolai tanári 
oklevelet, később a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet 
szerzett. 1997-től volt közoktatási szakértő. Többször el
mondta, hogy a fizika után a magyar nyelv szeretete a 
legfontosabb az életében, és nagy dilemma volt, hogy 
melyiket válassza. Ennek eredményeként fordult elő, 
hogy a fizikaverseny előfeltételeként szereplő élmény- 
beszámolót lehetőleg versben kérte.

Pályafutása alatt az immár 3 évtizedes múlttal bíró 
Fizikatanári Ankétok csaknem mindegyikén részt vett, 
sokszor kiállítóként is. Saját készítésű kísérleti eszközei-

ma triviálisan öngyilkos vállalkozás lenne, de akkor 
kitörési pontnak számított.

Azonban, mire célt értek erőfeszítései -  összeom
lott az a társadalmi berendezkedés, amely indokolta 
célkitűzéseit. Nem kérhetjük számon, mert jószerével 
senki nem látta előre az elkövetkező rendszerváltást.

Az új helyzet új távlatokat nyitott. Hamarosan Árpi 
munkatársa és beszállítója lett az olasz-francia kezde
ményezésű VIRGO projektnek, amely a gravitációs 
hullámok jelenlétét és kimérését tűzte ki célul. Ehhez 
10 km karhosszúságú interferométerre és 1012 frek
venciastabilitású lézerekre volt szükség. És Árpi itt 
már szárnyalt. Tökéletesen és kiválóan, világszínvo
nalon oldotta meg az interferométer és a stabil lézer 
műszaki problémáit. Kísérletileg kimutatta, hogy a 
földi gravitációs háttérzaj és a világűrből jövő hasznos 
jel azonos nagyságrendbe esik. Egyik javaslója volt a 
nagy karhosszúságú interferométerek világűrbe való 
telepítésének. Örök kára tudományos életünknek, 
hogy ezt a vállalkozást már nem érhette meg!

Kedves Árpi!
A magyar líra egyik gyöngyszemével búcsúzunk 

Tőled, Kosztolányi Halotti beszédéből idézve: 
„Keresheted őt, nem leled, hiába,
Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
A múltba sem és a gazdag jövőben 
Akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
Nem gyűl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse.”

Emberi gyarlóságunk tudatában nem ígérhetjük, hogy 
örökké emlékezni fogunk Rád, egy dolgot ígérhetünk, 
hogy szeretetünk irányodban nem lankad.

Nyugodjál békében!
Jani Péter

vei, számítógépes oktatóprogramjaival több alkalommal 
lett az ankét legjobb kiállítója, közönségdíjasa.

1996-tól szervezte és irányította Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyében az általános iskolai fizikaversenye
ket (Lakatos István-, Öveges József-, Jedlik Ányos- 
versenyek), és már az első évtől kezdve minden 
évben elkészítette az éves versenyfüzetet, amelyben 
megtalálhatók az adott évi versenyeken kitűzött fel
adatok és megoldásaik, eredményjegyzékek, az isko
lák, a legsikeresebb tanárok listája. Negyvenkilenc 
darab matematika-fizika tárgyú feladatgyűjteményt 
készített. Átdolgozta Öveges József Érdekes fizika  cí
mű könyvét Sl-mértékegységrendszerbe. Kiadta Hor
váth Árpád A varázsinga és A megkésett világhír cí
mű könyveit.

Feladatokat tűzött ki a KöMaL-ban, a Fizika Évében 
nagy sikerű kísérleti bemutatót tartott.
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1999 óta országos fizikaversenyt szervezett a Jedlik 
Ányos Társaság és a Megyei Pedagógiai Intézet támo
gatásával (Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny), ezen 
évente több ezer tanuló vesz részt. A versenyfüzetben 
olvashatók a verseny lebonyolításának főbb mozzana
tai, amelyeket szinte egy személyben valósított meg, és 
amely egész éves folyamatos munkát igényelt: a Fizika
iskola 100 feladatának összeállítása, a felkészüléshez 
szükséges, illetve ajánlott irodalom megnevezése, a 
verseny meghirdetése. A feladatok postázása, a vissza
érkezett feladatok értékelése, az értékelt dolgozatok 
visszaküldése, a továbbjutók értesítése (iskolánként), a 
területi versenyek megszervezése, feladatok összeállítá
sa, sokszorosítása, postázása a versenydolgozat megíra- 
tásának helyére. Az országos döntőbe jutott tanulók, 
kísérőik meghívása, az országos döntő megszervezése, 
gazdasági ügyek intézése (anyagi fedezet előteremtése: 
szállás, étkezés, szabadidős programok szervezése, 
díjak előkészítése stb.). Hitte, hogy a nyakba akasztott 
különböző színben csillogó érem örökké tartó nyomot 
hagy a versenyzők lelkében. Nemrég még büszkén mu
tatta az előkészített érmeket.

A Jármezei Tamás által életre hívott Jedlik Ányos 
Országos Fizikaverseny a tehetséggondozás hatékony 
formája, mert az első fordulóra kiadott feladatsor 
egész évben folyamatos munkára ösztönzi a tanuló
kat, így a megméretés és kiválogatás mellett a tehetsé
gek fejlesztését is szolgálja. A verseny feladatait saját 
maga tervezte, azok stílusa egyéni, más feladatokhoz 
nem hasonlítható. Alapvetően gondolati elemzésre 
sarkallnak, kevésbé igényelnek komolyabb matemati
kai apparátust.

Jármezei Tamás a 2010. évi Jedlik-verseny díjkiosztóján.

A diákok és tanárok körében nagy népszerűségnek 
örvendő Jedlik Verseny jelenleg öt korcsoportban 
zajlik: Rónaszéki-korcsoport (3-4. osztály), Bolyai- 
korcsoport (5-6. osztály), Jedlik-korcsoport (7. osz
tály), Öveges-korcsoport (8. osztály) és a Király Árpád 
nevével jelzett középiskolás csoport. Figyelemre 
méltó a több mint 200 tanulóval lebonyolított döntő jó 
hangulata. A döntők három napjának versenyen kívü
li időszakában egész családját bevonta a szabadidő 
tartalmas és színvonalas kitöltésébe.

Halála előtt azt kérte családjától, hogy az országos 
döntőt hozzá méltó módon bonyolítsák le, és hogy -  
szakmai segítséget kérve -  folytassák a következő 
években is megkezdett munkáját!

vargapista

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. évi K üldöttközgyűlése
Mint előző számunkban már hírt adtunk róla, az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat 2012. május 19-én, szombaton 
10.00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyűlését az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Fizikai épületében (Buda
pest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A).

A közgyűlési bevezető előadását Ábrahám Péter, 
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóköz
pont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet igaz
gatója tartja Új irányok, hazai eredmények a csillagok 
keletkezésének megértésében címmel.

HÍREK ITTHONRÓL

Széchenyi-díj, 2012
Horváth Dezső, az MTA doktora, az MTA Wigner Fizi
kai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet 
tudományos osztályvezetője a kísérleti atom-, atom
mag- és részecskefizika terén végzett, nemzetközi elis
merést is kiváltó kutatásaiért, különösen az antihidro-

gén előállításában és spektroszkópiai vizsgálatában, 
továbbá a szimmetriaelvek ellenőrzésének pontosítá
sában és a feltételezett Higgs-részecske tömegének 
behatárolásában elért eredményeiért, kiváló oktató és 
ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként vehette
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át a Széchenyi-díjat. A korábban magfizikával, szilárd
testfizikával, fizikai kémiával és atomfizikával is foglal
kozó Horváth Dezső kutatásai mellett arra a legbüsz
kébb, hogy a két nagy magyar fizikus-iskola, a debre
ceni és a budapesti tagjainak részvételével három, 
köztük két még jelenleg is működő kutatócsoportot is 
alapított a Genf melletti CERN kutatóközpontban. A 
kutatás és kutatásirányítás mellett egyik legfontosabb

feladatának a középiskolás diákok fizika iránti érdek
lődésének felkeltését tartó tudós nemcsak interjúkkal, 
előadásokkal próbálja népszerűsíteni a fizikát, hanem 
a CERN megbízásából minden évben részt vesz ma
gyar fizikatanárok CERN-i továbbképzésében is.

A folyóiratunkban is rendszeresen publikáló egyik 
legnépszerűbb szerzőnknek, a szerkesztőbizottság tag
jának szívből gratulálunk.

A kvantumos bolyongás szimulációja várhatóan más 
területeken is hasznosítható lesz: egyrészt más kvantum- 
fizikai folyamatok modellezésében, másrészt a kvantum
informatikában, a különleges kvantumszámítógépek fej
lesztése során. A magyar fizikus részvételével megalko
tott berendezéssel a jövőben olyan kvantumrendszerek 
viselkedésének tanulmányozása is lehetővé válik, ame
lyek kísérletekben történő közvetlen megfigyelése eddig 
elvi és gyakorlati nehézségekbe ütközött.

http://mta.hu

Elkezdődött az MTA Természettudományi Kutatóközpont építése
Korszerű, környezetbarát és energiatakarékos kutató- 
központot épít a Magyar Tudományos Akadémia a 
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
dél-budai kampusza közelében, ahova az MTA Ter
mészettudományi Kutatóközpontja költözik (MTA-Q2) 
2013 végén.

Az akadémiai kutatóintézet-hálózat infrastrukturális 
megújításának részeként az MTA-Q2 beruházással olyan, 
állami támogatással megvalósuló interdiszciplináris ter
mészettudományi kutatóközpont jön létre, amely egy
aránt szolgál akadémiai kutatási, felsőoktatási és innová
ciós célokat, az ágazati szereplők együttműködése tekin-

Joachim Burgdörfer székfoglalója
Joachim Burgdörfer, a Bécsi Műszaki Egyetem Elmé
leti Fizika Tanszékének igazgatója, az Osztrák Tudo
mányos Akadémia rendes tagja. Eddigi és jelenlegi 
munkáját az jellemzi, hogy mindig a fizika legfrissebb 
és legaktuálisabb területein dolgozott és dolgozik. 
Kimagasló eredményeket ért el ion-atom, ion-szilárd
test ütközések tanulmányozásában, a szűkebb érte
lemben vett felületfizikában, a nanorészecskék és az 
azokban lejátszódó transzportfolyamatok, valamint a 
rövid impulzusok anyaggal való kölcsönhatásainak 
leírásában is. Mintegy 400 közleménye nemzetközileg

tétében pedig modellként szolgálhat más hasonló fejlesz
tésekhez. Az egyetemi oktatásban és PhD-képzésben 
eddig is részt vállaló intézetek szélesebbre kívánják nyit
ni laboratóriumaik és előadótermeik ajtait az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem hallgatói és oktatói számára. A 
9,5 milliárd forint értékű ingatlanfejlesztéssel és kutatási 
infrastruktúra-beruházással megvalósuló világszínvonalú 
épület az interdiszciplináris anyag- és élettudományi 
kutatásokat folytató központ hat intézetének ad majd 
helyet a Lágymányosi híd budai hídfőjénél.

http://mta.hu

elismert folyóiratokban jelent meg. Jelenlegi aktivitása 
főként a rövid lézerimpulzusok anyaggal való köl
csönhatásainak vizsgálatára, valamint a nano- és felü
letfizikái kutatásokra irányul.

Tudományos eredményeit tekintve az egyik leg
többször hivatkozott munkája ionok és felületek köl
csönhatásának leírásával foglalkozik. Elméleti modell
je (klasszikus potenciálgát modell) különösen ered
ményes üreges atomok jelenségeinek leírásában. Az 
üreges atomok (ionok) a magasan gerjesztett atomok 
(ionok) egy egzotikus formája, amelyek például
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AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI
Magyar fizikusok a kvantumoptikai kutatások élvonalában
Gábris Aurél, az Magyar Tudományos Akadémia Wig- 
ner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai 
Intézet munkatársa egy prágai kutatócsoport tagja
ként részt vett a kvantumrendszerek viselkedésének 
fényimpulzusok segítségével történő hatékony szimu
lációjában: a német-cseh nemzetközi együttműködés
ben 6 végezte el a kísérletek elméleti hátteréhez szük
séges számítások többségét. A kutatók kvantumopti
kában áttörésnek számító eredményeit a Science fo
lyóirat közölte.

http://mta.hu
http://mta.hu


Joachim Burgdörfer (balra) Kürti Jenőtől (jobbra) átveszi az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli tagságát igazoló oklevelet, a 
háttérben Sólyom Jenő (forrás: http://mta.hu).

ionok és felületek ütközésekor keletkeznek úgy, hogy 
az atomi (ioni) belső héjak üresen maradnak, és az 
elektronok a lövedék magasan gerjesztett Rydberg- 
állapotaiba fogódnak be. Ezen elmélet szerint, ha egy 
ion közelít egy szilárdtest felületéhez, a felület és az 
ion között kialakul egy potenciálgát. Nagy ion-felület 
távolság esetében ez a potenciálgát magasabb, mint a 
Fermi-szint, így klasszikusan az elektronok nem tud
nak átjutni a lövedék kötött állapotaiba. Az ion köze
ledtével azonban, egy jól meghatározott ion-felület 
távolságnál, a potenciálgát a Fermi-szint alá kerül, és 
elektronáram indulhat meg a lövedék felé. így a löve
dékion elektronokat foghat be magasan gerjesztett 
állapotaiba. Mindez már jelentős távolságban megtör
ténhet. Az ily módon létrejött üreges ionokat (atomo
kat) első generációs, vagy felület-feletti üreges ionok
nak (atomoknak) nevezi az irodalom.

Kidolgozott mind klasszikus, mind pedig kvantum- 
mechanikai alapokon nyugvó elméleti modelleket az 
atomok szilárdtestekben történő bolyongása során 
bekövetkező gerjesztések leírására. A klasszikus kép
ben elvégzett számításokhoz hasonlóan meghatározó 
szerepe volt egy kvantumpályájú Monte-Carlo-modell 
kidolgozásában is.

Csoportelméleti alapokon elsőként osztályozta és 
írta le a koherens paritáskeveredést hidrogénszerű 
rendszerekben.

Napjaink fizikájának egyik érdekes kérdése a rövid 
lézerimpulzusok kölcsönhatása az anyaggal. A kutatá
sok célja intenzív és ultrarövid lézerimpulzusok 
anyaggal, főképp izolált atomokkal és molekulákkal 
való kölcsönhatása során bekövetkező elektronfolya
matok tanulmányozása. Joachim Burgdörfer attomá- 
sodperces impulzusok által keltett atomi folyamatok 
elméleti leírását adta. A modell különösen eredmé
nyes autoionizációs rezonanciák során felületekből 
kilépő elektronok vizsgálatára (Fano-rezonanciák).

Elméleti megközelítéssel vizsgálta a magasan ger
jesztett Rydberg-atomokat. Kidolgozta a félperiódusú 
impulzusokkal gerjesztett („megrúgott”) Rydberg-ato- 
mok fizikai modelljét.

Joachim Burgdörfer számos munkájában foglalkozik 
nanofizikával. Megadta a mikrostruktúrákban (kvan

tumpöttyök, hibrid szupra- és normál vezetők, valamint 
a gráfén) lejátszódó ballisztikus transzportfolyamatok 
klasszikus-kvantum megfeleltetését. Legfontosabb hoz
zájárulása a kvantitatív eredményekre vezető félklasszi
kus, úgynevezett pszeudopálya-közelítés.

Joachim Burgdörfer magyar kapcsolatai az 1980-as 
években kezdődtek, amikor Ivan Sellinnel együtt 
kiépítette az amerikai-magyar együttműködést az 
Oak Ridge, Tennessee Egyetem és az ATOMKI Beré- 
nyi Dénes vezette Atomi Ütközési Csoportja között. A 
magyar kutatókkal folyamatosan jó kapcsolatban van, 
közös közleményeik jelentek, jelennek meg. A debre
ceni szervezésű Fast Ion-Atom Collisions (FIAC) kon
ferenciák szervezésében is aktívan részt vesz. Számos 
diákot, kutatót fogadott csoportjába.

2010 óta a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti 
tagja. 2011-től az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszte
letbeli tagja. Joachim Burgdörfer e két tagsághoz fű
ződő székfoglaló előadása 2011. október 26-án volt az 
MTA Székházának Nagytermében.

Előadása előtt Sólyom Jenő, az MTA Fizikai Tudo
mányok Osztályának elnöke ismertette Joachim Burg
dörfer pályafutásának fontosabb állomásait, legjelen
tősebb tudományos eredményeit és a tudományos 
közéletben betöltött pozícióit.

Joachim Burgdörfer székfoglaló előadásában az 
attofizikában elért eredményeit mutatta be, ahol a 
kvantumdinamikai jelenségek a maguk valós idejében 
figyelhetők meg.

A femtomásodperces ultraibolya és a fázisstabilizált 
néhány ciklusú infravörös lézerimpulzus-technológia 
megjelenésével egyedülálló lehetőség nyílt az elektro
nok mozgásának vizsgálatára azok természetes idő
skáláján. Manapság lehetőség van arra, hogy pillanat- 
felvételeket készítsünk az elektronok mozgásáról ato
mokban, molekulákban és akár szilárdtestekben is. 
Kémikusok és fizikusok régi álma, hogy kémiai köté
sek keletkezése és felbomlása, vagy elektronok kire
pülése atomokból megfigyelhető és irányítható le
gyen. Ez került ma a megvalósíthatóság közelébe.

Joachim Burgdörfer előadásában az elméleti leírá
sok legújabb eredményeiről számolt be: időfeloldásos 
fotoemisszió elemzése az Eisenbud-Wigner-Smith 
időkésleltető operátor módszerével. Az attomásod- 
perces ionizáció, amelyet néhány ciklusú erős terű 
impulzus vált ki, interferenciajelenséget mutat. Ilyen 
interferenciaminták fáziskontrasztjainak elemzésével 
korábban hozzáférhetetlen információk tárulnak fel 
az atomi potenciálokról és átmeneti, kötött hullám- 
csomagokról. A felületekből kilépő időfelbontásos 
fotoemisszió lehetővé teszi, hogy fémekben plazmon- 
gerjesztéseket figyeljünk meg azok valós idejében.

Előadása végen két oklevelet vett át. Először Só
lyom Jenő az MTA Fizikai Tudományok Osztályának 
elnöke adta át az MTA tiszteleti tagságát igazoló okle
velet, majd Kürti Jenő, az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat főtitkára mondott köszöntő szavakat, és adta át 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli tagságát 
igazoló oklevelet.

Tőkési Károly, ATOMKI
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M egem lékezések  és tisz te letadások  Simonyi Károly halá lának  
10. évfordulója alkalm ából
2001. október 9-én elhunyt Simonyi Károly, a ma
gyarországi villamosmérnök-képzés egyik megalapí
tója. Sok, múltbeli méltánytalanság után most, 10 év
vel halála után kapta meg teljes mértékben az őt meg
illető tiszteletet.

A Műegyetem (M)értékadó Professzoraink rendez
vénysorozatának első eseménye a Simonyi Károly Szak- 
kollégium áprilisi konferenciájához kapcsolódó, Simo
nyi életét és munkásságát bemutató poszterkiállítás volt, 
amit Árvayné Kucsera Judit és Csurgayné Ildikó készí
tett a Pro Progressio Alapítvány támogatásával.

A két legnagyobb elismerés: a róla elnevezett elő
adóterem, a BME új, Q épületének Villamosmérnöki és 
Informatikai Karhoz tartozó szárnyában és a mellette 
felállított szobra. A BME legszebb, legnagyobb és leg
korszerűbb előadótermét 2011. május 30-án ünnepélye
sen avatták fel. A Vas-megyei Príma-díjas Veres Gábor 
szobrászművész által készített szobrot 2011. október 
24-én leplezték le. A szoborállítás az 1963-ban végzett 
villamosmérnök-évfolyam kezdeményezése volt, és 
magánadományokból valósult meg. Ezután nyílt meg a 
BME-OMIKK Könyvtárának előcsarnokában a Simonyi- 
kiállítás, amelyet a BME-OMIKK rendezett, Árvayné 
Kucsera Judit és Csurgayné Ildikó készített el.

2011 októberében Budapesten négy tudományos 
konferencián vettem részt, amelyek Simonyi Károly 
emlékülések voltak. A következőkben rövid áttekin
tést adok ezekről.

2011. október 4. -  Megemlékezés Simonyi Károly 
halálának 10. évfordulójáról

Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalma
zási Szakcsoportja, a Magyar Vákuumtársaság, az 
MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottsá
ga valamint az MTA Elektronikus Eszközök és Tech
nológiák Bizottságának közös szemináriumát a BME 
Elektronikus Eszközök tanszékének előadótermében 
tartották. Két előadás hangzott el:

Gergely György (MFA): Simonyi Károly a Műegye
tem Budafoki út 8. épületében (1937-1958)

Zombory László (BME): Simonyi Károly a tanítvány 
és a tanársegéd szemével (1960-1970)

2011. október 6. -  Simonyi Károly emlékülés
Az emlékülést, amelynek célja Simonyi Károly 

munkásságának felidézése, jelenre és jövőre vonatko
zó üzenetének megfogalmazása volt a Villamosmér
nökök Magyarországi Egyesülete (IEEE HS) szervezte 
az Óbudai Egyetem védnökségével. A megvalósítás 
Vajda István (BME) munkája. A konferencia helyszí
ne az Óbudai Egyetem előadóterme volt. Programja: 

Rudas Imre rektor, IEEE HS elnök: Megnyitó 
Gergely György (MFA): Simonyi Károly -  Bay Zol

tán munkatársa
Lukács József Soproni évek

Klopfer Ervin (GDF): Gyorsítóberendezések Csille
bércen

Zombory László (BME): Dunaparti évek 
Gyulai Józsefi MFA): A Rutherford-visszaszórás és a 

mikroelektronika Moore-törvénye
Zoletnik Sándor (KFKI RMKI): Út a jövőbe: a ter

monukleáris fúzió
Balog Anna (BME hallgató): Élő örökség 
Vajda István (BME): IEEE HS zárszó

2011. október 14 .- Simonyi Károly Tudományos 
Emlékülés az MTA Felolvasótermében

Az MTA és a Gábor Dénes Főiskola közös rendezé
sében kilenc éve évente tartanak Simonyi Károly Tudo
mányos Emlékülést, hat éve az MTA Felolvasótermé
ben. A szervezés Mérey Imréné, Ágnes halála óta Klop
fer Ervin (GDF) munkája. Itt kerül sor évente a Simonyi 
Károly-díjasok előadására (2010-ben Bokor József aka
démikus). A 2011. évi emlékülés programja:

Csurgay Árpádné, Ildikó (BME és PPKE): Megnyitó 
Bokor József (BME): Rendszer- és irányításelmélet 

a ’Cyber’-fizikai rendszerekben
Cser noch János (BMF): Információátvitel nagy rela

tív sebességű rendszerek között
Szász Gábori GDF): Ipari rendszerek megbízhatósága 
Ponori Thewrek Aurél (Uránia Csillagvizsgáló és 

Planetárium): Mikor született Jézus?
Almámé Illés Erzsébet (MTA KTM CSKI): Bolygók 

és holdjaik: mi a kapcsolat?
Szatmáry Zoltán (BME): 25 év -  mit üzen a mának 

Csernobil?
A konferencia teljes anyaga 2012-ben megjelenik a 

GDF folyóiratában.

2011. október 18. -  KFKI RMKI Simonyi-nap 2011 
Az RMKI évente tartott Simonyi-szemináriumán -  

amelyet lehetőség szerint születésnapjához, október 
18-hoz igazítanak -  megkoszorúzták Simonyi Károly 
emléktábláját, majd beszámolók hangzottak el az 
RMKI új tudományos eredményeiről:

Szőkefalvi-Nagy Zoltán megnyitója 
Németh László: A plazmaóceán mélyén -  amit hely

színi mérések nélkül nem tudnánk a Szaturnuszról 
Nagy Dénes Lajos: Szinkrotron-Mössbauer-reflekto- 

metria: az ötlettől a megvalósításig 
Fodor Zoltán: NA49 -  a Budapest-fal 
Forgó Gyula: Forgó csillagok az általános relativi

táselméletben
Veres Gábor: Mit jelent az EURATOM az RMKI fú

ziós kutatásai számára
Érdi Péter: Exrém események -  komplex rendszerek 
Rubin György: Az ALICE idegpályái DDL -  made in 

Hungary
Kadlecsik József: Linux kernel-fejlesztés: ipsét

Gergely György, MTA MFA
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N em zetközi tudom ányos konferencia  atom i és m olekuláris folyam atok
dinam ikájáró l és lehetséges kontroljáról,
am elyet in tenzív  és u ltrarövid  im pu lzusok  váltanak  ki
A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Atom
magkutató Intézete (ATOMKI) szervezésében került 
megrendezésre 2011. szeptember 27. és 30. között. A 
konferencia a COST Action CM0702 Chemistry with 
Ultrashort Pulses and Free-Electron Lasers: Looking for 
Control Strategies through Exact Computations (CUSP- 
FEL) megbízásából és támogatásával jött létre. A COST 
(European Cooperation in Science and Technology) 
1971 óta működik és az egyik legrégebbi, európai álla
mok közötti megállapodás tudományos és technológiai 
kutatások támogatására.

A debreceni konferencia témája az intenzív, ultra
rövid impulzusok és az azzal kapcsolatos jelenségek, 
folyamatok tárgyalása volt. Az interdiszciplináris kon
ferencia célja, hogy összehozza a különböző orszá
gok vezető tudósait és diákjait, akik a közös fő téma, 
az intenzív ultrarövid impulzusok által indukált atomi 
és molekuláris folyamatok egy-egy részterületén dol
goznak. Bár a vezértéma főként az elméleti fizikához 
kapcsolódik, a kísérleti fizika különböző magyar in
tézményeinek prominens képviselői (Budapest, Pécs, 
Szeged) is részt vettek a konferencián.

A konferencián kilenc országból (Ausztria, Horvát
ország, Franciaország, Németország, Magyarország, 
Románia, Spanyolország, Svájc és Egyesült Királyság) 
harminckét regisztrált résztvevő volt jelen.

Előadás a konferencia harmadik napján.

A konferencia csak meghívott előadásokból állt, 
amelyek hossza 30 perces volt. Kilenc szekcióban hu
szonöt előadás hangzott el.

A szervezők szeretnék elismerésüket kifejezni minden 
közreműködőnek a kiváló együttműködésért, a magas 
színvonalú előadásokért, amellyel hozzájárultak a konfe
rencia sikerességéhez. A szervezők köszönetüket fejezik 
ki a konferencia szponzorainak a támogatásukért.

Tőkési Károly, Bereczky Réka Judit, 
Sarkadi Gréta, Tőkési Gergely, ATOMKI

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

N em zetközi tudom ányos konferencia  atom i ren d sze rek b en  lejátszódó 
elem i fo lyam atokró l B elgrádban
Ötödször került sor a Conference on Elementary Pro
cesses in Atomic Systems konferenciasorozat kereté
ben a CEPAS’l l  (Belgrad, 2011. június 22-24.) meg
rendezésére a Belgrádi Egyetem és a Szerb Tudomá
nyos Akadémia (SASA) közös szervezésében. A kon
ferencia meghirdetett témaköre igen széles volt, ma
gában foglalta számos folyamat és jelenség tanulmá
nyozását, amely elektronok, pozitronok, ionok, ato
mok, molekulák, fotonok és más anyagi alkotóele
mek, valamint gázok, folyadékok és szilárd minták 
között létrejöhet kis- és közepes energiákon.

A konferenciát Bratislav Marinkovic (Belgrádi Egye
tem), a konferencia titkára nyitotta meg. Ezt követően 
Nikola Hajdin, a Szerb Tudományos Akadémia elnö
ke köszöntötte a hallgatóságot és mondott megnyitó 
beszédet.

Az előadások napjaink fizikai kutatásainak fókusz
ban lévő területeiről kerültek ki. A tudományos prog
ram a következő témákat ölelte fel: fotoelektronok, 
lézer-atom ütközések, elektron/pozitron-atom ütközé
sek, ütközések biomolekulákkal, nehézrészecske-ütkö- 
zések, ion-atom üközések, kölcsönhatások felületek
kel, folyamatok komplex nanoméretű rendszerekben.

A háromévente megrendezésre kerülő konferencia 
fő támogatója az Európai Fizikai Társaság (EPS). A 
sorozat első helyszíne Ungvár volt, majd Gdansk és 
Miskolc következett, három évvel ezelőtt pedig Ko
lozsvár volt a szervező. A jelenlegi konferencián 30 
szóbeli előadás hangzott el, amelyből 7 plenáris és 23 
meghívott előadás volt, valamint 56 poszter került 
bemutatásra két szekció keretében. A konferenciára 4 
földrész 24 országából 96 résztvevő regisztrált.
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A helyi szervezőbizottság professzionális munkát 
végzett. A szervezőmunkában Debrecenből, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intéze
téből is aktívan részt vettek. A konferencia kiadványa 
a Nuclear Instruments and Methods in Physics Re
search Section B: Beam Interactions with Materials

and Atoms folyóiratban fog megjelenni, amelynek 
szerkesztői feladatait a Belgrádi Egyetem és az MTA 
ATOMKI kutatói közösen látták el. A konferencia tu
dományos bizottságának döntése értelmében a kö
vetkező helyszín Szlovákiában lesz.

Tőkési Károly, ATOMKI

L em ondtak  a fénynél gyorsabb  n eu trínók  „atyjai”
Lemondott tisztségéről az olaszországi Gran Sasso 
Laboratóriumban elvégzett, a relativitáselméletet meg
rendíteni látszó eredményeket produkáló Opera (Os
cillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) 
kísérleti csoport vezetője, Antonio Ereditato pro
fesszor és a kísérlet egyik koordinátora, Dario Aute- 
rio. A jelentések azt sugallják, hogy a csoport egyes 
tagjai késztették a két tudóst a döntésre, miután a 
március elején megismételt kísérlet egyértelműen bi
zonyította, hogy a szubatomi részecskék nem lépik át 
a fénysebességet. Amikor tavaly a Gran Sasso föld 
alatti laboratórium Opera-csoportja először publikálta 
eredményeit, bejelentésük rendkívüli feltűnést keltett, 
hiszen egy évszázad fizikai eredményeit, valamint a 
relativitáselméletet is megkérdőjelezte az átléphetet- 
lennek tartott sebességhatár túlszárnyalása.

„Projekt koordinátorként mindent megtettem, amit 
hatásköröm lehetővé tett a projekten belüli feszültsé

gek enyhítésére” — írta Ereditato a Le Scienze folyóirat
ban közzé tett állásfoglalásában. „Mindazonáltal amikor 
egyértelművé vált számomra, hogy ez a feszültség túl
lépte a kritikus tűréshatárt és nyílt bírálatba fordult, 
elérkezettnek éreztem az időt, hogy felajánljam a le
mondásom egy új, széles körű konszenzus érdekében. 
Az egyetlen dolog, amit szeretnék egyértelművé tenni, 
hogy ezt a lépést ne gyengeségnek vagy a nehézségek
től való megfutamodásnak fogják fel.”

Autiero elmondása szerint elkerülhetetlen volt a 
neutrínó-eredmény közzététele, mivel több forrásból 
is szivárogtatták az információkat. Ő maga nem ér
zett kényszert arra, hogy lemondjon és nem szeretné, 
ha a kísérleti hibák miatti büntetésként tekintenének 
erre a lépésére. „Nem hinném, hogy ennek üzenetér
téke lenne, máskülönben soha, senki nem fog komo
lyan dolgozni.”

http://www.newscientist.com

A legk isebb  bo lygó  nagy  m eg lep e tések e t tartogat
Kezdjük azzal, hogy a bolygó belseje más szerkezetű, 
mint azt a kutatók gondolták. A Merkúr magja — a Föl
détől eltérően -  a bolygó sugarának 85 százalékáig tart, 
és kettő helyett három rétegből áll. A bolygó legbelseje 
valószínűleg szilárd, amely körül egy folyékony vasré
teg áramlik, ezeket pedig egy harmadik, szilárd vas
kén réteg foglalja magában. Az új MESSENGER-űrszon- 
da adatait március 21-én mutatták be a Lunar and Pla
netary Science Conference rendezvényen két előadás
ban, amelyek szövege a Science folyóiratban fog meg

jelenni. Az egyik előadás a gravitációs méréseket ismer
teti, amelyek a bolygó belsejének egy új modelljéhez 
vezettek, a másik az északi hemiszféra felszínének tu
lajdonságait írja le. A Merkúr felszíne összetételének és 
sűrűségeloszlásának együttes leírása eddig nem sikerült 
a kutatóknak. A felszín sziklái nem tartalmaznak ele
gendő nehéz elemet, például vasat és titánt, hogy ma
gyarázzák a megfigyelt sűrűséget a kétréteges modell 
keretében. A harmadik, kén-vas réteg megoldja ezt a 
problémát és szolgáltatja a hiányzó tömeget. A Merkúr 

kutatói azonban nemcsak a bolygó bel
sejével foglalkoznak, hanem meg kell 
magyarázniuk a külső kérget is. A fel
szín gyűrődéseinek vizsgálata segít ab
ban, hogy a kutatók meghatározzák, ho
gyan zsugorodott a bolygó össze és hogy 
ez az összehúzódás mikor történt. A ku
tatók korábban azt gondolták, hogy a 
Merkúr hasonló a Holdhoz, de most már 
kételkednek abban, hogy gyorsan hűlt 
volna le és vált egy élettelen sziklada
rabbá. A MESSENGER-missziónak még 
nincs vége. Nemrég hagytak jóvá egy 
egyéves meghosszabbítást, és még több 
adatot várnak a Merkúrról.

http://www. sciencenews.org
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N em -exponenciális bom lások  és a rad iokarbonos (C-14) 
korm eghatározás
A radioaktív bomlást általában exponenciálisnak téte
lezik fel, és ez sok esetben igen jó leírása a jelenség
nek. Ennek ellenére a radiokarbonos kormeghatáro
zásban gyakran vannak eltérések a nyert adatok és a 
dendrokronológia (a fák évgyűrűinek leszámolásán 
alapuló módszer) által szolgáltatott adatok között. Ezt 
az eltérést hagyományosan az atmoszféra C-14 kon
centrációja változásának tulajdonítják. A Surrey Egye
tem kutatója, Philip Aston rámutatott arra, hogy a 
kvantummechanikában szigorúan exponenciális bőm-

A c é l2 0 1 2 -b e n : 4 TeV
A Chamonix-ban megtartott LHC-workshopon Steve 
Myers, a CERN Gyorsítók és Technológia igazgatója 
bejelentette, hogy ez évben a CERN prioritása a 4 TeV 
energiájú nyalábok előállítása lesz, amely energia ele
gendő luminozitást fog biztosítani az ATLAS- és CMS- 
kísérleteknek, hogy egymástól függetlenül felfedez
zék vagy kizárják a Higgs-bozon létezését.

2011 egyik nagy sikere a „squeeze” — a részecske- 
nyaláb méretének csökkentése volt a kölcsönhatási 
ponton. 2012-ben további összenyomás lesz lehetsé

lás nem lehetséges, továbbá megmutatta, hogy az 
atmoszférikus C-14 koncentráció-változás okozta ha
tások nincsenek összhangban a modellel. Lassan 
bomló izotópoknál hosszú időtartamok esetén csak 
igen kevés közvetlen kísérleti adat van a bomlási 
görbe alakjára, ezért a C-14, illetve más izotópokkal 
történt kormeghatározás adatait felül kell vizsgálni. 
Nagy szükség van tehát mind kísérleti, mind pedig 
elméleti vizsgálatokra e témában.

http:// cerncourier. com

ges a kollimátor beállításának módosításával, amely a 
Nagy Hadronütköztető teljesítményét jelentősen meg 
fogja növelni.

A nyaláb 2011. december 11-én történt leállításával 
teljes karbantartás történt, valamint számos technoló
giai újítás került bevezetésre. A 2012 februárjában 
lebonyolított kiterjedt teszteknek köszönhetően az 
LHC kész a 4 TeV energiával való működésre, miután 
2 évig már működött 3,5 TeV nyalábenergiával.

http:// cerncourier. com

A villám csapások  szabad  n eu tro n o k a t h o zn ak  létre, 
de nem  tudni, hogyan
1985-ban az akkori Szovjetunió kutatói észrevették, 
hogy valahányszor vihar haladt el a neutrondetektoruk 
felett, a megfigyelt neutronfluxus megnövekedett. Saj
nos akkoriban nem volt lehetőségük a részletesebb 
vizsgálatokra, hogy a megfigyelésen kívül bármit is 
megállapítsanak. Azóta a kutatók több lehetséges ma
gyarázattal szolgáltak. Az egyik az volt, hogy a villám- 
csapások közben keltett erős elektromos tér megvál
toztatta a kozmikus sugárzásban jelenlévő müonok 
trajektóriáit. Röviden fogalmazva ezek kozmikus su
garak, ezért nem túl érdekesek. Egy másik szerint a 
villámcsapás alatt kibocsátott gamma-sugarak neutro
nokat keltettek, vagyis fotonukleáris eseményről van 
szó. Sajnos azonban egyik sem tudta kielégítően ma
gyarázni az adatokat.

A (most már orosz) kutatók egy új kísérletet tervez
tek, amely jelentősen javított a megfigyelés pontossá
gán. Három új neutrondetektort állítottak fel, amelyek 
érzékenyek voltak az alacsony energiájú neutronokra 
-  az egyiket a föld felett, a másikat részben beárnyé
kolva egy épületben, a harmadikat pedig vastag ár
nyékolással az épület alagsorában. Ez utóbbi detektor 
mellett volt egy hagyományos, a nagyenergiájú neut

ronokra érzékeny detektor. Végül több műszerrel is 
monitorozták a vihar alatti elektromos folyamatokat, 
hogy korrelációt fedezhessenek fel azok és a neutro
nok megjelenése között. A többféle neutrondetektor
ra azért volt szükség, hogy kiszűrjék a kozmikus su
gárzás keltette hátteret. A kísérleti adatokban jól meg
figyelhetők a csúcsok az alacsony energiájú neutro
nok intenzitásában, a villámlás keltette elektromos 
kisüléssel egy időben. Sajnos a neutrondetektorok 
időbeli felbontása csak 1 perc volt, ezért nem lehetett 
részletesebb információt szerezni a neutronfluxusról. 
A kísérletek tovább folytatódnak, korszerűbb, új de
tektorok segítségével.

Jelen pillanatban a kutatások világossá teszik, hogy 
a viharokban olyan jelenségek történnek, amelyekről 
még nem tudunk, ezért alapvetően érdekesek. Azt is 
fontos azonban tudni, hogy ezek a kutatások nem fog
nak új ismeretekhez vezetni a magfizika terén, és nem 
fognak új nukleáris reaktortípusokhoz sem vezetni. 
Azonban sokkal többet fogunk tudni a villámokról, és 
önmagában az is érdekes. Az eredményekről a kutatók 
a Physical Review Letters-ben számoltak be.

http:// arstechnica .com/ science/news
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h ír e k  a z  u n iv e r z u m b ó l

Sarki fényt fo tóztak  az U ránuszon  is
Első alkalommal sikerült nem a bolygó mellett elhala
dó, hanem a Föld körül keringő űreszközön, mégpe
dig a Hubble-űrteleszkóp fedélzetén működő kamerá
val sarki fényt megörökíteni a z Uránuszon.

Laurent Lamy (Observatoire de Paris, Meudon) és 
kollégái a Hubble-űrteleszkóp 2011-es, gondosan idő
zített felvételein két alkalommal is detektálták az 
aurára fényes foltjait a bolygó nappali oldalán. (Az 
Uránusz éjszakai oldala természetesen még a HST 
számára is láthatatlan.) Ezt megelőzően a távoli sarki 
fények nyomát csak a bolygó mellett elhaladó űresz
köz, a Voyager-2 szonda műszereivel sikerült megfi
gyelni, a földi észlelési kísérletek mind eredménytele
nül végződtek. A bolygónk poláris területei felett 
megjelenő aurórával ellentétben azonban, amely akár 
órákra is zöld és bíbor színekbe boríthatja az égboltot, 
az Uránusz újonnan detektált sarki fényjelensége 
mindössze néhány percig tartott.

A sarki fény megjelenése az adott bolygó magneto- 
szférája és a napszél kölcsönhatásának a következmé
nye: a Napból folyamatosan áramló töltött részecskék 
a mágneses tér erővonalai mentén spirális pályán mo
zogva ütköznek a légkör részecskéivel, gerjesztik 
azokat, a molekulák pedig a gerjesztés megszűnése
kor fényt bocsátanak ki. A mágneses tér szerkezete 
miatt a jelenség a mágneses pólusok közelében a leg
intenzívebb, ezt jelzi a sarki fény elnevezés is. Az Urá
nuszon sarki fényre utaló nyomokat először és mind
eddig utoljára 25 évvel ezelőtt sikerült megfigyelni, 
amikor a Voyager-2 űrszonda elszáguldott a bolygó 
mellett. A „földi bázisú” detektálást nehezíti, hogy az 
Uránusz több, mint 4 milliárd kilométer távolságban 
van, illetve az, hogy a Földdel -  de még akár a Jupi
terrel és a Szaturnusszal -  összehasonlítva mágneses 
teréről csak nagyon keveset tudunk.

A forgástengelyének helyzetét tekintve az Uránusz 
igazi különc a Naprendszer bolygói között, ugyanis a

A képek az Uránusz sarki fényeit mutatják, a két tranziens folt közel 
volt a bolygó északi mágneses pólusához (L. Lamy).

planéta rotációs tengelye majdnem pontosan a pálya
síkjában fekszik, míg a többi bolygó esetében nagy 
szögben hajlik ahhoz. A kutatók úgy gondolják, hogy 
a sarki fény szokatlan megjelenési formáját részben 
ez, részben a bolygó mágneses tengelyének különle
ges állása okozza. Az Uránusz esetében ugyanis a 
mágneses tengely egyrészt nem megy át a bolygó 
középpontján, másrészt mintegy 60 fokos szögben 
hajlik a forgástengelyhez, ami extrém nagy érték pél
dául a Földnél mérhető 11 fokos eltéréshez képest. Az 
elképzelések szerint az Uránusz mágneses terének 
gerjesztésében és a fenti sajátosságok kialakításában 
nagy szerepet játszik egy, a bolygó belsejében találha
tó sós óceán.

A 2011-ben lefényképezett poláris fényjelenségek 
nem csak a földi sarki fényektől különböznek, hanem 
az Uránusznak a Voyager-2 szonda által korábban 
detektált auróráitól is. Amikor az űreszköz évtizedek
kel ezelőtt elrepült a bolygó mellett, az Uránusz a 
napfordulójának közelében volt, forgástengelye a 
Nap fele mutatott, ezért mágneses tengelye nagy szö
get zárt be a napszél irányával, így az akkori magne- 
toszférája sok hasonlóságot mutatott a Földével. 1986- 
ban a sarki fények sokkal tovább fennmaradtak, mint 
tavaly, és főleg a bolygó éjszakai oldalán voltak meg
figyelhetők. Most sajnos nincs információnk arról, 
hogy a sötét oldalon párhuzamosan egyáltalán jelent- 
keztek-e, s ha igen, milyen fényjelenségek. A mostani 
felvételek akkor készültek, amikor a bolygó a napéj
egyenlőség közelében járt, és forgástengelyének 
egyik fele sem nézett a Nap felé, a tengely majdnem 
merőlegesen állt a napszél irányára. A mágneses és a 
forgástengely által bezárt nagy szög azt okozza, hogy 
a napéjegyenlőség körüli periódusokban mindkét 
mágneses pólus (uránusz)naponta egyszer a Nap felé 
néz, ami Lamy szerint teljesen más típusú aurórát 
eredményez, mint a napforduló körüli időszakban.

A sarki fények lefényképezése a szerencsén kívül a 
gondos tervezésnek is köszönhető. 2011 novemberé
ben a Nap, a Föld, a Jupiter és az Uránusz közel egy 
vonalban álltak, így a Napból kiáramló részecskefel
hők a Föld mellett elhaladva a Jupiter, majd az Urá
nusz felé folytatták útjukat. Amikor 2011 szeptembe
rében a Nap több nagy részecskekitörést produkált, a 
kutatók a bolygónk körül keringő műholdak mérései 
alapján határozták meg, hogy a kidobódon anyag 2-3 
nap múlva pontosan mikor érte el a Föld környezetét. 
Két héttel ezután a napszél 500 km/s-os sebességgel 
elhagyta a Jupitert is, és a számítások szerint a töltött 
részecskék árama 2011 november közepére kellett, 
hogy elérje az Uránuszt, így akkorra időzítették a 
Hubble megfigyeléseit is.

Az eredményeket részletező szakcikk a Geophysi
cal Research Letters című folyóiratban jelent meg.

Kovács József
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H úsz k ilom éter m agas p o rö rd ö g ö t fo tóztak  a M arson

A NASA Mars Reconnaissance Orbiter keringő egysé
ge egy 20 km magas, 70 méter széles porördögöt fotó
zott a z Amazonis Planitia területen, a vörös bolygó 
északi részén 2012. március 14-én.

A Földön és a Marson is előforduló úgynevezett por
ördögök örvénylő levegőoszlopok, amelyek az általuk 
a talajról felragadott por miatt láthatók. A tornádókkal 
ellentétben a porördögök tipikusan tiszta napokon 
keletkeznek, amikor a napsugárzástól fűtött talaj felme
legíti a felette lévő levegőt. Megfelelő feltételek esetén 
a talajtól energiát nyert levegő a felfelé áramlás során a 
felette található hidegebb rétegekkel való találkozáskor 
forgásba jön, létrehozva így az örvényt. A felvétel az 
északi félteke késő tavaszi periódusában készült, két 
héttel a nyári napforduló előtt, abban az időszakban, 
amikor az északi rész közepes szélességeit legerőseb
ben melegíti a napsugárzás.

A Mars Reconnaissance Orbiter hat műszerrel 2006 
óta vizsgálja a vörös bolygót. A mostanra már meghosz- 
szabbított küldetés során az űreszköz folytatja az ősi 
Marson uralkodó környezeti feltételekre utaló nyomok 
kutatását, illetve azt vizsgálja, hogy a szél, a meteorbe
csapódások és a szezonális fagyok hogyan alakítják ma 
a bolygó felszínét. Az MRO több adatot szolgáltatott 
már a Marsról, mint az összes többi felszíni és keringő 
egység összesen. A HiRISE (High Resolution Imaging

A NASA Mars Reconnaissance Orbiter keringő egységének HiRISE 
kamerája által 2012. március 14-én a Mars Amazonis Planitia nevű 
északi területén lefotózott porördög magassága körülbelül 20 km, 
szélessége azonban mindössze 70 méter (NASA/JPL-Caltech/UA).

Science Experiment) műszer által rögzített és nemrégi
ben közzétett majdnem 22 ezer felvétel a http://hirise. 
lpl.arizona.edu oldalon érhető el. Mindegyik kép né
hány négyzetkilométeres területet fed le, és asztalnyi 
méretű alakzatok már felismerhetők rajtuk.

Kovács József

M illiárdnyi lakható  kőzetbo lygó  lé tezhet a T ejú trendszerben
A z ESŐ HARPS spektrográfjával végzett felmérés alap
ján  a Földünknél nem sokkal nagyobb kőzetbolygók 
óriási számban fordulhatnak elő a Tejútrendszerben 
halvány vörös törpecsillagok lakhatósági zónájában.

Egy nemzetközi kutatócsoport az ESŐ 3,6 méteres 
teleszkópján üzemelő HARPS bolygókereső spektro
gráffal végzett felmérés segítségével azt vizsgálta, hogy 
a Tejútrendszer csillagainak mintegy 80%-át kitevő vö
rös törpék körül milyen gyakorisággal találhatók boly
gók. A Xavier Bonfils (IPAG) által vezetett csapat meg
állapította, hogy ezen objektumok körülbelül 40%-a 
rendelkezik szuperföld méretű kőzetbolygóval, ami 
ráadásul a csillag lakhatósági zónájában kering. A vörös 
törpék nagy száma miatt — mintegy 160 milliárd van 
belőlük a Tejútrendszerben — ez viszont azt is jelenti, 
hogy csak a saját galaxisunkban az élet hordozására 
alkalmas bolygók is sok milliárdnyian lehetnek.

A hat évig tartó felmérés során 102 darab, gondo
san szelektált vörös törpe spektrumát monitorozták, 
amelynek eredményeként 9 darab szuperföldet -  ezek 
tömege 1 és 10 földtömeg közé esik -  fedeztek fel, 
közülük kettő a csillaga (Gliese 581 és Gliese 667 C) 
lakhatósági zónájában kering. A mérések alapján a 
kutatók nem csak a bolygók tömegét és pályaparamé
tereit tudták meghatározni, de az összes rendelkezés
re álló adat kombinálásával azt is meg tudták becsül

ni, hogy különböző típusú bolygók milyen gyakori
sággal fordulhatnak elő a vörös törpecsillagok körül. 
Azt találták, hogy szuperföldek az M színképtípusú 
törpék mintegy 40%-a körül lehetnek.

Az új becslés alapján a Nap mintegy 30 fényéves 
környezetében, azaz a közvetlen kozmikus szomszéd
ságunkban körülbelül százra tehető a vörös törpék 
lakhatósági zónájában keringő szuperföldek száma. A 
csoport egyik tagja, Stéphane Udry (Geneva Observa
tory) magyarázata szerint a kisebb energiakibocsátás 
miatt ez a zóna jóval közelebb van a csillaghoz, mint 
a Naprendszer esetében és a folyékony víz ugyan 
rendelkezésre állhat ezeken a bolygókon az általunk 
jelenleg ismert életformák kialakulásához, ezek meg
jelenésének valószínűségét azonban nagyban csök
kenti, hogy a vörös törpéket erős flertevékenység jel
lemzi, ami intenzív ultraibolya- és röntgensugárzással 
áraszthatja el a közel keringő bolygókat.

A csoport egyik tagja, Xavier Delfoss (IPAG) szerint a 
következő feladat az, hogy a közeli vörös törpék körül 
előrejelzett szuperföldek közül minél többet azonosít
sunk a HARPS, illetve a közeljövő hasonló, vagy még 
pontosabb műszereinek segítségével.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrono
my & Astrophysics című folyóiratban fog megjelenni.

Kovács József
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Áttekintjük a fénynél gyorsabb neutrínók előéletét, 
látszólagos megfigyelésük és azok cáfolata történetét, 
valamint a hozzá fűzött értelmezési lehetőségeket. 
Megmutatjuk, bizonyos esetekben, a tudomány fejlő
dése szempontjából milyen hasznos lehet az ilyen -  
egyébként hibásnak bizonyuló -  kísérleti eredmény.

Neutrínókísérletek

A neutrínófizikát története során végig rejtélyek kísér
ték és kísérik ma is, az olvasó részletes leírást talál 
Fényes Tibor cikkében [1], Pauli már eleve azért ve
zette be, mint észlelhetetlen semleges részecskét 
neutron néven, hogy rendbehozza az energiamegma
radást az atommagok béta-bomlásaiban. Később, ami
kor előkerült az igazi neutron, Fermi lekicsinyítette 
olaszul neutrínóvá.. A neutrínókon végletes a gyenge 
kölcsönhatás paritássértése: gyakorlatilag csak balra 
(a mozgásirányával ellenkező irányban) polarizált 
neutrínók és jobbra polarizált antineutrínók léteznek. 
Sokáig azt hittük, hogy nincs tömegük. Egymásba 
alakulásuk, a neutrínóoszcilláció felfedezése vezetett 
a nullánál nagyobb tömegük felismeréséhez.

A neutrínóoszcilláció megfigyelése megoldotta a 
neutrínófizika számos rejtélyét. Tisztázta, hogy azért 
látunk a várakozásnál sokkal kevesebb elektron-neut
rínót a Nap atommag-reakcióiból és müon-neutrínót a 
légkörrel kölcsönhatásba lépő kozmikus sugarakból, 
mert a háromféle töltött leptonhoz (elektron, müon és 
tau-lepton) tartozó neutrínófajta egymásba tud repü
lés közben alakulni. A számos működő neutrínókísér
let ( 1. ábra) közül három földi távolságokon tanul

mányozza a neutrínóoszcillációt: részecskegyorsító
ban előállított müonneutrínó-nyalábot irányítanak a 
néhányszáz km-re fekvő, föld alatti észlelőrendszer
hez. Amerikában a Fermilab a 735 km-re, a Soudan- 
bányában elhelyezett MINOS-detektorhoz1 (2. ábra), 
Japánban a KEK-laboratórium a 295 km-re fekvő Ka- 
mioka-bánya Super-Kamiokande2 detektorához (3. 
ábra, azon figyelték meg 15 éve először a neutrínó
oszcillációt), a Genf melletti CERN pedig a 732 km-re, 
Rómától délre fekvő Gran Sasso föld alatti laborató
rium felé.

A neutrínóoszcilláció felvet egy újabb problémát. 
Általában akkor következik be keveredés két részecs
keállapot között, ha a tömeg-sajátállapotuk nem egye
zik valamelyik kölcsönhatáshoz tartozó sajátállapo
tukkal. A neutrínó azonban a Standard modell értel
mében csak a gyenge kölcsönhatásban vesz részt. A 
Standard modell egyenleteibe a tömegeket mestersé
gesen csempésszük be (és annak örülünk, hogy a 
Higgs-mechanizmus ezt egyáltalán lehetővé teszi). Ha 
ezt úgy tesszük, hogy a gyenge és a tömeg-sajátálla- 
potok különböznek, akkor nincs szükség ötödik erő
re, hogy felbontsa a neutrínó állapotait.

A neutrínóoszcilláció felfedezése tehát úgy értel
mezhető, hogy a neutrínóknak van tömege. Ezzel 
kapcsolatban érdekes kérdés, hogy mekkora a neutrí
nók sebessége. Amíg feltételezzük, hogy a neutrínók 
tömege zérus, a speciális relativitás elve szerint sebes-

1 Main Injector Neutrino Oscillation Search, remek fantázianeve
ket találunk ki.
2 Kamioka Nucleon Decay Experiment, eredetileg a protonbomlás 
ellenőrzésére.
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1. ábra. Neutrínókísérletek bányában, alagútban, víz és jég alatt, reaktorok közelében. A föld vagy vízréteg csökkenti a légkörből és a 
Napból jövő töltött részecskék hatását, a víz vagy jég egyben észlelőközegként szolgál Cserenkov-sugárzás segítségével.

ségük üres térben a vákuumbeli fénysebességgel lesz 
egyenlő. Véges tömegű részecske a relativitás elvéből 
következően nem érheti el a fénysebességet, bár azt 
tetszőlegesen megközelítheti, miközben energiája 
minden határon túl növekszik.

Részecskék mérésének hagyományos módja adott 
távolság berepüléséhez szükséges idejük (time of 
flight = ToF) megmérése. Az ilyen mérés viszonylag 
egyszerű, amíg a részecske sebessége nem nagy: nem 
túl nagy távolságot, illetve nem nagyon rövid időt 
nagy pontossággal tudunk mérni; a kettő hányadosa 
megadja a sebességet. Ha viszont a részecskesebesség 
nagyon nagy, akkor vagy nagyon nagy távolságot, 
vagy nagyon rövid időt, vagy egyszerre mindkettőt 
igen pontosan kell tudnunk mérni. Sokáig ez tette 
nehézzé a fénysebesség pontos meghatározását is. A

2. ábra. A MINOS (Main Injector Neutrino Oscillation Search) kísér
let észlelőrendszere a Soudan-bányában.

múlt század második felében már nem is erre a mód
szerre alapuló mérésekkel sikerült olyan pontosan 
meghatározni a fény sebességét üres térben, hogy 
Bay Zoltán javaslatára a fény által a másodperc 
299 792 458-ed része alatt megtett út lett a méter meg
határozásának alapja (1. táblázat).

3. ábra. Technikusok ellenőrzik a Super-kamiokande detektor foto- 
elektron-sokszorozóit töltés közben. A detektor érzékelő közege 
50 000 tonna szupertiszta víz, amelyben a neutrínók ütközése Cse- 
renkov-fényt kelt.
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1. táblázat
A vákuumbeli fénysebesség meghatározásának időrendi története

Év kutatók mérés módja c (km/s)

1675 Römer és Huygens Io periódusából 220000

1729 James Bradley asztronómiai fényelhajlásból 301000

1849 Hippolyte Fizeau ToF forgó tárcsával 315000

1862 Léon Foucault ToF forgó tükörrel 298 000±500

1907 Rosa és Dorsey elektromágneses állandókból 299710±30

1926 Albert Michelson ToF forgó tükörrel 299 796±4

1950 Essen és Gordon-Smith üregrezonátorral 299792,5±3,0

1958 K. D. Froome rádió-interferometriával 299792,50±0,10

1972 Evenson és mtársai. lézer-interferometriával 299792,456210,0010

1983 17. Mérésügyi Konferencia méter meghatározása 299792,458 (pontos)

A MINOS-kísérlet 2007-ben közölte [2], hogy az 
oszcilláció tanulmányozása mellett megmérték a neut
rínók sebességét. A neutrínók a vákuumbeli fényse
bességgel számítotthoz képest 126 ± 32 (stat) ± 64 
(sziszt) ns-mal (1 ns = 10“9 s) gyorsabban tették meg a 
735 km-t, mint a fény vákuumban. Az első bizonyta
lanság statisztikus, tehát az észlelt neutrínók számától 
függ, a második szisztematikus, azaz a kísérlet mérési 
és adatelemzési technikájából következik. A végered
ményhez a kétféle bizonytalanságot a statisztika sza
bályai szerint összegezzük. A számokból látszik, hogy 
az adatgyűjtést nem volt értelme folytatni, hiszen a 
statisztikus bizonytalanság már csak a fele volt a szisz- 
tematikusnak. A MINOS neutrínóinak a fényhez viszo
nyított sebességkülönbsége

-  = (5,1±2,9) • 1CT5 > 0 c

volt. Eszerint vv nagyobb, mint a fénysebesség, de 
csak kétszeres mérési bizonytalanságon belül, tehát 
nem szignifikánsan, és a kísérletezők konklúziója az

4. ábra. Az SN1987A szupernóva képe a Tarantula csillagköd szélén.

volt, hogy megerősítették: a 
neutrínók közel fénysebes
séggel terjednek.

20 évvel korábban már tör
tént ilyen sebességmérés. Az 
1987A szupernóva [31 neutrí
nóit néhány órával a felvillaná
sa előtt észlelték a működő 
nagy detektorok, a japán Ka- 
miokande és az amerikai IMB- 
kísérlet.3 Szupernóvák esetén a 
keletkező neutroncsillag fel
szabaduló kötési energiája túl
nyomórészt neutrínók formájá
ban távozik: a Nagy Magellán- 
felhőben, 168000 fényévre le
vő 1987A esetében ez mintegy 
~1058 db, (E j ~ 10-15 MeV 
energiájú elektron-neutrínót 
jelentett, amelyek fele az első 

1-2 s, a többi 10-100 s alatt lép ki. 1987 február 23-án a 
2140 tonnás Kamiokande hajnali 2 óra 52 perckor a jel
lemző hátteret, 1 neutrínót észlelt 10 s-ként, 7 óra 35 
perckor pedig 11 neutrínót 13 s alatt; a jóval nagyobb 
tömegű, 6000 tonnás IMB 2 óra 52 perc körül nem ész
lelt neutrínót, 7 óra 35 perckor viszont 8 neutrínót 4 s 
alatt. A szupernóva fényjele késve érkezik, mivel a 
neutrínók gyakorlatilag akadálytalanul lépnek ki, amíg 
a hőnek ki kell verekednie magát a felrobbant csillag 
anyagából: az SN1987A fénypontját még másfél évig 
látni lehetett (4. ábra). Az SN1987A tanulmányozása 
ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy a neutrínók 
sebessége nagyon pontosan egyezik a fényével vá
kuumban:

vv = (1 + 8) c, ahol |S | < 10'9.

Az OPERA-kísérlet

Az OPERA-kísérlet4 5 2011. szeptember 21-én kiszivá
rogtatta, majd másnap bejelentette, hogy fénysebes
ségnél gyorsabb (8 = 2,5 -10-5) neutrínókat észleltek 
a CERN5 és az olaszországi Gran Sasso Nemzeti Labo
ratórium között (732 km). Beküldtek egy részletes 
cikket [4] a nagyenergiás fizika elektronikus könyvtá
rába és előadást tartottak róla a CERN-ben. Az OPE- 
RA-kísérletet is a neutrínóoszcilláció vizsgálatára épí
tették, az eredeti célja a müon-neutrínó tau-neutrínó- 
vá alakulásának kimutatása volt. Igen érdekes a mérő- 
berendezés szerkezete (5. ábra)-, két egyforma mo
dulból áll, bennük szcintillációs lapszámlálók válto
gatják egymást fotoemulziós lemezekkel. Amikor a 
szcintillátor jelzi, hogy tau-neutrínóra valló esemény 
történt, a megfelelő fotoemulziós lemezeket kiemelik,

3 Irvine-Michigan-Brookhaven együttműködés.
4 Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus.
5 CNGS, CERN Neutrinos to Gran Sasso, CERN-neutrínók Gran 
Sasso felé.
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5. ábra. Az OPERA-kísérlet a Gran Sasso föld alatti laboratóriumban.

kiolvasásra elviszik, majd idővel -  törölve -  visszarak
ják. A szcintillátor gyors, a fotoemulziónak kitűnő a 
képalkotása. A CNGS és az OPERA három évi műkö
dése alatt sikerült is azonosítaniuk egy tau-neutrínót 
(6. ábra).

A fénynél gyorsabb neutrínók megfigyelését tudo
mányos körökben igencsak kétkedve fogadták. Az 
utóbbi évtizedekben számos esetben megjelent hír
adás a részecskefizika addigi tapasztalatainak ellent
mondó kísérleti eredményről, amely később rendre 
hamisnak bizonyult (dibarionok, pentakvarkok, kü
lönböző Higgs-bozonok és más egzotikus részecskék). 
A kiszivárogtatás miatt a CERN főigazgatója körlevelet 
küldött a CERN 13 000 kutatójának mértéktartást kérve 
a témára vonatkozó nyilatkozatokban. Kiadta továbbá 
a következő közleményt: „Engedélyeztem a CERN-i 
előadást, mert a laboratóriumnak kötelessége az [OPE
RA] együttműködésnek lehetővé tenni, hogy a tudo
mányos közösség elé tárja megvitatásra, amit látott.” 
Az OPERA-kísérlet 200 résztvevője közül 175 jegyezte 
a cikket (a többi nem adta hozzá a nevét); közölték, 
hogy fél évet töltöttek a kísérlet ellenőrzésével, de 
nem találtak hibát rajta. Igazából a hibát csak még fél 
évvel később találták meg: valószínűleg egy hibás op
tikai csatolás okozott mintegy 70 ns késlekedést az 
órákat összehangoló szinkronjelen, ami a neutrínók 
látszólagos beérkezési idejét ugyanannyival korábbra 
tolta. Az OPERA sebességmérése a következőképpen 
működött. A CERN SPS (szuper-proton-szinkrotron) 
gyorsítója protonokat lő egy céltárgyba és az atomma
gokon történő szóródás elektromosan töltött pionokat, 
a legkönnyebb mezonokat kelt. A pionok 1 km hosszú 
vákuumvezetékben repülnek és elbomlanak müonra 
és müon-neutrínóra, rc* —> A megmaradt pionokat
elnyeletik anyagban, az erős kölcsönhatás hiánya miatt 
sokkal nagyobb áthatoló képességű töltött müonokat 
a CERN-ben elhelyezett detektorokon átrepülve azo
nosítják és utána szintén lefékezik. A nagyenergiás 
pion bomlásakor a müont és a neutrínót előre löki ki, 
de a müon bomlása előtt lelassul, és a |d+ —» e' ve, il
letve u“ —» e V V reakció neutrínói szétszóródnak.• e \í
Az OPERA-kísérlet felé irányított néhány centiméter

6. ábra. Az OPERA-kísérlet által azonosított esemény tau-neutrínó 
keletkezésével. Ez annak bizonyítéka, hogy a müon-neutrínó való
ban át tud alakulni tau-neutrínóvá [51.

átmérőjű nyaláb tehát gyakorlatilag kizárólag müon- 
neutrínót tartalmaz. Mire Gran Sassóig ér, a becslések 
szerint több km-re szétterül és várhatóan részben más 
neutrínókká alakul, azonban az OPERA csak a müon- 
neutrínókra összpontosított a repülési idő mérése so
rán. A CERN SPS gyorsítója a nagyenergiájú protono
kat 10 gs hosszú csomagokban küldte a céltárgyra, 
tehát ugyanilyen hosszú neutrínócsomag indult Gran 
Sasso irányába.

A neutrínók repülési idejét a protonok indítása és a 
neutrínók észlelése között mérték, a gyorsítónál és az 
OPERA-kísérletnél elhelyezett atomórákkal, amelyek 
szinkronizálását a GPS-rendszer segítségével folyama
tosan ellenőrizték (7. ábra). A távolság és az idő mé
rését svájci és római geodéziai szakemberek végezték 
és a német mérésügyi hivatal ellenőrizte. Az időmérés 
fő szisztematikus bizonytalansága abból eredt, hogy 
az időszinkronizálás fényjeleit a földfelszínen levő 
GPS-vevőből el kellett juttatni az 1400 m mélyen fek
vő Gran Sasso laboratóriumba.

Az órát a protonok kilökő mágnese indította. Ez a 
lehető legpontosabb módszer, hiszen a részecskenya
láb energiája 450 GeV volt, mélyen relativisztikus pro
tonokkal és pionokkal, a neutrínó keletkezéséig a 
fény vákuumbeli sebességéhez rendkívül közeli se
bességgel. Nagyon keveset számított tehát az időmé
résben, hogy a 730 km-ből az első km-t másik ré
szecske teszi meg fénysebességgel.

A kísérletezők azt kapták, hogy a neutrínók 57,8 + 
7,8 (stat.) ± 7,4 (sziszt.) (azaz a hibaforrásokat össze
gezve 58±10) ns-mal előbb érkeznek, mint azt a fény- 
sebességből várni lehet. Az OPERA neutrínói alapján 
könnyű kiszámítani, ha a neutrínók sebessége állan
dó, akkor a 168000 fényévre levő SN1987A hasonló 
neutrínóinak, vagy legalább egy részüknek 4 évvel
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korábban kellett volna érkezniük. Az 1980-as évek 
elején két nagy neutrínódetektor működött, a szovjet 
Baksan és az amerikai IMB, de egyik sem észlelt a 
szokásosnál nagyobb neutrínóáramot akkoriban. A 
Baksan 1980 és 1986 között átlagosan 0,16 neutrínót 
észlelt naponta, az IMB pedig 2 neutrínót, amíg az 
SN1987A 1987. február 23-i kitörésekor a Baksan 5 
neutrínót 9 s alatt, az IMB pedig 8 neutrínót 4 s alatt. 
Ilyenkor mutatkozik igazán meg a részecskefizikai 
eseményregisztrálás óriási előnye: ha valami érdekes 
történik az észlelőrendszerben, minden adatot fel
írunk és tárolunk, tehát évtizedekkel később is ellen
őrizni lehet, mi történt.

Jelentős volt azonban a különbség a szupernóva- és 
a gyorsítós kísérletek körülményei között. A szupernó
va elektron-neutrínókat bocsátott ki, a gyorsító müon- 
neutrínókat, a szupernóva neutrínói sokkal kisebb, 
MeV-es energián, vákuumban repülnek, amíg a gyorsí
tók GeV-es neutrínókat röptetnek földkéregben.

Az OPERA-eredmény értelmezése

Az első reakció mindkét alapvető társadalmi közösség
re jellemző volt. Az újságok szerint: Megdőlt a relativi
táselmélet! A tudományos közösség reakciói általában 
kételkedést tükröztek, szinte valamennyien azt gondol
tuk: Ez lehetetlen, biztosan hibás a mérés! Ennek meg
felelően a fizikusok közleményei általában (1) hibát ke
restek a kísérletben, (2) ellentmondásokat mutattak ki a 
korábbi elméleti és kísérleti munkákkal, és (3) ellenőr
ző kísérleteket javasoltak. Persze óhatatlanul felmerül a 
gondolat: Mi van, ha mégis igaz?, tehát volt aki (4) 
megpróbálta beilleszteni a fizika világképébe, amelyet 
persze ehhez meg kellett változtatni.

bizonytalanság tehát ésszerűnek tűnt fel. A nemzetközi 
irodalomban megjelent néhány nevetséges kifogás: egy 
szerző, például, azt állította, hogy a GPS-műhold moz
gása a Genf-Gran Sasso vonal mentén okozhatott 60 
ns-os eltérést, egy másik pedig az ide-oda cipelt atom
órák menet közbeni elállítódásával próbálta a különb
séget magyarázni, de a GPS-műholdak különböző irá
nyokban repülnek, az időmérésüket még a gravitációs 
potenciál változásának hatására is korrigálják, az atom
órákat pedig folyamatosan szinkronizálták. Másik lehet
séges ellenvetés volt a távolság hőmérsékletfüggése a 
Föld felszínén és mélyén. Ezzel szemben télen és nyá
ron azonos különbséget mértek és a GPS-rendszer az 
eurázsiai kontinenshez rögzített koordinátarendszert 
használ, tehát mindettől független.

Végül, mint látjuk, a hibát maguk a kísérletezők 
találták meg, fél évvel a bejelentés után, és azt köve
tően a kísérlet két vezetője, a szóvivő (így hívják a 
nagy együttműködések választott vezetőit) és az adott 
analízist végző csoport fizikai koordinátora lemondott 
tisztségéről. A hivatalos közlemény két technikai 
problémát említett, a szóbeszéd pedig egy optikai 
kábel nem megfelelő érintkezése következtében fellé
pő késleltetést emlegetett.

Elméleti és kísérleti ellenvetések
A Cohen-Glashow-hatás: fékezési sugárzás

Az OPERA bejelentése után szinte azonnal megje
lent Cohen és Glashow cikke [6], amely Coleman és 
Glashow korábbi klasszikus közleménye nyomán 
kifejtette, hogy egy fénynél gyorsabb neutrínó gyenge 
kölcsönhatásban, a Cserenkov-sugárzáshoz hasonló
an, elektron-pozitron párok keltésével nagyon gyor
san veszítene energiát, és az teljesen eltorzítaná a 
mért energiaeloszlásokat. Az OPERA közelében levő

Hiba a kísérletben

Az egyik azonnali ellenvetés 
az OPERA megfigyelése ellen 
az volt, hogyan lehet 10 ns 
pontossággal megállapítani 
egy 1000-szer olyan hosszú ré
szecskecsomag érkezését. A 
CERN ezért 2011 végén két hé
tig egészen rövid, mindössze 
3 ns-os impulzusokat küldött 
Gran Sasso felé, és azok is 
megerősítették a közel 60 ns- 
os sietést.

Mint említettük, az OPERA- 
kísérlet nagyon pontosan leírta 
a mérési módszert, és az igen 
gondosan végrehajtott, helyes 
mérésnek tűnt. Az idő és a tá
volság mérését szakemberek 
ellenőrizték. A távolság méré
sénél kimutatták a laboratórium 
cm-es eltolódását egy földren
gés következtében, a 20 cm-es

7. ábra. Az OPERA-kísérlet időmérési rendszere. Az időmérést a protoncsomag belövése indítja és a 
neutrínó észlelése állítja le. Az atomórákat GPS-műholdak segítségével szinkronizálják. A neutrínó
észlelések időbeni eloszlását a mért protoneloszlás görbéjével illesztik (az ábra mindkettőt mutatja 
kicsinyítve), így határozzák meg a neutrínók átlagos érkezési idejét a protonok indításához képest.
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ICARUS-detektor6 fizikusai ellenőrizték és nem láttak 
ilyen részecskéket. Ráadásul a szerzők becslése sze
rint a 12,5 GeV-nél nagyobb energiájú müon-neutrí- 
nóknak el kellene tűnnie emiatt, de sok-TeV-eseket is 
látni a kozmikus sugarakban. Az a tény, hogy az An
tarktisz jegébe süllyesztett IceCube-kísérlet 500 km 
fölötti távolságról érkező, 100 TeV fölötti energiájú 
neutrínókat észlelt, a neutrínók és a fény vákuumbeli 
sebességének különbségét

c

értékre korlátozza, amely 6 nagyságrenddel kisebb az 
OPERA által megfigyeltnél.

A Cohen-Glashow-cikk csaknem ugyanannyi hi
vatkozást kapott, mint az eredeti OPERA-közlemény, 
egészen komoly hatása volt a neutrínófizikára. Gon
dolatmenetüket követve számos kísérleti és elméleti 
ellenőrzési javaslat született az OPERA-hatásra.

Neutrínóoszcilláció
Neutrínóoszcillációt mindhárom fajta neutrínó kö

zött megfigyelték, és a kísérletek szerint közöttük a 
tömegkülönbség nagyon kicsi,

|m2. - mj\ ~ 10"3-10"4 eV2.

Még a Los Alamos-i LSND-kísérlet7 által megfigyelt, de 
más kísérlet által meg nem erősített negyedik-féle 
{steril: töltött leptonhoz nem kapcsolódó) neutrínó 
nagyobb tömegkülönbsége sem elegendő a fénynél 
gyorsabb mozgáshoz. Egyébként is nagyon nehéz 
megmagyarázni a fénynél gyorsabb müon-neutrínó és 
fénynél lassúbb elektron-neutrínó egymásba alakulá
sát, de még a fénynél gyorsabbakét is egymás között. 
Ráadásul a MINOS-kísérlet megállapította, hogy az 
eredetileg tiszta müonneutrínó-nyaláb a MINOS távoli 
detektorához érve 34%-ban elektron-neutrínóvá válto
zott az érkezési idők különösebb torzulása nélkül. 
Megjegyezzük, hogy az SN1987A szupernóva fénynél 
gyorsabb neutrínóinak — ha voltak is -  időben annyira 
szét kellett terülniük, mire hozzánk elértek, hogy le
hetetlen lett volna észlelni őket, az tehát, hogy az 
SN1987A-ból nem láttunk olyanokat, önmagában nem 
cáfolja, hogy az elektron-neutrínók egy része a fény
nél gyorsabban haladhatna.

Ellenőrző kísérletek

Az általános vélekedés szerint addig nem szabad elfo
gadni az OPERÁ-éhoz hasonló eredményt, amíg azt 
másik független kísérlet meg nem erősíti. Erre kitűnő 
példa a már említett LSND-kísérlet, amely több, mint 
20 éve egy negyedik típusú neutrínót figyelt meg: azt 
eddig sem megerősíteni, sem megcáfolni nem sike
rült, tehát általános kétkedés övezi.

6 Imaging Cosmic and Rare Underground Signals.
7 Liquid Scintillator Neutrino Detector.

tc-  t, (ns)
8. ábra. A CNGS-neutrínók érkezési ideje az OPERA és az ICARUS-de- 
tektorhoz a vákuumbeli fénysebességhez viszonyítva [7]. Az OPERA 
neutrínói a fénysebesség alapján vártnál 60 ns-mal korábban érkeztek, 
amíg az ICARUS-éi a fénysebességnek megfelelő repülési idővel.

A japán Tokaiban8 épült J-PARC-laboratórium9 T2K- 
kísérlete10 közölte, hogy az időmérésük nem elég pon
tos ehhez, de a MINOS meg akarta ismételni az sebes
ségmérést. Több más javaslat is született. A jelen cikk 
szerzői, például javasolni szándékoztak egy rövid 
távolságú, 2 km-es kísérletet, ahol a neutrínók mellett 
fény is futna, lehetővé téve a közvetlen összehasonlí
tást, a bizonytalanság túlnyomó része ugyanis a GPS- 
szinkronizációból és az időmérés hosszú optikai ká
beleiből származik. Mindez, természetesen, okafo- 
gyottá vált, amikor az OPERA tudósított a mérési hi
báról, és az OPERA-detektorhoz igen közel fekvő 
ICARUS-kísérlet közölte [7], hogy analizálták a tavaly 
októberi CNGS-adatokát és az OPERÁ-val ellentétben 
azt kapták, hogy a neutrínók a fénysebességnek meg
felelően érkeztek meg (S. ábra).

Technikai jellegű ellenőrzést is végeztek 2012 már
ciusában és az eredményeket a Gran Sasso laborató
riumban rendezett szemináriumsorozatban foglalták 
össze [8]. Az OPERA és szomszédos LVD-kísérlet11 
együttműködve összehasonlította a vízszintesen be
eső, mindkét detektort egymás után megszólaltató, 
nagyenergiás kozmikus müonok időzítését a két de
tektorban, és azt kapták, hogy az időzítési különbség 
a két rendszer között 2008 augusztusa és 2011 de
cembere között A t = -73±9 ns-mal különbözött a 
2008. augusztus előtt és a 2012-ben mértnél, tehát az 
OPERA-rendszer a CNGS-adatgyűjtés folyamán -  va
lószínűleg a felfedezett laza kábelkapcsolat miatt -  
At-vei korábbi időket mérhetett, mint előtte és utána. 
Az OPERA maga is végzett technikai ellenőrzést és az 
megerősítette az LVD eredményét: a laza kábel kija
vítása visszavitte 2012-ben az időzítést a 2007 előtti 
szintre.

8 Nem tévesztendő össze a borvidékünkkel.
9 Japan Proton Accelerator Research Complex.

10 Tokai to Kamioka, 295 km-es neutrínóröptetés.
11 Large Volume Detector, ugyancsak Gran Sassóban.
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Értelmezés új fizika feltételezésével

Ha egyszer elfogadjuk a fénynél gyorsabb neutrínók lé
tezését, sok kérdés merül fel. Megtaláltuk volna az el
méletileg már régen leírt, fénynél gyorsabb részecské
ket, a tachionokat? Vajon lokális vagy globális a hatás? 
Függ-e a térbeli távolságtól vagy iránytól, az időtől, a 
neutrínó fajtájától, a közvetítő közegtől, vagy egyéb 
anyagi körülménytől? Vagy esetleg egy olyan újabb köl
csönhatás, ötödik erő következménye, amely csak a 
neutrínókhoz kötődik? Ha az utóbbi, mi lehet az ötödik 
erő forrása? Esetleg magához a Földhöz, annak anyagá
hoz kötődik? A továbbiakban összefoglaljuk az iroda
lomban található főbb gondolatokat; sajnos, a számtalan 
hivatkozásra nincs a cikkünkben hely, ahhoz kéretik a 
nemzetközi irodalmat tanulmányozni [9]. Az áttekinté
sünk célja azt bemutatni, hogy még egy téves kísérlet
nek is lehet jótékony hatása a tudomány fejlődésére.

Tachionok?
Közlemények tucatjai mutatták meg, hogy ellent

mondáshoz vezet, akármilyen tachionos, fénynél 
gyorsabb neutrínót feltételezünk. A hipotetikus, fény
nél gyorsabb részecskék, a tachionok annál nagyobb 
sebességűek, mennél kisebb az energiájuk, a fényse
bességet végtelen energián közelítik meg, a méréssel 
ellentétben tehát a különböző energiájú müon-neutrí- 
nóknak különböző időkülönbséggel kellett volna 
megérkeznie. Másik érv a tachion-neutrínó ellen ener
gia-alapú: az OPERA-mérte sebességű tachion tömege 
100-130 MeV/c2 kellene, hogy legyen, de az adott 
pionbomlásban a töltött müon kibocsátása után leg
feljebb 40 MeV marad egy tachionszerű neutrínóra.

A tachionok sebessége energiafüggéséből az követ
kezne, hogy ha a CNGS 10 GeV körüli neutrínói 730 km- 
en 60 ns-mal korábban érkeztek, akkor az SN1987A 
neutrínóinak 137000 évvel kellene korábban, tehát 
esélytelen az észrevételük. Ha azonban a különböző faj
ta neutrínók között csak az egyik tachionos, az a nagy 
tömegkülönbség miatt nem oszcillálhat a többivel.

Ötödik erő, távolságfüggés?
Feltételezhetjük, hogy az erős, elektromágneses, 

gyenge és gravitációs kölcsönhatáson kívül létezik 
egy ötödik, amely nem egyformán csatolódik a neutrí
nókhoz és más részecskékhez. Az ötödik erő úgy is 
értelmezhető, hogy a neutrínók másféle metrikát 
(azaz téridő-távolságokat) éreznek, mint a többi ré
szecske, és ezért látszólag a fénynél gyorsabban köz
lekednek. Különböző szerzők különféle erőtereket 
bevezetve próbáltak egy ilyen világot felépíteni és 
vele az OPERA-hatást reprodukálni. Többen bedobták 
az extra térdimenziók lehetőségét, mintegy átvágva 
térbeli távolságokat. Figyelembe véve a korábbi méré
seket, korlátozni lehetett az új erők és dimenziók mé
rőszámait. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a 
müon-neutrínó egy sötét neutrínóba oszcillál, amelyre 
nem érvényesül a Cohen-Glashow-hatás.

Talán a fénynél gyorsabb mozgás lokális, valamilyen 
a Földhöz kötődő ötödik erő következménye. Ha az új

kölcsönhatás tipikus hullámhossza összemérhető a 
Föld átmérőjével, akkor hatása csillagközi méretekben 
elhanyagolható, ez magyarázhatja az SN1987A közel 
fénysebességű neutrínóit. A Föld gravitációs tere is tar
talmazhat olyan anomális tagot, amely megváltoztatja a 
neutrínó számára a tér szerkezetét. Egy ilyen modellel 
is leírható valamennyi mérési eredmény.

Számos szerző felveti, hogy keveredés egy negye
dik fajta (például steril) neutrínóval szintén okozhat 
fénynél gyorsabb mozgást, ha az extra neutrínó tud 
extra dimenziókban terjedni. Ekkor a közönséges 
neutrínók látszólag a fénynél gyorsabbak lehetnek, és 
a sebességkülönbség távolságfüggését a keveredés 
határozza meg, amit fokozhat a barionos12 anyag je
lenléte. Ha a sebességkülönbség függ a Földben meg
tett úttól, akkor meg lehetne próbálni a CERN-ből 
küldött neutrínókat az Égei-tengerben levő NESTOR- 
teleszkóp13 * 15 felé küldeni, mert az 1676 km-es távolsá
gon a neutrínóknak 140 ns-mal előbb kellene beér
kezniük (lineáris távolságfüggést feltételezve).

Létezik olyan elképzelés is, amely szerint a fénynél 
gyorsabb neutrínók (a vákuumban terjedő) fényhez 
viszonyított sebességkülönbsége nem függ a megtett 
úttól. Ekkor úgy módosul a neutrínók számára a tér
idő metrikája, hogy a fotonokhoz képest mindig (re
pülési távolságtól függetlenül) közel ugyanannyi idő
vel érkeznek korábban. Ezzel könnyen megmagyaráz
ható, hogy miért nem tapasztaltak az SN1987A szu
pernóva esetén szupergyors neutrínókat.

Anyagfüggés?
Felmerül, hogy a fénynél gyorsabb mozgás függhet 

a közvetítő közegtől. Az előzőekben már említettük, 
hogy van olyan modell, amely szerint a barionos 
anyag felerősíti a közönséges és a steril neutrínók 
közti keveredést, így okozva szupergyors mozgást. 
Egy másik elképzelés szerint barionos anyagban min
den részecske fénynél gyorsabb. Vagyis például a 
szikla belsejében mozgó nagyenergiás részecskék 
sebességét nagy pontossággal meghatározva fénynél 
gyorsabb mozgást tapasztalnánk. Ez a hatás a sziklá
tól néhány milliméter távolságon túl el kell, hogy tűn
jön, hogy ne kerüljünk ellentmondásba korábbi kísér
letek eredményeivel. Az ilyen típusú elméletek egyik 
fontos támasza az, hogy az OPERA, illetve MINOS- 
eredmények előtt, sűrű anyagban, kellő pontosággal, 
kellően nagy energián végrehajtott terjedési sebesség
re vonatkozó mérések nem léteztek.

A Lorentz-invariancia sérülése?
A fizikai modellek megalkotásánál a szimmetriák 

fontos szerepet játszanak. A részecskefizikában szim
metriák alatt nem geometriai szimmetriákat, hanem 
matematikai transzformációk alatti invarianciát értünk.

12 A Világegyetem látható anyagának túlnyomó része protonokat
és neutronokat tartalmaz, ezért barionosnak hívjuk, hogy megkü
lönböztessük az egyébként sokkal nagyobb tömegben előforduló
sötét anyagtól és sötét energiától.
15 Neutrino Extended Submarine Telescope with Oceanographic 
Research.
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A modellek szimmetriái nagymértékben egyszerűsítik a 
leírást (és nem utolsó sorban a kutatók számára esztéti
kai élményt nyújtanak). A szimmetriákhoz többnyire 
megmaradó mennyiségek tartoznak, és a szimmetriához 
tartozó transzformációk segítségével osztályozhatjuk a 
Standard modell elemi részecskéit és származtathatjuk 
az alapvető kölcsönhatásokat. A Lorentz-invariancia 
következtében a vákuumbeli fénysebesség értéke min
den inerciarendszerben megegyezik.

Ha a fénysebességnél gyorsabb részecskét kere
sünk, akkor meg kell sértenünk a Lorentz-szimmet- 
riát. Ennek egyik lehetséges módja az, hogy új, a 
szimmetriát explicit módon sértő tagokat adunk a 
mozgásegyenlethez. Általában megköveteljük a beve
zetett új tagoktól, hogy a szimmetrikusak legyenek a 
CPT (töltés-, paritás- és idő-) tükrözéssel és a forga
tással szemben. A mérések felső határt szabnak arra 
vonatkozóan, hogy mennyivel haladhatja meg egy 
adott részecske a vákuumbeli fénysebességet és ez az 
explicit Lorentz-szimmetriasértő tagok nagyságára is 
felső határt ad. Az új tagok megváltoztatják az ener
gia, a tömeg és a lendület összefüggését, azaz a disz
perziós relációt az adott részecskére:

p 2 = E2 -p 2 = m2 + f { p , E),

ahol p -  [E,p] az energia-impulzus négyesvektor, m a 
részecske tömege és f(p , E) a kis anomális összetevő, 
amely sérti a Lorentz-invarianciát. A módosított disz
perziós reláció leírhat a fénynél gyorsabb részecské
ket. A hatás új tagjai a neutrínótér új típusú kölcsön
hatását írja le a Standard modell részecskéivel vagy 
újonnan bevezetett (többnyire skalár) terekkel, de az 
új tagokat létrehozhatják gravitációs, sötétenergia-, 
vagy akár sötétanyag-kölcsönhatások is. Ezek más
más energia- és impulzusfüggést adnak az f(p ,E ) 
anomális tagban.

Vannak olyan elméleti elképzelések is, amelyek sze
rint a Lorentz-szimmetria egy bonyolultabb szimmetria 
alacsonyenergiás megjelenési formája, amely akár 
spontán módon is sérülhet, például Finsler-féle téridő
metrika bevezetésével (amely a Lorentz-metrika általá
nosítása) szintén kaphatunk a fénynél gyorsabb elemi

NEUTRÍNÓ-ÁLTUDOMÁNY -
A szerzők javaslatára a Fizikai Szemle szerkesztője 
véleményemet kérte Horváth Dezső és szerzőtársai a 
Fénynél gyorsabb neutrínók tündöklése és bukása cí
mű írásáról. Az írás tartalmasán és részletekre is ki
terjedően elemzi a CERN-OPERA nagytávolságú 
neutrínóterjedési kísérletet. A kísérlet fő célját, a 
neutrínók oszcillációjának vizsgálatát háttérbe szorító 
melléktermék, a neutrínóterjedés sebességének mé
réséről szóló cikk elkészültével, de annak szakmai 
bírálatát nem várva meg, a CERN főigazgatója enge-

részecskéket. A Lorentz-szimmetria spontán sérülhet 
akkor is, ha fermionkondenzátum jelenik meg mo
dellben. Más elképzelések szerint a fizikai állapoto
kon ható Lorentz-szimmetria deformált, anizotrop 
lehet, és szintén adhat fénynél gyorsabb neutrínókat.

Zárszó

Az OPERA-kísérlet közleménye a fénynél gyorsabb 
neutrínók megfigyeléséről óriási izgalmat váltott ki a 
tudományos közvéleményben. Habár a megfigyelés 
maga hibás volt, a tévesnek bizonyult kísérlet valósá
gos gondolatvihart gerjesztett (e cikk megírásának pil
lanatában, mintegy fél évvel a bejelentés után több, 
mint 230 közlemény hivatkozta a hibás mérésről szóló 
OPERA-cikket). Sokan számbavették a kísérletek buk
tatóit, a kísérleti és elméleti ellenvetéseket és végiggon
dolták a lehetséges következtetéseket. Kitűnő példája a 
gondolatébresztő tudományos tévedéseknek.
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Vélemény
délyezte, hogy a szenzációs következtetésekre veze
tő mérési eredményeket a sajtónak is nyilvános elő
adáson taglalják. Felmerül a kérdés: valóban köteles
sége-e CERN-nek a sajtó számára előzetesen beje
lentve „az OPERA együttműködésnek lehetővé tenni, 
hogy a tudományos közösség elé tárja megvitatásra, 
amit látott”? Nem inkább a tudományos bírálat hosz- 
szadalmas útját megkerülő, az OPERA-kísérlet egyes 
vezetői számára oly áhított közfigyelmet biztosító 
önreklámozásnak engedtek utat?
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A cikknek az arXiv-adattárba való felkerülését kö
vető napon megjelent A. D. Cohen és S. L. Glashow 
igen részletes okfejtéssel megírva is csak 4 oldalas 
elemzése,1 amelynek kikerülhetetlen konklúziója, 
hogy a kísérlet rossz. E munka érveit a történetet be
mutató kollégáim korrektül felsorolják, jelezve, hogy 
a gyors elemzés S. Coleman és Glashow egy korábbi 
cikkének2 egyszerű alkalmazásával volt lehetséges. 
Felmerül a kérdés, lehetséges-e, hogy a Lorentz- 
szimmetria sérülésének nyilvánvaló következményét 
hordozó „felfedezés” 179 szerzője közül senki nem 
ismerte a 20. század második fele két vezető elméleti 
részecskefizikusának a legjobb tudományos hagyo
mányokat követő, körültekintő elemzését? Nem szán
dékosan hagyták-e figyelmen kívül azt a cikket, 
amelyből konkrét adataik behelyettesítése után két
soros számítással rádöbbenhettek volna, hogy a meg
előző tapasztalatokra épülő természetes várakozás
nál 5-6 nagyságrenddel nagyobb, óriási „effektust” 
vélnek látni?

Coleman és Glashow abból a tényből indult ki, 
hogy a Lorentz-szimmetria mélyen és sikeresen be
épült részecskefizikai folyamatok nagypontosságú 
értelmezését nyújtó Standard modell kvantumtérelmé- 
leti keretébe. Ha ez a szimmetria akár egyetlen ré
szecske esetében sérül, a hatás nem szigetelhető el, 
mert a kvantumtérelmélet lényegének köszönhetően 
a neutrínó anomális terjedése beépül a vele kölcsön
ható összes részecske tulajdonságaiba a gyenge köl
csönhatást közvetítő terek révén. Ezért az egyetlen 
tudományosnak tekinthető megközelítés a Lorentz- 
szimmetria esetleges sérüléséről a Standard modell 
olyan kiegészítéseinek vizsgálatát jelenti, amelyek a 
Lorentz-szimmetriát csak kis mértékben sértik.

Coleman és Glashow felírták a legáltalánosabb Lo
rentz-szimmetriát sértő kiegészítést és a hatás kicsiny
ségét feltételezve a perturbációszámítás legalacso
nyabb rendjében megnézték, milyen anomális folya
matok lépnek fel. Mindaddig, amíg a szabadon repülő 
elektronból nem mérik Cserenkov-fotonok kibocsátá
sát, vagy a szabadon repülő neutrínó nem emittál 
elektron-pozitron párt, a Lorentz-szimmetriát sértő 
kiegészítések erősségére pusztán felső korlátokat 
lehet állítani. Cohen és Glashow a kidolgozott esetek 
egyikével azonosította az OPERA-folyamatot (az őket 
meghívó középiskolásokkal tábla előtt beszélgetve) 
és rámutatott, hogy a kísérlet vélt eredménye durván 
sérti az előzetesen ismert megfigyeléseket és önmagá
val sem konzisztens.

Kollégáim ismertetésük további részében kompli
kált konstrukciókat tartalmazó cikkek sokaságáról 
számolnak be, amelyek igyekeztek megkerülni a 
Coleman-Glashow-elemzés következményeit. Egy 
igazán szemléletes próbálkozás a neutrínók extra 
dimenzióbeli („lerövidített úton haladó”) terjedésének

1 A. G. Cohen, S. L. Glashow: Pair Creation Constrains Superlumi
nal Neutrino Propagation. Phys. Rev. Lett. 107{2011) 181803.
2 S. Coleman, S. L. Glashow: High-energy tests of Lorentz invari
ance. Phys. Rev. 059  0998) 116008.

feltételezésén alapszik. Csak az a baj, hogy ez a sajá
tos terjedés hatással van az összes, a neutrínóteret 
akár virtuálisan tartalmazó folyamatra, amelyekben az 
OPERA-eredményt reprodukáló extra-dimenziós terje
dési függvénnyel jelentős eltérés adódna a Standard 
modellnek a kísérletekkel mindeddig egyező jóslatai
tól. A kölcsönható terek elméletének az összes többi 
próbálkozást is korlátozó lényege, hogy a szimmetria
sértés következményei nem lokalizálhatok a tünékeny 
neutrínókra, hanem megjelennek az alaposan kézben 
tartható elektronokon is.

Mindezt a körültekintő, a tudományos haladás ösz- 
szefonódottságának tapasztalatát tiszteletben tartó 
kutatók figyelembe veszik. így nem kerülnek felold
hatatlan hitelvesztés állapotába azokban az elég gyak
ran bekövetkező esetekben, amikor egy kísérletben a 
várakozásoktól eltérő eredményeket tapasztalnak, 
majd ezeknek a „felfedezéseknek” a nagyobb mérési 
statisztika elérésével, a pontosabb elemzés végén 
nyomuk vész. Kutatók körében közismert, hogy a 
nagy eredményeket agresszíven hajszoló személyisé
geknél a felfedezési vágy rendszeresen előidéz ilyen 
helyzetet. (Kiváló példája ennek a később Nobel-díjjal 
kitüntetett Carlo Rubbia, aki „rámenős” kutatóként 
csoportjával a hetvenes években legalább 2-3, később 
feledésbe merült anomáliáról adott hírt.)

Meggyőződésem szerint fentebb feltett (ál)kérdé- 
seimre az a válasz, hogy az OPERA-kollaboráció, bár 
része a tudományos kutatási szervezetnek, mégis az 
áltudományos megközelítés megszokott módszereivel 
elemezte méréseit és kommunikálta következtetéseit:

• figyelmen kívül hagyta a tudományos irodalom
ban meglévő releváns vizsgálatokat;

• nem vizsgálta, hogy következtetései a Standard 
modellben összefoglalt tudományos eredményhalmaz 
milyen mértékű korrekciójával járnak;

• a szakmai diszkusszió szokásos csatornáit meg
kerülve (sajtóértekezletét szemináriumnak álcázva) a 
széles nyilvánosság elé lépett.

Ezért, szemben azoknak a tudományos vizsgálódá
soknak a résztvevőivel és vezetőivel, akik időnként 
hibás eredményekre jutnak, az OPERA-kísérlet fele
lős vezetőinek el kellett hagyniuk a tudományos ku
tatást.

Kollégáimtól eltérően úgy látom, hogy az OPERA- 
kísérlet megcáfolt pontjaiból nem nyerhető semmifé
le, a továbbiakban tudományosan hasznosítható kö
vetkeztetés. Eddig is végeztek, ezután is végeznek a 
Lorentz-szimmetria esetleges sérülésére vonatkozó 
kísérleti/elméleti elemzéseket, de azokban nem negli
gálják az ismert korlátokat. A nagy elméletalkotó tüle
kedésben a Coleman-Glashow-megközelítésen túllé
pő, maradandó gondolat nem született.

Ha van bármiféle „haszon”, az elsősorban a részecs
kefizikusok, különösképpen pedig a CERN vezetői tu
dományetikai érzékenységének fokozása. A globálissá 
vált, független ellenőrzéssel egyre nehezebben kont
rollálható részecskefizikai kutatások hitelességét nem 
veszélyeztethetik hírnév-vadász kalandorok.

Patkós András
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Nyolcvanöt éve, 1927. május 25-én született és 
lassan tíz éve, 2002 decembere óta nincs közöt
tünk M arx György.

Több mint negyven évig volt főszerkesztője és 
meghatározója a Fizikai Szemlének.

A következő három rövid írást megemléke
zésnek szánjuk.

A MODERN FIZIKA FORRADALMA ÉS JÓZSEF ATTILA
Marx György

„Gyermekkoromban egyszer azt hallottam, hogy az 
átmelegedett üveg elpattan, ha hideg víz fröccsen rá. 
Aznap este, mikor a mama kitette a lábát a konyhá
ból, azonnal kipróbáltam e tétel igazságát. Egy kis 
vizet fröcsköltem a lámpaüvegre. Az üveg eltört, én 
megdöbbentem, a mama pedig belépett. Meglepetten 
s fölindultán támadt rám. -  Te, te, miért törted el a 
lámpaüveget? -  Lesütött szemmel hallgattam a szem
rehányást, és növekvő daccal tűrtem a pofonokat, 
melyek ugyancsak zuhogtak. Miért törted el a lámpa
üveget? Mit is válaszolhattam volna. A legszemérmet
lenebb hazugságnak látszott volna, ha az igazat fele
lem. Én nem törtem el a lámpaüveget! Eltört, mert az 
átmelegedett üveg elpattan, ha hideg víz fröccsen rá! 
Ugyan én fröcsköltem le, de nem azért, hogy eltör
jem, hanem hogy lássam, igaz-e, amit hallottam, s ami 
olyan érdekes volt számomra, hogy meg kellett vizs
gálnom. Nagyon igazságtalannak éreztem a fenyítést.”

Ilyen történeteket nagy fizikusok életrajzában szok
tunk olvasni. József Attila költő volt, de volt érzéke a 
matematikához, és a természethez is, a természettu
domány által feltárt valósághoz. Mint kevésnek a ma
gyar költészetben. Ilyenért előtte Csokonaiig kell 
visszamennünk, utána Juhász Ferencig előre. Ahogy 
nemrég József Eta idézte Makai Ödön megjegyzését: 
„akár fizikus is válhatott volna belőle”.

Mint az igazán tehetséges gyerekek, ő is a felsőbb, 
igényesebb iskolában (a makói gimnáziumban) bon
takozott ki. Gebe Mihály tanár úr szerette a matemati
kában kiváló Attilát, házához is meghívta. (De jó lenne 
most Gebe tanár urat kikérdezni!) Az évet ugró érettsé
gin az igényes fővárosi Werbőczy Gimnáziumban....a
matematika jeles ... a fizika szintén jól m ent... ha csak 
a magyar miatt nem szállítják le” (írja Attila Tettamanti 
Bélának). A szegedi egyetemen magyar-francia-filozó- 
fia szakra iratkozik be, de felvesz két atomfizikai kollé
giumot is, köztük a modern fizikát Sommerfeld mellől a

Első megjelenés: Új írás, 1981. 2. sz.

magyar Alföldre lehozó, a modern fizikai kutatásokat 
hazánkban elindító Ortvay Rudolf előadását az anyag 
korpuszkuláris elméletéről. (Mint Szőkefalvi Nagy Béla 
megjegyezte, ekkor a filoszok körében is modernnek 
számított, sikk volt Ortvayt hallgatni.)

A matematika könnyed kezelése egész életében 
nyomon követhető. „1000 0003 csók mindnyájatoknak 
Attilától” -  írja Jolánnak 16 évesen Makóról. Bécsből 
(21 évesen) Galamb Ödönnek írt leveleiben képle
tekkel firtatja a végtelen fogalmát. Hódmezővásárhe
lyen (29 évesen) differenciálszámítást tanító könyvet 
olvas, és a könyv szerzőjéhez, Beke Manóhoz írt leve
lében tovább számolja a könyv állításait. Számítások
kal teleírt lapokat őriz tőle az Irodalmi Múzeum. El
gondolkoztat az ismert logikai rejtvény József Attila 
kézírásával: SEND+MORE = MONEY. Itt meg kellett 
fejtenie logikailag, hogy melyik betű milyen számot 
jelent. Nem könnyű matematikai feladat a sokismeret- 
lenes egyenletrendszer. De a szöveg eredeti jelentése 
is milyen közvetlen asszociációkat ébreszthetett fel a 
szegény költőben: „küldj több pénzt”...

Ugyanilyen természetességgel vesz József Attila a 
fizikából is képeket, és használja azokat szabatosan. „... 
a frank már kijutott a Föld gravitációs vonzerejéből.. — 
„... a gyomrában működő dugóhúzó archimédeszi csa
var névre hallgat a fizikában...” (21 évesen Párizsból 
József Jolánhoz írt levél.) Nem állt meg fizikai fogalmak 
idézésénél, önállóan értekezik a fizikáról: „A természet- 
tudományos világképben az a követelés foglaltatik, 
hogy tudományos kutatás tárgya csak a tapasztalás le
het. De a tapasztalás nem volt és nem lesz hívatva a 
dolgok megmagyarázására; hiszen a tapasztalás nem 
egyéb, mint érzéki tárgynak észrevevés alapján való 
megismerése, amelynek eredménye mindössze a tárgy 
jelenlétéről szóló tudat, vagyis az észrevevési képzet. A 
tapasztalati tudományokat sem azért hívják így, mintha 
tapasztalással magyaráznák tárgyukat, hanem azért, 
mert tárgyuk jelentése tapasztalati, tapasztalható. A fizi
ka tapasztalati tudomány és azt tanítja, hogy a Föld
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forog a Nap körül, jóllehet az ember -  a fizikust is bele
értve -  azt tapasztalná, hogy a Nap fölkel és lenyug
szik.” (József Attila: Marxizmus és természettudomány) 
Vagy: „Miért szükségszerű az, hogy a tömegvonzás ha
tása a távolság négyzetével csökken, és nem például a 
köbével? A tömegvonzás hatása a távolság négyzetével 
csökken, ez így van. Miért tegyem, miért tenném hozzá 
azt a metafizikai hitet, hogy szükségszerűen van így? így 
van, és kész. Dialektikán tehát nem a világfolyamat 
belső elvi kényszerét értem, hanem ellenkezőleg a gon
dolkodásnak azt az elvét, amely a valóság megismerését 
a valóság folyamatos történeti kiolvasásától származtat
ja.” (József Attila: A művészet kérdése és a proletárság) 
A természetről szerzett ismereteket József Attila tehát 
nemcsak reprodukálja, hanem integrálja saját világképé
be, önálló és messze nem triviális véleményt mond a 
természettudományos megismerésről, amit elfogadni a 
fizikusnak ma sem esik nehezére. De mindezt az teszi 
különösen izgalmassá számunkra, hogy Európa köze
pén éppen ekkor, a húszas években zajlik a modern 
fizika intellektuális forradalma, amelynek filozófiai hát
terében az idézettekhez hasonló tanulságok voltak. Mint 
a fizikatörténet tanítja: „Soha ilyen rövid idő alatt ilyen 
kevés ember ilyen sokat nem tett természettudományos 
világképünk kialakításáért...”

A költő feladata korának érzéseit, kibontakozó 
szemléletét megfogalmazni, sűríteni, humanizálni, 
örök emberivé desztillálni. És József Attila leghusza- 
dikszázadibb költőnk. Tudta, kikkel él egy időben: 
kortársként felfogta Sigmund Freud, Thomas Mann 
és Albert Einstein jelentőségét, akkor is, ha a magyar 
kultúrpolitika mindezt kétségbe vonta, sőt elhallgatta. 
Akkor írt leveleiben az Einstein által benne pozitívan 
támasztott gondolatokról, amikor egyetemünkön min
den említetlen, professzori tabu volt (1926). Hozzájá
rultak mindehhez a szegedi, bécsi, párizsi (egyetemi?) 
évei, európai szemléletű, haladóan liberális entellek- 
tüel barátai (ifj. Gazda István szerint elsősorban Ga
lamb Ödön és Fényes Samu). Elsősorban mégis a 
magyar társadalomban túlélő sztatikus múlt és a Jó
zsef Attila lelkében realitásként fejlődő jövő közt tá
madt feszültség.

Svájc, Ausztria, Németország akkori polgári liberá
lis légköre, az iparosodás lendülete és az abból faka
dó társadalmi problémák konfliktusa kedvezett a 
klasszikus nézetek kétségbevonásának, a modern 
fizika forradalmi kibontakozásának. A művelt közös
ségre legnagyobb benyomást Einstein tett, aki közis
mert tényekre hivatkozva, elfogadott gondolkodási 
közhelyek belső ellentmondásaira rákérdezve ingatta 
meg a klasszikus fizika bénítóan tökéletesnek és vég
legesnek tűnő oszlopait, mutatta meg előítéleteink 
mögött a tisztább valóságot. „Nálam előállt az az Ein
stein állította jelenség, hogy ha egy erő a fénysebes
ség (300000 km/s) közelébe gyorsítja a testet, akkor 
az erő munkája megnöveli a test anyagmennyiségét. 
Ez az anyag vagyok én, de az erő is én vagyok. Köz
ben azonban az anyagmennyiséggel a tehetetlenség is 
növekszik, az erő gyorsító hatása egyre csökken, és 
az ember csöndesen elfárad. A kávéházi asztal hideg

és engedelmes, arra hajtom a homlokom...” (Levél 
Bécsből Galamb Ödönnek, a mai letisztultabb szakki
fejezésekre átírva.) Azért időztem, hogy megmutas
sam: nem egy sznob tudálékos hetvenkedése ez Nyu
gatról hazafelé, hanem átélt, értelembe és lélekbe 
integrált tudás, amely később is visszatér. (József Atti
la és a relativitáselmélet találkozását ifj. Gazda István 
nyomozta ki a Kritikában, valószínűleg helyesen.)

A relativitáselméletből -  Einsteint túllépve, Ein
steinnel is vitatkozva, de könyörtelen logikával — szü
letett meg az a felismerés, hogy az Univerzum nem 
végleges és merev, de fiatal és tágul. Nem véletlen, 
hogy ennek matematikai bizonyítása a téridő melyik 
pontjában történt: Leningrádban, a húszas évek ele
jén. József Attilát is a korlátok széthullása foghatta 
meg krisztusi tömörségű életének későbbi éveiben. 
(Utalok Tverdota Györgynek, a költő kozmológiai 
gondolatai után nyomozó írására az Irodalomtörténeti 
Közleményekben.) „A világ a táguló űrben lengve 
jövőjének nekivág” -  írja József Attila 1937-ben (Köl
tőnk és kora). Természetesen vitatkozni lehet arról, 
hogy ez a széthullás pszichikai negatívumként vagy 
forradalmi pozitívumként értelmezendő-e. A fizikus a 
mérhetetlen kozmoszban nem lát szükségszerűen 
negatív menekülést, hanem pozitívan lelkesítő indíté
kot. És olvassuk József Attilát:

„Mint a tejút a vonuló 
egek táguló 
boltozatán,
s mint a valóság heveny láz után

úgy ragyog és világít 
lelkemben, mely világot áhít, 
az emberi felszabadulás.

A mindenség oly tisztán és üdén 
csillog, mint harmatcsepp a ... levelén.”

Ne felejtsük, hogy József Attila már 1924-ben -  Berg
son Teremtőfejlődésének (1930) olvasása előtt -  leírta 
ezt a verseimet: A teremtés kezdetén vagyunk.

A relativitáselméletnél hatásában mélyebb, gondo
latilag kihívóbb volt az az átértékelés, amely az ato
mok világában ment végbe, és a húszas években a 
természettudomány intellektuálisan legmerészebb 
alkotásához vezetett el: a kvantummechanikához 
(1925). József Attilához nem jutott el a kvantumme
chanika felszabadulása. (A pesti tudományegyetemre 
is csak a harmincas években érkezett meg, épp Ort- 
vay Rudolfnak köszönhető módon.) De a költő átélve 
a megtisztító vajúdást, József Attila is eljutott a tüné
keny felszín mögött lényeget hordozó molekuláig -  
atomokig -  elektronokig. Egy Bécsből keltezett levél- 
részletet szoktak idézni: „Transznegatívumokról szóló 
elméletemet, amely a művészettel kapcsolatban szüle
tett, természettudományosán is lehet igazolni. A fizika 
nyelvén kifejezve: van egy másik univerzum is. Az 
uránium elem atomjában például nagyszámú negatív 
elektron van, és ezek megférnek egymás mellett. A mi
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Univerzumunk ilyen negatív elektronokat tartalmazó 
atomok rendszere. De létezik egy másik univerzum is, 
amelyben a jelenleg ismert negatív elektronokkal 
szemben pozitívok vannak. És negatív atommagok, 
mert vonzásuk nélkül nem kötődnének le a pozitív 
elektronok...” (Galamb Ödönhöz, 1926. A szakkifeje
zéseket ismét mai tisztultabb szóhasználatunkra írtam 
át.) Való igaz, hogy ez a levél megelőzte Dirac lyukel
méletét (1927), amelyben ő először következtetett 
pozitív elektronok létére, a természet pozitív-negatív 
töltésszimmetriájára. Mégse tekintsük József Attilát a 
részecskefizika úttörőjének. Makón tanult a pozitív és 
negatív elektromos töltésekről, Szegeden (vagy már 
Makón is?) hallott a földi atomok negatív elektronjai
ról (és pozitív magjáról). Közben álmodozhatott egy 
világról, amelyben minden másképp van, mint a Föl
dön 1926-ban. És mindvégig vonzotta a fizika előítéle
teknél erősebb bizonyossága.

Ami azonban legszervesebben él József Attila költé
szetében, az az atomokból felépített anyag statisztikus 
fizikai szemlélete, az oldás és kötés, a káosz és a rend 
konfliktusa. (Erre Tuska Ágnes hívta fel figyelmünket a 
Fizikai Szemlében.) Milyen természetesen szól:

„Tündöklik, mint a gondolat maga 
a téli éjszaka.

Ezüst sötétség némasága 
holdat lakatol a világra.

A hideg űrön holló repül át 
s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet? 
Összekoccannak a molekulák.”

(1932-ben volt ilyen hideg Magyarországon. De ellen
pontként így indul a Téli éjszaka című vers: „Légy 
fegyelmezett!”) Az anyag statisztikus szemléletét Ort- 
vay Rudolf előadása és könyve hozta hozzánk, az ő 
egyetemi előadása (1924-ben vette fel indexébe) 
visszhangzik talán az Eszméletben (1934):

„Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthull darabokra.”

A káoszból kibontakozó törvénynek, a hőtan második 
főtételének senki nem adta kifejezőbb (szinte négydi
menziós) képét, mint ő ugyanitt. És senki nem írt a 
megoldó lazulásról, a statisztikus törvény által adott 
érték körüli elkerülhetetlen ingadozásról ennyire a 
szükségszerűség érzésével:

„Én fölnéztem az est alól 
az egek fogaskerekére -  
csilló véletlen szálaiból

törvényt szőtt a múlt szövőszéke 
és megint fölnéztem az égre 
álmaim gőzei alól 
s láttam, a törvény szövedéke 
mindig fölfeslik valahol.”

Az Eszmélet (1934) után már A Dunánál (1936) kö
vetkezik, amelyben a nagy folyó modellje eggyé öt
vözi a statisztikus fizika, az evolúciós biológia és az 
emberi történelem időfogalmát.

„Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 
reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el 
minden hullám és minden mozdulás, ...
... egykedvű, örök eső módra hullt 
szüntelenül, mi tarka volt, a múlt. ...
... Megszólítanak, mert ők én vagyok már; 
gyönge létemre így vagyok erős, 
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, 
mert az őssejtig vagyok minden ős — ...
... A világ vagyok -  minden, ami volt, van: 
a sok nemzetség, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan 
s a meghódoltak kínja meggyötör.”

Az Új írásban Czeizel Endre mutatott rá a mély gene
tikai kultúrára József Attila költészetében. A levelek
ben előforduló képleteknél izgalmasabb számunkra, 
mennyire átsüt a legszebb versein a modern termé
szettudomány világszemlélete. A biológiai hatások 
eredetének kinyomozása még az irodalomtörténet fel
adata, erről kevesebbet mondanak levelei. Számunk
ra, kívülállók számára viszont egyértelmű: ha József 
Attila a mindenséggel mérte önmagát, a norma a mo
dern természettudomány által kitágított Univerzum 
volt. Ha tanítványainknak meg akarjuk mutatni ennek 
a modernül igaz Univerzumnak a felemelő szépségét, 
örömmel idézzük József Attila egy-egy versszakát. 
Különösen irigyelem biológus kollégáimat azért a 
nagyszerű Ódáért (1933), amellyel ez a leghuszadik- 
századibb költőnk a földi szerelemnek és az Univer
zumnak az egységét fogalmazta meg:

„Ó, mennyire szeretlek téged, 
ki szóra bírtad egyaránt 
a szív legmélyebb üregeiben 
cseleit szövő, fondor magányt 
s a mindenséget. ...
... A pillanatok zörögve elvonulnak, 
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak, 
de te megálltál szememben. ...
... Az örök anyag boldogan halad 
benned a belek alagútjain 
és gazdag életet nyer a salak 
a buzgó vesék forró kútjain! ...
... nap süt, homályló északi fény borong -  
tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság. ...”
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FOLDNEUTRINOK Patkós András
ELTE Atomfizikai Tanszék

A neutrínók 2005-ben vonultak be a földtudományok 
kísérleti eszköztárába. A Nature folyóirat azon év leg
fontosabb felfedezései közé sorolta a Föld radioaktív 
U- és Th-tartalmú kőzeteiből származó neutrínók létét 
kimutató japán KamLAND-mérést [1], A földneutrínók 
kutatásának története azóta folyamatosan íródik. A 
legújabb lapokat 2010-ben az olaszországi Gran Sas
sóban végrehajtott Borexino-mérés [2], majd 2011-ben 
a KamLAND újabb publikációja [31 töltötte meg, ame
lyek a négyszeres hibahatárt meghaladó biztonsággal 
észlelték az urán 238-as izotópjának bomlási láncában 
keletkező elektron típusú antineutrínókat.

Az antineutrínók forrása egyértelműen azonosítható. 
A Napból elektron-antineutrínók nem jönnek, a kozmi
kus sugárzás alapvetően protonokat tartalmazó áramá
nak légköri atomokkal történő ütközéséből pedig túl
nyomórészt pozitív töltésű pionok keletkeznek, ame
lyek kétlépcsős bomlástermékeiből szintén hiányzik az 
elektron antineutrínója. A kiértékelésben kizárólag a 
mérés közelében működő atomreaktorok „szennyezé
sére” kell figyelemmel lenni, ami a reaktoroktól távoli 
Borexino-mérésnél lényegében fel sem lép.

A téma vezető elméleti szakértői, G. Fiorentini és 
munkatársai még a 2005-ös első észlelés eredményei
nek közzététele előtt jelentették meg földszerkezeti 
modellszámításukat a KamLAND-mérésben várt neut
rínófluxus nagyságára [4]. Cikkük történeti áttekintő 
része a következő mondattal kezdődik: „Geo-neutri- 
nos were introduced by Eder in the sixties and Marx 
soon realized their relevance.”* 1

A geoneutrínók jelentőségének megértése egyik 
legszebb példája Marx György természettudósi kíván
csiságának, amellyel a szűkén vett fizika vizsgálódási 
területén túllépve, a természet jelenségeinek titkait 
mindig teljességükben kutatta. A témakörben közölt 
munkáinak [5] megjelenését követő bő harminc év 
múltán világos, hogy a neutrínók hordozta földszer
kezeti információk megismerését vázoló víziója hosz- 
szú távú kutatási irányzat kezdetét jelezte. A megfi
gyelések értelmezésével egyre biztosabb adatok szár
maztathatók a Föld globális hőháztartásának megha
tározó radioaktív komponensére és a Föld közvetlen 
mintavétellel nem elérhető mélyrétegeinek anyagösz- 
szetételére. A kapott információk pontossága közel 
került ahhoz, hogy a neutrínófluxus részletes jellem
zése dönthessen a Föld szerkezetére és keletkezésére 
vonatkozó számos modell versengésében.

A következő évtizedekben várható, hogy a Kamio- 
ka és a Gran Sasso hegyek mélyén kiépített föld alatti 
laboratóriumok mellett egyre több neutrínó-obszerva
tóriumban, majd végül a Földet behálózó mérések 
sorával megmérik a földneutrínók fluxusának felszíni 
eloszlását. Rövid ismertetésemben Fiorentini csoport

jának munkáját [4, 6] követve bemutatom a neutrínó- 
fluxus előrejelzésében használt modellt. Megismerése 
alapján világos lesz, hogy a növekvő számú mérés 
értékeléséből miképp kapunk egyre pontosabb vá
laszt arra a kérdésre, hogy hol és mennyi urán van a 
Földön?

A földneutrínó-áram adott földrajzi helyen lévő 
detektorban várt értékének kiszámításához elvben a 
Föld teljes térfogatában modellezni kell annak K(40), 
U(238) és Th(233) tartalmát. Valójában csak az utóbbi 
kettőre érzékeny az inverz béta-bomlás (ve+p —» 
n+ e*-1,8 MeV) reakciójával működő detektálás, mi
után a kálium izotópjának bomlásából származó neut
rínó maximális energiája 1,31 MeV. A legegyszerűbb 
modell azon a feltevésen alapult, hogy a kondritos 
meteoritokban talált mennyiséghányaduk megfelel 
földi gyakoriságuknak. Ez a K/U = 13000, Th/U = 3-4 
arányt jelenti, amit Fiorentini és társai első cikkükben 
fel is használtak, mert abban csak az urán elterjedtsé
gének földszerkezeti modelljét alkották meg. A kond
ritos meteoritokbeli előfordulást használó modellt, 
amelyet a Föld teljes térfogatára alkalmaznak „búik 
silicate Earth”, rövidítve BSE-modellnek hívják. Eder, 
majd kisebb finomítással Marx ennek alapján a mai 
becslések 30-50-szeresének megfelelő nukleáris hő
teljesítményt prognosztizáltak (1. ábra).

A geokémiai vizsgálatok mai álláspontja szerint az 
urán vegyületeinek előfordulása csak a litoszférában, 
azaz kizárólag a földkéregben és a köpeny megszilár
dult legfelső részében várható, ami összesen 70-140 
km vastagságú rétegre korlátozza a neutrínók fórrá-

1. ábra. A földneutrínók Sbeütési intenzitására 2005 előtt végzett 9 
becslés eredménye a kőzetek feltételezett teljes m urántartalmának 
függvényében. A tömeget 1017 kg egységben, a beütési intenzitást 
TNU egységben (definícióját lásd a szövegben!) ábrázolják [4].
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sát. A kéregben végzett kísérleti fúrások 10-12 km 
mélységre hatolva közvetlen információszerzésre ad
nak módot. Ennek alapján az átlagosan 30 km-esnek 
modellezett kéregben található teljes U-mennyiséget 
(0,3-0,4) -1017 kg-ra becsülik.

Fiorentini és munkatársai 2005-ben a KamLAND- 
detektor 200 km-es sugarú környezetében végzett 
mérések alapján készült (166 minta 37 független geo
fizikai mérésből) felszíni l/4°xl/4°-os szögfelbontá
sú U-előfordulási térképre építették a felső kéreg lo
kális forráseloszlási modelljét. A térkép elkészítéséhez 
a Japán-szigetív lemezdinamikai sajátságai miatt spe
ciális megfontolásokat is tudtak alkalmazni. 562 se
kély epicentrumú földrengés 13000 jelének érkezési 
ideje alapján a geofizikusok közvetlenül meg tudták 
határozni a Japán-szigetek alatti két mélységi szaka
dási felület elhelyezkedését. A felső (Conrad) kéreg 
alja 14-19 km mélységben, az alsó (Moho) kéreg 32- 
40 km mélységben végződik. Az egyes l/4°xl/4°-os 
csempék alatti felső kéregben 0,5-3,5 ppm értékek 
között ingadozott a geokémiai térkép alapján hozzá
rendelt előfordulási U-gyakoriság. Az alsó kéregben a 
Kínai-Koreai kontinentális tömb átlagértékét, 0,85 
ppm-et használták. Az antineutrínó-fluxus tórium
komponensének értékét 2005-ben a Th:U = 4:1 elő
fordulási arány feltételezésével állapították meg.

2005-ben még friss, de már szilárd elfogadottságú 
jelenség volt a neutrínók oszcillációja. Ez azt jelenti, 
hogy a keletkező antineutrínók egy része átalakul 
olyan neutrínófajtába, amely nem tud a protonon in
verz béta-bomlást előidézni. A detektorig tartó sok 
oszcillációs hossznyi útra átlagolva az elektron típusú 
antineutrínók „életbenmaradási” valószínűségére p  = 
0,59 adódik, ami fontos módosító tényező a kimutat
ható fluxus becslésekor.

Figyelembe véve a fenti hatásokat a Kamioka-hegy- 
ség 200 km-es környezetéből jövő földkéreg eredetű 
neutrínófluxusra 1,59 -106 cm“2s_1 adódott, ami a meg
figyelt neutrínók által indukált inverz béta-bomlási re
akciók számára 12,74 TNU-t ad.2

A becslés legnagyobb bizonytalansági forrásának a 
Japán-szigetív térségében alábukó két kőzetlemez (a 
Fülöp és a Pacifikus) járuléka mutatkozott. Az előbbi 40 
mm/év, az utóbbi 80 mm/év sebességgel mozog Eurá
zsia felé, nagyjából 100 millió éve. Egyetlen 60 mm/év 
sebességű rétegként vették figyelembe, amely mozgá
sának megkezdése óta 6000 km-nyi réteget préselt be 
az eurázsiai lemez alá. A 6,5 km vastagságú réteg tete
jén 350 m vastagságú, üledékes eredetű, az átlagnál 
nagyobb U-tartalmú (1,4 ppm) rész van. Feltételezve, 
hogy a bepréselődő rétegről az ülepedési rész 100 
millió éve teljes mértékben lenyíródik és a Japán-szi
getek környezetében marad, a fluxusban maximum 
4,4 TNU többlet adódik. A Japán-tenger sajátos kéreg
szerkezetét is figyelembe véve, a régió kéregjáruléká
ra végül 15,41±3,07 TNU-t kaptak.

2 A mérésekkel összevethető TNU egység (Terrestrial Neutrino 
Unit) évenként 1 inverz bétabomlási esemény bekövetkezését jelen
ti egy olyan detektorban, amely 1032 protont tartalmaz.

A távolabbi területeken 2°x2°-os csempeméretű 
felbontásban használták a geofizikai mérésekből 
nyert változó vastagságú felső és alsó kéregméretet. 
Két vizsgált esetükben a kéregben lévő urán teljes 
mennyiségét 0,3, illetve 0,4 értékűnek választották 
1017 kg egységben. Ezt az anyagmennyiséget az egyes 
csempék alatti rétegek vastagsága szerint osztották 
szét. A kisebbik tömeg 6,45 TNU, a nagyobbik 8,65 
TNU neutrínóáramra vezet.

A köpenyben szakmai közmegegyezés szerint a cent
rum felé haladva nő az urántartalom. Két modellt vizs
gáltak meg. Az egyikben a BSE-modell szerinti átlagsű
rűséget gömbszimmetrikusán és egyenletesen osztották 
el a felső köpeny egészében, a másikban a teljes töme
get a köpeny szilárd részének aljára helyezték. A kö
penyben tárolt teljes tömeget mM-mel jelölve az elsőből 
12,15 m M TNU, az utóbbiból 17,37 mM TNU detektálási 
gyakoriság adódott a KamLAND-detektornál.

A két távoli járulékot úgy kombinálták, hogy a tel
jes U-tartalom m tömegét (1017 kg egységben) szabad 
paraméternek hagyták. Ezzel

W  6,45 +12,15 (m -0,3) TNU,
8,65 +17,37Cm-0,4) TNU.

A kettő átlagához adták hozzá a közeli tartomány 
részletes modellel becsült járulékát. Összességében

.5 = (17,66 +14,76 m) TNU
az eredmény. (A részletes hibabecslést és eredményét 
itt most nem ismertetem.)

A bomlásokban felszabaduló energiát a Föld saját 
hőtermeléséhez adott járulékként értelmezik. A Föld 
saját hőteljesítményét 40 TW körüli értékkel becsülik. 
Ez az érték az uráneloszlás adott geometriájával felső 
korlátot ad a radioaktív források teljes tömegére.

A geológiailag meghatározott U-mennyiséget mini
mális össztömegként elfogadva (m  = 0,3) 19 TNU, a 
Föld teljes hőleadását az U+Th+K bomlásból szárma
zó hővel azonosítva (m = 1,8) 49 TNU volt a fluxusra 
vonatkozó jóslat. Itt megemlíthető, hogy a köpenyre 
és a kéregre különbségtétel nélkül alkalmazott BSE- 
modell 295 TNU-ra vezet. A KamLAND-mérés Nature 
címlapját is meghódító közleménye a bemutatott rész
letes modellel összhangban lévő neutrínódetektálási 
eredményre jutott. Pontosabban úgy fogalmazhatunk, 
hogy 2,5-szeres hibahatárral kizárták azt a lehetősé
get, hogy a földneutrínóknak tulajdonított jel pusztán 
statisztikai ingadozásból származna. A legutóbbi két 
közlemény [2, 31 a földneutrínók észlelésének bizo
nyosságát 4,5-szeres megbízhatósági határra emelte. 
(A Higgs-bozon felfedezését -  bizonyos önkénnyel -  
akkor fogják bejelenteni, ha a felfedezés jelének sta
tisztikai ingadozásként való értelmezésére az ötszörös 
hibahatárnál kisebb esély marad.)

Az újabb kísérleti közleményekben (különösen a 
japán csoportéban) a detektált neutrínók energiael
oszlását már olyan pontossággal mérik, hogy a spekt
rum elméleti rekonstrukciójánál megkülönböztethe
tőek a különböző urán-tórium keverékekből szárma-
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2. ábra. A KamLAND (felső ábra) és a Borexino (alsó ábra) kísérlet
ben mért földneutrínó események energiaeloszlását a földkéreg 
részletes modellje alapján reprodukáló urán- és tóriumeredetű neut
rínófluxusból származó beütésszámok, i?(U) és R(Th), TNU egység
ben (a legjobb egyezés a kövér pontokhoz tartozik), A pontok kö
rül a kísérleti adatokat n = 1-, 2-, 3-szoros szórással reprodukáló 
forrásintenzitások kontúrjai láthatók. Háromszoros hibahatárral fel
tüntetik mindkét ábrában azt a tartományt (keresztek) is, amelybe 
ez a pont átmegy, amikor a teljes intenzitásból levonjuk a földké
regből származó számított neutrínófluxust [6],

zó együttes eloszlások. Florentini csoportja az olasz 
geológiai szolgálat segítségével az Appenninek detek
torhoz közeli kéregtartományára is elkészített egy 
finomabb felbontású urán- és tórium-előfordulási 
térképet. A távoli tartományokra pedig a folyamato
san fejlesztett 2°x2°-os immár háromrétegű kéregtér

kép jelenlegi verziójából kiszámítható járulékot hasz
nálták. A KamLAND- és Borexino-kísérletek spektru
mainak U+Th forrásokkal történt reprodukálásából a 
források erősségére levonható következtetést mutatja 
a 2. ábra. A spektrumoktól a legkisebb eltérésre ve
zető összetételből várt urán-, illetve tóriumeredetű 
neutrínó-beütésszámot reprezentáló vastag pont körül 
az 1-, 2-, 3-szoros szórás tartományának határait is 
feltüntették. A két detektorból származó becslés a 
jelenlegi hibahatárokon belül kompatibilis.

A kéregmodell járulékát a méréseket legjobban rep
rodukáló összetétel eredményéből levonva, mindkét 
mérésből a kétszeres hibahatárt meghaladó biztonság
gal állítható, hogy zérustól különböző a maradék, ame
lyet a 2. ábra kereszttel jelzett pontjai mutatnak. Ezt 
azonosítják a köpenyből származó fluxussal.

A maradék értéket a köpeny hat különböző föld
szerkezeti modelljében becsült urán- és tóriumtarta
lommal hasonlították össze. Bár a jelenlegi hibahatá
rok mellett egyik modell sem zárható ki, arra a konk
lúzióra jutottak, hogy a magasabb U-Th tartalmú mo
dellekből számolható fluxus áll közelebb a levonás 
utáni maradékfluxushoz. Ezek adataival számított 
radioaktív eredetű hőteljesítményre 14-20 TW adódik, 
amely a Föld teljes hőteljesítményének 40-50%-a. 
Továbbra is fennáll tehát a „hőrejtély”, mivel a Föld 
saját hőtermeléséhez adott járulékát tekintve a radio
aktív bomlásokon kívül az egyéb lehetséges források
ra az ismertetetthez hasonló szinten számszerűsített 
becslés egyelőre nem ismert.
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BALATONFÜREDI EMLÉKEIM MARX GYÖRGY 
PROFESSZOR ÚRRÓL Vastagh György

Marx professzor úr kötődése Balatonfüredhez akkor 
kezdődött, amikor szülei megvásárolták a Munkácsy 
utca 8. szám alatti telket (akkor Arácshoz tartozott és 
a 3. számot viselte) a kis házikóval együtt, amelyet 
nyaralóként használtak.

Később, első fizetéséből már ő vásárolta hozzá a 
mellette lévő telket is, így lett elegendően nagyméretű 
az egyre növekvő családhoz és a sok-sok kedves -  tu
dományos, művész-, munkatársi, tanítványi körökből 
érkező -  vendéghez. A professzor úr ugyanis nem

csak idehaza alakított ki alkotó baráti kapcsolatokat, 
de a külföldön élő magyar tudósokkal is korán el
kezdte a kapcsolatok felvételét azzal a céllal, hogy e 
tudósok kötődjenek szülőföldjükhöz, legyenek büsz
kék magyar gyökereikre. így került személyes barát
ságba Wigner Jenöve 1, Teller Edével, Gábor Dénessel, 
Kürti Miklóssal, Lánczos Kornéllal és Telegdi Bálint
tal. Közülük nem egyet (Wigner, Teller, Kürti, Lán
czos) sikerült Magyarországra „hoznia” (például Wig- 
nert már 1972-ben, Téliért 1990-ben).
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Az ő erőfeszítéseinek köszönhető az is, hogy csa
ládjaikat meggyőzve, Szilárd Leó, Kürti Miklós és He- 
vesy György hamvai hazai földben, a Magyar Nemzeti 
Panteonban nyugszanak.

Marx professzor úr -  aki 1955-ben, 28 éves korá
ban©  lett Kossuth-díjas -  1956-tól kezdve a neutrínó
asztrofizikai kutatások terén ért el jelentős eredmé
nyeket, így a Nemzetközi Neutrínó-konferenciák ál
landó előadója és hazai szervezője lett. Az első konfe
rencia helyszínéül 1972-ben Balatonfüredet választot
ta. Ekkor már működött az Annabella Hotel (1968 
óta), így lehetőség volt a világ minden tájáról érkező 
neves tudósok színvonalas elhelyezésére.

Azóta kétévenként a világ különböző városaiban tar
tanak ilyen nemzetközi konferenciákat, köztük 1978- 
ban ismét Balatonfüreden. De az első, az 1972-es más 
szempontból is nevezetes lett (erről később írok).

Másik nagy érdeklődési területe a fizikatanítás volt. 
Ő maga is egyetemi oktató volt, sőt az ELTE Atomfizi
kai Tanszék vezetője (1970-től 1992-ig), majd haláláig 
(2002) professzor emeritusa.

Elnöke volt a Fizikaoktatás Nemzetközi Társaságá
nak (GIREP), és így előadója és szervezője e társaság 
nemzetközi konferenciáinak, amelyek 1967-ben kez
dődtek (Lausanne, Svájc) és máig folytatódnak (im
már a 23. konferenciával). A kilencedik (1981. szep
tember) és a tizenkettedik (1989- szeptember) GIREP- 
konferenciára Balatonfüreden, a Füred Hotelben ke
rült sor. Az első füredi konferencia témája: Magfizika, 
magenergia, míg a másodiké: Energiaalternatívák és 
oktatásuk volt, sok neves előadóval, mint például Eric 
Rogers (USA-Anglia), Jon Ogborn (Anglia), Roman 
Sexl (Ausztria).

E konferenciák egyik programjaként tanórákat láto
gattak a Lóczy Lajos Gimnáziumban. Iskolánk részt vett 
a Marx professzor kezdeményezésére indult MTA-prog- 
ramban, amelynek célja a természettudományos okta
tás modernizálása volt, és ebben Balatonfüredről Ki- 
szely Pál kollégámmal ketten vettünk részt. A vendé
gek közül többen beírták benyomásaikat az iskola Ven
dégkönyvébe. Természetesen Marx professzor úr is.

A nagy nemzetközi konferenciákon (Neutrínó, GI
REP) kívül más oktatási konferenciáknak, tapasztalat- 
cseréknek is helyszíne volt Balatonfüred: elsősorban 
finn és japán természettudomány-szakos tanárokat 
csábított Marx professzor úr Füredre és a Lóczyba. 
(Ilyen találkozók Füreden kívül más években és más 
városokban is voltak -  például Jászberényben, Sop
ronban -  de külföldön is, mint a genfi CERN-ben.)

Ezeket a magyarországi látogatásokat a magyar 
tanárok viszontlátogatása követte. Mindez természete
sen Marx professzor úr kiterjedt nemzetközi tudomá
nyos kapcsolatainak volt köszönhető.

Most szeretnék visszatérni az 1972-es esztendő — 
még az írás elején említett -  másik nevezetességéhez. 
Ebben az évben kezdődött a tudósok faültetése a Ta
gore sétányon, azonban hosszú ideig (1991-ig) nem 
volt ismeretes a kezdeményező személye. Az ő kilétét 
sikerült megtudnom az említett év decemberében a 
csernobili szakmai látogatásról visszafelé döcögő vo
naton Marx professzor úrtól, őt idézem:1

„Rabindranath Tagore kezdte el a faültetést, és ebből 
adódott, hogy az indiai facsoport kialakult. Úgy emlék
szem, hogy amikor Salvatore Quasimodót készült Bala
tonfüred fogadni, Lipták Gábor ötlete volt, hogy Quasi
modo is Nobel-díjas, tehát ültessen ő is fát, és ebből 
mintegy adódott egy Nobel-díjas faültetési rendszer.

Magyarország a hatvanas évek vége körül tudomá
nyosan kezdett kinyílni, legalábbis mi szerettük volna 
kinyitni, ennek egyik nagy eseménye volt 1972-ben a 
Nemzetközi Neutrínó Konferencia, amelyre több No
bel-díjas fizikus is eljött. Akkor támadt az ötletem, ha 
két Nobel-díjas költő ültetett fát, akkor a Nobel-díjas 
Richard Feynman is ültessen.

Feynman a 20. század második felének egyik leg
zseniálisabb fizikusa volt. Ő itt Balatonfüreden, a szív
kórház előadótermében mondta el fizikatörténeti je
lentőségű előadásában, hogy az 1970 körül elvégzett 
kísérletekben miként vették észre a protonok és neut
ronok mélyén lévő kvarkokat, és ezek miért nem tud
nak kiszabadulni, akármekkorát is lökünk rajtuk. így 
adódott Feynman fája.

De hát 1972 volt és egyensúlynak is kellett lennie, 
úgyhogy Bruno Pontecorvót -  aki hasonló témákkal 
foglalkozott és szintén zseniális volt, azonban a törté
nelem vihara Keletre sodorta -  kértük meg másik fa
ültetőnek. Mindkét fát ugyanazon a napon, június 13- 
án ültették.”

E két 1972-es faültetés után, még ugyanabban az év
ben ültetett fát Hja Mihajlovics Frank is. Majd Wigner 
Jenő (1976), Paul Adrien Maurice Dirac (1977), Alek-

1 Saját magnófelvétel.
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Oláh György faültetéséről a Pannon Napló is beszámolt.



Marx György a Dirac-centenáriumon.

szanderMihajlovics Prohorov (1979), Rudolf Mössbauer 
(1982), Névül Francis Mott (1986), Benoit Mandelbrot 
(1987), Kürti Miklós (1989), Teller Ede (1991), Harsányt 
János (1995), Oláh Györgyi1995), a magyar származású 
Daniel Carleton Gajdusek (1998) követte őket.

Ezek a faültetések igazi örömteli események voltak 
mind városunk, mind pedig a magyar fizikustársadalom 
számára. A faültetések után Marx professzor úr a kertjé
ben az ültetőknek, a füredi, a hazai és külföldi vendé
geknek maga készítette a „tűzönsült húst”, húzta föl az 
akkor még meglévő kútban hűlő görögdinnyét. A ven
dégfogadó ital cseresznyepálinka volt („Fekete címkés, 
mert attól szerelmes lesz az ember.”). Majd sör, mert 
„attól meg boldog lesz az ember”. Richard Feynman a 
kerek nádasztalkán dobolt a közönségnek (kitűnő do
bos is volt), Paul Maurice Dirac viszont bevonult a szo
bába, mert az ő szervezete nagyon sok alvást igényelt. 
Marx professzor sokáig ereklyeként őrizgette a nádasz
talt és a Dirac által használt pokrócot.

Ám Marx professzor úrnak köszönhetően Balaton- 
füredre látogatott több olyan személy is, aki a fasort 
szerette volna látni, például B. S. Bajwa és H. S. Virk 
professzorok Indiából 2001-ben. 2002-ben még két 
centenáriumi megemlékezést rendeztünk a fasorban, 
amelyeken a professzor úr is részt vett: 2002. augusz
tus 8-án ünnepeltük Dirac 100. születésnapját, majd 
2002. november 11-én Wigner Jenő lánya, Martba (és 
férje) részvétele mellett tartottuk meg a magyar fiziku
sét is (Wigner Jenő 1902. november 17-én született).

A nagybeteg Marx Györgynek ekkor már csak há
rom hetet tartogatott a sors. (Marx professzor 2002 
nyarán elbúcsúzott Balatonfüredtől. Baráti segítséggel 
végigsétált mindenfelé, amerre fiatalon gyakran járt. 
Besétált a Koloska-völgybe is, beljebb csak autóval, 
mert elfáradt. Annak idején ott szokott pöfeteggombát 
szedni, amit nagyon finomra tudott főzni.)

így a következő, 2003. június 23-i faültetés, szomo
rú esemény lett. Ekkor került sor a 2002. december 
2-án elhunyt Marx György professzor úr emlékfájának 
elültetésére az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az ELTE 
Atomfizikai Tanszéke és a helybéliek kezdeményezé
sére, sok-sok tisztelgő jelenlétében.

A világhírű fasor megteremtője elment, de alkotása 
tovább él. Halála óta máig két külföldi tudós ültetett 
fát: 2005-ben Robert Hubert (kémiai Nobel-díj, 1988) 
és 2009-ben Avram Hershko -  a Karcagon született 
Herskó Ferenc -  (kémiai Nobel-díj, 2004), és biztosan 
sor kerül majd újabb faültetésekre is. Erre garancia a 
magyar természettudományok művelőinek világhíre 
és hazaszeretete mellett a helyiek lokálpatriotizmusa.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

A PAJTA-RÚD PARADOXONRÓL Hraskó Péter
PTE Elméleti Fizika Tanszék

A pajta-rúd paradoxon a Lorentz-kontrakcióban rejlő 
látszólagos ellentmondásra mutat rá. Az ellentmondás 
feloldásához köztudottan egy másik „paradoxont”, az 
egyidejűség relativitását kell segítségül hívni, de ez 
önmagában még nem elegendő a pajta-rúd parado
xon feloldásához. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 
mechanikai hatások még a köznapi értelemben szi
lárdnak tekinthető testekben sem terjedhetnek a fény
nél gyorsabban. Ha ez nem így volna, a paradoxon a 
relativitáselmélet igazi cáfolata lenne. Az alábbiakban 
újramesélem a paradoxont, ezúttal egy vérfagyasztó 
krimibe ágyazva.

A paradoxon

Egy rablóbanda elhatározza, hogy kirabol egy kincs
szállító vonatot. A terv alapja az, hogy a vonat áthalad 
egy alagúton. A banda az alagút két bejáratára titokban 
erős, kapuszerű sorompót szerel fel, amelyeket rádió
jellel lehet lezárni. Az egyik bandatag az alagút két vé
gétől egyenlő távolságra lévő pontban helyezkedik el a 
jeladóval (1. ábra) és a bandavezértől azt a parancsot 
kapja, hogy amikor a vonat eltűnik az alagútban, hozza 
működésbe a sorompókat. Az alagútban rekedt vonatot 
azután a banda többi tagja elfoglalja és kifosztja.

A bandavezér azonban váratlan üzenetet kap a 
szerelvény összeállításában segédkező egyik vasutas
tól, aki a bűntársa. Eszerint a szerelvény hosszabb, 
mint amire számítottak, véletlenül pont olyan hosszú, 
mint az alagút, ezért az akciót le kell fújni. A bandave
zér azonban, aki főállásban elméleti fizikus, meg
nyugtatja az informátort: a Lorentz-kontrakció miatt a 
vonat teljes egészében el fog férni az alagútban, a terv 
tehát végrehajtható marad.

A vonat elindulása után a titkosszolgálat valahogy 
megneszeli a készülő rajtaütést és mobiltelefonon 
utasítja a vonatvezetőt, hogy azonnal állítsa le a vona
tot. A vonatvezető azonban jó volt fizikából és meg
nyugtatja a titkosszolgálat emberét: az alagút a vonat-

1. ábra. A helyszín.
alagút

— ►________ r z  ----------------------------
4 a vonat \  b

.............................I \ /
A ' / B\ /
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\  /\ /N /\ /\ /\ /\ /\ /

jeladó *

hoz képest Lorentz-kontrakciót szenved, a vonatnak 
legalább az egyik vége biztosan ki fog lógni az alagút
ból, ezért a jeladónál figyelő bandatagnak nem lesz 
alkalma beindítani a sorompók működését.

Kinek van igaza, a bandavezérnek vagy a vonatve
zetőnek? És miben tévedett a másik?

A magyarázat

A bandavezérnek van igaza. A jeladó szimmetrikus 
helyzetben nyugszik az alagút A és B végpontjához 
képest, ahol a sorompókat a banda felszerelte. Az 
alagút (vagyis a vasúti töltés) 3 nyugalmi rendszeré
ben ezért a sorompók zárása egyidőben történik. A 
vonat az 3-hez képest V sebességgel mozog, ezért 
Lorentz-kontrakciót szenved. A feladat szerint a nyu
galmi hossza egyenlő az alagút nyugalmi hosszával, 
így a Lorentz-kontrakció következtében 3-ben rövi- 
debb, mint az alagút: Amikor a vonat a vége eltűnik 
az alagút A bejáratánál, az eleje (a b pontja) még nem 
éri el az alagút B kijáratát. Ezért ha a jeladót ebben a 
pillanatban működésbe hozzák, a vonat valóban bent 
ragad az alagútban, és a banda megrohanhatja.

Természetesen jól fel kell szerelkezniük lángvágók
kal, mert a B kijárati kapuba történő beleütközés kö
vetkeztében a szerelvény hossza még a mozgási 
hossznál is rövidebbre préselődik össze. A vonat ele
jének (a b pontnak) a hirtelen lefékeződésénél kelet
kező „löket” ugyanis legfeljebb fénysebességgel ha
ladhat végig a vonaton, és ennek következtében a 
vonat vége (az a pont) egy ideig még mozgásban 
marad a vonat elejének hirtelen leállása után is.

Miben tévedett a vonatvezető? Abban teljesen igaza 
volt, hogy a vonat nyugalmi rendszerében az alagút 
Lorentz-kontrakciót szenved, és ennek következté
ben, ha nem zárnák le az alagutat, a vonatnak leg
alább az egyik vége mindig biztosan kilógna. Azon
ban nem vette figyelembe az egyidejűség relativitását, 
amelynek következtében a vonat 3 ' nyugalmi rend
szerében a sorompók működése nem egyidőben tör
ténik, és azt sem, hogy a hatások még a hétköznapi 
értelemben szilárd anyagokban sem terjedhetnek a 
fénynél gyorsabban.

A vonat 3 ' nyugalmi rendszeréből nézve az esemé
nyek lefolyása a következő. Mivel az alagút a vonat
hoz képest -  V irányban mozog, a jeladóból a B felé 
haladó rádiójel előbb zárja le a B sorompót, mint a 
másik rádiójel az A sorompót.1 Amikor a A-beli so-

1 Az alagúttal együtt a jeladó is mozog, de ennek nincs jelentősé
ge, mert a rádiójelek sebessége független az adó mozgásától.
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rompó beleütközik a nyugvó vonat b elejébe, a vonat 
vége (az a pont) az alagút Lorentz-kontrakciója kö
vetkeztében még kilóg az alagútból és a lökés véges 
terjedési sebessége következtében egy ideig még 
nyugalomban marad. Még akkor is nyugalomban lesz, 
amikor az A kapu áthalad rajta és az egész vonatot 
elnyeli az alagút. A vonat elejéből kiinduló lökés csak 
ezután éri el a vonat végét. Ettől a pillanattól kezdve 
hurcolja magával az alagút az egész összeroncsolt 
vonatot, amelynek a hossza a roncsolódás következ
tében még a mozgási hossznál is rövidebb, hiszen 
különben nem férne el a ^sebességgel mozgó alagút- 
ban, amelynek mozgási hossza megegyezik a vonat 
3-beli mozgási hosszával a leállás előtt.

Ez a két forgatókönyv Lorentz-transzformáció segít
ségével igazolható, de ezzel egyenértékű, ha a tér-idő 
ábrán demonstráljuk a helyességüket (2. ábra). A 
koordinátarendszer O origója az az esemény, amikor 
a vonat a végpontja és az alagút A bejárata éppen 
egybeesik. Az alagút az AA és a BB világvonalak kö
zötti sávot foglalja el. Ha a sorompókat nem hoznák 
működésbe, a vonat a ct' tengely és a bb' egyenes 
közötti sávot foglalná el. A vonat és az alagút nyugal
mi hosszának egyenlőségét az fejezi ki, hogy a BB 
egyenes és az x-tengely metszéspontja, valamint a bb'

egyenes és az x'-tengely metszéspontja ugyanazon 
az x 2 -  c 2t2 = /02 hiperbolán van rajta (ezt a hiperbo
lát nem ábrázoltuk). A rajz mutatja, hogy 3-hez viszo
nyítva a vonat teljesen elfér az alagútban, az 3'-höz 
viszonyítva azonban az alagút fér el teljesen a vonat 
hosszán belül. Ez utóbbi állítás abból következik, 
hogy az x ' tengellyel párhuzamos t' = konstans 
egyeneseken kis negatív í'-nél az alagút végpontjai a 
vonat sávján belülre esnek. Az alagút A sorompójának 
a bezárása a P, a B sorompójának bezárása pedig a Q 
esemény. Az alagút 3  vonatkoztatási rendszeréhez 
rögzített vesszőtlen 91-ben ez a két esemény ugyanab
ban a pillanatban történik, ezért az őket összekötő 
egyenes párhuzamos az x-tengellyel. A sorompók 
működése következtében a vonat most az aONa és a 
bMb közötti sávot foglalja el. A vonat b elejének bele- 
ütközése a B sorompóba az M  esemény. Ettől kezdve 
a vonat eleje és az alagút B kijárata ugyanazon a (füg
gőleges) világvonalon fekszik. Az ütközés által oko
zott hatás az M  —> N  világvonalon terjed a vonaton 
visszafelé és az Alpontban éri el a vonat elejét, amely 
ekkor áll meg. Az MN szakasz 45°-nál kisebb szöget 
zár be a ct tengellyel, mert a lökés terjedési sebessége 
c-nél kisebb.

A vonat sebességével mozgó 3 '-hez rögzített vesz- 
szős koordinátarendszerben a ct' = konstans vona
lak az x ' tengelylyel párhuzamos egyenesek. Ennek 
alapján jól látható, hogy a B  sorompó zárása 3 '-ben 
előbb következik be, mint az A-é: az előbbi esemény 
negatív t'-né 1, az utóbbi pozitív í'-nél történik. Ezek 
közé esik a t' = t = 0 pillanat, amikor a vonat a vége 
is eltűnik az alagútban.

Vegyük észre, hogy amikor új koordinátákra térünk 
át az x-tengelyt és a cí-tengelyt, mint egy ollót nyitjuk 
és zárjuk a 45°-os egyenesre szimmetrikusan. A tér
idő ábrának azokkal az elemeivel, amelyek fizikai 
tényeket ábrázolnak (ilyenek az O, P, Q, M, N  esemé
nyek, az alagút és a vonat végpontjainak világvonalai, 
a vonaton végigfutó löket világvonala, valamint a 
fényjelek ±45°-os világvonalai) eközben nem történik 
semmi. Ebből nyilvánvaló, hogy ha egy történet ösz- 
szefér a relativitáselmélettel valamilyen inerciarend
szerben, akkor ez egy olyan tény, amelyen csupán a 
nézőpont áthelyezésével egy másik inerciarendszerbe 
nem lehet változtatni. A vonatvezetőnek illett volna 
ezzel tisztában lennie, ha tényleg olyan jó volt fiziká
ból. A vonat biztonságát csak úgy garantálhatta volna, 
ha hibát mutat ki a bandavezér elgondolásában.

x  «35*4̂

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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2. ábra. Az események tér-idő ábrája.



KÍSÉRLETEK NANOVASTAGSÁGSÁGÚ 
HÁRTYAKONDENZÁTOROKKAL

Előzmények

A téma eredete az MTA MFA által 2011-ben kiírt Na- 
noDemo pályázatig nyúlik vissza, amelyben nanoje- 
lenségek látványos bemutatására alkalmas kísérleti 
elképzeléseket kerestek, hogy a legjobbak profi meg
valósítás után a Csodák Palotája gondozása alatt or
szágot járó Nanobusz révén bárhol bemutathatok 
legyenek -  ilyen módon is népszerűsítve a nanojelen- 
ségeket és -tudományt, főleg a középiskolás fiatalok, 
de akár az egész lakosság körében is. E pályázatra 
született a Nanovastagságú buborékhártya-konden- 
zátor című terv is (Schronk Edina). Ez utólag nehe
zebben megvalósíthatónak bizonyult, mint eleinte 
hittük. Szerencsére a felmerült nehézségek „kerülge
tése” nem volt terméketlen, egyéb érdekes kísérleti 
lehetőségek is adódtak, eleinte nem is gondoltuk vol
na. így, bár a végcélt még nem értük el, szívesen 
adunk ízelítőt az eddigiekből, hátha mások is kedvet 
kapnak az effajta kísérletezéshez (például fizika
kémia szakkörön).

Az eredeti terv

A NanoDemo pályázathoz kerestünk valamit, ami 
legalább az egyik dimenziójában nagyon kicsi, mint 
például a szappanbuborékok fala, amely köztudottan 
vékony. (Többnyire mikron körüli, azaz a látható fény 
hullámhossz-tartományába esik, innen a színjátszós 
hajlama.) De nem kimondottan a szappanbuborékok
kal szerettünk volna foglalkozni, mert azokat már 
mindenki ismeri, noha szerkezetük nem olyan magá
tól értetődő: a faluk valójában 3 rétegű, belül víz, kife
lé szappanhártyával határolva, mégpedig úgy, hogy a 
„szappanmolekulák” hidrofil része a belső víz felé áll, 
a hidrofób pedig a külső levegő felé. A víz e szappa
nos „ruhán” keresztül nem párolog olyan gyorsan, 
mint egyébként, de azért így is egyre fogy, és ha 
mennyisége egy kritikus szint alá csökken, a hártya 
átszakad, a buborék pedig elpukkan. A rétegsorrend 
mindenesetre a következő: szigetelő-vezető-szigetelő 
(tudniillik a nem teljesen tiszta víz elég jól vezet). Ha 
a sorrend valamiképp vezető-szigetelő-vezető lenne, 
akkor pont egy elektromos kondenzátort kapnánk!

A levegőben erre nem találtunk létező példát, de 
azután leesett a tantusz: ha a kiindulási közeg nem 
levegő, hanem víz, akkor megfordulnak a dolgok, 
vagyis ha a vízben hozzuk létre a szappanbuborék 
megfelelőjét, akkor a szappanmolekulák hidrofil 
része kifelé (az elektromosan vezető víz felé) fog áll
ni, a hidrofób pedig a réteg belseje felé, ahol mond-

Schronk Edina, BME mechatronikai mérnök szakos hallgató 
Daróczi Csaba Sándor, m ta  t t k  m fa

juk egy elég jó szigetelő, olaj lehetne. Egy ilyen saját
ságos víz alatti buborék fala már kondenzátorként 
viselkedhetne, és ezért kapacitását megmérve vastag
ságára is következtethetnénk.

Azután persze rájöttünk, hogy a természet (köze
lebbről az élővilág) e téren (is) jóval előttünk jár, 
ugyanis az élő sejtek hártyája valóban hasonló felépí
tésű: a sejtek belseje (citoplazma) és a külvilág is 
elektromosan elég jól vezető vizes közeg (elektrolit
ként hasonlít az ősi óceánok összetételére), míg a 
hártya belseje lipid-fehérje komplexum, viszonylag jó 
szigetelő képességgel. Éppen ezért lehetséges az is, 
hogy a sejtek külseje és belseje között elektromospo- 
tenciál-különbség legyen (pár száz mV), aminek igen 
nagy jelentősége van például izom- és idegsejtek ese
tében. Mindez megerősített minket abban, hogy az 
általunk létrehozni kívánt hártya is megalkotható/el- 
készíthető valahogy, és kondenzátorként is vizsgálha
tó, csak felülete legyen elég nagy, stabil és viszonylag 
könnyen reprodukálható (ez utóbbival akadtak gond
jaink, de ne vágjunk a dolgok elébe). A főbb lehető
ségek áttekintéséhez lássuk az 1. ábrát.

Célunk az volt, hogy vizes közegben létrehoz
zunk a liposzómákhoz hasonló, csak éppen mak
roszkopikus méretű „buborékokat” (avagy cseppe
ket), a vízhez szappanos és olajos természetű anya
gokat adva, a szappanbuborékok fújásához hasonló 
geometriai elrendezésben, gondoskodva még elekt
ródákról is, amelyek közül az egyik a buborék bel
sejével, a másik a külsejével áll galvanikus kapcso
latban. így az elektródák között mérhető kapacitás-

1. ábra. a) Micella: ilyenek keletkeznek például mosogatásnál. Kí
vül, a víz felé a hidrofil rész található, belül pedig a hidrofób rész az 
esetlegesen bekerített (vízben másként nem oldódó) szennyeződés
sel. b) Liposzóma: ezek például foszfolipidek vizes közegben vég
rehajtott ultrahangos rázása révén keletkezhetnek, jellemzően mik
ron alatti átmérővel. A liposzómán kívül és belül is víz van. A lipo- 
szómákat előszeretettel használják a kozmetikai és a gyógyszeripar
ban. c) Lipid kettősréteg: az élő sejt membránjához hasonlít, annak 
további összetevői nélkül.
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c) d)
2. ábra. A buborék létrehozásának tervezett lépései: a) kezdeti fo
lyadék betöltések, b) külső víz utántöltése, c) belső víz utántöltése, 
d) buborék létrehozása c) óvatos folyatásával.

ban benne lenne a buborékot határoló szigetelő 
hártya kapacitása is, amit pedig egy alkalmasan vá
lasztott frekvenciájú, négyszögjel alakú töltő-kisütő 
áram segítségével mérhetünk, ha egy oszcilloszkó
pon megfigyeljük a kondenzátorunkon folyamato
san változó feszültséget.

A buborékok létrehozásához a 2. ábrán látható 
konstrukciót ötlöttük ki. Veszünk egy felemás hosszú
ságú U alakú üvegcsövet, amely rögzítve van egy 
vizes kád (akvárium) belső falához. Az U-cső alacso
nyabb szárának nyílásánál próbáljuk majd létrehozni 
a buborékot. Ehhez (a) a kádat feltöltjük vízzel eddig 
a szintig, a cső belsejébe pedig beengedjük azt a fo
lyadékkeveréket, amelyben benne vannak a hártya
képző anyagok is, vagyis némi mosogatószer és ola
jos szennyeződés, valamint egy kevéske tinta, hogy 
jól meg tudjuk figyelni a kétféle víz mozgását. Ezután 
(b) a kádba óvatosan további vizet eresztünk, ezért a 
tintás víz szintje az alacsonyabb szárban csökkenni, a 
másikban meg emelkedni fog (közlekedő edények). 
A következő (c) lépésben az U-cső magasabb szárán 
át annyi plusz tintás folyadékot engedünk be, hogy a 
tintás víz az alacsonyabb szár tetejéig emelkedjen. 
Ezután már élesben mennek a dolgok, (d) mert na
gyon óvatosan kell tovább folytatni a tintás víz been
gedését (egyszerre csak egy csepp tört részét enged
hetjük be).

A kétféle víz találkozásának határán, vagyis az ala
csonyabbik szár tetején bizonyos valószínűséggel 
kialakul egy, a cső teljes keresztmetszetén átívelő 
hártya. Ha ez a hártya elég erős volna, akkor kis bu
borékot is „fújhatnánk” -  de az igazat megvallva, már 
egy félbuborék kidudorodásának is nagyon lehet

örülni. Sokféle dologgal kísérleteztünk, hogy stabil 
félbuborékot hozzunk létre, de eddig még nem jár
tunk sikerrel. Ezért ezen a ponton módosításra szán
tuk el magunkat. A részletezés előtt viszont még meg
jegyeznénk, hogy a könnyebb áttekinthetőség kedvé
ért a 2. ábrán nincsenek feltüntetve az elvezető elekt
ródák. Az egyik elektróda az U-cső alacsonyabbik 
szára körül van gyűrű alakban kívül, míg a másik be
lül. Utóbbihoz a hozzávezetés az U-cső belsejében 
halad, majd a magasabb száron át lép ki. Ezért, ha 
létrejött a szigetelő hártya, akkor a két elektróda gal- 
vanikusan már nem lesz kapcsolatban. Amíg viszont 
nincs meg a hártya, addig a két elektróda a vízen ke
resztül „rövidre záródik”.

A módosított terv

Minthogy a tervezett formában nem tudtunk elég sta
bil buborékhártyákat létrehozni, biztosabb módszert 
kerestünk. Ennek lényege, hogy egy gyorsan párolgó 
oldószerrel készített oldatot cseppentünk a víz felszí
nére, ahol az oldószer elpárolgása után visszamarad 
egy nagyon vékony hártya. Hogy pontosan milyen 
vékony, az függ az oldott anyagtól, az oldószertől és a 
csepp nagyságától is. Alkalmasak különféle híg folyé
kony ragasztók (pálmát és ciano-akrilát alapú polime- 
rizációsakat is beleértve), körömlakkok (hölgyek 
előnyben ©), de a legjobbnak eddig a körömlakkle- 
mosóban oldott, celluloid alapú pingponglabda bizo
nyult. A hártya kialakulása gyakorlatilag másodpercek 
alatt lezajlik, és ha nem is mindig színjátszós (ez a 
vastagság függvénye), kissé oldalról nézve -  a víz 
felületi mozgásának megváltozása miatt -  jól látható. 
Az így létrehozott hártyát már csak a helyére kell 
mozgatni, hogy meg tudjuk mérni. A vízből kivenni 
általában lehetetlen, ahhoz ugyanis nem elég erős. De 
egy vékony dróthurokkal minden további nélkül oda 
lehet vontatni az U-cső alacsonyabb szárának tetejé
hez, majd felülről óvatosan nedvesítve (permetezéssel 
és cseppentéssel) a víz alá süllyeszteni. Az ellenállás 
megnövekedése, illetve a kapacitás megjelenése mu
tatja, ha akciónk sikeres volt.

Mérési nehézségek

Amíg nem állt rendelkezésünkre elfogadhatóan vé
kony hártya, addig azt sem tudtuk megállapítani, 
hogy egyáltalán elég jó-e mérési összeállításunk, már 
ezért is szerencsés döntés volt a hártya előállításának 
módosítása. Kiderült, hogy az U alakú cső szárában 
haladó belső elektródát érdemes a víz helyett levegő
vel körülvenni, hogy a szórt kapacitás minél kisebb 
legyen. Felesleges a tintás folyadéknak az U-cső tel
jes keresztmetszetében haladnia, mert elég hozzá egy 
vékonyka tefloncső is, és akkor az U-csőben -  leszá
mítva az alacsonyabb szárának tetejéhez közeli 1-2 
cm-t, ahol a belső elektróda található -  szinte végig 
levegő maradhat. Az is kiderült, hogy az oszcillosz-
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kóp bemenő kapacitása (33 pF), valamint a hozzá 
vezető koaxiális kábel további kapacitása (50 pF) 
már akkora, hogy képes meghamisítani a kisebb ka
pacitások (vastagabb rétegek) mérését. Ezért egy RC- 
tagokból álló előosztót használunk, hogy a mérést 
megzavaró kapacitás csak mintegy 12 pF legyen. Vé
gül sokat tudtunk javítani az érzékenységen azzal, 
hogy a vizsgált hártyakondenzátort nem önmagában 
mérjük, hanem egy ellenfázisú hídban, összehasonlít
va a hártya nélküli esetnek megfelelő kapacitással és 
ellenállással.

A mérés és kiértékelése alapelvét egyszerűsített 
formában láthatjuk a 3 • ábrán-, a 0,2-200 kHz frek
venciatartományban választunk egy olyan frekven
ciát, ahol jól látható a vizsgált kondenzátor hatása, 
vagyis amikor a bejövő négyszög alakú feszültség 
egy Rx ellenálláson át tölti és süti ki a hártyát (a Cx 
kondenzátort), akkor a feszültség alakja jellegzete
sen torzul. Ilyenkor a feszültség a maximális értéke 
63%-át (pontosabban 1/e-ed részét) éppen RXCX idő 
alatt (a x időállandó alatt) éri el. Ezért oszcilloszkó
pon megmérve a X időt, az Rx ellenállás ismeretében 
egy egyszerű osztással kapjuk a kérdéses kapacitást: 
Cx = X/ Rx.

(Felvetődhet a kérdés: miért nem használunk gyá
ri kapacitásmérőt? Nos azért, mert akkor a mérő 
frekvenciát és annak nagyságát nem tudnánk hozzá
igazítani a mérésünkhöz, továbbá mert az ilyen mű
szereket ismeretlen mértékben -  de sokszor nagyon 
-  zavarják az olyan körülmények, mint esetünkben a 
viszonylag alacsony értékű párhuzamos ohmos el-

négyszögjel-
generátor

8,2 kQ

I *
0,2-  

200 kHz

oszcilloszkóp

T = 7 i - r 2 -

3. ábra. A Cx kapacitás meghatározása négyszögjel-generátor és 
oszcilloszkóp segítségével: C„ = 1/  Ky

lenállások, továbbá egyenáramok és -feszültségek is 
jelen lehetnek.)

Mérésünk alapötletének megértéséhez a 3 • ábra 
elegendő. Aki hozzánk hasonlóan kísérletezni is sze
retne, annak hasznos lehet a 4. ábrán látható telje-

4. ábra. Szimmetrizáit és kompenzált elektronikai híd a hártya Cx kapacitásának oszcilloszkópos méréséhez.
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Mért és számolt adatok különféle anyagokból álló szigetelő hártyákon, a kapott kapacitással,

Illetve a m in./m ax. relatív dielektrom os állandókkal számolt rétegvastagságokkal

1. táblázat

anyag mért d 
(pm)

mérő
frek

vencia
(kHz)

időalap
(gs)

felfu
tási idő 

(kis 
osztás)

mért T 
(gs)

korri
gált T 
(ps)

c ,
(pF)

er min. er max. számolt d (pm)

min. max.

celofán csomagoló 1 200 200 1 5 1,00 0,2 22 6,7 7,6 171,712 194,778

celofán csomagoló 2 500 200 1 4,3 0,86 0,1 7 6,7 7,6 572,373 649,259

csillám alátét 100 200 1 7 1,40 0,6 66 4,0 9,0 34,172 76,886

polimer ragasztó szalag (PVC) 130 200 1 5 1 0,2 22 2,8 4 71,760 102,515

polietilén háztartási fólia 12,5 100 1 10 2 1,2 132 2,5 2,5 10,679 10,679

szilikon gumi (kesztyű) 140 200 1 5,3 1,06 0,3 29 3,1 3,2 61,114 63,086

alumínium, eloxált, nagy 5 20 4,5 18 17,2 1890 9,4 13,3 2,801 3,963

alumínium, eloxált, kicsi 10 10 4,5 9 8,2 901 9,4 13,3 5,876 8,314

alumínium, csiszolt 2 0,25 500 3,5 350 349,2 38374 9,4 13,3 0,138 0,195

sárgaréz, oxidos 2 50 3,7 37 36,2 3978 10 18,1 1,416 2,563

vörösréz, oxidos 0,5 200 3,5 140 139,2 15297 18,1 18,1 0,666 0,666

permalloly (Fe-Ni) 0,5 200 8 320 319,2 35077 11,9 14,2 0,191 0,228

ónozott lemez 0,25 500 2,5 250 249,2 27385 10 14 0,206 0,288

Si02 (Si lemez fényes oldala) 0,1 1 100 5,5 110 109,2 12000 3,8 4,4 0,178 0,207

Si02 (Si lemez hátoldala) 0,1 0,5 200 5,5 220 219,2 24088 3,8 4,4 0,089 0,103

Si,N4 (Sí lemez fényes oldala) 0,3 3 50 3,5 35 34,2 3758 4 4 0,600 0,600

Si3N4 (Si lemez hátoldala) 0,3 3 50 3,5 35 34,2 3758 4 4 0,600 0,600

celluloid hártya 1 2 100 2,3 46 45,2 4967 3,2 3,8 0,363 0,431

celluloid hártya 2 2 50 8 80 79,2 8703 3,2 3,8 0,207 0,246

További adatok, felhasznált képletek: az üvegcső belső D átmérője 9 mm, A keresztmetszete 63,62 mm2 = 6,36 • 10-5 m2, az R}+Rx ellenállás 
értéke 9,1 k£2, a vákuum e0 permittivitása 8,85 ‘KT12, T korrekciós idő 0,8 gs, a hártya Cx kapacitása x/(.R)+Rt'), amiből a számolt d  vastag
sága Zfi^A/C.

sebb elektronikai rajz. Különösebb részletezés nélkül: 
a C4R7, C5Rh és R) képezik azt az osztót, amely hivatott 
az oszcilloszkóp és a koaxiális kábel bemenő kapaci
tását és ellenállását (C6 és Rm) kompenzálni a bejövő 
híd fölső és alsó ágáról is. Rx a víz hozzávezetési el
lenállása, Cx a hártya ismeretlen kapacitása. Cj, C2, R5, 
R6 és C3 a víz és az elektródák hártya nélküli dielekt
romos viselkedését modellező komplexum a használt 
(200 Hz -  200 kHz) frekvenciatartományban. Rlt R2, 
R}, R4, I \ ,  D2, D} és A  az esetleg tökéletlen alakú 
négyszögjel szimmetrizálását végzik limitálással.

A vizsgált Cx kondenzátor létrehozása/beiktatása 
előtt — helyén ilyenkor rövidzár van — az A potencio- 
méterrel úgy minimalizáljuk a jelet, hogy szinte csak 
egy egyenes vonal maradjon. Ekkor R5 értéke csak
nem azonossá válik a víz hozzávezetési ellenállásával, 
ebből megtudjuk Rx értékét. A szigetelő hártya képző
désével a híd egyensúlya felborul, és az oszcilloszkó
pon megjelenik a jellegzetesen torzult négyszögjel 
alak. Számunkra a frekvencia pontos értéke közöm
bös, mint ahogy a jel abszolút nagysága is. Egyedül az 
érdekes, hogy maximális amplitúdója 63%-át mennyi 
idő alatt éri el (időállandó), ezt kell megállapítanunk.

Mérési eredmények

Mondják, hogy „akinek a kezében kalapács van, az 
hajlamos mindent szögnek nézni” ©. Hát mi meg úgy 
jártunk, hogy amióta működik módszerünk, azóta 
hajlamosakká váltunk mindent kondenzátornak nézni 
©. Rövid idő alatt sokféle anyagot kipróbáltunk. Az 
eredményeket egy Excel-táblázattal értékeljük ki, 
benne az érvényes fizikai összefüggésekkel ( 1. táblá
zat). Az egyes hártyák vastagságnak megállapításá
hoz a mért kapacitáson túl ismernünk kell a szigetelő 
réteg relatív dielektromos állandóját. Ez nem mindig 
egyértelmű -  például a hőmérséklet vagy a víztarta
lom is jelentősen befolyásolhatja -, ezért az irodalom
ban fellelhető minimális és maximális értékkel is elvé
geztük a számításokat.

Az eredetileg megfigyelni kívánt hártyák mellett 
kíváncsiak lettünk fémeken lévő lakk, zománc, illetve 
festékrétegekre is, de ugyanígy megnéztünk polietilén 
fóliát, csillámlemezt, üveget stb. Ezeket is kényelme
sen tudjuk mérni, csupán rá kellett szerelnünk az 
U-cső alacsonyabb szárának tetejére egy lapos és 
sima, kiszélesedő műanyag nyakat, amire a fémleme-
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zeket könnyen ráfektethetjük (5. ábra). Találtunk egy 
szépen eloxált alumínium lemezdarabot is, ami ráirá
nyította figyelmünket a különféle fémek felületi 
(többnyire vékony) oxidrétegeire. Most már gond 
nélkül észleljük a nem eloxált alumíniumlemez véko
nyabb és ezért nagyobb kapacitású, ugyanakkor ké
nyesebb oxidját is, de látjuk a vörösréz és a sárgaréz 
lemezekét, sőt a félvezető mikrotechnológiai osztály
tól kapott szilíciumlemez felületi oxid- és nitridréte- 
geit is (elő és hátoldalit!). Érdekes módon ezen oxi- 
dok vastagsága sokszor tényleg a nanotartományba 
esik (1. táblázat), szóval ilyen szempontból is mond
hatjuk, sikerült eredményt elérnünk. Terveink szerint 
majd visszatérünk az eredeti feladatra, de az már egy 
másik történet lesz ©.

Kiértékelés

A táblázat mérési eredményeinek első csoportjában 
olyan szigetelő anyagok vannak felsorolva (vastag 
celofántól a szilikongumiig), amelyek vastagságát 
tolómérővel közvetlenül is meg tudtuk határozni (bal 
szélső számoszlop), így ez referenciául szolgálhat a 
módszer pontosságára. A mért kapacitásokból szá
molt maximális vastagságok (jobb oldali oszlop) elég 
jól közelítik a tolómérővel kapottakat. Nagyobb elté
rés (több mint egy 2-es faktor) csupán a gumikesztyű
nél adódott, de annak vastagsága változékonyabb is. 
Az ilyen, viszonylag vastag anyagok kis kapacitásokra 
vezetnek (tipikusan 100 pF alattira), ami nagy műkö
dési frekvenciát tesz szükségessé (100-200 kHz). A 
kompenzáló hálózat hibája itt már nem hanyagolható 
el, ezért x értékét korrigálnunk kell a „végtelen vas
tag” szigetelőnél kapott értékkel, ami esetünkben 0,8 
gs. A mérési összeállításról készült fotómontázs az 5. 
ábrán látható.

A következő csoportban különféle fémlemezek 
mérési eredményeit láthatjuk (alumínium, réz, ón). A 
fémek esetében azért alakul ki kapacitás, mert felüle
tükön -  többnyire -  egy nagyon vékony oxidréteg 
képződik, amely dielektrikumként viselkedik. A ré
tegvastagságokat itt alternatív módszerrel nem tudtuk 
megmérni, de a kapott eredmények hihetőek. Meg
jegyzendő, hogy amikor egy nagyobbacska fémle
mezt mérési pozícióba viszünk (azaz ráhelyezünk az 
U-cső alacsonyabbik szárának tetejére a víz alatt), 
akkor egyszerre több kondenzátor is létrejön: először 
az általunk vizsgálni kívánt kondenzátor közvetlenül 
a cső nyílásával szemben (vagyis a belső víz felé), 
másrészt mindenhol máshol a fémlemez felületén a 
külső víz felé. Ha elég nagy a lemez, akkor e másod
lagos kondenzátor kapacitása sokkal nagyobb, és 
mert sorba kapcsolt kapacitásokról van szó, az eredő 
kapacitást a minket érdeklő kisebb kapacitás hatá
rozza majd meg. Ezért a mérési eredmények legfel
jebb csak pár százalékkal mutatnak majd kisebb ka
pacitást, és ezzel együtt nagyobb rétegvastagságot. 
De ha olyan kicsi lemezt készítünk, amely éppen 
csak le tudja fedni az U-cső nyílását, akkor annak

5. ábra. Fotók a mérési összeállításról: fölül az oszcilloszkópon 
láthatjuk a kívánt jelalakot, az előtérben néhány mérésre előkészí
tett fémlemezzel. Alul az általunk használt négyszögjel-generátor, a 
vizes kád, a kompenzáló elektronika, és az U-cső látható, rajta a 
kisebbik eloxált alumínium lemezzel (jobb alsó sarok).

túloldalán ugyanakkora lesz a másik kapacitás (azo
nos minőségű lemezoldalakat feltételezve), és ezért a 
módszerünk által mutatott kapacitás feleződni fog, a 
rétegvastagság meg duplázódni (lásd a táblázatban a 
nagy és a kicsi eloxált alumíniumlemezek összeha
sonlítását.)

A harmadik csoportban 0,6 mm vastag szilícium 
félvezető szeletek vannak, ismert vastagságú fedő 
szilícium-oxiddal (100 nm), illetve -nitriddel (300 nm). 
A szeletek belsejében a fajlagos elektromos ellenállás 
64 kil cm körüli, ám a fényes oldalon közvetlenül a 
fedő réteg alatt kialakítottak bennük egy nagyságren
dileg mikron vastagságú, de elektromosan elég jól 
vezető szennyezett réteget is (az oxidos mintánál n-tí- 
pusút, 5 íícm  fajlagos ellenállással, a nitrides mintánál 
pedig p-típusút, 15 íícm  fajlagos ellenállással). Ez 
érdekes következményekre vezet a fémeknél megis
mert másodlagos kapacitások szempontjából. Itt nem 
részletezett számításokkal kimutatható, hogy az U-cső
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nyílásával szemben a Si-szelet túloldalán egy körül
belül ugyanakkora effektiv kapacitás érvényesül, mint 
a mérni kívánt elsődleges kapacitás, miközben oldal
irányban a nagy felület a nagy hozzávezetési ellenál
lás miatt már nem tud jelentős többlet-kapacitást adni. 
Ugyanakkor a szennyezett rétegek valamennyivel 
csökkentik az ellenállást, elsősorban az oxidos mintá
nál (az n-típusú réteg kisebb ellenállása miatt). Vég
eredményben a nitrides mintánál a 2 darab sorba kö
tött kapacitás miatt dupla rétegvastagságot mérünk, 
az oxidos mintánál pedig a mért vastagság a szerint 
duplázódik vagy sem, hogy a szennyezett, vagy a 
másik oldalról mérünk-e.

A negyedik csoportba tettük a celluloid hártyákra 
kapott 2 mérési eredményünket. (Vastagabb és véko
nyabb hártyákat is tudunk készíteni.) A vastagság 
megállapítását itt az az effektus zavarja, hogy a cellu
loid a víz egy részét magába szívhatja, megváltoztatva 
a dielektromos állandóját. Ezért az ilyen jellegű anya
goknál mindenképpen szükségesek lesznek kiegészí
tő vizsgálatok.

A méréstechnika továbbfejlesztése

Bár módszerünk már így is használható, távolról sem 
tökéletes. Például, ha a vizsgált kondenzátor töltésé
hez áramgenerátort használnánk és nem egyszerű 
ellenállást, akkor nem kellene a jel alakját az oszcil
loszkópon figyelgetni, mert az mindig háromszög 
lenne, így elég volna az amplitúdóját mérni, amihez 
még oszcilloszkóp sem feltétlenül szükséges, ami az 
érzékenységet és a pontosságot is javíthatná. Ugyan
akkor egy széles frekvenciatartományban jól működő 
szimmetrikus áramgenerátor nem mindenkinél kalló
dik a polcon...

ARKHIMÉDÉSZ NYOMÁBAN

A Csodák Palotájában több olyan eszközt is lehet ta
lálni, amelynek működése Arkhimédész törvényén 
alapul. Tudjuk a kis versikét:

Minden vízbe mártott test 
A súlyából annyit veszt 
Amennyi az általa 
Kiszorított víz súlya.

Amire az anekdota szerint Arkhimédész fürdés köz
ben (pontosabban a kádba beszállva) jött rá, és onnan 
kiugorva meztelenül szaladt végig Szirakuza utcáin, 
kiabálva, hogy heuréka -  megtaláltam. Persze nem 
magára a törvényre gondolt, hanem arra a megoldás
ra, ahogyan meg tudja mondani, csalt-e az ötvös, aki 
II. Hieran király számára készített egy fogadalmi ko
ronát, méghozzá hozott aranyból, és a király arra gya

Záró gondolatok

Egy ilyen jellegű projekt fő előnye (érdekessége mel
lett), hogy benne természetes módon találkoznak a 
mérnöki, fizikai, matematikai, mechanikai, elektro
mosságtani, kémiai és biológiai ismeretek -  az ember 
szinte a bőrén érezheti, hogy a természettudományok 
elméletei hol és hogyan hasznosulnak a gyakorlatban. 
Megfigyelhetjük például, miként változik a felületi 
oxid vastagsága a vizes elektrolitban, vagy a hőmér
séklet hogyan befolyásolja e nagyon vékony szigetelő 
hártyák (például szerves anyagok) vastagságát és víz
tartalmát. Minden megválaszolt kérdésre adódik egy 
sor újabb érdekes kérdés, szinte bármelyik tudomány
ból. Különösen Magyarországon lehet fontos ez a 
felismerés, mert a PISA-felmérések szerint a magyar 
iskolarendszer jellemzője, hogy sokszor a gyakorlat
ban nem eléggé jól hasznosítható, passzív ismeretek
kel bocsátja útjukra a diákokat [1—31.

Köszönetnyilvánítás
Szerencsére az én középiskolámra ez nem jellemző, köszönettel tarto
zom matematikatanáraimnak, Rózsáné Motkó Editnek és Jarábik Bé
lának (aki egyben fizikatanárom is volt), Inczeffyné Vigh Gyöngyi 
Noémi fizika-, valamint Grószné Kiss Annamária biológia-tanárnőnek 
az elméleti és gyakorlati ismeretekért, segítségért. Továbbá köszönöm 
osztályfőnökömnek és magyartanáromnak, Horváthné Gyovai Melin
dának a cikk szerkesztésével kapcsolatos támogatást. Az Egyetem 
Atomfizika Tanszékén is kaptam segítséget -  hálás vagyok Kocsányi 
László laborvezető közbenjárásáért, valamint Kiss Gábor és Sebők Béla 
információiért a kondenzátorokkal kapcsolatban. És végül, de nem 
utolsó sorban köszönöm családomnak a támogatást, bíztatást.

Irodalom
1. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja, http://www.ofi.hu/ 

tudastar/kompetencia/eloszo
2. http://www.korlanc.hu/pisa2006jelentes.pdf
3. http://konyvtar.korosy.hu/wp-content/themes/partnerprogramm/ 

docs/PISA2009.pdf

Egyed László

nakodott, hogy az ötvös „felhígította” az aranyat némi 
ezüsttel. Vitruviusz szerint a szirakuzai tudós arra 
figyelt fel, hogy a víz szintje megemelkedik, amikor 
beleül a fürdőkádba, és arra gondolt, hogy egy bo
nyolult alakú test térfogatát is ki tudja számolni, ha 
megméri a vízszint emelkedését, amikor azt beleme
ríti a vízbe. Márpedig ahhoz, hogy a korona összetéte
lét ellenőrizze, meg kellett határoznia annak sűrűsé
gét, ehhez pedig a térfogatára volt szüksége (de nem 
olvaszthatta meg, hogy valamilyen könnyen kezelhe
tő geometriai alakra hozza).

Persze, ha belegondolunk, az arany sűrűsége nem 
nagyon változik meg, ha ezüsttel ötvözzük, vagyis 
nagyon pontosan kellett volna mérni a vízszint emel
kedését. Sokkal valószínűbb tehát, hogy a tudós az 
úszás általa felfedezett, és A z úszó testekről című érte-
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Arkhimédész bélyegeken.

kezésében leírt törvényét használta fel ahhoz, hogy 
kimutassa a sűrűségkülönbséget. Ehhez meg kell mér
ni a test súlyát először szárazon, majd a vízbe merítve. 
A súlykülönbség megfelel a test térfogatának (lévén, 
hogy a víz sűrűsége 1 g/cm3), és akkor könnyen ki
számítható annak sűrűsége. Arkhimédész valószínű
leg még egyszerűbb utat választott, nevezetesen a 
koronát kiegyensúlyozta egy kétkarú mérlegen egy 
darab színarannyal, majd mindkettőt vízbe mártotta. 
Ha eltért a sűrűségük (és a történet szerint eltért), 
akkor a mérleg nyelve a nagyobb sűrűségű darab felé 
billent. (Itt jegyezzük meg, hogy ezt a kísérletet a ta
nár az osztályban is megmutathatja, ha nem is arany
nyal, de kicsit eltérő sűrűségű, akár bonyolult alakú 
tárgyakkal.)

Térjünk vissza a Csodák Palotájába, s keressük meg 
a jelenségeket, amelyek magyarázatát az úszás törvé
nye adja. Amely törvény, azóta tudjuk, nemcsak folya
dékokban, hanem gázokban is érvényes, vagyis egy 
tárgyra a levegőben is akkora felhajtóerő hat, ameny- 
nyi a tárgy által kiszorított levegő súlya. Nagyobb sű
rűségű tárgy esetében persze ebből nem sokat észle
lünk. De ha megállunk a Hőlégballon mellett, és fi
gyeljük, hogyan emelkedik a magasba, máris láthatjuk 
a felhajtóerő működését a gyakorlatban.

Tudjuk, a meleg levegő kitágul, sűrűsége kisebb 
lesz. A ballon alatt egy fűtőtest található, amely azt 
fokozatosan megtölti forró levegővel. Egy bizonyos 
hőmérsékletnél már akkora lesz a sűrűségkülönbség a 
hideg és a forró levegő között, hogy a kiszorított leve
gő súlya (a felhajtóerő) nagyobbá válik, mint a ballon

és a benne lévő forró levegő együttes súlya, és ekkor 
a ballon a levegőbe emelkedik. (Tegyük hozzá, a Pa
lotában a ballont a tartójához rögzíti néhány kis mág
nes, ezért amikor az „elszabadul”, elég nagy a felhaj
tóerő ahhoz, hogy a plafonig emelje.) Ez a felhajtóerő 
nemcsak ezt a kis modell-ballont, hanem igazi nagy 
ballonokat is képes a levegőbe emelni, ahogyan az 
égre nézve sokszor láthatjuk.

Ugyancsak az úszás törvényét mutatja be egy spe
ciális példán a Bermuda-benger. Szinte mindenki 
hallott a Bermuda-háromszögről, arról a helyről, 
ahol titokzatos módon tűnnek, tűntek el hajók, re
pülőgépek. Ha a repülőgépekére nem is, de a hajók 
esetére ésszerű magyarázatot lehet találni, és nem
csak a legelterjedtebbet, amely szerint földönkívü
liek „gyűjtik be” ezeket az emberi faj tanulmányozá
sa céljából.

Mi okozhatja a hajó elsüllyedését? Nyilván az, 
hogy a felhajtóerő valami miatt kisebb lesz, mint a 
hajó súlya. Ha túlságosan megrakjuk a hajót áruval, 
a felhajtóerő állandó marad, de a hajó súlya megnő. 
Elképzelhető a fordított út is: csökken a felhajtóerő, 
ha csökken a víz sűrűsége. De hogyan érhetjük el 
ezt? Felhígíthatjuk a vizet egy sokkal kisebb sűrűsé
gű anyaggal, például levegőbuborékokkal. Az esz
közön lévő hajtókar megforgatásával egy légsűrítőt 
hozunk működésbe, amely buborékokat présel a 
hengerbe. A felszálló buborékok felhígítják a vizet, a

A hőlégballon.
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kok. Egy majdnem méteres át
mérőjű plexigömb, amelybe 
egy nyíláson keresztül szap
panbuborékokat fújhatunk (a 
gyerekek -  de a felnőttek is -  
ezt szívesen teszik). Meglepe
tésre a buborékok nem egy
ből ereszkednek a fenékre, 
hanem jó ideig lebegve ma
radnak. Megfigyelve őket lát
hatjuk, hogy lassan kicsit 
„meghíznak”, és csak akkor 
ereszkednek le.

Miért lebegnek a buboré
kok? Jobban megnézve látjuk, 
hogy a gömb fenekén egy 
tálban kis fehér anyagdarab
kákat találunk, ezek rejtik a 
titkot. A fehér darabkák szá
razjégből, szilárd szén-di- 
oxidból vannak. Erről az 
anyagról tudjuk, hogy szubli

mál, azaz a szilárd halmazállapotból azonnal gáz 
halmazállapotba megy át (cseppfolyós szén-dioxid 
légköri nyomáson nem létezik). Mivel a szén-dioxid 
sűrűbb a levegőnél, a nagyobb sűrűségű környező 
gáz felhajtóereje képes a buborék falát alkotó folya
dék súlyával és a buborékban lévő kisebb sűrűségű 
gáz súlyával egyensúlyt tartani. Azért nem szállnak 
fölfelé, mert egy bizonyos magasságban már a szén
dioxid összekeveredik a levegővel, s a sűrűsége ki
sebb lesz, azaz a buborék talál egy olyan egyensúlyi 
helyet, ahol lebegve marad.

De miért „hízik” azután? Az ozmózis a magyarázat. A 
szén-dioxid képes lassanként átdiffundálni a szappan- 
hártyán, hiszen a belső parciális nyomás sokkal kisebb 
mint a külső. Eközben megnő a buborék belsejében le
vő gáz sűrűsége, és szép lassan lesüllyed a fenékre.

Ráadásként javasolható 
még egy, akár az osztályte
remben is elvégezhető kísér
let: készítsünk Kartéziusz- 
búvárt. Egy műanyag (PÉT) 
palackba töltsünk vizet, majd 
helyezzünk bele egy csövet, 
amelynek a felső végét lezár
tuk, alul pedig annyi súlyt 
erősítettünk rá, hogy éppen 
lebegjen a vízben. Csavarjuk 
rá a palackra a tetejét, ha 
összenyomjuk, akkor a „bú
vár” elsüllyed, ha elengedjük, 
felemelkedik. A magyarázat 
kézenfekvő: a megnőtt nyo
más miatt a csőben a levegő 
összenyomódik, több víz 
nyomul bele, így sűrűsége 
megnő, a felhajtóerő már 
nem elegendő ahhoz, hogy a 
felszínen tartsa.

A Bermuda-henger.

felszínén úszó kis hajómodell elsüllyed, hiszen a ki
szorított levegőbuborékos víz súlya már kisebb lesz 
a hajóénál.

Hogyan helyezzünk el a tengerfenéken egy ilyen 
kompresszort? A természet itt, a Bermuda-háromszög- 
ben elhelyezett ilyeneket, nevezetesen tengerfenéki 
vulkánokat, amelyekből időnként nagy mennyiségű 
gáz (többnyire metán) tör a felszínre. Ez a vízben ap
ró buborékokra oszlik és buborékfelhő formájában 
elindul a felszín felé. Az éppen arra járó hajó -  ha tör
ténetesen jól meg is van pakolva -  alól „elfogy” a fel
hajtóerő és elsüllyed. (Persze nem biztos, hogy ez a 
magyarázat, de sokkal valószínűbb, mint a földönkí
vüliek mintagyűjtése.)

A harmadik olyan eszköz, amelynél tapasztalhatjuk 
az úszás törvényének a működését, a lebegő buboré

Lebegő buborékok.
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KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

9. Mérlegek
Kérek egy kiló cseresznyét, hangozhatna el a kérés a 
piacon. Erre a felszólításra a kofa belemarkol a pulton 
lévő halomba és kiméri a kért gyümölcsöt. A mérés, 
köszönhetően az elektronikus forradalomnak, a leg
több esetben digitális mérlegen zajlik.

Nem mindig volt ez így. A teljesen mechanikus 
szerkezetek még ma is sok helyen működnek, műkö
dési elvűk tananyag (egyelőre). Az említett mérleg 
sajnos csak az eredményt mutatja, azt nem, hogyan 
működik. Használata egyszerű: a jobb oldali kerek 
serpenyőbe kell tenni a súlyokat, bal oldalra pedig a 
mérendő tárgyat (1. ábra).

Ha valaki úgy véli, hogy a tartozik és követel oldal 
mintájára itt is lehet ügyeskedni, hiszen ez is mérleg, 
akkor először is készítsen egy könnyen átlátható mo
dellt, építsen egy egyszerű kétkarú mérleget (2. áb
ra). A fiúk játékai között találhatunk fémépítő készle
tet (a klasszikus Márkiin és mai utódai), amiből köny- 
nyen működőképes eszköz készíthető.

1. ábra. Bolti mérleg.

2. ábra. A legegyszerűbb kétkarú mérleg.

Működését könnyű szabályba foglalni: egyensúly ak
kor áll be, ha a jobb és a bal oldali súlyok forgatónyo- 
matéka egyenlő. Ha kissé pongyolán, általános iskolás 
számára is érhetően akarjuk megfogalmazni, a jobb 
oldali teher forgástengelytől mért távolsága szorozva 
tömegével egyenlő kell legyen a bal oldali teher távol
sága és tömege szorzatával. És ez akkor is teljesül, ha a 
két oldalon nem egyenlő számú súly van (3. ábra).

Vegyük észre, hogy mérlegünk karjának minden 
pontja körpályán mozdul el, csak a pontpárok mo
zognak azonos elmozdulással és egymással ellentétes 
irányban!

Térjünk vissza a nyerészkedés lehetőségéhez! Mi 
történik, ha a mérendő árut és a súlyt nem a serpenyő 
közepére helyezzük el? Ha kétkarú emelőként model
leznénk a mérleget, akkor ebben az esetben csalni 
lehetne vele (4. ábra)\ A kofa úgy járna jól, ha a mé
rendő portékát, a serpenyő külső szélére helyezné, 
míg a súlyt a mérleg közepéhez, forgástengelyéhez 
közelebbi oldalon.

3■ ábra. A kétkarú mérleg egyensúlyában a forgatónyomatékok azo
nosak: 5 lyuk x 1 súly + 10 lyuk x 1 súly = 15 lyuk x 1 súly.

4. ábra. Az egyensúly a forgástengelytől távolabb elhelyezkedő test 
„javára”, azt nehezebbnek mutatva fölborul.
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5. ábra. Az két oldalon állandóan egyforma erőkart biztosító mérleg. 7. ábra. Eltérő súlyok már kilendítik a mérleget.

6. ábra. A mérleg erőkarja a középső paralelogramma vízszintes 
szára, ezért továbbra is megmarad az egyensúly.

Kerüljük el a csalás lehetőségét is, és építsünk egy 
másik, ám most egy kicsit bonyolultabb mérleget (5. 
ábra)! Ez egyensúlyban marad még akkor is, ha a 
súlyokat különböző távolságokra helyezzük el (6. 
ábra'). Ebben a mérlegben -  ha a terhet a középső 
paralelogrammát formázó csuklós szerkezeten kívülre 
helyezzük -  az erő a paralelogramma függőleges szá
rában támad, azaz a két oldali erőkar mindig meg
egyezik egymással. A középen elhelyezkedő csuklós 
szerkezet csak különböző nagyságú súlyok hatására 
fog deformálódni ( 7. ábra).

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a másodikként épí
tett mérlegünket, akkor észrevehetjük, hogy a karok 
nem körpályán mozognak, hanem önmagukkal párhu
zamosan, és minden pontja a másik oldal minden pont
jával ellenkező irányban, azonos mértékben mozdul el.

H Í R E K - E S E M É N Y E K

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI
Egyhangú parlam en ti b izottsági tám ogatás az A kadém ia 
tudom ányró l szóló  beszám oló jának
Ellenszavazat nélkül támogatta az Országgyűlés Fog
lalkoztatási és munkaügyi, valamint Oktatási, tudomá
nyos és kutatási bizottsága a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének az MTA 2009-2010 közötti mun
kájáról és a magyar tudomány helyzetéről szóló be
számolóját az Akadémia legfontosabb irányelveiről az 
elmúlt három esztendőben és a felfedező kutatások 
támogatásának elősegítéséről a jövőben is.

A parlamenti testületek előtt elmondott tájékoztató
jában Pálinkás József elnök a magyar tudományossá
got a globális tudományos-kutatási térben elhelyezve

foglalta össze a főbb hazai sajátosságokat, a finanszí
rozás, a hatékonyság és az eredményesség szempont
jából. „Fontos annak megértése, hogy a kutatás össze
tett tevékenység: a felfedező kutatások, a célzott kuta
tások és az alkalmazásukat elősegítő fejlesztő munka 
egymást feltételezik, ezért egyik vagy másik elsor
vasztása, vagy aránytalan támogatása hátrányosan hat 
az innovációs tevékenység egészére” — mutatott rá az 
elnök az alapkutatások, az alkalmazott kutatások és a 
fejlesztés integrált szempontrendszer szerinti támoga
tásának fontosságára. Kiemelte, hogy e nélkül és a
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nemzetközi előírásoknak is megfelelő, áttekinthető 
finanszírozási és értékelési rendszer nélkül nem kép
zelhető el hatékony kutatástámogatás.

A magyar tudomány helyzetéről szólva elmondta, 
hogy a kutatási és fejlesztési ráfordítások GDP-hez 
viszonyított aránya Magyarországon még mindig ne
hezen tud elszakadni az 1 százaléktól, bár mind 2009- 
ben, mind 2010-ben meghaladta az 1,1 százalékot. A 
felfedező kutatások esetében az eredményesség fon
tos fokmérőjének számító tudományos publikációk és 
hivatkozások alapján a magyar tudományosság a fi- 
nanszírozottságánál jobb helyzetben, az európai kö
zépmezőny felett helyezkedik el. Kedvező képet 
nyújtanak róla az Európai Kutatási Tanácshoz (Euro
pean Research Council, ERC) benyújtott magyar pá
lyázatok: az újonnan csatlakozott EU-tagországok 
közül hazánk érte el a legjobb eredményt, amellyel az

EU-12 országcsoportban az első helyen áll, és az EU- 
15-ből is megelőz 4 tagországot.

Pálinkás József képviselői kérdésekre válaszolva 
kitért a beszámolási időszakot követő néhány fonto
sabb eseményre is. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 
alapos előkészítés után az MTA Közgyűlése tavaly de
cemberben döntött az intézményhálózat megújításáról. 
A jelentős támogatással elfogadott határozat nyomán 
2012. január 1-jétől 40 helyett 15-re csökkent a kutató- 
központok és -intézetek száma. Az elnök felhívta a 
figyelmet arra, hogy az Akadémia kutatóközpontjaiban 
és -intézeteiben nem csak a tudományos kíváncsiság 
vezérelte elméleti munka folyik: alapvető igény, hogy 
az egyes intézményekben választ keressenek az ország 
jövőjét meghatározó kérdésekre, és segítsék a döntés
hozókat a különböző alternatívák közötti választásban.

www.mta.hu

Távoli szu p ern ó v á t fedez tek  fel m agyar csillagászok
Újabb szupernóvát fedeztek fel az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Intézet kutatói egy 2 milliárd fényévre lévő 
galaxisban. A különleges felfedezés az Akadémia Len
dület program kutatócsoportjának és a Szegedi Tudo
mányegyetem OTKA-pályázat által támogatott szuper
nóva-kutatóprogram csillagászainak közös eredménye.

A 2010 októberében útjára indított PIszkéstető Su
pernova and Trojan Asteroid (PISTA) Survey keretében 
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
Piszkéstetői Obszervatóriumában fél év alatt három 
szupernóvát fedeztek fel távoli galaxisokban. Egy 2012. 
március 15-én készült felvételen sikerült azonosítani a 
program negyedik szupernóváját, amely a későbbi vizs
gálatok szerint egy 2 milliárd fényév távolságra találha
tó galaxisban villant fel. A szupernóva-robbanást több
féle folyamat is kiválthatja. Az egyik lehetséges oka 
egy, a Napnál legalább 8-szor nagyobb tömegű csillag 
magjának katasztrofális összeomlása, amely során egy 
lökéshullám hatására az óriáscsillag külső rétegei ledo
bódnak. A másik lehetőség egy már halott csillag, úgy
nevezett fehér törpe fúziós bombaként történő felrob
banása egy társcsillagtól kapott anyag vagy egy másik 
fehér törpével való összeolvadása következtében.

Balra a szupernóva létét bizonyító felvétel, amely március 22-én 
készült a Piszkéstetői Obszervatórium 1 méteres RCC-távcsövével. 
Jobbra a Sloan Digital Sky Survey felvétele, amely egy évtizeddel 
ezelőtt készült egy 2,5 méteres távcsővel.

Március 22-én a csillagászok ismét célba vették az 
adott égterületet, ezúttal nem az eredeti felvétel készí
tésekor használt 60 cm-es Schmidt-távcsővel, hanem 
az ország legnagyobb csillagászati műszerével, az 1 
méteres RCC-teleszkóppal, amelynek jelenleg is zajló 
korszerűsítését a Lendület program tette lehetővé. 
„Óriási szerencse, hogy márciusban évtizedek óta 
nem tapasztalt, kiváló légköri állapotok uralkodtak 
Piszkéstető felett, s így el tudtuk készíteni a megerősí
tő felvételeket” -  mondta Kiss László. A kutatók felvé
teleikkel felkeresték a Texasi Egyetem csillagászát, 
Craig Wheeler professzort, hogy távcsőidőt kérjenek a 
világ egyik legnagyobb, 9,2 méteres teleszkópjára. 
Március 23-án hajnalban az amerikai csillagászok már 
fel is vették a halvány szupernóva színképét. A spekt
rum számítógépes kiértékelése azt mutatta, hogy a 
magyar kutatók által felfedezett égitest az la típusú 
szupernóvák családjának egy különleges tagja. Ezt az 
alcsoportot a szokásosnál lassabb halványodás jellem
zi, robbanása pedig sokkal energikusabb, mint az 
átlagos la típusú szupernóvák esetében.

A szupernóva felfedezését SN 2012bj jelöléssel már
cius 25-én jelentette be a Nemzetközi Csillagászati Unió 
erre szakosodott körlevele. A csillagászok kérésének 
megfelelően három társfelfedezőt adtak meg: Sárnecz- 
ky Krisztiánt, a Lendület kutatócsoport tagját, Vinkó 
Józsefet, a Szegedi Tudományegyetem csillagászát és 
Craig Wheelert, a Texasi Egyetem professzorát. A szín
képből meghatározott távolsága a Földtől 2 milliárd 
fényév, így a hazánkból felfedezett 52 szupernóva 
közül az SN 2012bj a legtávolabbi. „Ez az egyik leghal
ványabb szupernóva, amelyet egy viszonylag kis táv
csővel valaha is felfedeztek” -  hangsúlyozta Kiss Lász
ló, akinek kutatócsoportja tavaly egy kiterjedt nemzet
közi együttműködés keretében felfedezett különleges 
hármas csillagrendszer megfigyelésével kapcsolatos 
eredményeit publikálta a rangos Science magazinban.

www.mta.hu
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É rtékterem tés a tu dom ány  és az üzleti é le t szerep lő inek  összefogásával
„A megújuló akadémiai kutatóhálózat kiválóan alkal
mas arra, hogy bekapcsolódjon a nagy nemzetközi 
kutatásokba” -  nyilatkozta Lévai Péter, az MTA Wig- 
ner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója. Az Európai 
Nukleáris Kutatási Szervezetben (CERN) kínálkozó 
üzleti lehetőségekről rendezett tanácskozáson kiemel
te, hogy a tudomány művelői és az üzleti élet szerep
lői valódi eredményeket csak közös munkával érhet
nek el. A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), a Nemze
ti Külgazdasági Hivatal és az MTA közös szervezésé
ben létrejött eseményen a kutatók és a K+F tevékeny
ségért felelős hivatalok munkatársai találkoztak az 
ipar képviselőivel.

Lévai Péter a tudomány egyik fellegvárának tartott, 
Genf melletti CERN kutatóközponthoz történt 1992-es 
magyar csatlakozás óta eltelt húsz év eredményeit érté
kelve hangsúlyozta: a lépés a hazai tudományosság 
magas színvonalának és Magyarország európai orientá
ciójának bizonyítása szempontjából is kiemelkedő je
lentőségű volt. „Magyar kutatók korábban is részt vet
tek nagy nemzetközi tudományos együttműködések
ben, de a CERN-ben folyó munka mutatta meg, hogy 
több évtizeden átívelő programokban is egyenrangú, 
kiszámítható és megbízható partnerek” -  nyilatkozta az 
mta.hu-nak. A gyorsító- és szupravezető-technológiá
ban egyértelmű a genfi technológiai csúcsberendezés 
fölénye. A CERN kutatásaiban szerepet vállaló intéze
tek, így az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont is, a 
kisebb méretű műszerek otthoni fejlesztése, valamint 
az elért eredmények új problémákra való alkalmazása 
területén tudnak maradandót alkotni. Példaként említ
hető a svájci kutatóközpont számára kifejlesztett nagy 
sebességű adattovábbító rendszerük, illetve a nagy in

tenzitású lézerek -  a kutatóközpontban komoly múlt
ra visszatekintő — alkalmazása. A lézer-anyag kölcsön
hatás tulajdonságainak gyakorlati felhasználása a 
lézer-plazma gyorsítók létrehozásában a közeljövő 
egyik jelentős projektjévé válhat.

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont több mint 
400 munkatársa a fizikai tudományok legkülönbö
zőbb területein folytat felfedező kutatásokat. Nagy 
nemzetközi együttműködések keretében részecske-, 
mag-, plazma-, neutron-, űr- és lézerfizikával, anyag- 
tudománnyal, valamint információtechnológiával is 
foglalkoznak. Kutatásaik a CERN mellett több, még 
csak tervezett nagy tudományos központhoz -  pél
dául a részben Szegeden megvalósuló Extreme Light 
Infrastructure-höz (ELI) -  kapcsolódnak.

A CERN-beli üzleti lehetőségekről szóló, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Nemzeti Innovációs Hiva
tal, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatal által 
szervezett műhelytanácskozáshoz hasonló rendezvé
nyek hozzájárulhatnak, hogy az ipari szereplők job
ban megértsék a tudomány előtt álló kihívásokat.

Méltatta a kutatók és az ipar szereplőinek együtt
működését a tanácskozást köszöntő beszédében Só
lyom Jenő akadémikus, az MTA Fizikai Tudományok 
Osztálya elnöke, valamint Mészáros György, a Nemze
ti Innovációs Hivatal elnöke, aki egyúttal a Magyar 
CERN Bizottság elnöki posztját is betölti. Németh Vil
mos, a CERN ILO megbízottja, a NIH tanácsadója és 
Kerekes György, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal el
nökhelyettese pedig arra bátorította a jelenlévő üzlet
embereket, hogy kövessék figyelemmel a nagy nem
zetközi kutatási központok által kínált lehetőségeket.

www.mta.hu

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

M agyar fiatal nyerte  az Európai Fizikai Társaság (EPS) PhD -díját
Reiss Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének fiatal 
munkatársa tavaly megvédett doktori disszertációjával 
elnyerte az Európai Fizikai Társaság (EPS) Nukleáris 
Fizikai Osztályának Disszertáció Díját (Dissertation 
Award in Nuclear Physics). Erre a díjra a nukleáris fizi
ka kísérleti, elméleti és alkalmazott területén a 2009- 
2011 években doktori fokozatot szerzettek pályázhat
tak. A díj ünnepélyes átadására a 2. Európai Nukleáris 
Fizika Konferencián kerül sor (Bukarest, 2012. szep
tember 17-21.), ahol a doktori munka legfontosabb 
eredményeit plenáris előadáson mutathatja be.

Reiss Tibor 2008-ban a Budapesti Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem Természettudományi Karán 
kitüntetéses mérnök-fizikus diplomát, majd 2011-ben

ugyanezen kar Fizikai Tudományok Doktori Iskoláját 
elvégezve summa cum laude minősítésű PhD fokoza
tot szerzett. Jelenleg a BME Nukleáris Technikai Inté
zetének tudományos munkatársa, ahol a fizikus és az 
energetikus hallgatók oktatása mellett negyedik gene
rációs reaktorok neutronfizikai és termohidraulikai 
számításával, valamint az ezeken a területeken alkal
mazott számítógépi algoritmusok fejlesztésével, gyor
sításával foglalkozik.

Doktori disszertációjának címe: Szuperkritikus 
nyomású vízzel hűtött reaktor csatolt reaktorfizikai -  
termohidraulikai elemzése, témavezetői, illetve kon
zulensei Fehér Sándor, Csőm Gyula és Czifrus Sza
bolcs voltak. A szuperkritikus nyomású vízhűtésű 
reaktor (SCWR) a negyedik generációs reaktortípusok

HÍREK -  ESEMÉNYEK 175

http://www.mta.hu


egyike, amely a víz kritikus pontja (374 °C, 22,1 MPa) 
fölött működő, magas hőmérsékletű, magas nyomású 
vízzel hűtött reaktor. E reaktortípus számítására csa
tolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszert 
fejlesztett, amellyel a térbeli xenonlengések vizsgálata 
mellett új SCWR-konstrukciók tervezésével is foglal
kozott. Utóbbi elemzések során arra a következtetésre 
jutott, hogy a (Th-233U)02 az SCWR-ek természetes 
üzemanyaga. Kimutatta, hogy az elegendően hosszú 
üzemanyagciklus és a megfelelően magas konverziós 
tényező eléréséhez a kazetta kéthuzamú elrendezése

szükséges. Ennek érdekében optimalizálta a kazetta 
különböző régióinak rácsosztását, az üzemanyagpál
cák átmérőjét és dúsítását. Háromdimenziós számítá
sokkal alátámasztotta, hogy a rendszer körülbelül 
40,0 MWnap/kg-ig önfenntartó a hasadóanyag szem
pontjából. A reaktivitás-tényezőket is meghatározta, 
ezzel bizonyítva, hogy egy ilyen típusú SCWR kielégíti 
az inherens reaktorbiztonság feltételét.

Gratulálunk az elnyert díjhoz, amely a hazai nuk
leáris oktatásnak és kutatásnak is egy újabb nemzet
közi sikere.

HÍREK ITTHONRÓL

Simonyi Károly a M űegyetem  B udafoki ú t 8. ép ü le téb e n  (1934-1957)

A Műegyetem Budafoki út 8. (a BME térképén az F 
épület, hiszen a fizika tanszékek számára épült) 
számú épület jelentős szerepet játszott a hazai fizikai 
kutatások, valamint a mérnökképzés terén. Simonyi 
Károly már tanulmányai során (1934—40) gyakran járt 
az F épületben, majd itt lett Bay Zoltán tanársegéde 
(1942), később helyettese (1948-50), végül 1952-ben 
a BME Elméleti Villamosságtan tanszék vezetője.

Simonyi pályaválasztásában meghatározó szerepet 
játszhatott az atomfizika két történelmi felfedezése 
1932-ben: a neutron, továbbá a mesterséges elemátala
kítás megvalósítása nagyenergiájú ionokkal (Cockcroft 
és Walton), kaszkádgenerátor alkalmazásával. Simonyi 
Károly életéről kitűnő írások léteznek (Staar Gyula [1], 
Erdősi Gyula [2]). Ezekből is tudható, hogy Simonyi 
Károly az óbudai Árpád gimnáziumban érettségizett 
(1934) és fizikusi érdeklődésének megfelelően gépész- 
mérnök nevelőapja tanácsára a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnök szaká
ra iratkozott be. Ezzel egyidejűleg a Pécsi Egyetem Jogi 
karára is beiratkozott, hiszen az akkori világban a jogá
szok uralták a közhivatalokat. Simonyi előbb lett jogi 
doktor, mint gépészmérnök (1939).

írásaiban Staar Gyula szól Simonyi egyetemi tanul
mányairól, néhány professzoráról (Stachó, Pattan
tyús, Verebély) és főként Pogány Bélától, akinél a 
fizikát és az elméleti villamosságtant hallgatta. Simo
nyi nem szerette Pogányt. Elítélte különc öltözködését 
(tenisz ruha), kegyetlen vizsgáztatási módszerét (a 
vizsgázó éjszakai utaztatása taxin, vonaton). A fizikát 
és a korszerű elektromágnesség-tant azonban nála 
tanulta, amiben később túlszárnyalta mesterét.

Legyen szabad néhány szót szólnom Pogányról, 
akinél én is tanultam. Megkövetelte az anyag teljes 
ismeretét. Aki jól felkészült, annak könnyű volt a fizi-

Szemináriumi előadás Simonyi Károly halálának 10. évfordulóján a 
BME-n 2011. október 4-én.

Gergely György, m ta  t t k  m fa

kaszigorlat. Aki azonban csak a vizsgán akart átcsúsz
ni, annak rémálom. Pogány lenyűgöző előadásokat 
tartott, néha anekdotákkal fűszerezve. Fizika tanköny
ve a Budó-Pócza-könyv megjelenéséig a legjobb ma
gyar egyetemi tankönyv volt. Szigorlati anyag volt a 
Schrödinger-egyenlet és Einstein főbb eredményei is. 
Az Elektromágneses tér könyve (1927) a Maxwell- 
egyenletekkel dolgozott, a spektroszkópiai rész azon
ban még a Bohr-modellt használta.

Pogányt teljesen elfoglalták négy szakon tartott elő
adásai, és mindenkit személyesen ő vizsgáztatott. Tan
székén európai színvonalú spektroszkópiai kutató köz
pontot valósított meg, amelyet Gerő Loránd vezetett. 
Gerő 1937-es Phys. Rév. cikkét még 2011-ben is idézte 
a Citation Index. Gerő munkatársai voltak: Schmid Re
zső, Budó Ágoston és Kovács István. Pogány Béla 
egyetlen, a munkatársai körében készült közlemény
ben sem szerepeltette saját nevét, nem élt ezzel a feu
dális joggal. A Fizika kultúrtörténetében Simonyi jog
gal szerepelteti Pogány Bélát és Bay Zoltánt.

Gerő Loránd a málenkij robot során Focsaniban 
vérhasban halt meg 1945-ben. A Fizika tanszék törté
netéről számos közlemény jelent meg, csak kettőről 
szólok [3, 4],

Visszatérve Bay Zoltánra: Simonyi első feladata a 
kaszkádgenerátor megépítésében való részvétel volt a 
Műegyetem Atomfizika tanszékén. Az épülő gyorsítót 
az ostrom előtt leszerelték, az alkatrészeket sikerült 
megmenteni. Bay Zoltán kísérleti munkáit főként a 
Tungsram Kutatólaboratóriumban végezte kiváló mun
katársaival. Itt fejlesztette világszínvonalúvá elektron- 
sokszorozóját.

Simonyi 1944-ben a radarkísérletekben vett részt 
Nógrádverőcén. Ducza Károllyal együtt hangátvitelt 
is sikerült létesíteni a Verőcei szigeten működő mérő
állomással, így ők használtak először rádiótelefont 
hazánkban. A háború végén Simonyi orosz fogságba 
esett, ahonnan 1946-ban szabadult. Visszatért Bay
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A Budafoki út és Bertalan Lajos utca sarkán álló épület (forrás: 
Google, Tele Atlas).

Zoltánhoz és részt vett a holdradar kísérletekben Bay 
„aranycsapatában”. A nagyszerű csapatból csak Bodó 
Zalám  és Pócza Jenői említem, akik mindketten je
lentős személyiségei voltak az egyetemi oktatásnak és 
kutatásnak is. Ma már csak három túlélőről tudok: id. 
Bay Zoltán (Budapest), Ducza Károly (Melbourne), 
Takács Lajos (Cleveland).

Simonyi Károly 1946-ban műszaki doktori fokoza
tot szerzett. Bay Zoltán távollétében ő tartotta az el
méleti villamosságtan előadásokat. Érdekes, hogy Bay 
őt bízta meg, nem adjunktusát, Papp Györgyöt. Már 
akkor nagyszerű előadó volt. Először ezeken az elő
adásokon találkoztam vele.

1948-ban Bay Zoltán felvett doktorandusznak a 
Tungsram Kutatólaboratóriumba. Helyetteséhez, Szi
geti Györgyhöz osztott be, akitől minden lehető támo
gatást megkaptam. Tanulmányaimat kiegészítettem a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen Novobátzky 
Károly nagyszerű elméleti fizikai előadásaival. Bay 
Zoltán egy küszöbön álló koncepciós per elkerülése 
érdekében menekülésre kényszerült. Velem Simonyi 
tartott konzultációkat készülő disszertációmról, sokat 
segített nekem. Kollégaként beszélt velem. 1949-ben 
neki nyújtottam be disszertációmat, majd 1949- június
ban letettem a doktori szigorlatot és megszereztem a 
Műegyetem műszaki doktori fokozatát [51. Eredmé
nyeim megjelentek a J. Opt. Soc. America folyóirat
ban, társszerző nélkül. Sem Szigeti, sem Simonyi nem 
éltek vezetői jogukkal.

1948-ban Simonyi Károly a Soproni Egyetemen ka
pott tanszéket. Itt építette meg a 800 kV-os van de 
Graaff generátort és sikeres elemátalakításokat vég
zett. Kossuth-díjat kapott.

1950-ben új helyzet állt elő. A Tungsram Kutatót 
átvette a Távközlési Kutató Intézet. Simonyit a KFKI

meghívta a Magfizikai Osztály vezetésére. Ugyanak
kor kinevezték a BME Elméleti Villamosság tanszék 
vezetőjének is. Az Elméleti Villamosságtan tanszék 
Bay Zoltán tanszékének szobáit vette át, ahol 1957-ig, 
a Duna-parti épület elkészültéig maradt.

Ezzel tulajdonképpen befejeztem beszámolómat 
Simonyi munkájáról a Budafoki út 8. épületben. Adós 
vagyok azonban két fontos eseménnyel. A Mérnöki 
Továbbképző előadásán Simonyitól hallottunk először 
a szinkrotronról. 1952-ben megjelent Simonyi Károly 
Elméleti villamosságtan tankönyvének első kiadása. 
2011-ig további nyolc kiadásra került sor, a könyvet 
lefordították orosz, német, angol és román nyelvre, az 
egész világ használja. Simonyi gyorsítóiról és atomfizi
kai kísérleteiről Klopfer Ervin írt összefoglalót [6].

Nem szólok a későbbiekben Simonyi Károly elül- 
dözéséről a KFKI-ból és BME-beli tanszékéről. 1970- 
ben Barta István, Bay egyik munkatársa az aranycsa
patból adott helyet intézetében Simonyi Károlynak, 
ahol megírta A Fizika kultúrtörténetét Csurgayné 
Ildikó közreműködésével. Számomra ez a legszebb 
könyv, amit életemben olvastam.

1988-ban a BME Teller Edével együtt díszdoktorrá 
avatta Simonyi Károlyt. A BME azonban csak 2011- 
ben egyenlítette ki tartozását a Simonyi Terem meg
nyitásával és szobrának felavatásával.

Szeretném 2003-ban tett javaslatomat [7] megismé
telni: a Budafoki út 8. épületben a hazai fizika kiemel
kedő alkotói dolgoztak és oktattak: Zemplén Győző 
(1879-1916), Pogány Béla (1887-1943), Gerő Loránd 
(1910-1945), Gyulai Zoltán (1887-1968), Gombás Pál 
(1909-1971), Bay Zoltán (1900-1992), Bodó Zalán 
(1920-1990), Simonyi Károly (1916-2001). Javaslom 
emléktábla felállítását az épület falán. Ez nemcsak 
tiszteletüket szolgálná, hanem a mai BME hallgatókat 
is tájékoztatná a nagyszerű múltról. Sokan közülük 
már nem is ismerik őket.

Köszönetnyilvánítás

Bay Zoltán, Szigeti György és Simonyi Károly indítottak el pályá
mon. Előadásomhoz anyagot kaptam Batalka Krisztinától (BME 
Levéltár), id. Bay Zoltántól, Csurgayné Ildikótól és Klopfer Ervintől, 
segítséget Gurbán Sándortól. Felhasználtam Staar Gyula és Erdősi 
Gyula könyveit.
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A rák sugárterápiájához nagy segítséget jelent egy új izotóp
A Los Alamos Nemzeti Laboratórium új orvosi izotóp 
projektjének ígéretes eredménye, hogy az aktínium 
225-ös tömegszámú izotópját (Ac225), amely kiválóan 
alkalmas a rák sugárterápiás kezelésére, rövid idő 
alatt nagy mennyiségben lehet előállítani.

Los Alamos és partnere, a Brookhaven Nemzeti La
boratórium protonnyalábja segítségével néhány nap 
alatt annyi izotópot állított elő, amely a világ éves 
össztermelésének felel meg és így megszünteti e terá
piás izotóp kritikus hiányát. Az eredmények alapján 
tervet dolgoznak ki a Los Alamos, Brookhaven és Oak 
Ridge Nemzeti Laboratóriumainak együttműködésére 
nagy mennyiségű és stabil Ac225 készlet előállítására.

Az aktínium 225 alfa-részecskéket sugároz, ame
lyeknek elegendő energiájuk van arra, hogy elpusztít
sák a ráksejteket, de bizonyos, jól szabályozható tá
volságon túl már nem fejtenek ki romboló hatást. Az 
alfa-részecskéket egy bőrréteg vagy akár 5-6 cm leve
gő is megállítja. Eddig azért nem talált széleskörű al
kalmazásra ez az izotóp, mert nem volt megfelelő 
mennyiségű és elérhető árú készlet belőle. A Los Ala
mos Nemzeti Laboratórium Izotópgyártó Berendezé
sének (Isotope Production Facility, IPF) kutatói nem

rég fejeztek be egy K+F projektet, amelyben megvizs
gálták izotópok orvosi célokra gyorsítóval történő 
előállításának lehetőségét. 2005 óta az IPF elsődleges 
feladata izotópok előállítása volt orvosi képalkotás
hoz, mint például a stroncium-82 a pozitron emissziós 
tomográfiához (PÉT), valamint nemzetbiztonsági, kör
nyezetvédelmi és számos egyéb ipari alkalmazás cél
jaira. Az Ac225 izotóppal kapcsolatos eredmény egy 
további fontos lépés az IPF által gyártott izotópok or
vosi alkalmazása terén.

Szakértők szerint nagy szükség volt erre az izotóp
ra, mivel korábban az urán-233-ból keletkező tórium 
bomlásából nyert éves mennyiség mindössze 600-800 
millicurie, míg az igény legalább két nagyságrenddel 
nagyobb. „Az előzetes kísérletek azt mutatják hogy a 
gyorsítás izotóptermelés megvalósítható olyan skálán, 
amely a klinikai alkalmazásokhoz szükséges” -  jelen
tette ki Meiring Nortier, a projekt vezetője. A kutatá
sok azt mutatják, hogy Los Alamosban és Brookha- 
venben 2-5 nap alatt legyártható lesz az éves igény, a 
rutinszerű termelés megindításához azonban még 2-3 
éves fejlesztőmunka szükséges.

http://www.lanl.gov/news

A jégkorszakban a szén-dioxid okozta a globális felmelegedést
A klimatológia egyik alapkérdése olyan, mint a „mi volt 
előbb, a tyúk vagy a tojás?” Mi volt előbb, az üvegház- 
gázok, vagy a globális felmelegedés? A Harvard Egye
tem, az Oregoni Állami Egyetem és a Wisconsin Egyetem 
kutatói által vezetett, sok intézetből toborzott kutatócso
port erre a kérdésre keresi a választ az elérhető globális 
paleoklimatológiai adatok, valamint az Oak Ridge Nem

A magfúzió nagy támogatást kap az
Az USA Képviselőházának Költségvetési Bizottsága 
nagy összeget hagyott jóvá az Energiaügyi Minisztérium 
(Department of Energy, DOE) költségvetésében a fúziós 
kutatások céljaira. A testület elvetette az Obama-admi- 
nisztráció javaslatát, miszerint a 2013-as pénzügyi év
ben, amely október 1-jével kezdődik, jelentősen csök
kentsék a hazai fúziós kutatásokra szánt összegeket. A 
kértnél nagyobb támogatást szavazott meg a nemzetkö
zi együttműködésben Franciaországban építendő ITER 
fúziós reaktor építéséhez. A fúziós kutatások nyeresége 
ugyanakkor jelentős veszteséget jelent a DOE környe
zetvédelmi és alapkutatási programjai számára.

A testület a DOE-nak összesen 26,3 milliárd dollárt 
szavazott meg, 365 millió dollárral kevesebbet, mint

zeti Laboratórium Jaguár szuperkomputere segítségével. 
A Nature április 5-i számában közölt eredményeket 
15000 év klímatörténeti adatainak elemzésével nyerték. 
A kutatók azt remélik, hogy természetes globális klíma- 
változás okainak ismerete segíteni fog abban, hogy meg
értsék az ember okozta klímaváltozás kialakulását.

http ://news. sciencemag.org

amerikai költségvetésben

a 2012. évi támogatás volt. A különböző csökkenések 
ellenére a fúziósenergia-program 72,6 millió dollárral 
kap többet a jelenlegi éves 474,6 millió dolláros költ
ségvetésnél. A törvény utasítja a DOE-t, hogy tovább
ra is működtesse az Alcator C-Mod berendezést az 
MIT-ben (Massachusetts Institute of Technology), 
amelyet az Adminisztráció be akart záratni, továbbá 
utasítja a DOE-t, hogy „továbbra is támogassa a kuta
tást, a működtetést, valamint a fejlesztést az Office of 
Science hazai fúziós programja keretében”. Az USA 
hozzájárulása az ITER-hez 73 millió dollárral nő, és 
eléri a 178 millió dollárt, ami 28 millió dollárral több 
az igényelt összegnél.

http://news.sciencemag.org
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N egyvenöt új izo tópo t fedeztek  fel Ja p án  nagy  nehézion-gyorsító jánál
A japán RIKEN kutatóközpont (Rikagaku Kenkyüjo, The 
Institute of Physical and Chemical Research) bejelentése 
szerint 4 nap leforgása alatt 45 új radioaktív izotópot 
fedeztek fel, többet, mint a világ kutatói egy átlagos 
évben. A RIKEN Nishina Gyorsítós Kutatási Központ 
(Nishina’s Center for Accelerator-Based Science) Radio
aktív Izotópnyaláb Berendezése (Radioactive Isotope

HÍREK AZ UNIVERZUMBÓL

Beam Factory, RIBF) foglalkozik ezekkel a kutatások
kal. Az említett vizsgálatoknál urán-238 atommagokkal 
bombáztak berillium és ólom céltárgyakat, aminek ered
ményeképpen „egy egész sor egzotikus radioizotóp ke
letkezett, amelyek feltehetően központi szerepet játsza
nak a Világegyetemben található elemek létrejöttében”.

http://www.gizmag.com

Á tadták a legm agasabb  csillagászati elism erést, a C rafoord-díjat
A közvélemény szerint a Nobel-díj a legmagasabb 
tudományos elismerés, bár Alfred Nobel végrendelete 
alapján csak bizonyos tudományok művelésében elért 
eredményekért adható Nobel-díj. Eredetileg a csilla
gászat sem szerepelt a „kiválasztott” diszciplínák kö
zött, de már vagy fél évszázada csillagászokat is talá
lunk a fizikai Nobel-díjasok között. Ugyanakkor létez
nek más rangos nemzetközi tudományos díjak, ame
lyeket bizonyos tudományok művelői a saját szakte
rületükön szinte a Nobel-díjjal egyenértékűnek tarta
nak. Ezek közé tartozik például az Abel-díj, a Kavli- 
díj, a Kyoto-díj, a Millennium technológiai díj, vagy a 
Wolf-díj. A csillagászatban pedig ilyen elismerés a 
Crafoord-díj.

A díjat a svéd Crafoord-házaspár -  Holger Crafoord 
(1908-1982) és Anna-Greta Crafoord (1914-1994) -  
alapította a csillagászat, a matematika, a földtudomá
nyok, az élettudományok (különösen azok ökológiai 
vonatkozásai) és a sokízületi gyulladás (polyarthritis) 
területén elért kimagasló tudományos eredmények 
elismerésére. A felsorolásból kitetszik, hogy olyan 
tudományágak művelőit jutalmazzák Crafoord-díjjal,

amelyek a Nobel-díjra való jelölésnél nem vagy nem
igen jöhetnek szóba.

A Nobel-díjjal való párhuzamba állítás további in
dokai az alapítás körülményei és a díjazottak kiválasz
tásának módja. Holger Crafoord iparmágnás volt, aki 
az általa feltalált és kifejlesztett dializátorból, majd a 
művese gyártásából tett szert tekintélyes vagyonára. A 
Crafoord-díjra érdemesített kutatókat a Nobel-díjak 
odaítélésénél megszokott módon választják ki. A Svéd 
Királyi Tudományos Akadémia a világ számos orszá
gából kér fel ismert csillagászokat javaslattételre. Ez a 
nyilvánosság teljes kizárásával zajló folyamat a díj 
kiosztása előtt egy évvel kezdődik. A beérkezett ja
vaslatok alapján egy kisebb létszámú bizottság dönt a 
díjazandó személyéről. A Crafoord-díjat évente 1-2 
kutató kaphatja meg, és minden évben más-más tudo
mányterület művelői kerülnek sorra. Kivételt képez a 
csillagászat és a matematika, mert azok Crafoord-díjait
2012-ben egyszerre osztották ki.

A tudományos díjak valódi értékét főleg az adja, 
hogy milyen tág körből kerül(het)nek ki a díjazottak, 
mekkora a díj összege és kik az eddigi díjazottak. A 

félmillió amerikai dollár összeggel 
együtt járó Crafoord-díjat először 
1982-ben ítélték oda. Akkor két ma
tematikus kapta, egyikük a munkás
ságáról több tudományterületen is 
ismert Vlagyimir Arnold; 1983-ban 
pedig a földtudományok két műve
lőjét tüntették ki, egyikük ugyancsak 
ismert más diszciplínák művelői 
számára is: Edward Lorenz, a káosz
elmélet megalapozója.

Méltó társaik a csillagászat terüle
tén eddig Crafoord-díjjal kitüntetett 
tudósok:

Lyman Spitzer (1985) a csillagkö
zi anyag átfogó kutatásáért;

James van Allen (1989) a földi 
magnetoszférában levő sugárzási öve
zetek felfedezéséért;

Reinhard Genzel és Andrea Ghez.

h ír e k  -  e s e m é n y e k 179

http://www.gizmag.com
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Galaxisunk centruma, ahogy a Keck-távcső látta 2000 májusában.

Allan R. Sandage (199D a csillagfejlődéssel és a 
Hubble-törvénnyel kapcsolatos kutatási eredményeiért;

Fred Hoyle és Edwin E. Salpeter (1997) a csillagok 
belsejében végbemenő nukleáris folyamatok és a csil
lagfejlődés kutatásaiért;

James E. Gunn, P. James E. Peebles és Sir Martin J. 
Rees (2005) az Univerzum nagyskálájú szerkezetének 
megértéséhez való hozzájárulásukért;

Rasid A. Szunyajev (2008) a fekete lyukak és neut
roncsillagok kutatásáért.

Ezt a felsorolást most két -  talán kevésbé közismert 
-  névvel egészíthetjük ki, az idei kitüntetettekével. 
Reinhard Genzel és Andrea Ghez azért vehették át a 
2012. évi Crafoord-díjat, mert sikerült kimutatniuk a 
Tejútrendszer centrumához egészen közeli csillagok 
keringésből származó elmozdulását, amivel egyértel
műen bizonyították, hogy saját galaxisunk közepén is 
egy szupernagy tömegű fekete lyuk található.

A csillagok pálya menti sebességéből és a vonzócent
rumtól való távolságából meg lehet határozni azt is,

Az ESO VLT egyik kupolájából kibocsátott lézersugár éppen a Tej- 
útrendszer centrumának irányába mutat.

A Tejútrendszer középpontjának környéke (fölül) és a centrum kö
rül gyorsan keringő csillagok évenkénti elmozdulásából kirajzolódó 
pályarészlete (alul). A koordináta-rendszer kezdőpontja a Tejút
rendszer dinamikai középpontja (Sagittarius A).

hogy mekkora tömeg készteti olyan elképesztően gyors 
(10000 km/s sebességet is meghaladó tempójú) kerin
gésre a Tejútrendszer középpontjához egészen közel 
keringő csillagokat. Az eredmény meghökkentő: saját 
galaxisunk centrumában a Nap tömegének közel négy
milliószorosát kitevő mennyiségű anyag zsúfolódik ösz- 
sze a Nap átmérőjénél alig 600-szor nagyobb kiterjedésű 
térségben. E láthatatlan, de jelentős tömegkoncentráció 
egyértelmű kimutatását, vagyis észlelésekkel történt bi
zonyítását jutalmazták az idei Crafoord-díjjal.

A felfedezéshez vezető megfigyeléseket az 1990-es 
évek elejétől több mint egy évtizeden át két külön kuta
tócsoport végezte. Az egyiket, amelyik a Max-Planck- 
Institut für Extraterrestrische Physikben működik a 
München melletti Garchingban, Reinhard Genzel (sz. 
1952) vezeti, a másik csoport vezetője pedig Andrea 
Ghez (sz. 1966), a University of California at Los Ange
les professzora, akinek személyében nemcsak az eddigi 
legfiatalabb díjazottat, hanem az első nőt is köszönthet
jük a Crafoord-díjjal kitüntetett csillagászok között.

Szabados László
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Szoláris mágneses folyamatok

Naptevékenység alatt a Nap mágneses terének változá
si folyamatait és eseményeit értjük. A Nap anyaga, a 
plazma mozgásai mágneses tereket hoznak létre, ezek 
folyamatosan változnak. A jelenségkör legrégebben 
ismert tagjai a napfoltok (1. ábra), ezek műszeres 
megfigyelése Galilei észleléseivel kezdődött 1613- 
ban, ennek jövőre ünnepeljük 400 éves évfordulóját. 
Az is régóta ismeretes, hogy a napfoltok megjelenésé
nek gyakorisága körülbelül 11 éves ciklikussággal 
változik (2. ábra), továbbá, hogy a napfolttevékeny
ség közepes szélessége a ciklus folyamán a Nap 
egyenlítőjéhez közelít.

A napciklus elméleti leírásával a dinamóelmélet 
foglalkozik. Asztrofizikai dinamó alatt olyan mecha
nizmust értünk, amelyben mechanikai energia mág
neses energiává alakul. Ez a probléma komoly kihí
vást jelent, azt kellene megérteni, hogyan alakul oda- 
vissza a globális mágneses tér két lehetséges geomet- 
riájú állapota, a poloidális és toroidális alakzat. A cik

1. ábra. Egy napfoltcsoport képe (Solar Dynamics Observatory).

lus kezdetekor poloidális állapot van, vagyis az erő
vonalak a Nap északi és déli pólusát kötik össze, majd 
a plazmafizika befagyási tétele értelmében az erővo
nalak fokozatosan feltekerednek, mivel a Nap rotáció
jában az alacsonyabb szélességű sávok szögsebessége 
nagyobb a magasabb szélességeken fellépőkénél. Ez 
idővel két hatalmas gyűrűt -  tóruszt -  alakít a két fél
gömb belsejében, és az aktív vidékeket (a napfoltcso
portokat) azok a mágneses fluxuskötegek hozzák 
létre a felszínen, amelyek ezekből a tóruszokból fel
bukkannak. E két geometria léte és váltakozása észle
lési tény, de elméleti magyarázata, elsősorban a kö
vetkező ciklus kezdetére megjelenő poloidális tér 
felépülésének leírása egyelőre nem megoldott.

Rövidebb időskálán az aktív vidékek eseményei a 
legfontosabbak. A mélyből (körülbelül a nap sugará
nak 70-75 százalékáról) felbukkanó fluxuskötegek 
felszín által alkotott metszeteit észleljük a napfoltként, 
amelyek 6000 K hőmérsékletű környezetüknél kevés
bé forró és ezért sötétebb területek. Egy napfoltcso
portban a kifelé és befelé mutató terek metszeteinél 
ellentétes polaritású mágneses tér van, a terek felszín

2. ábra. A naptevékenység 11 éves ciklikus váltakozása.
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feletti koronába nyúló íves struktúráját a 3■ ábra mu
tatja. Ebben a struktúrában alakulhatnak ki olyan in
stabil konfigurációk, amelyek csak a tér robbanássze
rű átrendeződése által mehetnek át stabilabb alakzat
ba. Ezen átrendeződés révén mágneses energia alakul 
át mechanikaivá (a dinamófolyamat fordítottja). A 
felgyorsított részecskék felszín felé repített hányada 
felfűti a napatmoszféra kromoszférának nevezett réte
gét, itt észleljük a hidrogén Balmer-sorozata alfa-vo
nalának hullámhosszán (X = 656,2 nm) az úgyneve
zett H-alfa flert.

Az átrendeződés során azonban a felszín feletti 
mágnesestér-struktúrák egy része el is szakadhat a 
felszínen záródó résztől, és hatalmas mágneses plaz
mafelhő formájában elhagyja a Napot. A felhő óriási 
méretűre fúvódik fel, mivel az elszakadás után már 
semmi nem ellensúlyozza a j x B  Lorentz-erő hatását, 
az elszállított tömeg milliárd tonnányi. E felhők neve 
angol betűszóval CME (Coronal Mass Ejection, koro
nakitörés — a napkorona a Nap atmoszférájának leg
külső, kiterjedt rétege). A naptevékenységnek ez a 
jelenségcsoportja a legjelentősebb a földi hatások 
szempontjából (4. ábra).

A Napból folyamatosan plazma áramlik kifelé átla
gosan 400 km/s sebességgel. Ez a napszélnek neve
zett áramlás annak következménye, hogy a napat
moszféra külső tartománya, a korona hőmérséklete 
millió foknál magasabb, ezért a koronaanyag egy ré
szének sebessége magasabb lehet a szökési sebesség
nél. Itt az a probléma vár hosszú ideje tisztázásra, 
hogy milyen mechanizmus okozza a korona ennyire 
magas hőmérsékletét. Nyilvánvaló, hogy nem termi
kus fűtés, hanem a mágneses tér által valamilyen mó
don a koronába szállított energia lehet a magyarázat, 
de a részletek még nem világosak.

A Napból kiáramló plazma két fő formája a kvázi- 
stacionárius napszél és az eruptív eseményekhez kö
tődő CME játssza a fő szerepet az űridőjárás nevű 
jelenségkörben, amely egy gyorsan fejlődő, új kuta
tási terület tárgya.

Észlelési stratégiák

Az űridőjárás kutatásának egyik súlypontja a naptevé
kenység jelenségeinek olyan szintű megismerése, ami 
már bizonyos előrejelzési képességet is lehetővé tesz. 
A jelenségek rendkívül széles skálája a legkülönbö
zőbb módszertani és technikai eszközöket igényli.

Az Univerzum jelenségeinek lehetséges észlelési 
stratégiáit az úgynevezett „észlelési fázistér” fogalmá
val lehet áttekinteni. Képzeljünk el egy ötdimenziós 
paraméterteret, amelynek „tengelyei” a következő 
fizikai mennyiségeket képviselik: hullámhossz, térbe
li, időbeli és spektrális felbontás, valamint a polarizá
cióra vonatkozó információ. Ebben a paramétertérben 
bármely asztrofizikai objektum elektromágneses su
gárzásának jellemző sajátságai csak bizonyos értékha
tárok között nyilvánulnak meg. Ez azt jelenti, hogy 
bármely objektum csak olyan eszközzel észlelhető,

3. ábra. Egy napfoltcsoport mágneses terének ívei az SDO/AIA 
észlelésén (17,1 nm).

amely az adott értéktartományban regisztrálni képes. 
A teljesen új jelenségeket mindig olyan új eszközzel 
lehet felfedezni, amely e fázistér addig nem vizsgált 
értéktartományaiban képes észlelni. A séma tanulsá
gos a napfizikában is a vizsgálati lehetőségek áttekin
téséhez.

Hullámhossz. Mára az egész hullámhossztarto
mányra és a diagnosztikailag legfontosabb spektrum- 
vonalakra léteznek észlelőműszerek. A legújabb fej
lesztések a nagyenergiájú (ultraibolya-, röntgen-, 
gamma-) tartományban történtek. Látványos felvéte
lek készíthetők azokon a távoli ultraibolya hullám
hosszakon, amelyek magas (10-14-szeres) ionizáltsá- 
gú vasatomok átmeneteihez tartoznak. Ezeken nyil
ván olyan magas hőmérsékletű tartományok vizsgál
hatók, amelyekben az ütközések miatt ennyi elekt-
4. ábra. Koronakitörés a SOHO/LASCO észlelésén (a napkorong 
helyzetét a kis karika jelzi).
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ronjukat elveszítik az atomok, ez millió fokos hőmér
sékleteket jelent. így tehetők láthatóvá a koronába 
nyúló mágneses terek ívei (3- ábra). Az ennél is ma
gasabb hőmérsékletű térrészek a lágyröntgen-tarto- 
mányban működő műszerekkel figyelhetők meg. A 
gamma-tartományban csak nagyobb flerek idején 
fénylenek fel a legmagasabb hőmérsékletű térrészek. 
Itt már egyáltalán nem működnek a klasszikus képal
kotási eljárások, a RHESSI űrszonda műszere egy 
rendkívül szellemes módszerrel hozza létre a legfor
róbb plazmák képét.

Térbeli felbontás. Itt jelenleg is komoly fejlesztés 
zajlik. A létező eszközök által felbontható napfelszíni 
alakzatok mérete néhány száz km, a kitűzött cél az, 
hogy akár 20 km-es részletek is láthatóvá váljanak a 
Napon. Ezt a tervezési szakaszban lévő nagy, európai 
naptávcsőtől reméljük, amelynek 4,2 méter átmérőjű 
főtükre ezt lehetővé teszi. Ebben a mérettartomány
ban várható olyan alakzatok felbukkanása, amelyek a 
mély fotoszféra és a kromoszféra-korona átmeneti 
réteg mágneses kapcsolódásának természetét megvi
lágítják. Itt lehetnek még felfedezetlen jelenségek. A 
felbontás növelése földi távcsövek esetén nagy tech
nikai kihívást jelent, a légkör gyorsan változó hatásait 
gyorsan kell tudni korrigálni.

Időbeli felbontás. Ennek növelése a térbelivel pár
huzamosan halad. A szoláris alakzatok időbeli válto
zásának sebessége a hangsebességgel kapcsolatos, a 
kisméretű alakzatok pedig gyorsabban fejlődnek, 
mint a nagyobbak. Az időbeli felbontásnak néhány 
másodpercesnek kell lennie.

Spektrális felbontás. Észleléstechnikai korlátok miatt 
a térbeli, időbeli és spektrális felbontás egyszerre nem 
lehet nagy, közülük csak kettő, a harmadik rovására. A 
legtöbb napfizikai észlelésnél azonban a spektrális 
információ csak arra vonatkozik, hogy milyen keskeny 
a műszer által észlelt hullámhossztartomány. Ha kes
keny, akkor valamely színképvonal profiljának egy 
részét célozza, ha pedig széles, akkor a folytonos 
spektrumot. A fázistér különleges tartományába esik a 
globális oszcillációk észleléstechnikája, amelynél nagy 
tér- és időbeli felbontással regisztrálják az egész nap
korong felületdarabjait egy spektrumvonal két szár
nyában. Az ebből származtatható Doppler-eltolódások 
mérési adataira épül a Nap belsejében terjedő nyomás- 
hullámok vizsgálata, ami néhány évtizede teljesen új 
fejezetet nyitott a napkutatásban, szinte láthatóvá tette 
a Nap belsejét (helioszeizmológia).

Polarizáció. A Zeeman-effektusnak nevezett jelen
ség során mágneses térben bizonyos spektrumvona
lak felhasadnak, a komponensek pedig polarizáltak. 
A mágneses tér vektora felszíni eloszlásának pontos 
meghatározása nagy technikai kihívás, a polarizált 
fény hányada igen kicsiny lehet, ezért a nagy polari
metriái pontosság is nagy fotongyűjtő-képességet, 
nagy objektívátmérőt igényel. A mágneses tér vekto
rának felszíni eloszlásából lehet például megállapí
tani a tér csavarodottságának, úgynevezett „helicitá- 
sának” mértékét, amely szerepet játszik a fler-pro- 
duktivitásban.

Egy hazai hozzájárulás

A fentiekből azt gondolhatnánk, hogy a napfizika 
fejlődése egyértelműen az egyre nagyobb felbontások 
irányába halad, ezt célozzák a legújabb fejlesztések, a 
high-tech eszközök, nagy berendezések. Ebből követ
kezne, hogy csak nagy nemzetközi összefogással le
het létrehozni korszerű műszeregyütteseket, ahol az 
észlelési időkre is nagy kutatócsoportoknak kell pá
lyázniuk. Ez azonban csak részben igaz, a teljes kép 
összetettebb.

Azt, hogy mi számít nagy felbontásnak, nem abszo
lút skálán lehet mérni, hanem az adott jelenség termé
szete szerint lehet megítélni. Az összetett struktúrák 
és gyors lefolyású események nyilván a tervezett 
nagyműszer képességeit igénylik, ha azonban a beve
zetésben említett dinamómechanizmust tekintjük, azt 
nem ilyen műszerekkel lehet vizsgálni, egészen más 
stratégia szükséges. Mivel a jelenségek lehetséges 
időbeli léptéke a néhány hetestől a több évszázadosig 
terjed, ezért itt a naponkénti mintavétel elegendően 
nagy időbeli felbontást jelent.

A jelenségkör vizsgálatára leginkább napfoltadatok 
használatosak. A legismertebb adatsor a nemzetközi 
napfoltszám (International Sunspot Number, ISN), ko
rábbi nevén zürichi napfolt-relatívszám, vagy Wolf- 
szám. Ez minden napra a napkorongon aznap észlelt 
foltok és foltcsoportok számából képzett egyetlen ada
tot jelenti. Brüsszelben állapítják meg több mint hetven 
obszervatórium beküldött adatai alapján. Ennek térbeli 
és spektrális felbontása nincs (folytonos fényben észle
lik), időbeli felbontását pedig sokszor még havi, sőt 
több havi átlagolással, simítással le is rontják. Hosszú 
távú vizsgálatokhoz azonban az ISN nélkülözhetetlen, 
ez az egyetlen adatsor, amely átöleli a napfoltészlelések 
négy évszázadát. Hosszú távú trendeket, a l l  éves cik
lus változásait, sőt átmeneti megszűnését és újraindulá
sát, a 2. ábrán látható Maunder-minimum jelenségét 
jelenleg leginkább ezzel lehet vizsgálni.

Ennél nagyobb felbontású adatsorokat jelentenek a 
napfoltkatalógusok. Ezek klasszikus példája a Green
wich Photoheliographic Results (GPR) 1874 és 1976 
között. Ez is napi rendszerességű, de van térbeli fel
bontása is, tartalmazza a napfoltcsoportok adatait, az 
egyes foltokét azonban egy kezdeti időszak után 
nem, hasonlóan a későbbi adatbázisokhoz (Róma, Ca
tania, Kiszlovodszk, Boulder stb.). Ezt a bővítést a 
debreceni napfoltkatalógus (Debrecen Photoheliogra- 
phic Data, DPD) valósítja meg, amely minden napra, 
minden észlelhető foltcsoportra és foltra megadja a 
pozíció- és területadatokat.

Az időbeli felbontás további növelése újabb jelenség
körbe enged betekintést. A Napfizikai Obszervatórium 
kezdeményezésére létrejött SOTERIA (SOlar-TERrestrial 
Investigations and Archives) nevű európai FP7-es pro
jekt 16 uniós kutatóintézet űrfizikai kutatási együttmű
ködése volt 2008-2011 között. Ennek keretében készí
tettük el az SDD (SOHO/MDI-Debrecen sunspot Data) 
nevű katalógust az 1996-2011 évekre, amely ebben a 
műfajban a legrészletesebb. A SOHO űrlaboratórium
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MDI műszerének térbeli felbontása valamivel kisebb, 
mint a földi távcsöveké, azonban a folyamatos észlelés 
lehetővé teszi az 1-1,5 órás mintavételt. Mivel az MDI 
polarizációs információt is feldolgozott, a foltok mágne
ses adatai is bekerülhettek az adattáblákba, amelyek így 
minden releváns adatot tartalmaznak.

Hogy e hatalmas vállalkozás hozadékát érzékeltes
sük, érdemes összehasonlítani a jelenleg létező nem
debreceni napfoltkatalógusokkal egy 2003 októberi 
bonyolult foltcsoport példáján, amely a nevezetes 
Halloween-flereket produkálta. Ez utóbbiak azokban 
a napokban arra a foltcsoportra 3-4 független adatot 
adtak meg, miközben az SDD közel tízezret! Ez a 
részletesség először teszi lehetővé, hogy az aktív vi
dékek dinamikáját, belső történéseit, fejlődését részle
tesen és nagy statisztikai anyagon vizsgáljuk.

Űridőjárás -  egy új szemlélet

A SOTERIA projekt rendkívül sikeres volt. A partne
rek tevékenységének tematikája felölelte a Nap-Föld- 
fizika legfontosabb területeit, a napfelszíni és korona
beli mágneses alakzatokat, a Nap összsugárzásának 
változását, flerek keletkezésének és lefolyásának me
chanizmusait, koronakitörés keletkezését, struktúráját 
és terjedését, plazmaáramokat, geomágneses választ, 
atmoszféra-választ, új típusú adatbázisokat. Az űridő
járás kutatása több új eszközzel gazdagodott.

A kérdéskör iránt magánszemélyek is érdeklődnek, 
többnyire egészségügyi aggodalmakkal. Ezek teljesen 
alaptalanok, a földfelszíni élő szervezetek semmilyen 
mértékben nem érzékelik az űrfizikai folyamatokat, 
csak a troposzféra jelenségeire reagálnak. Ami mégis 
egyre fontosabbá teszi a területet, az az egyes techni
kai eszközök sérülékenysége, valamint az űrhajósok 
és a repülőgépek személyzetének sugárterhelése. Az 
érintett technikai berendezések lehetnek űreszközök, 
amelyek egy nagy napkitörés által keltett nagyener
giájú sugárzástól károsodhatnak. Kutatási eszközök 
károsodása nem kelt nagy visszhangot, de a szolgálta
tóké (telefónia, GPS) már tömegeket érinthet. A másik 
sérülékeny eszköztípus a földfelszíni távvezetékeké. 
Ezek antennaként viselkednek a geomágneses zava
rokkal szemben, a földmágneses tér változásai eseten
ként nagy áramokat indukálnak bennük, amitől áram
ellátó berendezések sérülhetnek. Ilyesmi többször 
előfordult az elmúlt évtizedekben.

Az előrejelzésnek a következő területeken lehet 
esélye. A flerek a bevezetőben említett instabil mág
neses konfigurációkból származnak, ezek olyan tér- 
tartományokat jelentenek, ahol erős, ellentétes irányú 
mágneses terek kerülnek viszonylag kis távolságon 
belülre. Ezeknél gyors lefolyású átkötődés (rekonnek- 
ció) mehet végbe, amelynek során a térrész részecs
kéi nagy energiára tesznek szert, és a mágnesestér- 
struktúra bizonyos része elszakadhat (CME). E gyors 
átalakulásnak jelenleg csak az esélyét lehet megbe
csülni, hogy az esemény mikor következik be, azt 
nem lehet. A fler-esélyes konfigurációk elemzésére a

Napfizikai Obszervatóriumnak is új lehetőséget nyit a 
most elkészült SDD adatbázis, amelynek adataival az 
aktív vidékek (foltcsoportok) belső viszonyai és fejlő
dési dinamikája vizsgálható.

Ha a fler megtörtént, a felfénylés észlelését követően 
egy órán belül megérkezhetnek a leggyorsabb részecs
kék, amelyek űreszközök elektronikáját veszélyeztet
hetik. Ez elvileg jelezhető, gyakorlatilag magas szintű 
készültségre van szükség, amely leginkább az űrhajó
sok védelmét szolgálhatja. A flerrel kapcsolatban általá
ban fellépő koronakitörések során a Föld irányába ki
dobott anyag átlagosan körülbelül egy nap alatt ér föld
közelbe. Erre már komolyabban fel lehet készülni. A 
magnetoszférával való kölcsönhatás azonban nemcsak 
attól függ, hogy mekkora sebességű és tömegű anyag 
érkezik, hanem attól is, hogy az általa szállított mágne
ses tér milyen struktúrájú, konkrétan, hogy a Föld ke
ringési síkjára (ekliptika) merőleges komponense mi
lyen irányú. Ha az déli irányú, akkor mágneses átkötő
dés révén sokkal komplexebb kölcsönhatás zajlik, a 
szoláris plazma bejut a pólus környéki térségbe és 
aurórajelenséget kelt. További fler-hatás az ionoszféra 
elektronsűrűségének megnövekedése a fler ultraibolya
sugárzásának ionizáló hatása következtében, illetve a 
galaktikus kozmikus sugárzás csökkenése a Naprend
szerben kiáramló plazma árnyékoló hatása révén (For- 
bush-csökkenés). Az egész jelenségcsoport előrejelzé
sének kulcsa tehát a flerek előrejelzése.

Újabban ezen a téren is megjelenik a hosszú távú 
szemlélet. A flerek a napciklus maximumánál és le
szálló ágában a legintenzívebbek. A jelen (24. számú) 
napciklus azonban legalább kétéves késésben van 
attól, amit a szokásos ritmus alapján vártunk, ráadásul 
az aktivitás jóval lassabban növekszik. Egyéb jelei is 
vannak a naptevékenység gyengülésének, amerikai 
kutatók szerint a foltokban mért mágneses tér is gyen
gülést mutat egy körülbelül évtizedes időskálán, füg
getlenül a tevékenység szintjétől. A debreceni adatok 
pedig azt mutatják, hogy a jelenlegi ciklusban a folt
csoportok átlagosan kevesebb foltot tartalmaznak, 
mint az előző kettőben. Egy ideje felvetődik a kérdés: 
lehetséges-e a nem túl távoli jövőben egy Maunder- 
minimum típusú, hosszabb aktivitási szünet.

A választ jelenleg senki nem tudja, de a lehetséges 
következményeket sokan latolgatják. A mágneses ak
tivitás eltűnése, vagy igen alacsony szintje a kifelé 
irányuló plazmaáramot is alacsony szintre csökkente
né, a kozmikus sugárzás szintje megnőhetne, ez meg
növelné a légköri cseppképződést és felhősödést, ez 
kifelé megnövelné az atmoszféra albedóját, tehát a 
napsugárzás visszavert hányadát, továbbá megnövel
né a csapadékot. Ez volt a helyzet a Maunder-mini- 
mum idején, amikor a kis jégkorszakon belül is külö
nösen hideg korszak kezdődött 1650 táján.

A Napfizikai Obszervatórium egyik távlati célja, 
hogy az egyáltalán fellelhető észlelések kiértékelésé
vel minél hosszabb időszakon vizsgálhatók legyenek 
a naptevékenység részletei és talán e hosszú minimu
mok természete is. A földi és űridőjárás kapcsolata ez 
utóbbit egyre fontosabbá teszi.
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KRISTÁLYOS ÖNSZERVEZŐDÉS HATÁRFELÜLETEKEN: 
KÉTDIMENZIÓS KRISTÁLYOK

Tegze György, Tóth Gyula, Gránásy László
MTA Wigner F. K. Sz. F. I.

Határfelületeken adszorbeálódó részecskék gyakran 
mutatnak kristályos rendeződést. Ez az elsőrendű 
fázisátalakulás több méretskálán is megfigyelhető, 
kezdve a folyadékfelületen lebegő néhány mikromé- 
teres kolloid részecskéktől a nanorészecskéken át az 
egykristály-felületen megkötött atomokig és moleku
lákig. A tömbi anyagoktól eltérően a határfelületeken 
a részecskék kollektív, hidrodinamikai jellegű moz
gása gátolt (a rendszer túlcsillapított), a részecskék 
túlnyomó részben véletlenszerű bolyongással, diffú
ziósán közlekednek. A diffúziós dinamika egyik kö
vetkezménye, hogy a határfelületen kialakuló kétdi
menziós kristályok változatos -  gyakran ujjas, elágazó 
vagy fraktálszerű — mintázatokat mutatnak. Az önszer
veződés és a mintázatképződés jobb megértése utat 
nyithat különleges tulajdonságú -  például szuper hid- 
rofób, kémiailag aktív katalitikus, biokompatibilis, 
különleges elektromos vagy nemlineáris optikai tulaj
donságú -  felületek előállításához.

A létrejövő mintázatokat megjelenési formájuk 
alapján két csoportba sorolhatjuk: egyedi kristálysíkok
kal határolt, úgynevezett fazettált kristályok (1. ábra), 
illetve nem fazettált kristályok, amelyek pereme min
den kristálytani orientációjú határfelületet tartalmaz. Az 
eltérő megjelenési formákat az egyensúlyi kristály-fo
lyadék felületi feszültség (statikus hatás), illetve a 
perem kiépülésének, azaz az új részecskék csatlako
zásának (dinamikus hatás) irányfüggése magyarázhatja. 
Az irányfüggés (más néven anizotrópia) elméleti mo
dellezését megnehezíti, hogy növekedés közben a fenti 
két hatás nem választható el egyértelműen, illetve az, 
hogy az anizotrópia erősen függ mind az anyagi para
méterektől, mind a fizikai körülményektől, mint pél
dául a hőmérséklet és a túltelítés (sűrűség).

nem fazettált kristályos mintázatok leírására. A továb
biakban egy egyszerű időfüggő sűrűségfunkcionál- 
elméletet, az Atomi Felbontású Fázismező-elméletet 
(angolul Phase-Field Crystal) használunk a mintázatok 
kialakulásának tanulmányozására. Az inhomogén rend
szer szabadenergiáját -  a sűrűségfunkcionál-elméletek- 
ben megszokott módon -  az egyrészecskesűrűség-függ- 
vény funkcionáljaként adjuk meg [2]:

f  +(i + V2)2]\|/+ -^-}, CD

ahol v|t(r, t) a skálázott, referenciához normált egyré- 
szecske-sűrűség, míg az e modellparaméter az egyen
súlyi kristály-folyadék határfelület vastagságát szabá
lyozza. Látható, hogy a fenti funkcionál magasabb 
rendű téroperátort (t|/V4V|0 és nemlinearitást (\|/4) tar
talmaz, s e két tag már elegendő ahhoz, hogy a mo
dell stabil (rács)periodikus sűrűségfüggvényeket is 
képes legyen leírni. Az Atomi Felbontású Fázismező- 
elméletben a rendszer időfejlődését diffúziós dinami
kával írjuk le:

_ y2 8 f  + r

dt 5v|t
(2)

ahol 5F/8\|/ a szabadenergia első funkcionális derivált
ját jelöli, míg C, egy konzervatív Langevin-zaj, amely a 
rendszerben jelenlévő termikus fluktuációkat reprezen
tálja. A rácsperiodikus megoldások létezése lehetővé 
teszi a különböző orientációjú kristály-folyadék határ
felületek tanulmányozását is, azaz a modell természetes 
módon tartalmazza a kristály-folyadék egyensúlyi felü
leti feszültségének anizotrópiáját, illetve a kinetikus 
anizotrópiát is [31.

Az Atomi Felbontású Fázismező-elmélet

A mintázatképződést leíró fenomenologikus konti- 
nuum-modellek a kristály-folyadék határfelület irány
függő tulajdonságait jellemzően explicit módon tartal
mazzák (azaz a kísérletek eredményeit beépítjük a mo
dellbe), emellett általában nem veszik figyelembe az 
anizotrópia hőmérséklet-, illetve túltelítésfüggését. Ez 
alól kivételt képeznek azok a klasszikus sűrűségfunk- 
cionál-elméletek, amelyek a kristályos fázis leírásánál 
megtartják a kristályrács szimmetriáját, így automati
kusan irányfüggő módon tartalmazzák a kristály egyes 
tulajdonságait, mint például a rugalmas állandókat vagy 
a kristály-folyadék határréteg felületi feszültségét. E sű- 
rűségfunkcionál-elméletek diffúziós dinamikával kom
binálva alkalmasak lehetnek mind a fazettált, mind a

1. ábra. Fazettált kristállyá szerveződő molekuláris ezüst mono
réteg [1].
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2. ábra. A kristály-folyadék határfelület közeli pillanatképen a) dif
fúzióvezérelten növekvő fazettált kristály, b) kinetikavezérelten 
növekvő izotróp kristály; Az átlagsűrűség vp időfejlődése a határfelü
leten keresztül c) diffuzióvezérelt növekedés esetén, d) kinetikave
zérelt növekedés esetén. \j/s, illetve vjf, a kristályos és a folyadék fázis 
átlagsűrűségét jelöli a határfelület két oldalán, e) A kristály-folyadék 
határréteg d vastagsága és a dD diffúziós úthossz a kristály v növe
kedési sebességének függvényében.

A túltelítés hatása a kristály-folyadék 
határfelületre

Vizsgálatunk során olyan e paramétert választottunk, 
ahol egyensúlyban a kristály-folyadék határfelület 
keskeny és az egyensúlyi kristályalak fazettált. A 
rendszerben a túltelítést (átlagsűrűség) változtatva 
hangoltuk a kristályos fázis növekedési sebességét, és 
ennek függvényében vizsgáltuk a kristály-folyadék 
határfelület tulajdonságait és a növekedési mintázato
kat [4],

A határfelületet megvizsgálva elmondható, hogy 
kis túltelítések (egyensúlyhoz közel) esetén a kristály
növekedés lassú és diffúzióvezérelt, míg a határfelület 
keskeny és fazettált (2.a ábra). Nagy túltelítésen vég
zett szimulációk esetében a növekedés gyors, a határ
felület széles és nem fazettált (2.b ábra). A növeke
dést ebben az esetben felületikinetika-vezéreltnek (a 
továbbiakban röviden kinetika vezéreltnek) nevezzük, 
mivel a kiépülő perem alakját az új részecskék beépü
lésének irányfüggése határozza meg.

Mindkét esetben jól megfigyelhető a kristályban 
kialakuló periodikus rend, a sűrűségcsúcsok a kris
tályrácsbeli atomi pozícióknak feleltethetők meg, míg 
az átlagsűrűség az egyes pozíciók átlagos betöltöttsé- 
gét adja meg.

A kristályosodás dinamikájának eme megváltozását 
a hibaszerkezet módosulása indokolhatja, ugyanis 
nagy növekedési sebesség esetén üres rácshelyek, 
vakanciák fagynak a kristályba. Habár a modell a va- 
kanciákat expliciten nem tartalmazza, a fenti jelenség
re utal, hogy a megszilárduló kristály átlagos sűrűsége 
megegyezhet a folyadék sűrűségével, azaz az egyes 
rácshelyek átlagos betöltöttsége a diffúzióvezérelt 
módushoz képest jelentősen csökkenhet.

Az átlagsűrűség változását a határfelületen keresz
tül a 2.c-d ábrák mutatják. Jól megfigyelhető, hogy a 
diffúzióvezérelt esetben a kristály jelentősen sűrűbb a 
folyadéknál (2.c ábra) és időben előrehaladva a kris
tály előtt egy alacsony sűrűségű kiürült réteg fejlődik 
ki. A kinetikavezérelt megszilárdulás esetén a határfe
lületen ugyan kialakul egy kisebb sűrűségű réteg, de 
annak szélessége időben nem fejlődik, és a tömbi 
kristály, illetve a folyadék átlagsűrűsége közel azonos.

Az előzőekben megmutattuk, hogy a diffúziós 
réteg szélessége összefügg a kristály-folyadék határré
teg dinamikus viselkedésével, valamint azt is, hogy a 
határréteg szélessége jelentősen eltér a diffúzióvezé
relt és a kinetikavezérelt esetben. Arra a kérdésre, 
hogy adott körülmények között milyen kristályosodá
si dinamikát várhatunk, választ ad e két eredmény 
összevetése. A 2.e ábrán a kristály növekedési sebes
ségének függvényében ábrázoljuk a két karakteriszti
kus hosszt, amelyek adott növekedési sebességnél 
átmetszenek. A dinamika módusváltása éppen ott 
történik meg, ahol a két hossz összemérhetővé válik.

Növekedési dinamika és mintázatképződés

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a határfelület 
dinamikája hogyan befolyásolja a két dimenzióban 
kialakuló kristályos mintázatokat. Kis túltelítés esetén 
a teljes kristály növekedését a fő kristálysíkok irányá
ban tapasztalt növekedés uralja, így a jellemző alak 
kompakt hatszöges (3.a ábra). Ebben az esetben a 
kristály növekedése az egész határfelületen diffúzió
vezérelt, amit jól mutat a kristály körül kialakult szé
les, kis sűrűségű diffúziós réteg, illetve az, hogy a 
folyadék és a kristály átlagsűrűsége jelentősen eltér. A 
túltelítést növelve, de még a diffúzióvezérelt tarto
mányban először a kristály „ujjasodása” figyelhető 
meg (3-b ábra), ez a jelenség Mullins-Sekerka-féle 
diffúziós instabilitásként ismert a szakirodalomban. 
Továbbhaladva a nagyobb túltelítések felé kinetikave
zérelt dinamikával növekvő felületek jelennek meg, 
amelyek érdekes módon egyszerre létezhetnek a dif
fúzióvezérelt határfelületekkel. Az eltérő dinamikával 
képződő határfelületek fraktálszerű mintázatokat hoz
hatnak létre (3 c ábra), míg a túltelítést még tovább 
növelve porózus mintázatokat is kaphatunk.
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3. ábra. Kétdimenziós kristálymintázatok termikus fluktuációk jelenlétében. Az Atomi Felbontású Fázismező-elmélet eredményei (átlagsűrű
ség-térkép) (felső sor) és A. T. Skjeltorp kétdimenziós kolloid kristályokról készített mikroszkópos felvételei (alsó sor). A túltelítés balról 
jobbra nő: a) és e) kis túltelítés esetén kompakt hatszöges fazettált növekedés; b) és f) nagyobb túltelítés esetén ujjas mintázat; még tovább 
növelve a túltelítést c) és g) fraktálszerűen elágazó majd d) és h) porózus a mintázat.

Eredményeinket a kétdimenziós kolloid kristályo
sodásra végzett kísérletek megfigyeléseivel (3-e-h 
ábra) összevetve jó egyezést tapasztalunk, ami arra 
enged következtetni, hogy az egyidejű kinetika- és 
diffúzióvezérelt kristály-folyadék frontnövekedési 
módusok versengése magyarázatot ad a kísérletekben 
tapasztalt mintázatok keletkezésére.

Összességében elmondható, hogy az Atomi Fel
bontású Fázismező-elmélet jellegében helyesen írja le 
a határfelületeken végbemenő kristályosodási folya
matok során keletkező mintázatokat. Ez az egyszerű 
modell -  mivel a kristályos állapotot rácsperiodikus 
függvényekkel írja le -  természetes módon tartalmaz
za az egyensúlyi kristály-folyadék határréteg irányfüg
gő tulajdonságait (a felületi feszültség anizotrópiája), 
valamint a diffúziós dinamika számot ad a kinetikus 
anizotrópiáról is. A mozgásegyenlet numerikus meg
oldásának segítségével sikerrel modelleztük a kétdi

menziós kolloidokban megfigyelt kristályos mintáza
tok kialakulását. Azt találtuk, hogy a kísérleti megfi
gyelésekkel összhangban a kristály-folyadék határré
teg időbeli fejlődése alapvetően kétféle módon mehet 
végbe: a szokásos diffúzióvezérelt frontterjedés mel
lett egy felületi kinetika által vezérelt módus is talál
ható, s ezek versengése a kristályos mintázatok széles 
választékának megjelenéséhez vezet.

Irodalom
1. S. A. Harfenist et al.: Highly oriented molecular Ag nanocrystal 

arrays./. Phys. Chem. 100(1996) 13904.
2. K. R. Elder, M. Grant: Modeling elastic and plastic deformations 

in nonequilibrium processing using phase field crystals. Phys. 
Rev. E 70 (2004) 051605.

3. G. Tegze et al.: Diffusion-controlled anisotropic growth of stable 
and metastable crystal polymorphs in the Phase-Field Crystal 
Model. Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 035702.

4. G. Tegze, G. I. Tóth, L. Gránásy: Faceting and branching in 2D 
crystal growth. Phys. Rev. Lett. 106 (2011) 195502.

A HÍRES PARITÁSSÉRTÉS-KÍSÉRLETRŐL
Hargittai Magdolna

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék és MTA

Ki is volt Chien-Shiung Wu? Amerikai kísérleti fizi
kus (1912-1997), aki elsősorban a paritássértést bi
zonyító kísérlettel írta be magát a fizika történetébe. 
Kínában született 1912-ben. Egyetemi tanulmányai 
után az Egyesült Államokba ment, ahol 1940-ben 
Kaliforniában, a Berkeleyi Egyetemen szerezte meg 
doktorátusát. Hivatalosan Ernest O. Lawrence No

bel-díjas (1939) fizikus volt a témavezetője, de mun
káját egy másik későbbi Nobel-díjassal (1959), Emi
lio Segréve 1 végezte. Már ekkor felhívta magára a 
figyelmet; amennyiben megállapította, hogy az urán 
radioaktív bomlásakor kétféle láncreakció során 
radioaktív xenon keletkezik -  ez a megfigyelés ké
sőbb fontos volt az úgynevezett reaktor-mérgezés
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1. ábra. Chen Ning Yang és Tsung-Dao Lee (fotó: Alan W. Richards).

megértéséhez. A PhD-fokozat megszerzését követő
en, két rövidebb állás után -  közülük az egyik tanári 
állás volt a Princeton Egyetemen egy olyan időben, 
amikor az egyetem még tanulónak sem vett fel lá
nyokat -  1944-ben a Columbia Egyetemre került, 
hogy a Manhattan-tervben dolgozzon. Élete végéig a 
Columbián maradt.

Gyakran tartok előadást híres tudós nőkről, és 
amikor nem említem Wut, az előadás után mindig 
megkérdezi valaki, hogy miért nem tettem. Ez is mu
tatja, hogy -  legalábbis természettudományos körök
ben -  igen nagyra tartják. Nemcsak nagyra tartják, de 
általánosan elterjedt az a nézet is, hogy igazságtalan
ság érte a Nobel-díj bizottság részéről, amiért nem 
osztozhatott Tsung-Dao Lee-ve 1 és Chen Ning Yang- 
gal az 1957-es fizikai Nobel-díjban (7. ábra). Lee és 
Yang, két -  szintén kínai származású -  elméleti fizi
kus, azért kapták a díjat, mert fel merték vetni azt a 
gondolatot, hogy a legáltalánosabb szimmetriaelvek 
között számon tartott (tér)tükrözési szimmetria a 
gyenge kölcsönhatási folyamatokban (ilyenek pél
dául a radioaktív béta-bomlások) nem érvényes. 
Amikor Lee és Yang cikküket megírták, a paritássér
tés jelenségének a lehetősége valóban csak felvetés 
volt, kísérleti bizonyíték nem támasztotta alá. A gon
dolat jelentőségét felismerő kísérleti fizikusok né
hány hónapon belül elvégzett mérései bizonyították 
a felvetés helyességét, és a két elméleti fizikus a kö
vetkező évben, 1957-ben megkapta a Nobel-díjat. 
Abban a kísérletben, amellyel a paritássértést első
ként megfigyelték, Chien-Shiung Wunak meghatáro
zó szerepe volt (2. ábra). Ezért tartják sokan úgy, 
hogy ő is osztozhatott volna a díjban.

Sokan gondolják azt, hogy Chien-Shiung Wut azért 
mellőzték a Nobel-díj odaítélésénél, mert nő volt, és 
az esetet a diszkrimináció jellemző példájaként tart
ják számon. Ez különösen érdekessé tette számomra 
a történetet, és elhatároztam, hogy utánajárok. írá
som erről szól.

Először röviden összefoglalom azokat az esemé
nyeket, amelyek a paritássértés vizsgálatához vezet
tek, majd az erre irányuló kísérletek egyes részleteit. 
A paritássértés gondolata az úgynevezett x-0 (tau-

théta) rejtéllyel kapcsolatban merült fel. A részecskefi
zikusok az 1950-es évek első felében felfedeztek két, 
tau és théta névvel illetett, szubatomi részecskét. Vi
selkedésük rejtélye abban állt, hogy a két részecske 
szinte minden tulajdonsága azt sugallta, hogy valójá
ban azonosak (például a tömegük, elektromos tölté
sük azonos), de egy igen fontos dologban különböz
tek: ezeknek a gyorsan bomló instabil részecskéknek 
a -  gyenge kölcsönhatásnak tulajdonítható -  bomlási 
végállapotai arra utaltak, hogy a tau és théta tértükrö
zéskor különböző módon viselkednek -  a tau páros, a 
théta páratlan paritású. Tehát, ha a paritásmegmara
dás törvénye igaz, mégsem azonosak. Két olyan ré
szecske létezése, amelyeket egyedül a tértükrözéskor 
mutatott viselkedésük különböztet meg egymástól 
lehet rendkívüli véletlen, de semmilyen fizikai elv 
sem tiltaná, így a paritásmegmaradás elvének sem 
mond ellent. Ha viszont az alapvető kölcsönhatások 
kötelezően érvényes tértükrözési szimmetriájának 
elvéről lemondunk, a „maradék” tulajdonságok a tau 
és théta részecskéket már nem különböztetik meg, 
egyugyanazon részecskéről van szó.1 Amit cserébe 
kapunk, az a két különböző részecske létezése által 
megvalósuló „rendkívüli véletlen” kiküszöbölése. Lee 
és Yang inkább lemondtak egy megkérdőjelezhetet- 
lennek tartott szimmetriáról,2 mintsem együtt éljenek 
egy véletlennel.

Lee és Yang, természetesen, átnézték a paritásmeg
maradás alátámasztására addig végzett kísérletekről 
beszámoló közleményeket. Arra a meglepő ered
ményre jutottak, hogy egyetlen olyan esetet sem írtak 
le, amely a gyenge kölcsönhatásra vonatkozóan iga
zolta volna a paritásmegmaradás törvényét. Vala
mennyi kísérletben az erős, illetve leginkább az elekt
romágneses kölcsönhatás játszott szerepet. Ennek 
hatására született meg híres cikkük [1], amelyben fel
vetik annak lehetőségét, hogy talán a gyenge köl
csönhatásokra nem érvényes a paritásmegmaradás 
törvénye. A cikkben konkrét kísérleteket is javasoltak, 
amelyektől feltevésük helyességének eldöntését re
mélték.

Még jóval az előtt, hogy ez a cikk megjelent, Lee, 
aki Chien-Shiung Wu kollégája volt a Columbia Egye
tem Fizika Tanszékén, konzultált Wuval arról, milyen 
kísérletek lennének a legesélyesebbek arra, hogy ezt 
a kérdést eldöntsék. Wu, aki addigra már a béta
bomlás elismert szakértője volt, azt javasolta, hogy a 
Co60 béta-forrást használják, a mágneses dipólusként 
viselkedő atommagokat mágneses tér segítségével 
polarizálják, majd mérjék meg, hogy a béta-sugarak 
tükörszimmetrikusan jelennek-e meg a mágneses tér 
megfordításakor. Ahogy Wu írja: „... Lee látogatása 
után újra végiggondoltam ezt a kérdést. Valóban fan
tasztikus lehetőség volt ez egy béta-bomlás specia

1 A jelenlegi nómenklatúra szerint ez a pozitív elektromos töltésű 
K-mezon, a tau és théta elnevezéseket ma egészen más részecskék
re használják.
2 A tau-théta probléma megoldása ezt a gyenge kölcsönhatásra 
vonatkozóan teszi szükségessé, az erős és az elektromágneses 
kölcsönhatás tükrözési szimmetriája továbbra is érvényes.
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lista számára, hogy egy alapvető kérdést eldönthes- 
sen. Hogyan is hagyhattam volna ki ezt a lehetősé
get?” [2]

Természetesen nem hagyta ki. Még azon a nyáron 
nekilátott annak, hogy megtervezze a kísérletet. Tech
nikailag meglehetősen bonyolult feladat volt, mert két 
olyan ismert módszert kellett összekapcsolni, amelye
ket együtt addig még nem alkalmaztak. A problémát 
az okozta, hogy a kísérletet a lehető legalacsonyabb 
hőmérsékleten (legfeljebb néhány tized fokkal az 
abszolút zéruspont fölött) kellett elvégezni, és erre a 
Columbia Egyetemen nem volt megfelelő berendezés. 
Az Egyesült Államokban a legjobb alacsony-hőmér
sékletű kísérleteket a Szabványügyi Hivatal (National 
Bureau of Standards, NBS) laboratóriumaiban végez
ték Washingtonban, egy Angliából nemrég az USA-ba 
költözött kutató, Ernest Ambler ve zetésével. Wu meg
kereste Amblert, aki örömmel vállalkozott a közös 
munkára. Mindketten nekiálltak a készülék megterve
zésének és előkísérletekbe fogtak. Wu először 1956 
szeptemberében ment Washingtonba, és akkor meg
egyeztek abban, hogy további hárman csatlakozzanak 
a munkához: még egy alacsony-hőmérséklet specia
lista fizikus, Ralph Hudson, valamint a radioaktív 
bomlások vizsgálatával foglalkozó Raymond Hay
ward és Dale Hoppes. A következő hónapokban fo
lyamatosan próbálták a nehézségeket leküzdeni, mi
közben Wu nem volt mindig jelen a kísérleteknél, 
hiszen állása a Columbiához kötötte. így történt, hogy 
1956. december 27-én, amikor végre az aszimmetria 
első jelét észlelték, Wu nem volt ott. Ahogy Hoppes 
mondta nekem, Wut valószínűleg halála napjáig bán-

2. ábra. Chien-Shiung Wu 1963-ban (forrás: Wikimedia).

tóttá, hogy nem volt jelen ebben a történelmi pillanat
ban. Természetesen egyetlen mérésre nem lehet ala
pozni egy tudományos megállapítást, és a csoportnak 
sok gondja akadt a további kísérleteknél. Azt is be 
kellett bizonyítaniuk, hogy a kapott eredményt csak a 
paritássértés okozhatta. Ezekhez a kísérletekhez idő 
kellett.

Közben Wu tájékoztatta Lee-t, hogy úgy néz ki, 
sikerült kimutatni az aszimmetriát a béta-sugárzás
ban. Lee január elején ezt elmondta egy columbiai 
ebéd közben az ott levő fizikusoknak. Közöttük volt 
Leon Lederman, akinek hirtelen támadt egy ötlete, 
amely szerint a Columbián is megvan a lehetőség a 
paritássértés kimutatására (a Lee és Yang javasolta 
módszerek egyikével). Lederman késedelem nélkül 
felhívta egy korábbi kollegáját, Richard Garwint, aki 
azonnal megértette, hogy komoly esélyük van a si
kerre, és még aznap este találkoztak a Columbia cik
lotronjánál. Lederman arra jött rá, hogy a ciklotron
ban végzett kísérletek során keletkező müonok való
színűleg már polarizáltak. Garwin pedig felismerte, 
ha ez így van, akkor nem kell a számlálókat mozgat
ni (ahogy ezt eredetileg Lederman gondolta, és ami 
nehézkes lett volna és bizonytalan). Elég, ha a müo
nok mágneses momentuma és a mágneses tér köl
csönhatására hagyatkoznak a müonok mozgatásá
hoz. A kísérletet négy nap leforgása alatt elvégezték 
és a paritássértést meggyőző biztonsággal mutatták 
ki. Január 8-ára már a benyújtandó kéziratukkal is 
elkészültek.

A Wuhoz lojális Lee azonban lebeszélte őket arról, 
hogy cikküket azonnal beküldjék a Physical Review- 
nak, mert úgy érezte, ez nem lenne sportszerű a béta
bomlást már hónapok óta vizsgáló kollégáikkal szem
ben. Elképzelhetjük, hogyan fogadta Wu és a wa
shingtoni csoport a sikeres müonkísérlet hírét. Azon
ban továbbra sem akarták a saját cikküket beküldeni 
addig, amíg az összes ellenőrző kísérletet el nem vé
gezték. Wu így emlékezett ezekre a napokra: „Miután 
a müon-bomlással bebizonyították a paritássértést, mi 
továbbra sem pihentünk meg. Biztosnak kellett len
nünk a kísérletünkben. ... Végül január 9-én hajnali 
kettőkor úgy éreztük, hogy készen vagyunk. Dr. Hud
son mosolyogva kivett egy üveg bort a fiókjából né
hány papírpohárral. Végre koccintottunk a paritás
megmaradás törvényének megdöntésére” [3]. Január 
15-én a két csoport egy időben küldte be kéziratát a 
Physical Review-mk, ahol egymás mellett jelent meg 
a két cikk a februári számban [4, 51. Ugyanezen a na
pon a Columbia Egyetemen tartottak egy sajtókon
ferenciát, amelyen bejelentették egy addig elfogadott 
természettörvény érvénytelenítését.

Nem sokkal a két kézirat után, egy harmadik is 
beérkezett a Physical Review-hoz. Szerzői (Valentine) 
Telegdi Bálint és Jerome Friedman voltak, akik a Chi
cagói Egyetemen végeztek sikeres kísérletet, bizonyít
va, hogy a paritásmegmaradás törvénye nem érvényes 
radioaktív béta-bomlás során. Ez a kísérlet, hasonlóan 
a Garwin és Lederman által végzetthez, müon-bom- 
lást írt le, azzal a különbséggel, hogy emulziós detek-
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LEE and Yang1 recently re-examined the problem as 
to whether parity is conserved in nature and 

emphasized the fact that one actually lacks experi
mental evidence in support of this most natural 
hypothesis in the case of weak interactions (such as 
ß decay). Violation of parity conservation can be 
inferred essentially only by measuring the probability 
distribution of some pseudoscalar quantity, e.g., of the 
projection of a polar vector along an axial vector, and 
measurements of this kind had not been reported. Lee 
and Yang suggested several experiments in which a 
spin direction is available as a suitable axial vector; 
in particular, they pointed out that the initial direction 
of motion of the muon in the process it—>ß+ v can serve 
for this purpose, as the muon will be produced with 
its spin axis along its initial line of motion if the Hamil
tonian responsible for this process does not have the cus
tomary invariance properties. If parity is further not 
conserved in the process ß—>e-\-2v, then a forward- 
backward asymmetry in the distribution of angles W (6) 
between this initial direction of motion and the momen
tum, pe, of the decay electron is predicted.

It is easy to observe the pertinent correlation by 
bringing tr+  mesons to rest in a nuclear emulsion in 
which the ß+ meson also stops. One has only to bear in 
mind two facts: (1) even weak magnetic fields, such as 
the fringing field of a cyclotron, can obliterate a real 
effect, as the precession frequency of a Dirac ß meson is 
(2.8/207)X 10s sec_1/gauss; (2) ß+ can form “muon- 
ium,” i.e., (ß+e~), and the formation of this atom 
can be an additional source of depolarization, both 
through its internal hyperfine splitting and the preces
sion of its total magnetic moment around the external 
field. In the absence of specific experiments on muonium 
formation, one can perhaps be guided by analogous 
data on positronium in solids.2-3 

With these facts in mind, we exposed (in early 
October, 1956) nuclear emulsion pellicles (1 mm thick) 
to a 7T+ beam of the University of Chicago synchro
cyclotron. The pellicles were contained inside three 
concentric tubular magnetic shields and subject to 
<4X10-3 gauss. Over 1300 complete w—ß—e decays 
have been recorded to date, and the space angle 6 
defined above has been calculated for each. From these 
preliminary data we find4
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=0.062±0.027.

3. ábra. Részlet Friedman és Telegdi Physical Review-beli írásából.

tálast alkalmaztak. Ez a cikk a folyóirat márciusi szá
mában jelent meg [6] (J. ábra).

Lee és Yang Nobel-díja az egyik „leggyorsabb” díj 
volt a Nobel-díjak történetében, már a cikkük megje
lenése utáni évben megkapták. Felmerül a kérdés, 
vajon a kísérleti bizonyítékról szóló Columbia Egye- 
tem-i sajtókonferenciának volt-e ebben szerepe, hi
szen azt január 15-én tartották és a Nobel-díj ajánlá
sok határideje január 31. Megkérdeztem Anders Bá
rányt., a fizikai Nobel-díj Bizottság egykori titkárát 
erről, aki a következőket mondta [7]: „Noha a díjki
osztás után 50 évvel az archívumokat már lehet ta
nulmányozni, a kémiai és fizikai díjak esetében ez 
csak akkor lehetséges, ha a díjazottak már nem él
nek. Mivel mind Lee, mind Yang él még, az ő díjuk 
részletei még titkosak.” Viszont Bárány elmondta 
saját véleményét. E szerint az előző évben a fizikai 
Nobel-díj Bizottság nem tudott igazán erős javaslatot 
tenni a díjra, ezért 1957-ben biztosak akartak lenni 
abban, hogy megalapozott ajánlást adnak a végleges 
választáshoz. Miután januárban -  az elvégzett kísérle
teknek köszönhetően -  bebizonyosodott, hogy Lee 
és Yang felvetése helyes volt, úgy érezték, javaslatuk 
kellően megalapozott. Az 1957-es Nobel-díj indoklá
sa: „a paritássértés lehetőségének felvetéséért, ami az 
elemi részecskékkel kapcsolatban fontos felfedezé
sekhez vezetett” összhangban van azzal, amit Bárány 
mondott.

Itt jutottunk el a gyakran felvetett kérdéshez: Vajon 
részesülnie kellett volna Wunak is az 1957-es fizika 
Nobel-díjból? Végtére is, volt még egy „üres hely”, 
hiszen a Nobel-díj szabályok szerint egy díjat meg 
lehet osztani (legfeljebb) három díjazott között. Gon
doljuk végig a fent leírt eseményeket! Wu volt az, aki 
elsőként javasolta a Co60-kísérletet, ő volt az, aki fel
vetette az NBS munkatársainak a közös munkát, és ez 
a kísérlet volt az, amellyel elsőként regisztrálták a pa
ritássértést. Ugyanakkor van egy kevés esélye annak 
is, hogy Telegdi és Friedman előbb látták a jelenséget, 
hiszen ők már a nyár végén elkezdték a kísérleteket, 
míg az NBS-csoport csak ősszel. Azonban nem a kí
sérletek története, hanem a publikációk számítanak. 
Ezen a téren a Wu-NBS-csoport és a Garwin-Leder- 
man-csoport egymás mellett haladt, sőt, a Garwin- 
Lederman-kísérletről a kézirat valamivel hamarább 
elkészült, mint a másik. Ráadásul a Garwin-Leder- 
man-kísérlet óriási bizonyossággal mutatta ki a jelen
séget. Mindez azt jelenti, hogy szinte lehetetlen lett 
volna egyetlen kutatót kiemelni a kísérletező fiziku
sok közül.

A valóságban ez a dilemma fel sem merülhetett az 
1957-es Nobel-díj odaítélése szempontjából. Anders 
Bárány emlékeztetett a Nobel-díjra vonatkozó egyik 
kevéssé ismert szabályra, amely szerint: „Csak olyan 
munka vehető figyelembe a Nobel-díj odaítélésénél, 
amelyet a díjat megelőző években publikáltak. Mivel 
a kísérleti munkákat 1957 elején publikálták, azokat 
az 1957-es Nobel-díjnál nem lehetett figyelembe ven
ni, a legkorábban csak az 1958-as díjnál lehetett vol
na.” Természetesen a Nobel-díj Bizottság várhatott
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volna egy évet az elméleti fizikusoknak adott díjjal is, 
de figyelembe véve a sok, nagyjából egy időben vég
zett kísérletet és az azokban résztvevő kutatók szá
mát, ez inkább csak nehézségeket okozott volna.

Érdemes itt megemlíteni azt, amit a kísérletekben 
résztvevő két kutató mondott a kísérleti fizikusok 
esetleges Nobel-díjáról. Leon Lederman [8]: „Lee és 
Yang munkája határozottan megérdemelte a díjat. Ők 
tették fel a kérdést. Hogyan lehetséges az, hogy a 
paritás sérül? A paritás egy olyan kényelmes, hasznos 
dolog volt; fizikusok, kémikusok használták. Mindig 
működött. A kulcs Lee és Yang munkájához az, hogy 
képesek voltak felvetni, hogy a természetben létező 
különböző erők esetleg különböző szimmetriatulaj
donságokkal rendelkezhetnek. Ez óriási éleslátás 
volt.” Valentine Telegdi [91: „Nem hiszem, hogy bár
melyik kísérleti fizikus érdemelt volna Nobel-díjat 
ebben az esetben. Ha egy kísérletező elvégez egy 
kísérletet ismert technikákkal, és ráadásul egy olyan 
kísérletet, amit az elméleti fizikusok javasoltak, mi 
ebben az érdem? Ez rám és a kollégámra ugyanígy 
érvényes.”

Van még egy érdekes kérdés, ami az NBS kutatóival 
való beszélgetéseimben merült fel. Az NBS-ben vég
zett kísérletre úgy szoktak hivatkozni, hogy „a Wu- 
kísérlet”. Pedig a kísérlet maga Washingtonban folyt, a 
National Bureau of Standards laboratóriumában (ma 
ez a NIST, National Institute of Standards and Techno
logy) és az NBS négy munkatársának döntő része volt 
abban, hogy a nehéz kísérlet sikerült. A Telegdivel 
való beszélgetésemben is felmerült ez [10], mint ahogy 
Kürti Miklós és munkatársa tollából a Nature-ben 
megjelent egyik cikkben is [11]. Mindkét esetben hang
súlyozták az alacsony-hőmérsékleti körülmények 
döntő fontosságát és azt, hogy az NBS-kutatók ebbéli 
jártassága nélkül nem jutottak volna semmire. Egyéb
ként a két NBS-beli kutató, Ambler és Hudson, Kürti 
tanítványai voltak az Oxfordi Egyetemen.

Több dolog is közrejátszhatott abban, hogy a kísér
let „a Wu-kísérletként” vált ismertté. Az a tény, hogy a 
Columbia Egyetem tartott egy sajtótájékoztatót, az, 
hogy Wu a Columbiához tartozott, és az, hogy ő volt, 
aki eredetileg javasolta a kísérletet, mindez -  még ha 
a sajtótájékoztatón jelen is voltak az NBS kutatói -  a 
köztudatban a Columbiához és Wuhoz kötötte az 
eseményt. Ráadásul nem csak a köztudatban. Az 
egyik NBS-beli résztvevő mesélte, hogy amikor a Yale 
Egyetemen tartott előadást a kísérletükről, valaki egy 
ponton közbeszólt: „De hát ez a Columbia-kísérlet!” 
Mire ő azt válaszolta: „Igen, csak éppen nálunk, az 
NBS-nél végeztük.”

Ugyancsak fontos lehet a kísérletek ismertsége 
szempontjából, hogy a Wu-NBS-cikkben Wu szerepel 
első szerzőként. Ambler azt írta nekem: „Azért java
soltam Wut első szerzőnek, mert megmutatta Lee és 
Yang cikkét még annak publikálása előtt.” A többiek 
szerint egyszerűen azért javasolták, hogy Wu legyen 
az első szerző, mert udvariasak akartak lenni egy 
hölggyel -  annak ellenére, hogy az NBS-nél az volt a 
szokás, hogy a szerzőket ábécé rendben tüntetik fel.

Wu viszont láthatóan szívesen fogadta, hogy első 
szerző legyen. Mai szemmel olvasva a cikket különö
sen feltűnő, hogy sehol nem említik meg, hogy a kí
sérletre az NBS laboratóriumában került sor! A helyze
tet részleteiben nem ismerők, különös tekintettel arra, 
hogy Wu volt az első szerző, magától értetődőnek 
tekinthették, hogy a kísérlet a Columbia Egyetemen 
történt.

Ugyanakkor érdemes tisztázni egy félreértést. Álta
lánosan elfogadott, hogy a béta-bomlásos kísérletet 
eredetileg Lee és Yang javasolta, hiszen erről valóban 
írtak cikkükben. Azonban, ahogy fentebb már említet
tem, még a cikk megírása előtt Lee kikérte Wu véle
ményét, és e módszer alkalmazására vonatkozó ötlet 
Wutól származott [12],

Összefoglalva: Shien-Chiung Wu rendkívül tehetsé
ges és sikeres fizikus volt. Döntő érdeme van a béta- 
bomlásos kísérlet felvetésében és megszervezésében, 
de a többi résztvevőnek is jelentős érdemei vannak. 
Ami a Nobel-díjat illeti, az 1957-es díj odaítélésénél a 
kísérletezőket nem lehetett figyelembe venni.

Wu nem szenvedett diszkriminációtól, sem azért, 
mert nő volt, sem másért. Mi sem bizonyítja ezt job
ban, mint az elismerései: ő volt az első nő, aki a 
Princeton Egyetemen taníthatott; ő volt az első nő, aki 
a Columbia Egyetemen fizikaprofesszor lett; ő volt az 
első nő, aki a Princeton Egyetemen díszdoktorságot 
kapott, ő volt az Amerikai Fizikai Társaság első női 
elnöke, ő kapta az első fizikai Wolf-díjat Izraelben. 
Ford elnöktől megkapta a National Medal of Science 
kitüntetést (a mi Széchenyi-díjunkhoz lehetne hason
lítani). Mindez nem annak a jele, hogy háttérbe szorí
tották volna női mivolta miatt. Sok olyan eset van a 
tudomány történetében, amelyben tehetséges tudós 
nők valóban komoly nehézségekkel és sokszor igaz
ságtalansággal találkoztak. Wu története nem ezek 
közé tartozik.
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FIZIKUSOK A NOVOGYEVICSI TEMETŐBEN Hat ES

„Az orosz tudomány nagyon megszenvedte 
a Szovjetunió összeomlását.” 

G. A. Meszjac, a Lebegyev Fizikai Intézet igazgatója,
az Orosz Tudományos Akadémia alelnöke, 2009 [1]

A kommunista ideológia osztálymentes társadalmat 
hirdetett, de jól tudjuk, hogy a Szovjetunióban jelen
tős társadalmi különbségek voltak. A társadalmi réteg
ződés ma is szembetűnő megnyilvánulása a szovjet 
temetkezési helyek differenciáltsága. A rangsor gon
dosan kialakított piramishoz hasonlított. A piramis 
csúcsát a moszkvai Vörös Téren a Lenin Mauzóleum 
jelentette, amely 1953 és 1961 között Lenin-Sztálin 
Mauzóleum volt. A szovjet vezetők következő cso
portjának sírjai a mauzóleum és a Kreml fala közötti 
sávban találhatók, ahol a tizenkét sír mindegyike fe
lett egy-egy mellszobor jelzi az ott nyugvó személyi
ség fontosságát. Ma Sztálin ezek egyike. Sztálin holt
testét 1961-ben távolították el a Mauzóleumból és 
helyezték át ebbe a sírba, de mellszobrának felállítá
sára csak 1970-ben került sor, ami jól érzékelteti azt a 
dilemmát, amellyel a poszt-sztálini szovjet vezetés 
küszködött hol inkább elítélve, hol pedig inkább ma
gasztalva a világtörténelem egyik legkegyetlenebb 
diktátorának tetteit.

2011 júniusában jártam utoljára a Vörös téren és 
feltűnő volt, hogy a tizenkét szovjet vezető közül csak 
Sztálinét borították el frissen vágott virágok. A Mauzó
leum és a tizenkét sír mögött, a Kreml falában temet
ték el a további legfontosabb szovjet politikusokat és 
katonai vezetőket, valamint a szovjet és nemzetközi 
kommunista forradalmárokat. Ide temették Szergej 
Koroljov vezető szovjet rakétakonstruktőrt és Igor 
Kurcsatov „atomcár”-t is.

A Novogyevicsi temető Moszkva és Oroszország 
legelőkelőbb temetője. Közvetlen szomszédja a Novo
gyevicsi kolostor, közel van a Moszkva folyóhoz és 
Moszkva belvárosához. A szovjet élet kiválóságait 
temették ide és ezzel folytatták a korábbi orosz ha
gyományokat. A temetőnek ez a szerepe ma is meg
van. A Novogyevicsi temetőben található például Rai- 
sza Gorbacsova és Borisz Jelcin sírja is. A politikai és 
katonai vezetőkön kívül a Novogyevicsi a nyugvóhe
lye a szovjet és az orosz kultúra és tudomány színe- 
javának is, íróknak, művészeknek, mérnököknek és 
tudósoknak. Egy-egy temetői séta alkalmával a láto
gatót megérinti a tudomány óriásainak szelleme és a 
temető azt is érzékelteti, hogy milyen fontos szerepet 
kaptak a tudósok a szovjet társadalom életében.

Sokféle gondolat kergeti egymást egy ilyen séta 
alkalmával. Való igaz, hogy a tudós-sírokban hatalmas 
nemzetközi tekintélyek nyugszanak. Ugyanakkor arra 
is emlékezni kell, hogy a sztálini terror idején, és első
sorban 1937-1938-ban, sok kiváló tudományos kutatót 
pusztítottak el, akiknek ismeretlen a nyugvóhelyük. 
Mindez természetesen csökkenti a meghatottságot.

Azoknak a tudósoknak a jelentőségét azonban nem 
kisebbíti, akiknek a sírja a Novigyevicsiben található.

Valamikor a Novogyevicsi temetőt is gondosan el
zárták az „illetéktelen” látogatók elől. Amikor az 1964- 
1965-ös tanévben diplomamunkámon dolgoztam a 
Moszkvai Állami Egyetemen, meg akartam látogatni a 
temetőt, mert sokat hallottam róla orosz barátaimtól. A 
temetőt azonban zárva találtam. Hevenyészett táblács
ka adta az érdeklődők tudtára, hogy a temető átalakítás 
miatt ideiglenesen zárva van. Egy későbbi látogatás 
alkalmával, az 1970-es években, ugyanígy zárva talál
tam a temetőt, de ekkor már márványtábla közölte 
ugyanezt az információt. Nem adtam fel, és az 1980-as 
években bejutottam a temetőbe, de a kapunál a rend
őrök elvették a fényképezőgépemet és csak távozáskor 
adták vissza.

Különösen sajnáltam, hogy nem tudtam lefényké
pezni Nyikita Hruscsov síremlékét (1. kép), Emészt 
Nyeizvesztnij alkotását. A modern síremlék váltakozó 
fehér és fekete elemei az antiszimmetriára emlékez
tettek, ami jól illett Hruscsov életművéhez, amennyi
ben Sztálin egyik legközvetlenebb munkatársa és 
bűntársa volt, de ugyanakkor Sztálin halála után fel is 
tárta a diktátor bűneit. A síremlék külön érdekessége, 
hogy Hruscsov hatalmának csúcsán volt, amikor ellá
togatott egy nagy moszkvai képzőművészeti kiállítás
ra és ott magából kikelve, útszéli módon támadta a 
modern művészi alkotásokat és alkotóikat. Nyeiz
vesztnij kiállított művének is megsemmisítő bírálat 
jutott. A fáma szerint Nyeizvesztnij csak azért vészelte

1. kép. Nyikita Hruscsov sírja (fotó © Hargittai István).
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2. kép. Lev Landau sírja (fotó © Larissza Zaszurszkaja).

át a támadást következmények nélkül, mert amikor 
Hruscsov a kiállított absztrakt szobor alkotójának ne
vét tudakolta, a válasz az volt, Nyeizvésztnij, ami is
meretlent jelent, noha a művész neve valóban ez volt. 
Hruscsov halála után családja kifejezetten ragaszko-

3- kép. Igor Tamm sírja (fotó © Hargittai István).

dott ahhoz, hogy a síremléket Nyeizvesztnijtől rendel
jék meg és a művész örömmel vállalta el a megbízást. 
Ma is elismert alkotó, New Yorkban él.

Temetői látogatásom estéjén baráti társaságban 
voltam és elpanaszoltam, hogy nem fényképezhettem 
le Hruscsov síremlékét. Másnap két borítékban is ta
láltam szállodai szobám ajtaja alatt becsúsztatva kivá
ló minőségű színes diapozitívokat Hruscsov síremlé
kéről, máig sem tudom kitől. A síremlék képét szere
peltettem egy következő, szimmetriával foglalkozó 
dolgozatomban [2],

Ebben az írásban a novogyevicsi tudós-síroknak 
csak egy töredéke szerepel, fizikusok, de közülük is 
csak példákat mutatok be, amelyekben nagyon kü
lönböző egyéniségek és nagyon különböző síremlé
kek fordulnak elő.

Lev Landau (1908-1968) síremléke (2. kép) a No- 
vogyevicsiben szintén Nyeizvesztnij alkotása. Landau 
1962-ben kapott Nobel-díjat a kondenzált fázisra és 
elsősorban a cseppfolyós hélium viselkedésére vonat
kozó úttörő elméleteiért. Landau és Jevgenyij Lifsic 
(1915-1985) közös, sok-kötetes elméleti fizikája mél
tán híres. Lifsic nyugvóhelye az ugyancsak moszkvai 
Kuncevszkoje temetőben van, amely a Novogyevicsi 
temető tartozékaként működik. Landau síremléke 
hagyományosnak tekinthető, pedig személyiségéhez 
absztraktabb emlékmű is illett volna.

Kicsit fordított a helyzet Igor Tamm (1895—1971) 
esetében (3- kép). Tamm Ilja Frank kai és Pável Cse- 
renkovval együtt kapott Nobel-díjat a Cserenkov-effek- 
tus elméleti értelmezéséért. Az orosz szakirodalomban 
egyébként ezt Vavilov-Cserenkov-hatásként ismerik. 
Tamm szokatlan síremléke V. Szidur szobrász alkotása. 
Tamm egyik híres tanítványa, Vitalij Ginzburg vitte el 
egyszer mesterét Szidur műtermébe. Tammban vegyes 
érzelmeket keltettek Szidur alkotásai, volt ami tetszett 
neki, volt ami nem, és volt ami előtt értetlenül állt. 
Tamm halála után családja Szidurral szeretett volna 
emlékművet csináltatni, de a hivatalos szervek inkább

4. kép. Pável Cserenkov sírja (fotó © Hargittai István).
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5. kép. Vitálij Ginzburg sírja (fotó © Larissza Zaszurszkaja).

hagyományos alkotást akartak állítani. Amikor az elké
szült, a merevség hangulatát sugalló szobor annyira 
távol állt Tamm örökmozgó egyéniségétől, hogy le
mondtak róla és hagyták, hogy a család kívánsága telje
süljön. Szidur alkotása lehet, hogy nem felelt volna 
meg Tamm ízlésének, de nagyszerűen kifejezi a fizikus 
egyéniségét. Pável Cserenkov (1904-1990) síremléke 
(4. kép) a kísérleti felfedezést idézi. Vitalij Ginzburgé

7. kép. Alekszandr Prohorov sírja (fotó © Larissza Zaszurszkaja).

6. kép. Nyikoláj Baszov sírja (fotó © Larissza Zaszurszkaja).

(1916—2009) nemesen egyszerű — a néhány vonással 
kialakított vázlat hűen idézi fel arcát (5. kép'). Ginzburg 
2003-ban kapott Nobel-díjat a szupravezetés elméleté
nek kidolgozásában elért eredményeiért.

Nyikoláj Baszov (1922-2001) és Alekszandr Proho
rov (1916-2002) az 1964-es fizika Nobel-díj felén osz
toztak, elsősorban a mézer-lézer elv kidolgozásában 
elért eredményeikért. A két síremlék (6. és 7. kép)

8. kép. Petr Kapica sírja (fotó © Hargittai István).
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9. kép. Nyikoláj Szemjonov sírja (fotó © Hargittai István).

egymás közelében van, de stílusuk nagyon különbö
ző, mint ahogy a két tudós egyénisége is nagyon kü
lönbözött egymástól.

Egyszerűségben valószínűleg Pjotr Kapica (1894— 
1984) síremléke vezet (8. kép). Kapica az alacsony 
hőmérsékletek fizikájában jeleskedett, de a Nobel- 
díjat csak 1978-ban, évtizedekkel felfedezései után 
kapta meg. Arisztokratikus volt és autokratikus; a

11. kép. Julij Hariton sírja (fotó © Hargittai István).
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10. kép. Jakov Zeldovics sírja (fotó © Larissza Zaszurszkaja).

bátrak bátraként még Sztálinnal is szembeszállt, ami
kor arról volt szó, hogy kiváló kutatókat -  Nyikoláj 
Luzint, Vladimir Fokot és Lev Landaut -  mentsen 
meg attól, hogy a terror áldozatai legyenek.

Kapica és Nyikoláj Szemjonov (1896-1986, 9. kép) 
fiatal koruk óta jó barátok voltak. Mindketten Abram 
Joffe tanítványaként lettek fizikusok. Szemjonov ere-

12. kép. Aleksandr Kitajgorodszkij sírja, a képen a baloldalon alul 
levő emléktábla vonatkozik rá (fotó © Larissza Zaszurszkaja).
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detileg a kémia iránt érdeklődött, és fizikusként a 
kémiai változásokat szerette volna jobban megérteni. 
Nobel-díját az elágazó láncreakciók felfedezéséért 
kapta. Ő volt az első, aki szovjet állampolgárként No- 
bel-díjat kapott. Az általa alapított Kémiai Fizika Inté
zetben kezdte meg kutatásait a szovjet nukleáris fegy
verkezési program két kiváló fizikusa, Jakov Zeldovics 
(1914-1987, 10. képzés Julij Ha riton (1904-1996, 11. 
kép). Idővel Zeldovics visszatért az alapkutatásokhoz 
és elsősorban a kozmológiában szerzett nagy tekin
télyt. Hariton foszfor lumineszcenciájára vonatkozó 
kísérletei vezették el Szemjonovot az elágazó lánc
reakciók elméletéhez. Hariton később magfizikával 
foglalkozott, életének befejező negyvenhat évében 
pedig az első szovjet nukleárisfegyver-laboratóriumot, 
az Arzamasz-l6-ot, vezette.

A rövid bemutatót Alekszander Kitajgorodszkij 
(1914-1985, 12. kép) megemlítésével zárom. Világ

szerte elismert krisztallográfus volt, fizikusként ő is 
elsősorban a kémiai ismereteket gyarapította a kris
tályszerkezetek kialakulásának megértésével. Külföl
dön jobban értékelték, mint otthon. Akármilyen nagy 
tudós is volt, novogyevicsi sírhelyét nem saját jogán 
szerezte, hanem édesapja, a neves üvegmérnök és 
szilikátkutató, Iszaak Kitajgorodszkij révén. Esete azt 
példázza, hogy ha valaki jogot nyer novogyevicsi te
metésre, akkor lehetőség van arra, hogy szűkebb csa
ládtagjai is az ő sírhelyébe kerüljenek. Majdnem olyan 
ez, mint valamikor az örökletes nemesség volt.

Irodalom
1. G. A. Mesyats: P. N. Lebedev Physical Institute RAS: past, pre

sent, and future. Physics-Uspekhi 52(2009) 1084-1097; az idézet 
a 1091. oldalról való

2. I. Hargittai: Limits of Perfection. In I. Hargittai, editor, Symmetry: 
Unifying Human Understanding. Pergamon Press, Oxford, UK, 
(1986) pp. 1-17.

150 ÉVE SZÜLETETT LÉNÁRD FÜLÖP
Szabó Tímea, Ungvári Nemzeti Egyetem, Elméleti Fizika Tanszék 
Szabó Árpád, Nyíregyházi Főiskola, Fizika Tanszék

Lénárd Fülöp 1862. június 7-én született Pozsonyban, 
ott is járt iskolába, a magyar nyelvű főreáliskolában 
tanult. „A pozsonyi főreáliskolában -  írta önéletrajzá
ban Lénárd Fülöp -  alaposan megtanították a fizikát 
és a matematikát. Ezek számomra oázisok voltak a 
többi tantárgy pusztaságában, melyből csak az iskola- 
igazgató, Samarjay által tanított magyar irodalom volt 
kivétel, ami a legfontosabbnak tűnt a számomra.” Az 
iskola mély benyomást hagyott Lénárdban. Többször 
elmondta, hogy iskolája nemcsak szilárd erkölcsi tar
tást adott tanítványainak, köztük neki is, hanem jelen
tős örökséget is köszönhet az iskolának, éspedig ter
mészetszeretetet, tudományról alkotott felfogást, ér
deklődési körét, valamint az irodalom és a történelem 
hősi mítoszainak ismeretét.

A fizikára Klatt Virgil, a kiváló kísérletező fizikata
nár tanította, aki a szorgalmas és tehetséges diákra 
csakhamar felfigyelt. Klatt Virgiltől kapott kedvet Lé
nárd Fülöp a kísérletezéshez, és az lett a benyomása, 
hogy a természettel közvetlenül kapcsolatba lehet 
lépni. A tanár úr többféle módon is segítette. Ő győz
te meg Lénárd édesapját is arról, aki borkereskedő 
volt, és mindig abban reménykedett, hogy üzletét 
majd fiának adhatja át, hogy az ifjú Lénárd nagyon 
tehetséges és tudósként is jól megélhet. Ezután az apa 
már nem ellenezte, hanem megengedte, hogy fia to
vább tanulhasson, egyetemi hallgató legyen.

Egyetemi tanulmányait 1880-ban a bécsi Techni
sche Hochschulén kezdte el, és azt remélte, hogy ott 
csodálatos kísérleteket fog látni. Csalódott, és átirat
kozott a budapesti egyetemre, ahol fizikát és kémiát 
tanult. Budapesten sem érték mélyreható élmények,

kivéve Than Károly professzor kémiai előadásait, bár 
azokról is úgy nyilatkozott, hogy anyagukat tekintve 
nem kínáltak lényegesen újat. Ezután úgy gondolta, 
abbahagyja a tanulást és munkába áll. Végül hosszas 
családi alkudozások után 1883-ban Heidelbergben 
folytatta a tanulást. Ott matematikát is hallgatott. Ha
marosan ledoktorált, bölcsészdoktori oklevelét is Hei
delbergben szerezte meg. Ezt követően, 1887-ben fél 
évet a budapesti Tudományegyetem Fizikai Intézeté
ben, Eötvös Loránd környezetében kutatott, de kine
vezést nem kapott. így került Németországba, ahol 
haláláig oktatott és kutatott.

Az 1887-1889-es években a Heidelbergi Egyetem ta
nársegédje. Ott kezdte tanulmányozni a folyadékcsep- 
pek rezgéseit, a bizmut elektromos tulajdonságait és az 
ultraibolya sugarak elektromos hatásait. Katódsugaras 
kísérleteit 1890-ben Bonnban, Heinrich Hertz laborató
riumában kezdte meg. 1892-1893-ban Hertz assziszten
se volt. (Lénárdot leginkább Hertz-tanítványnak tartják.) 
1894-ben a Breslaui Egyetem, 1895-ben az aacheni Mű
szaki Egyetem magántanára. 1896-ban visszatért Hei- 
delbergbe és 1898-ig volt az Elméleti Fizika Tanszék 
tanszékvezető professzora. 1898-tól 1907-ig a Kiéli 
Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének tanszékvezető 
professzora és a Fizika Intézet igazgatója. 1907-től 1931- 
ig ismét a Heidelbergi Egyetem professzora és 1909-től 
egyidejűleg a Radiológiai Intézet igazgatója. Ezeket a 
megbízásokat nyugdíjba vonulásáig ellátta.

Lénárd Fülöp nemcsak egyetemi évei alatt, de ké
sőbb is gyakran visszajárt Pozsonyba és nagyra be
csült tanárával, Klatt Virgillel kísérletezett. Tanulmá
nyozták például a „tiszta foszfor” készítését. Közös
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munkájuk eredményeit 1889-ben az Annalen der 
Physik folyóiratban és 1904-ben a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Értesítőjében közölték. Minden bi
zonnyal tanárának, Klatt Virgilnek módszeres kísérle
tei keltették fel Lénárd Fülöp érdeklődését a katódsu- 
garak iránt is.

A katódsugarakat Julius Plücker német fizikus már 
1858-ban felfedezte, és bár több tudós, köztük a neves 
angol William Crookes is részletesen tanulmányozta, 
azonban természetüket mindaddig nem sikerült meg
nyugtatóan tisztázni. Az angolok például úgy vélték, 
hogy a katódsugár korpuszkuláris 
felépítésű, míg a német tudósok 
többsége folytonosnak, hullámsze
rűnek képzelte. Hertz kérésére Lé
nárd Fülöp az 1890-es évek máso
dik felében a katódsugárzás termé
szetének kiderítésére intenzív kuta
tásba kezdett, főként a katódsuga- 
rak abszorpcióját és ionizáló hatását 
vizsgálta. Lénárd vérbeli kísérleti fi
zikusnak bizonyult. A katódsugarak 
vizsgálatához a kiváló minőségű se- 
gédelektródos katódsugárcsöveit 
maga tervezte és elkészítésükben is 
részt vett. Ő a vákuumcsövet azon a 
részén, ahol a katódsugár a csőnek 
ütközött átfúrta, és a lyukra (ablak
ra) egy aranyművessel leheletfinom
ra kalapáltatott alumíniumfóliát he
lyezett. Az az elképzelése, hogy az 
„ablakon” keresztül a katódsugár ki
hozható a levegőre, beigazolódott.
Ugyanis az ablakon (a Lénárd-ablakon, ahogy később 
elnevezték) a katódsugarakat képező nagy sebességű 
részecskék akadály nélkül kiléptek a levegőre. Kísér
lete során az is kiderült, hogy a fólia egyes atomjai kö
zött szabad térnek kell lennie. Ugyanakkor, ha a katód
sugárzás részecskékből áll, azoknak sokkal kisebbek
nek kell lenniük minden egyes addig ismert atomnál. 
1892-ben már azt is feltételezte, hogy az atom nagyobb 
része „üres”. A részecskék anyagon való áthaladásának 
magyarázatára pedig megalkotta az úgynevezett dyna- 
mida-elméletet, amely szerint az atom belsejének csak 
egy kis része átjárhatatlan. (Rutherford szóráskísérle
teinél is fontos szerepet játszott ez a felfogás.) Ezzel vi
szont merőben új lehetőséget nyitott a katódsugarak to
vábbi tanulmányozásához. Ezen elmélet ismerete segí
tette hozzá J. J. Thomsont az elektron felfedezéséhez. 
Egyértelmű az is, hogy Lénárd Fülöp a katódsugarak 
tanulmányozása során feltárt eredményeivel sokban 
hozzájárult a kvantumelmélet bizonyításához, bár ő a 
kvantum- és a relativitáselméletet nem ismerte el.

A katódsugarakkal kapcsolatos munkásságáért és a 
katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért 
1905-ben neki ítélték a fizikai Nobel-díjat. 1901 és 1905 
között minden évben javasolták a díjra. Lénárd Fülöp 
Nobel-előadásában sértődöttségének is hangot adott. 
Talán érthető, pszichológiailag ugyanis nehéz volt fel
dolgoznia, hogy hiába ismerték el ragyogó kísérleteit,

kísérleteinek mondanivalóit, az X-sugárzás felfedezését 
Röntgennek, az elektron felfedezését pedig J. J. Thom- 
sonnak tulajdonították, neki pedig szerinte csak „egy
szerű” Nobel-díjat adtak. Lénárd Fülöp Nobel-előadásá
ban így fejezte ki magát: „Ő nem azok közé tartozik, 
akik a gyümölcsöt leszedik, hanem azok közé, akik a 
fát elültetik és gondozzák.” Lénárd Fülöpöt talán vi
gasztalhatta volna, hogy azok az évek a nagy felfedezé
sek évei voltak. A fizikatörténet tudománya is az 1895- 
1898-as éveket tartja számon a fizika aranyéveiként. 
Ugyanis 1895-ben Röntgen felfedezte a róla elnevezett 

sugárzást, 1896-ban Becquerel a ter
mészetes radioaktivitást, 1897-ben J. 
J. Thomson az elektront és 1898-ban 
a Curie-házaspár a rádiumot és a 
polóniumot. És ő ebben a módfelett 
tekintélyes mezőnyben kapott fizi
kai Nobel-díjat. Ő az első magyar 
Nobel-díjas, még ha két évvel ké
sőbb állampolgárságát németre cse
rélte is. Magyarként ő kapta elsőnek 
azt a díjat, amely kimagaslik az ösz- 
szes cím, kitüntetés, tudományos fo
kozat és titulus közül.

Talán nem is jogtalanul volt sér
tődött. Mivel egyik kísérlete során 
maga Lénárd Fülöp kísérletképpen 
a cső ablakára ráhelyezett egy da
rabka földalkáli-foszfort, és ez a ki
lépő sugarak hatására világítani kez
dett. 1894-ben Röntgen is kért Lé- 
nárdtól Lénárd-ablakos csövet. Lé
nárd Fülöp Wilhelm Röntgen kéré

sét teljesítette. így lett a Lénárd-ablakos katódsugárcső
nek fontos szerepe a röntgensugár felfedezésében. Az
után ez okozta a röntgensugár felfedezése körüli priori
tási vitájukat. Lénárd Fülöp észlelte ugyanis először a 
lumineszkáló hatást, és szerinte az, hogy a láthatatlan 
sugárzás nemcsak a fémfólián, hanem az emberi testen 
is áthatol, nem tekinthető új felfedezésnek. A tudomá
nyos közvélemény, de egyes tudományos intézetek is 
hasonlóképpen vélekedtek, ugyanis 1896-ban a bécsi, 
a párizsi, a londoni Akadémiák Lénárd és Röntgen kö
zött megosztva ítéltek oda díjakat. Az 1901-ben kiosz
tott fizikai Nobel-díjra a Nobel-bizottság is egyhangúan 
a Lénárd-Röntgen-kettőst jelölte, de a Svéd Tudomá
nyos Akadémia másképp döntött, és a díjat egyedül 
Wilhelm Conrad Röntgen kapta meg.

Lénárd Fülöp kutatásainak másik fontos területe a 
fényelektromos jelenség kísérleti vizsgálatával van 
kapcsolatban. A fotoeffektust tanára, Heinrich Hertz 
fedezte fel. Hertz ösztönzésére Lénárd 1899-ben fi
gyelt meg először fényelektromos hatást, és hamaro
san azt is megállapította, hogy a jelenség összefügg a 
katódsugarakkal. 1902-ben a fény elektromos jelensé
gek vizsgálatakor Lénárd arra a meglepő következte
tésre jutott, hogy ha valamilyen alkáli fémet fénnyel 
világítunk meg, akkor elektronok lépnek ki belőle, s a 
keletkező elektronok energiája nem a fény intenzi
tásától függ, mint ahogyan azt a klasszikus fizika, a

Lénárd Fülöp 1942 táján.
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gyan azt a klasszikus fizika, a klasszikus hullámelmé
let alapján várható lett volna, hanem a fény rezgésszá
mától (frekvenciájától), a kilépő elektronok száma 
viszont csakis a fény erősségétől függ. A fényelektro
mos hatásra adott magyarázatát ma is elfogadják.

Tudományos munkássága során, amely több mint fél 
évszázados, közel száz dolgozatot és több könyvet írt. 
Életében az elismerések sem maradtak el. Tudományos 
érdemeit egyetemek és akadémiák ismerték el. A Ma
gyar Tudományos Akadémia 1897-ben megválasztotta 
levelező tagjának, 1907-ben pedig tagjának. 1907-től 
1945-ig volt az Akadémia tiszteletbeli tagja. 1909-ben 
lett a Porosz Tudományos Akadémia tagja. Több díj 
nyertese, köztük: 1896-ban a bécsi Akadémia Baumgar- 
ten-díjjal jutalmazta, elnyerte a londoni Royal Society 
Rumford-díját és a párizsi Akadémia La Caze-díjban ré
szesítette. 1897-ben, a Magyar Tudományos Akadémia 
taggá választásakor, még minden bizonnyal magyar ál
lampolgár volt, ugyanis ez a tagság csakis a magyar tu
dósokat illeti meg. Azt, hogy élt benne a magyar kultu
rális kötődés, bizonyítja egyik, 1911-ben írt levele, 
amelyben ez olvasható: „Feleségem születésnapom al
kalmával Mikszáth -  Egy választás Magyarországon -  
című könyvével eredetiben örvendeztetett meg.” Nem 
véletlenül kapott feleségétől is magyar vonatkozású 
születésnapi ajándékot, ugyanis önvallomásában, ön
életrajzában olvashatjuk: „Sokkal később is szívesen 
olvasom újra a magyar költőket saját nyelvükön: Köl
csey, Vörösmarty, Petőfi mellett főleg Jókait.”

Magyar vonatkozású és részben magyar nyelvű le
velezései 1884-től 1911-ig jól nyomon követhetők. E 
levelekből egyértelműen kiderül a magyar tudósokkal 
fenntartott jó kapcsolata. Személyes kapcsolatban állt

Eötvös Loránddal, Zemplén Győzővel, Fröhlich Izi
dorral és másokkal, Eötvös Lorándot 1914-ben Nobel- 
díjra is javasolta. Magyarországon nemcsak az Akadé
mia, hanem az egyetemek is számon tartották, szá
moltak vele. Például, a kolozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetem 1902-ben, Farkas Gyula tanszékvezető 
professzor javaslatára, tanszékvezetői egyetemi tanári 
állást ajánlott fel neki. Még 1914-ben is kapott ma
gyarországi javaslatot: az oktatási miniszter maga 
kérte fel, hogy az új Pozsonyi Egyetem katedráját, 
fizikaprofesszori állását fogadja el. Ő azonban nem élt 
a lehetőséggel. Az is egyértelmű, hogy nagy öröksé
get vitt magával szülőföldjéről, de elvitathatatlan az is, 
hogy magyarságának, a magyarországi, a hazai tudo
mányos szemléletnek meghatározó, nagy jelentősége 
volt németországi tudományos tevékenységére is.

A húszas évektől sajnálatos, de egyre inkább torzul
tak politikai nézetei, és másik német Nobel-díjas fizikus
sal, Johannes Stark kai, a náci ideológia, a Deutsche 
Physik mozgalom elszánt támogatói, vezéralakjai lettek. 
Közismert tény, hogy Lénárd Fülöp nyilvánosan is becs
mérelte a „zsidó” tudományt, Einstein relativitáselmé
letével egyetemben. Ebben valószínűleg az is közreját
szott, hogy Einstein a Nobel-díjat a fényelektromos ha
tás magyarázatáért kapta meg, holott magát a jelenséget 
Lénárd fedezte fel. Lénárd Fülöp úgy képzelte el, mivel 
a jelenséget ő fedezte fel, megosztott Nobel-díjban neki 
is részesülnie kellett volna. Lénárd Fülöp politikai néze
teinek megítélése a történelem feladata, azonban két
ségtelen, hogy a tudomány területén, a tudomány szá
mára jelentősét és maradandót alkotott.

1947. május 20-án, 85 éves korában, egy Berlin 
melletti faluban, Messelhausenben halt meg.

V ÉL EM ÉN Y EK

SZÜKSÉGÜNK VAN ATOMENERGIÁRA!
Magyarország 2010. évi bruttó villamosenergia-terme- 
lése közel 37 400 GWh volt, amelynek mintegy 42%-át 
termelte meg a paksi atomerőmű (PAE) [1]. Mint az 
ismeretes, 2012-től a blokkok üzemidejét várhatóan 
20 évvel meghosszabbítják, így a 2030-as évek dere
káig a jelenleg 2000 MW teljesítményű, stabil alaperő
műnek számító atomerőmű várhatóan továbbra is a 
villamosenergia-termelés 35-40%-át fogja adni.

Tekintsünk azonban az ennél távolabbi időszakra! 
Magyarország jelenlegi energiaparkjának átlagéletko
ra 22 év. Ez annyit tesz, hogy az elkövetkező másfél 
évtizedben folyamatosan törekedni kell a meglévő 
erőművek korszerűsítésére/lecserélésére, új erőmű
vek építésére. Ennek folyamán számos környezet- és 
klímavédelmi, gazdasági, ellátásbiztonsági szempon

toknak, valamint európai uniós elvárásnak kell (na
gyon helyesen) megfelelni. Ilyen többek között a 
széndioxid-kibocsátás csökkentése, az energiahaté
konyság és a megújuló energiaforrások (víz-, szél-, 
napenergia és biomassza) 20%-os részarányának el
érése Európában (ez utóbbi Magyarországra nézve 
13%-os részarányt jelent) [2].

A fent említett célkitűzések mellett országunk szá
mára létérdek olyan alaperőművek üzemeltetése, 
amelyek kiegyensúlyozott, stabil módon biztosítanak 
villamos energiát elérhető áron, továbbá mérséklik az 
ország energiaimport-kitettségét. Az atomenergia 
megfelel ezeknek a követelményeknek: jól bevált vil- 
lamosenergia-előállítási módszer, amely nagy meny- 
nyiségű energia felszabadítását teszi lehetővé kis he
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lyen, hiszen a folyamat motorját adó atommaghasadás 
során milliószor akkora energia keletkezik, mint a 
kémiai reakciók esetén!

A 2011 márciusában történt japán természeti ka
tasztrófában a fukusimai atomerőmű is megsérült, és 
ennek hatására a társadalom atomenergiába vetett bi
zalma több országban megingott. Európa néhány or
szágában politikai döntés született a reaktorflotta leál
lításáról (Németország, Svájc) vagy az építeni kívánt 
blokkok elvetéséről (Olaszország). Ezeket a döntése
ket nehéz lenne műszaki okokkal magyarázni. Ugyan
akkor több gazdasági nagyhatalom jelentette ki, hogy 
továbbra is „számol az atommal” (Oroszország, Kína, 
India, USA). Lengyelország és Törökország is fenn
tartja korábbi terveit az atomenergia bevezetésére 
vonatkozóan, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
pedig több mint 40 új jelentkező országot tart számon 
a fejlődő világból, amelyek szintén atomenergiával 
próbálják enyhíteni gyorsan növekvő gazdaságuk 
energiaéhségét. A németországi politikai döntés ki
lenc hónap alatt 360 millió eurós bevételt eredménye
zett Franciaországnak [6] az elektromos áram export
jából, ráadásul a februári nagy hidegben a németek 
atomerőmű (vek) újraindítását is fontolgatták [7].

Országunkban is napirenden van a paksi atomerő
mű bővítése, ami tulajdonképpen a meglévő beépített 
teljesítmény lecserélését jelenti még korszerűbb, har
madik generációs blokk(ok)ra, a jelenleg üzemelő 
blokkok (meghosszabbított) üzemidejének vége felé. 
Ez a lépés társadalmi egyeztetést, a lehetséges típusok 
felmérését, előzetes hatás- és környezeti tanulmányo
kat igényel, hogy azután az egy vagy két új blokk a 
21. századi Magyarország villamosenergia-ellátásának 
jelentős részét biztosítsa biztonságosan, kiszámítha
tóan, fenntartható, gazdaságos módon az első kapa
vágástól az utolsó konténer radioaktív hulladék biz
tonságos elhelyezéséig. Annak érdekében, hogy az 
ország a 2030-as évek elején zökkenőmentesen, jelen
tős energiahiány fellépése nélkül tudja a jelenlegi 
blokkokat újakkal pótolni, a bővítés előkészítésének 
folyamatát minél előbb, minél hatékonyabban és gaz
daságosabban be kell indítani.

Mivel számos szervezet Fukusima és annak európai 
visszhangja nyomán kétségbe vonja az előző bekez
désben leírtakat, kiöregedőnek titulálja a nukleáris 
technikát, gazdaságilag megalapozatlannak látja an
nak jövőjét, és szentül hiszi, hogy pusztán megújuló 
forrásokkal meg lehet oldani az ország energiaellá
tását, néhány elgondolkodtató adatra és tényre szeret
nénk felhívni a figyelmet.

Már említettük, az atomreaktorban keletkezik az 
energia a legnagyobb sűrűségben a jelenleg alkalmaz
ható energiatermelési módok közül. Emiatt kis meny- 
nyiségű üzemanyagból nagyon sok energia állítható 
elő. Ennek több következménye is van. Az egyik kö
vetkezmény az, hogy az atomenergia árában az üzem
anyag ára csak kis hányadot képvisel. A fűtőelem 
árának növekedése csak a növekedés ötödével növeli 
meg az atomenergiával előállított villamos energia 
árát. így például az urán árának megkétszereződése -

azaz 100%-os árnövekedés — esetén a termelt áram ára 
mindössze 20%-kal emelkedne [2], Az üzemanyag 
mennyiségének kicsiny volta további előnnyel is jár: 
könnyen halmozható fel és tárolható készlet belőle 
hosszú időre, akár sok évre előre. Ez nemcsak az 
üzemanyagár változásának hatását tudja csillapítani, 
de az üzemanyaggal való ellátás biztonságát is jelenti. 
Nincs más energiatermelési mód, amelynek forrását 
több évre előre tárolni és biztosítani lehetne.

2011-ben a paksi atomerőmű több mint 15685 GWh 
áramot termelt [1], 2009 óta mind a négy blokkjának 
villamos teljesítménye 500 MW. Alaperőműként a je
lenlegi paksi blokkok egyik vitathatatlan előnye a 
magas rendelkezésre állásuk. Teljesítmény-kihaszná
lásuk azzal ér fel, mintha az év 327 napján (az idő 
körülbelül 90%-ban) maximális teljesítménnyel ter
melnének áramot. Vajon képes lenne erre egy avuló 
erőmű úgy, hogy közben a villamos teljesítményét 
440 MW-ról fokozatosan 500 MW-ra növelik? Biztosan 
nem! A jelenlegi paksi atomerőmű esetében tehát még 
mindig modern, megbízható technikáról beszélünk, 
ami a folyamatos korszerűsítéseknek, a biztonságjaví
tó intézkedéseknek és átalakításoknak köszönhető.

Azt az atomenergia ellenzői sem vitatják, hogy az 
atomerőművekben termelt villamos energia ára a leg
több esetben versenyképes a fosszilis és megújuló 
energiaforrásokkal. E tény érvényes Magyarországra 
is: jelenleg a paksi atomerőmű állítja elő legolcsóbban 
a villamosenergiát. Az új paksi blokkok ellenzőinek 
egyik fő érve, hogy atomerőművi blokkok létesítése 
nagyon nagy beruházási igényű. Ezért a következők
ben összehasonlítjuk, hogy mennyibe kerülne egy 
éves szinten ugyanannyi villamos energia megterme
lésére képes nap- vagy szélerőmű-park létesítése.

A nap- és szélenergia kapacitások 
létesítésének ára
A napenergia a napsütéses órák számától, pontosab
ban a beérkező napsugárzás teljesítményétől függ, 
amely egyrészt a napszakok, másrészt az évszakok 
változását követi. Hazánkban az első naperőmű-par
kot Újszilváson építették (1. ábra), amely 2011-ben 
lépett üzembe, és éves villamosenergia-termelése 0,63 
GWh [4], Ilyen naperőműből 24900 darabra lenne 
szükség a paksi blokkok által évente termelt villamos

1. ábra. Az újszilvás! naperőmű-park (fotó: Kovács Tamás).
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energia kiváltására. Az újszilvási projekt bruttó 618 
millió Ft-ba került [4, 8], Ugyanilyen árak mellett Paks 
kiváltása horribilis összeg lenne: 15388 milliárd Ft. A 
mosonszolnoki szélerőmű-park évenként átlagosan 
52 GWh villamos energiát termel. A park létesítése 9 
milliárd forintba került 2007 és 2011 között [51. Paks 
kiváltásához közel 300 ilyen parkot kellene üzembe 
helyezni, amelynek ára 2700-3000 milliárd Ft-ra rúg
na. Ez körülbelül ugyanabban az ártartományban mo
zog, mint a két új paksi blokk.

A nap- és szélenergia időjárásfüggő

Egy atomerőmű alaperőműként szinte folyamatosan 
termel villamos energiát, a nap- és szélerőművek je
lentősen ki vannak téve az időjárás és a napszakok 
váltakozásának. Az újszilvási naperőmű maximális 
teljesítménye 400 kW, azaz az éves 0,63 GWh energiát 
66 nap folyamatos üzem mellett tudná megtermelni. 
Másképpen megfogalmazva ez olyan, mintha az idő 
18%-ban maximális teljesítményen működne, az idő 
82%-ban pedig állna. A mosonszolnoki szélerőmű
park beépített összes teljesítménye 24 MW. Az évente 
megtermelt 52 GWh energiát tehát kevesebb, mint 91 
napos maximális teljesítményen való üzemidő során 
tudná megtermelni, azaz az éves kihasználtsága alig 
25%. A 2. ábra a szélerőművek villamosenergia-ter- 
melési adatait mutatja a 2009-es évben órás, heti és 
éves átlagkihasználtság alapján. Az ábra tanulsága 
nem a teljesítmény nagyságában, hanem annak sze
szélyes alakulásában érhető tetten. A szélviszonyok 
óránkénti változása egyszer jelentős többletet termel, 
máskor hiány lép fel. Ha ez az ingadozás a hazai ter
melés viszonylag kis százalékát érinti csak, akkor azt 
a villamosenergia-rendszer el tudja viselni. Azonban, 
ha ilyen ingadozások a termelési kapacitás 40%-ban 
lépnének fel, ez súlyos gondokat — akár a rendszer 
időnkénti összeomlását is -  okoznák.

Abban az esetben, ha a nap- és szélerőművek nagy 
arányban lennének jelen a hazai villamosenergia-ter- 
melésben, az erősen ingadozó teljesítmény kiegyenlí-

3. ábra. Atomerőmű-építés Indiában.
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2. ábra. Szélerőművek villamosenergia-termelése 2009-ben [31.

tésére további beruházások, például okos hálózat 
(smart grid) kialakítása, és/vagy energiatároló kapaci
tások -  például szivattyús-víztározós erőművek -  léte
sítésére lenne szükség. Nyilvánvaló, hogy ilyen járu
lékos kapacitások létesítése a korábbiakban említett 
beruházási költségeket további komoly összegekkel 
növelné, és a tározós erőművek környezetterhelő ha
tását is figyelembe kellene még venni.

Végeredményben hazánk villamosenergia-termelé
se 40%-nak kiváltásához sokkal drágább lenne nap- 
és/vagy szélerőműveket (és járulékos létesítménye
ket) építeni, mint két új paksi blokkot.

A Magyar Nukleáris Társaság fontosnak tartja az 
atomenergiához hasonló, üzem közben üvegházhatású 
gázok kibocsátásával nem járó energiaforrások, így a 
szél- és naperőmű-parkok telepítését és a jelenlegi ka
pacitások ésszerű mértékig történő bővítését is, ám nem 
tartja megalapozottnak azt az állítást, miszerint ezekkel 
az atomenergia alkalmazása kiváltható lenne. Vélemé
nyünk szerint a világon (zömében Ázsiában) jelenleg 
épülő 63 nukleáris reaktor (3- ábra) és számos európai 
és észak-amerikai reaktorpark bővítése igazolja a nuk
leáris technikába világszerte vetett hitet. Az igazi kérdés 
tehát nem a nukleáris reneszánsz vagy német romantika 
közötti választás, hanem az, hogy elvetve az érzelmi 
megközelítést, reálisan, érvekre alapozva el tudjuk-e fo
gadni azt, hogy szükségünk van atomenergiára.

A Magyar Nukleáris Társaság elnöksége
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ELKÉPESZTŐ KÍSÉRLETEK ES ELMELETEK A FIZIKÁBAN
Válasz Patkós András Neutrínó-áltudomány című vélem ényére

A Fizikai Szemle 2012. májusi számában hosszabb 
cikket közöltünk [1] az OPERA-kísérlet hibásnak bizo
nyult felfedezése kapcsán, amelyben -  túl a kísérlet 
történetén és értelmezési próbálkozásain -  arról igye
keztünk meggyőzni az olvasót, hogy egy ilyen hibás 
kísérlet is hasznos lehet a fizika fejlődésére. Patkós 
András elvállalta a cikk bírálatát, és elismerve a leírás 
pontos voltát, vitába szállt [2] következtetésünkkel. Fő 
érve az, hogy az OPERA-kísérlet látszólagos megfi
gyelése, hogy a CERN-ből a Rómától délre fekvő Gran 
Sasso föld alatti laboratóriumba küldött müon-neutrí- 
nók a vákuumbeli fénysebességnél gyorsabban érkez
tek meg, annyira ellentmondott mindenféle addigi 
megfigyelésnek és elméletnek, hogy a szerzőknek 
eleve hibásnak kellett volna tekinteniük és nem sza
badott volna nyilvánosságra hozniuk. Úgy érzem, ez 
remek alkalom arra, hogy új életet leheljünk a Fizikai 
Szemle V élem ények  rovatába, mert messzemenően 
nem értek egyet Patkós András álláspontjával. A fizika 
történetében rengeteg a példa elképesztő, az addigi 
világképnek ellentmondó kísérleti és elméleti ered
ményre, amelyek később igaznak bizonyultak.

Michelson és Morley kísérlete

Az egyik legismertebb ilyen kísérlet a Michelson- 
Morley-kísérlet, amely szerint a fény sebessége min
den inerciarendszerben azonos, és amely utána ala
pot adott Einstein paradoxonokkal telítettnek látszó 
speciális relativitáselméletének. Michelson és Morley 
eredetileg az éterszelet próbálták megmérni, azaz a 
Föld mozgásának hatását a fény terjedésére az elekt
romágnesség hordozójának tekintett éterhez, mint 
abszolút vonatkoztatási rendszerhez képest. Michel
son első, 1881-es mérése, amint azt akkor többen is 
kimutatták, hibás volt. 1887-ben sikerült azután a két 
fizikusnak az igazi kísérletet elvégezniük, amely még 
pozitív eredményt adott az éterszélre, de jóval kiseb
bet, mint a számított. Ebből később vonták le azt a 
konklúziót, hogy az eredmény hibahatáron belül 
zérus, és a fény sebessége minden rendszerben azo
nos. Ez az eredmény akkor szögesen ellentmondott 
az általánosan elfogadott elméleteknek, és csak ak
kor fogadták el, amikor más kísérletek is megerősí
tették. A mérések értelmezésére megszületett a ma 
Lorentz-kontrakciónak nevezett elmélet, amely sze
rint az éterhez képesti mozgás megrövidíti a távolsá
got és az időt, az étert ezért nem lehet kimutatni. A 
Lorentz-kontrakció megmagyarázta ugyan az akkori 
kísérleteket, de hibás elmélet volt. Einstein nem a 
kísérlettől indíttatva, hanem az elektromágnesség 
Maxwell-elmélete alapján fejlesztette ki elméletét, 
immár elvetve az étert.

Paritássértés

Az összes kísérlet és elmélet messzemenően alátá
masztotta a paritásmegmaradás általános érvényét. A 
Lee és Yang szerzőpárosnak azonban szöget ütött a 
fejébe a tau-théta paradoxon: két részecske azonos 
tulajdonságokkal, csak a bomlásuk ad ellentétes pari- 
tású termékeket. Erre felállítottak egy vad hipotézist 
és azt kísérletileg többen is ellenőrizték. Az eredmény 
megrázta a világot: kiderült, hogy az atommagok 
bomlását vezérlő gyenge kölcsönhatás annyira sérti a 
paritásmegmaradást, amennyire csak lehetséges: a 
balra (mozgásiránnyal ellenkező irányban) polarizált 
részecskéket és jobbra polarizált antirészecskéket 
kedveli. A Nobel-díjas Wolfgang Pauli erre azt mond
ta: „Nem tudom elhinni, hogy Isten balkezes!” A gyen
ge kölcsönhatás egyébként a töltés és paritás egyidejű 
tükrözésével szembeni szimmetriát is sérti, annak a 
felfedezéséért azonnal, a magyarázatáért évtizedekkel 
később is adtak Nobel-díjat.

Higgs-bozon

Peter Higgs 1964-ben publikálta híres cikkét a spon
tán szimmetriasértésről és a Higgs-bozonról. Évtize
dekkel később, egy konferencián mesélte el: évekig 
csak azért hívták előadni, hogy kinevessék az elmé
letét, hiszen bevezetett egy olyan, valamilyen érte
lemben tulajdonságok nélküli részecskét, amely nem 
illett bele sem az elméleti, sem a kísérleti eredmé
nyekbe. Azt írja: „igazából csak 1972-ben kezdődött 
az életem, mint bozon”. Mivel a részecskefizika Stan
dard modelljében feltétlenül szükség van rá, nagyon 
reméljük, hogy idén sikerül megfigyelnünk a CERN 
Nagy Hadronütköztetőjénél.

Neutrínók

A neutrínók története tele van paradoxonokkal. Léte
zésüket eleve azért vetette fel Pauli, hogy megőrizze 
az energiamegmaradást a béta-bomlásokban, kimutat
ni csak évtizedekkel később sikerült. Utána egymás 
után jöttek a neutrínóhiányok. A Napból -  fényerejé
ből számítottnál — sokkal kevesebb neutrínó jött és ezt 
minden kísérlet megerősítette. Még arra is gondoltak, 
hogy belül esetleg már kihűlt a Nap, a neutrínók 
ugyanis fénysebességgel kirepülnek a magreakciók 
után, de a hőnek évezredek kellenek, amíg kiverekszi 
magát a Nap felszínére. A légkörbe ütköző kozmikus 
protonok kétszer annyi müon-neutrínót keltenek, 
mint elektron-neutrínót, de valahogy a Föld felszínére 
hasonló számban érkeznek. Természetesen ezeket a
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furcsa megfigyeléseket kísérletileg sokszorosan ellen
őrizték, de csaknem 50 évbe telt, amíg a látszólag 
ellentmondásos megfigyeléseket a neutrínóoszcilláció 
segítségével megnyugtatóan sikerült értelmezni. Máig 
rejtélyes a Los Alamos-i LSND-kísérlet eredménye: 
egy negyedik, leptonpárba nem tartozó neutrínó kell 
megmagyarázásához, nem is hiszi el a tudományos 
közvélemény, amíg más kísérlet meg nem erősíti, de 
az már évtizedek óta várat magára.

Ősrobbanás

A Világegyetem tágulása kijön Einstein általános rela
tivitáselméletéből, de azt Einstein nem fogadta el. Ami
kor George Lemaitre szembesítette vele, Einstein azt 
mondta: „Az Ön matematikája precíz, de a fizikája för
telmes!” Három évvel később, 1931-ben Lemaitre pub
likálta az Ősrobbanás elméletét, amely szerint a Világ- 
egyetem egy pontban, a semmiből keletkezett, létre
hozva magának az energiát, a teret és az időt. Einstein 
állítólag Lemaitre előadása után felállt és tapsolva azt 
mondta, hogy ez a legszebb teremtéselmélet, amelyet 
életében hallott. Ebben persze nyilván segített, hogy 
Lemaitre katolikus pap volt, aki mindig reverendában 
járt. Az Ősrobbanást csak 1964-ben, a kozmikus hát
térsugárzás felfedezése után fogadták el. 1949-ben 
Fred Hoyle, a neves csillagász és sci-fi-író egy rádió
előadásban gúnyosan Big Bang (Nagy Bumm) elmélet
nek nevezte és rajtaragadt az angol név.

A FIZIKA TANÍTÁSA

MASAT AZ ANKÉTON
Ki ne szeretett volna gyermekkorában űrhajós lenni -  
eljutni a Holdra, esetleg másik bolygóra -, meghódíta
ni a világűrt? Felnőtt fejjel tudva a hosszú és fárasztó 
kiképzésekről, valamint a szervezetet érő megterhelé
sekről -  legyen az a gyorsulás vagy éppen a súlytalan
ság hatása -  mindez meggondolandó.

A súlytalanságot már régóta kutatják a tudósok: 
csontritkulást, izomsorvadást okozhat, meggyorsíthat
ja a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását azok
nál, akik hosszabb időt töltenek a világűrben. Véde
kezni pedig csak több órás, rendszeres testmozgással 
lehet ellene. Emellett bizonyítottan csökkenti a kon
centrációképességet és növeli a reakcióidőt is. A súly
talansággal azonban más probléma is van, ami az 
egyensúlyért felelős érzékszerv és a látószerv által 
közvetített információk ellentmondásaiból adódhat. 
Súlytalanságban csak látjuk, de nem érzékeljük a 
mozgást. Itt válik nagyon fontossá a tájékozódás

Konklúzió

A fenti példákkal csak azt akartam illusztrálni, hogy 
voltak a fizika történetében elképesztő, az addigi el
méleteknek merőben ellentmondó kísérletek és el
méletek, amelyek később igaznak bizonyultak. Nem 
vitatom, hogy sokkal, de sokkal több olyan volt, 
amely nem bizonyult igaznak, de szerintem nem 
szabad eleve hibásnak tekintenünk és elvetnünk egy 
új fizikai megfigyelést, csak azért, mert ellentmond 
az addigiaknak. Abban sem értek egyet, hogy nem 
szabadott volna a tudományos közösség elé tárni az 
OPERA-kollaboráció ellentmondásos megfigyelését. 
Először is a kutatók is emberek, ha 200 kutató ilyen 
elképesztő dolgot tapasztal, akkor biztosan akad, 
aki másoknak elmondja. Állítólag Benjamin Frank
lin mondta, hogy „hárman akkor tudnak titkot tarta
ni, ha kettő közülük halott”. A OPERA eredménye is 
jócskán kiszivárgott a CERN-előadás előtt. Ráadásul 
a Gran Sasso laboratórium többi kísérlete az OPERA- 
eredmény nyilvánosságra hozatala után látott neki 
az ellenőrzésnek, és ketten is azt találták, hogy az 
OPERA időmérése hibás.

Horváth Dezső

Irodalom
1. Horváth Dezső, Nagy Sándor, Nándori István, Trócsányi Zoltán: 

A fénynél gyorsabb neutrínók tündöklése és bukása. Fizikai 
Szemle 62/5 í2012) 145-152.

2. Patkós András: Neutrínó-áltudomány -  vélemény. Fizikai Szem
le 62/5(2012) 152-153.

Láng Róbert
Lóczy Lajos Középiskola, Balatonfüred

problémája. Gyakran a Földön sem könnyű tájéko
zódnunk, hát még a világűrben, esetleg hatalmas tá
volságok leküzdése közben és után. Itt a minimális 
eltérülések is végzetessé válhatnak.

Az 55. Országos Fizikatanári Ankét nyitóelőadása 
rögtön az űrbe repítette a hallgatóságot. Farkas Berta
lan űrhajós 1980-as, Charles Simonyi űrturista kétszeri 
útja, valamint a Pille dózismérő után újra sikerült a vi
lágűrbe juttatni valami magyart. Az első meglepetés 
akkor érte a nézőket, amikor megpillantották az első 
magyar műhold, a kis „maszat” méretarányos makettjét. 
(Itt is látható a tapasztalás fontossága, mert nem elég 
olvasni a témákról, látni is kell a tárgyakat!) Egy 1 dm3- 
es, azaz mindössze 10 cm-es oldalhosszúságú kockáról 
van szó, aminek antennája egy damillal leszorított fém 
mérőszalag darabja. Maga az egész szerkezet még 1 kg 
sincs, de ez előírás is volt a készítőknek. A feljuttatás 
költsége így is körülbelül 20-30 millió Ft.
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Egy cubesat és belseje.

A CubeSat-programot a California Polytechnic State 
University és a San Luis Obispo and Stanford Univer
sity’s Space Systems Development Lab hirdette meg. 
A cél, hogy a bekapcsolódó egyetemek 10x10x10 cm 
méretű, legfeljebb 1 kg tömegű, működő műholdat 
készítsenek. A program sikerét jelzi, hogy már 60-nál 
több helyen folyik műholdak építése.

De mi haszna van ennek -  merülhet fel bennünk a 
kérdés. A program legfontosabb célja az, hogy a ter
vezés teljes mértékben (saját tervezésű eszközök + 
saját szoftver), a gyártás pedig majdnem teljesen az 
adott egyetemen, kutató intézetben történjen. Ez bi
zonyítja, hogy mind a tervezők, mind a gyártók alkal
masak nagyobb léptékű, nemzetközi programokban 
való részvételre. Magyarország csatlakozott az Euró
pai Űrügynökséghez (ESA), aminek keretei között 
már tapasztalattal rendelkező, képzett mérnökök ve
hetnek részt a programokban. 2007 szeptemberében 
a BME egy hallgatókból és doktoranduszokból álló 
csoportja elhatározta, hogy megtervez és megépít egy 
CubeSat műholdat. Ehhez a csoporthoz tartozik Czif- 
ra Dávid és Dudás Levente, akiknek előadásából érte
sülhettek az érdeklődők az Országos Fizikatanári An
kéten a Masattal kapcsolatos tudnivalókról.

A műhold elkészítése nem volt egyszerű. Az 1 kg- 
os tömegkorlátozás szem előtt tartásával, 1 dm3-es 
térfogatba kellett belezsúfolni az energiaellátó, a 
kommunikációs és stabilizáló rendszereket, valamint

A Masat-1

a fedélzeti számítógépet. Mindezt úgy, hogy a műkö
dés szempontjából kritikus részeket a nagyobb meg
bízhatóság érdekében megduplázták. Arra is figyelni 
kellett, hogy a műhold tömegközéppontja a kocka 
geometriai középpontjától nem lehet 2 cm-nél távo
labb, és az oldallemezeken túl 6,5 mm-nél messzebb 
nem nyúlhat semmi.

A műhold energiaforrását a kocka hat oldalán elhelye
zett napelemek alkotják. Itt meg kellett oldani azt a prob
lémát, hogy a nem megvilágított, vagy az esetlegesen 
meghibásodott ág felé az áram vissza ne folyhasson. Az 
is gond volt, hogy a műholdpálya árnyékos szakaszán 
napenergia hiányában más energiaforrásra is szükség 
van. Ezt egy egycellás Li-ion akkumulátorral oldották 
meg. A teljes fogyasztás nem haladja meg az 1 W-ot.

A kommunikációs rendszerben található a rádió- 
frekvenciás adó, ami a rádióamatőr frekvenciasávban 
(435-438 MHz) sugározza a Masat-1 HA5MASAT hívó
jelét minden adás elején megismételve. A hívójelet és 
a főbb fedélzeti paramétereket Morze-kódban is sugá
rozza a műhold.

A pályastabilizációban a damillal leszorított anten
na, a fém mérőszalag is szerepet kapott. Pályára állás 
után a damil megolvasztásával pattant ki (égetni oxi
gén hiányában nem lehetett), majd a Föld mágneses 

terét követve szabályozta a 
műhold mozgását. Ennek 
megoldására két elektromág
nest és egy állandó mágnest 
használtak a készítők, vala
mint a kilengések csökkenté
sére különleges hiszterézisű 
anyagok is helyet kaptak a 
műholdon.

Az utolsó pillanatban a mű
holdon még elhelyeztek egy 
VGA-kamerát is, aminek fel
adata meteorológiai minőségű 
fotók készítése a Földről.

Ezeket a mintegy 2-3000 al
katrészt tartalmazó elemeket 
fogja egybe és védi a repülő
gép-ipari alumíniumból készí-

A Masat-1 fejlesztői
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tett váz. Az űrben is elégséges 
és megfelelő védelem biztosí
tásához különböző tesztekre 
volt szükség. Ennek megfele
lően a kockát rázás-, termo- 
és vákuumtesztnek vetették 
alá, majd röntgen- és felületi- 
érdesség-vizsgálattal hajszál
repedések után kutattak. A rá
zástesztre azért volt szükség, 
mert a kockának ki kellett bír
nia a feljutás okozta „megráz
kódtatást”.

A Masat-1 a tervezés fázisá
ban még egy töréstesztet is túl
élt, amikor egy hidrogénnel 
töltött meteorológiai léggömb
höz erősítve 35 km magasságig 
jutott. Itt a léggömb kidurrant, 
a kocka pedig a léggömb da
rabjait fékezőernyőként hasz
nálva jutott vissza a földre.

Az űrbe való feljutást az ESA új fejlesztése, a 30 m 
magas, 3 m átmérőjű Vega hordozórakéta végezte, 
elnevezését az északi félteke második legfényesebb 
csillagáról kapta. A rakéta három szilárd és egy folyé
kony hajtóanyagú fokozattal rendelkezik. A negyedik 
fokozat többször indítható -  ötször lehet be- és ki
kapcsolni - , ez teszi lehetővé, hogy a rakomány 
egyes darabjait más-más pályákra jutassa. A kilövés 
magyar idő szerint 2012. február 13-án 11 órakor 
történt az európai űrközpontból, a Francia Guyanán 
található Kourouból. Az űrkikötő 5 fokkal helyezke
dik el az Egyenlítőtől északra, így a Föld kerületi 
sebessége jól kihasználható a kilövés során. A Ma- 
sat-1 több társával együtt került a rakétára, felette a 
franciák, alatta a lengyelek műholdja kapott helyet. 
Egy másik rekeszbe a spanyolok, az olaszok és a ro
mánok műholdja került.

A fellövés után 71 perccel 1450 km magasságban 
az első magyar műhold pályára állt. A sikeres pályára 
állás után körülbelül 5 órával a Masat-1 Magyarország 
fölé ért és sikerült vele kommunikálni. Magyarország
ról erre csupán napi 20-25 percnyi idő van.

A Masat-1 rádióadója a 437,345 MHz-es (70 cm-es) 
amatőr sávon működik, így a pálya ismeretében a rá
dióamatőrök is vehetik a telemetriái adatokat a cubesat. 
bme.hu oldalról letölthető dekódoló szoftver segítségé
vel, és vissza is küldhetik a vett adatokat a készítőknek, 
így lehetőség nyílik arra, hogy arról az időszakról is 
legyenek adatok, amikor a műhold nem látszik a Mű
egyetem földi állomásáról. A pályára állás után nem 
sokkal már be is jelentkeztek az első észlelők.

A készítők nem hagyják abba a munkát. A tervek 
szerint 2012 végén megkezdődik a Masat-2 tervezése. 
Ennek mérete már 10x10x30 cm lesz.

Az űrtechnológiában nagy lehetőségek vannak. 
Gondoljunk a GPS-re, a meteorológiára, távérzékelés 
segíti a térképészeket, lehetőség nyílik erőforrás-kuta
tásra az űrből. És persze ott a távközlés lehetősége

(Internet, tv stb.). Ebbe az irányba tettünk most egy 
kis lépést mi magyarok is.

A cubesat.bme.hu oldalon naprakész hírek és to
vábbi érdekességek várják az érdeklődőket.

Ezen előadás élményéért is köszönet illeti a 2012. 
április 27. és 30. között Győrben megrendezett 55. 
Országos Fizikatanári Ankét szervezőit és támogatóit. 
Hangsúlyos ez a köszönet ma, amikor már csak az 
adókat nem adóztatták meg (és remélem ezzel nem 
adtam új ötletet), naponta hallani oktatástól elvont 
pénzekről, több évtizedes hagyományokkal rendelke
ző és sikerrel lebonyolított versenyek megszüntetésé
ről (figyelmen kívül hagyva az évek óta erre készülő 
diákokat). Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat immár 
55. alkalommal volt képes megszervezni és zökkenő- 
mentesen lebonyolítani színvonalas rendezvényét. 
Igaz, az utóbbi években már összevonva a korábban 
külön megtartott általános iskolai és középiskolai 
ankétot, de ez talán nem baj.

A Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérem.
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Woynarovich Ferenc
MTA, Wigner FK, SZFIMILYEN TANTÁRGY A FIZIKA?

Nincs teljes közmegegyezés arról, hogy a Nemzeti 
alaptantervnek mit is kell tartalmaznia -  egyfajta mű
veltségi minimumot, vagy inkább az ideális esetben 
átadandó tudást kell felvázolnia -, de abban minden
ki egyetért, hogy rögzítenie kell azokat az értékeket, 
amelyeket egy adott tantárgy, tantárgycsoport, mű
veltségi terület tanításakor szem előtt kell tartani. A 
február elején vitára bocsátott NAT-tervezet termé
szettudományos oktatást taglaló része tulajdonkép
pen azért okozott meglepetést és váltott ki annyi 
vitát, mert az általa közvetített természettudomány
kép lényegesen eltér a tanárok és kutatók körében 
általánosan elfogadottól, és a természettudományos 
tárgyak egy eddig még soha meg nem vitatott, el 
nem fogadott keretben jelennek meg benne. Ez ko
moly ellenvetéseket és kritikákat váltott ki (többek 
között [1-3D.

Én ugyan nem vagyok tanár és a tanárképzésben 
sem veszek részt, de megkértek, hogy fizikus szem
mel nézzem át, fizikus fejjel gondoljam végig az ott 
leírtakat. Ehhez kapcsolódóan sok beszélgetésben és 
vitában vettem részt, amelyek során számos olyan 
gondolatot kellett megfogalmazni, amelyeket eddig a 
szakmában mindenki által elfogadottnak hittem, pe
dig -  amint a NAT példája is mutatja -  nem azok. A 
vita lezárult anélkül, hogy a legfontosabb kérdések
ben egyetértés alakult volna ki. Ennek ellenére vagy 
éppen ezért úgy érzem, nem felesleges ezeket a gon
dolatokat rögzíteni. Alapvetően nem a NAT újabb 
kritikája a célom, de mivel az alábbiak a NAT-tal kap
csolatban fogalmazódtak meg, az érthetőség kedvéért 
elkerülhetetlenek bizonyos utalások és kritikai meg
jegyzések.

Az oktatás célja:
műveltség és egyetemi felkészülés
Nemrégiben Bognár Gergely Fizikatanítás, de mi 
végre című cikkében [4] számos nagyszerű érvet sora
koztatott fel a fizikatanítás szükségességes és hasz
nos volta mellett. Teljes mértékben egyetértek az ott 
összefoglaltakkal, ugyanakkor nagyon szomorúnak 
tartom, hogy emellett ma érvelni kell. A 21. század
ban, abban a tudományos-technikai robbanásban, 
amiben élünk, nem lehetne kérdés, hogy a termé
szettudományok világában való eligazodás képessé
ge érték, aminek bizonyos szinten az általános mű
veltségben is meg kell jelennie. Az én felfogásomban 
a műveltség olyan készségek, képességek és ismere
tek együttese, amelyeket az ember nem közvetlenül 
használ, mégis kellenek ahhoz, hogy otthonosan 
érezzük magunkat abban a világban, amelyben 
élünk, hogy nagyobb esélyünk legyen a tartalmas és 
az emberhez valóban méltó életre (mert amit ma a 
fogyasztói társadalom kínál, azt nem nevezném an

nak). Én úgy látom, a gimnázium alapvetően erről 
szól. Különben miért tanítjuk a gyerekeknek az ókori 
birodalmak történetét, ha úgysem lesznek történé
szek, vagy miért kellett (volna) Zalatnai Címnek is 
megtanulni a másodfokú egyenlet megoldó képletét? 
(Emlékeztetőül: ő énekelte, hogy Jaj, a matek miért 
oly nehéz nekem...”.) A fizika esetében sem kis tu
dósok képzése a cél, de az elvárható, hogy minden
kinek -  ha nem is válik vérévé az F = m -a -  legyen 
valami fogalma arról, hogy a fizika hogyan működik, 
hogy az nem mese -  posztmodern szóhasználattal 
élve nem egy a lehetséges narratívák közül -, hanem 
a tapasztalatok sűrítménye, építeni lehet rá. Erre min
denkinek szüksége van, a médiamunkásnak ugyan
úgy, mint a humán értelmiséginek vagy akár a politi
kusnak. Ugyanakkor a gimnáziumokban a felsőokta
tásban való részvétel feltételét képező alaptudásnak 
is megszerezhetőnek kell lenni, hiszen nonszensz 
egy olyan oktatási rendszer, amelyben a közép- és a 
felsőfokú oktatás között olyan rés van, amelyet csak 
külön kiegészítő eszközök segítségével lehet áthidal
ni. (Ez körülbelül kijelöli, mit tekintsünk műveltség
nek.) A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a reál tan
tervű oktatásnak elégséges alapot kell nyújtania a 
természettudományos, illetve a műszaki felsőoktatás
hoz, ugyanakkor a humán tanterv sem lehet teljesen 
egyoldalú, hiszen valamilyen szintű átjárhatóságnak 
lennie kell, és a későn ébredő természettudományos 
érdeklődést sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Diszciplináris szerkezet és 
integrált szemlélet

2008-ban az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) 
több mint ezer tanár részvételével felmérést készítte
tett a természettudományos tárgyak oktatásának hely
zetéről, és javaslatokat dolgoztatott ki ennek javításá
ra. Az erről készült beszámoló határozottan kiállt a 
természettudományos tárgyak diszciplináris szerke
zetben történő oktatása mellett [5]. Ezzel azonban az 
integrált természetismeret tantárgy kérdése nem ke
rült le a napirendről. Bár az elutasító állásfoglalás 
után expressis verbis senki nem vállalja, mégis ko
moly erők működnek és hatnak ebbe az irányba. A 
NAT a szavak szintjén támogatja a diszciplináris okta
tást, de a három tárgy teljesen azonos, tulajdonkép
pen egyik tárgy logikájához sem igazodó mesterséges 
szerkezetben való bemutatásával valójában az integ
rált természetismeret tárgy képét rajzolja fel.

Annak idején, amikor ez a kérdés először(?) fel
merült, Marx György azzal érvelt, hogy a természet 
egységes, a fizika, kémia és biológia felosztás csak a 
mi fejünkben létezik. Ez igaz is, de az sem véletlen, 
hogy éppen ilyen tudományterületek alakultak ki. 
Az anyag szerveződésének különböző szintjein meg
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jelenő újabb és újabb tulajdonságok, jelenségek és 
jelenségcsoportok leírása és megértése szükségsze
rűen más-más típusú szemléletvilágot, gondolkodás- 
módot és kísérleti megközelítést igényel. Ebből kö
vetkezően nem egyszerűen az ismeretanyag, hanem 
annak a belső logikája, egymásra épülő fogalom- és 
összefüggésrendszere tesz különbséget az egyes 
tárgyak között. Tulajdonképpen ezek megértése 
után lehet érdemben rámutatni az egyes tárgyak 
csatlakozásaira és egymásrautaltságára, az ilyen tu
dásra építve lehet megtárgyalni a mindennapokban 
megjelenő, gyakran több tudományterülethez kap
csolódó, ma fontosnak gondolt problémákat. A for
dított út nem járható, a hasonlóságokból, átfedések
ből, kölcsönös összefüggésekből kiindulva nem le
het megalapozott tudást felépíteni. Meggyőződésem, 
hogy a 2008-as jelentés sem erre a fordított útra, ha
nem a „természetes” összefüggésekre utalt, amikor a 
diszciplináris szerkezet mellett hangsúlyozta az in
tegrált szemlélet fontosságát is.

A fizika üzenete

Szerintem minden tárgynak megvan a maga sajátos 
„üzenete”, aminek nem szabad elvesznie. A fizikáé a 
szemléletében van, abban a megközelítésben, ahogy 
a konkrét jelenségeket kezeli. Ennek alapja az, hogy 
a természet legalapvetőbb összefüggései kvantitatív 
módon tárgyalhatok: a jelenségekben érvényesülő 
törvények megfigyelések és kísérletek útján felis
merhetők és a matematika nyelvén megfogalmazha
tók. A fizika törvényei közvetlenül mérhető, vagy 
mérések alapján kiszámítható mennyiségek között 
matematikai összefüggéseket adnak meg [6]. Itt 
mind a két momentum, a megfigyelés és a matema
tika szerepe is nagyon fontos: a fizikában nem azért 
igaz valami, mert egy törvényből le tudom vezetni 
(ahogy a matematikában az axiómák következmé
nyei igazak), hanem a törvény azért tekinthető igaz
nak, mert a belőle levezethető állítások egybevág
nak a tapasztalattal. Tehát fizikát tanítani akár de
monstrációs kísérletek, akár számolási gyakorlatok 
nélkül elképzelhetetlen: mind a (tervezett, célirá
nyos) megfigyelés és mérés, mind a tapasztalatok 
kvantitatív megjelenítése és kezelése a fizika lényegi 
vonása. (Sajnálatos, hogy a NAT-ban egyik vonás 
sem kap kellő hangsúlyt, az utóbbi szinte teljesen 
elsikkad.) Mint minden tantárgy üzenete, a fizikáé is 
túlmutat önmagán, mert nagyon fontos tudni azt is, 
hogy nem minden tárgyalható a fizika módján: pél
dául a láz vagy a vérnyomás mérhető, de az egész
ség nem, vagy a gazdaságtan is számszerűsíthető 
fogalmakkal operál, törvényszerűségei mégsem ad
hatók meg zárt matematikai alakban.

Itt kell megjegyezni, hogy az egész technikai civili
zációnk azért lehetséges, mert a fizika és a kémia 
olyan amilyen: a tapasztalatok sűrítménye a matema
tika nyelvén megfogalmazva. Ez adja prediktív erejét, 
ami a tervezés és a technikai fejlődés alapja.

Törvények, modellek, elméletek
Ma igen elterjedt a fizika modellszemléletét, a fizikusi 
gondolkodásban a modellalkotás képességét kiemelni, 
pedig ennek túlhangsúlyozása, ahogy az a NAT-ban is 
történik, hamis tudományképhez vezet. A „modell” szó 
-  a hétköznapi jelentésén kívül -  „a jelenség lényegét 
nem torzító közelítő leírás”-tól az „átmenetileg hasz
nos, de bizonyosan nem igaz magyarázó elv”-ig sok 
mindent jelenthet. A természettudományos megisme
rés folyamatában a modelleknek és az elméleteknek 
megvan a maguk helye, de a megismerés célja mégis
csak a természetben érvényesülő törvények felismeré
se. Ez gyakran hosszú, soklépcsős folyamat, de idővel 
az elképzelések letisztulnak, és már nem kell módosí
tani őket. Különösen jól látszik ez a fizikában: a klasz- 
szikus területeket leíró törvényeket több száz év ta
pasztalata igazolja, az újabb felfedezések pedig nem 
érvénytelenítik ezeket, hanem a hatósugarukat tisztáz
zák (ahogy például sem a relativitáselmélet, sem a 
kvantummechanika nem lépnek a newtoni klasszikus 
mechanika helyére, de tudjuk, hogy nagy sebességek 
esetén, illetve az atomi méretek skáláján ezeket kell 
alkalmazni). Ehelyett a természettudományok egészét, 
mint egymást váltó modellek és elméletek együttesét 
bemutatni egyértelműen torzítás, olyan kép erőltetése, 
ami igaz lehet a kutatás frontjain, de nem igaz a már 
letisztult tudásterületeken.

A törvény, elmélet és modell fogalmak használatára 
nincs egyértelmű szabály, a kialakult szóhasználat 
pedig nem teljesen következetes, az azonban világos, 
hogy ezek a fogalmak nem helyettesíthetik egymást. 
Más megítélés alá esik valami, ami törvény, és mást 
gondolunk arról, ami csak elmélet vagy modell. Ép
pen ezért modelleket emlegetni ott is, ahol törvények
ről vagy törvények rendszeréről van szó, indokolatla
nul ronthatja a tudomány megítélését, alááshatja a 
helyes és kipróbált eredményekkel szembeni bizalmat 
is. (Érthetetlen, de a NAT fizika része tudatosan kerüli 
a törvény szót, ilyen szóösszetételek, mint például 
Newton-törvény, gravitációs törvény, indukciós tör
vény stb. nem is fordulnak elő benne.)

A helyes tudománykép fontossága

A helyes tudománykép nem öncél, hanem több tekin
tetben maga is hasznos tudás. Számos dolog megítélé
sében csak erre számíthatunk. Ide tartoznak azok a 
kérdések, hogy mit (milyen jellegű eredményeket) 
várhatunk el egy tudománytól, tudományos-e valami, 
ami annak igyekszik látszani, vajon nem áltudo
mány-e, amit el akarnak adni nekünk. A tudományfi
lozófusok általában megegyeznek abban, hogy nincs 
olyan szabályrendszer, amivel az „igazi” és áltudomá
nyokat tévedhetetlenül meg lehetne különböztetni, 
ugyanakkor egy adott tudományban jártasabbak elég 
jól felismerik az áltudományos próbálkozásokat. En
nek az alapja a helyes tudománykép, amit csak fokról 
fokra, az alapoktól kezdve lehet kialakítani.
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A fizikusokon nagy a nyomás, hogy akár a legmo
dernebb kutatások célját és eredményeit, vagy a leg
újabb kütyük működését is közérthetően el kell tudni 
magyarázni. Miért kellene? Az ilyen elvárások sokszor 
teljesíthetetlenek, illetve csak hamis egyszerűsítések 
árán teljesíthetők, ezért nem szabadna őket jogos 
elvárásként elfogadni. Tudomásul kell venni, hogy a 
modern fizika nem szemléletes, komoly erőfeszítése
ket igényel, és ennek megfelelően kell hozzáállni [7]. 
Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy az a ko
rábban felmerült, és a NAT-tal is kompatibilis javaslat, 
miszerint egyfajta elbeszélő, a modern dolgokra össz
pontosító, profin rendezett oktató filmekkel illusztrált 
anyagot kell tanítani, roppant veszélyes. Munka és 
igazi megértés nélkül adja a megértés illúzióját. Hogy 
csak egy veszélyt említsek: a mindenféle áltudomá
nyos kóklerkedések is éppen így működnek. Ugyan
akkor egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen, a kvanti
tatív megértés helyett elbeszélő „pszeudo” fizika tan
tárgy hasznosabb vagy szerethetőbb lenne, mint a 
hagyományos.

Posztmodern veszélyek

A NAT-ban megjelenő, az egységesítést erőltető ter- 
mészettudomány-kép nem a véletlen műve, tudatos 
ideológia tükröződik benne. Erről jó képet ad az Ok
tatáskutató és Fejlesztő Intézet által 2011-ben kiadott 
Átmenet a tantárgyak között (A természettudomá
nyos oktatás megújításának lehetőségei) című tanul
mánykötet [8], amely a NAT ideológiai hátterének 
tekinthető, s amelynek szerzői közül többen részt 
vettek a NAT szerkesztésében is. Itt csak egy monda
tot idézek a bevezetőből: „A »humán« és »reál« tudo
mányok megkülönböztetése lassan értelmét veszti, 
mert a vizsgálódás alanyát (az embert) és tárgyát 
(például a »természetet«) elválasztó descartes-i szem
lélet helyébe (vagy a mellé) a kettő kölcsönös egy
mást értelmező egysége lépett.” Ebben az amúgy 
szépnek tűnő, de nehezen értelmezhető mondatban 
több probléma is van. Például nehezen vehető ko
molyan, hogy a természet objektív törvényeit fürké
sző fizika vagy kémia, és mondjuk az irodalom kö
zötti különbség eltűnik. Pedig a posztmodern felfo
gás szerint ez így van, sőt, radikális képviselői sze
rint „nincs világosan megfogalmazható különbség 
mítoszok és tudományos elméletek között. A tudo
mány egyike az emberek kialakította számtalan élet
formának, és nem is föltétlenül a legjobb. Hangos, 
pimasz, drága és föltűnősködő” [91. Ez a posztmo
dern szemlélet, ha nem is ilyen élesen, de egyértel
műen megjelenik [8] előszavában, és implicit formái

a NAT-ban is tetten érhetők. Ilyenek például az 
egyes tárgyak sajátságainak elfedése, a hamis tudo
mányképben tükröződő leértékelés, vagy éppen az, 
ahogy a természettudományok középpontjába is -  a 
természet helyett -  az embert csempészi. Ezek finom 
formában ugyan, de a természettudományok alapve
tő értékeit kérdőjelezik meg, ezért talán nem szorul 
bővebb magyarázatra, miért veszélyes a posztmo
dern ilyetén beszivárgása a természettudományos 
oktatásba.

Összefoglalás helyett

A felsorolt gondolatok egyértelműen a hagyományos 
tudománykép és oktatásszerkezet mellett szólnak, de 
ez nem véletlen, hiszen a NAT erősen avantgárd felfo
gásával szemben fogalmazódtak meg. Ugyanakkor az 
is világos, hogy a természettudományok, ezen belül a 
fizika oktatása a katasztrofális elutasítottság elkerülé
se végett megújításra szorul. Az új NAT-ot mintha 
ettől a katasztrófától való félelem szülte volna, de 
ahelyett, hogy a hagyományos értékeket megőrizve 
talált volna új megoldásokat, teljesen új, ki nem pró
bált, nem ellenőrzött elképzelésével másféle veszé
lyek, nevezetesen az alapértékek elvesztése előtt nyit
ja meg az utat.

Reményeim szerint a fenti összeállítás segíthet an
nak átgondolásában, hogy a fizikaoktatásban mi az, 
ami minden megújítási kísérlet mellett is fontos, azaz 
melyek azok az értékek, amelyeknek a szabályozás 
alsóbb szintjein (kerettantervek, helyi tantervek) min
denképpen meg kell jelenniük.
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KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

10. Polarizációs jelenségek

A legendás fizikatanár, Öveges József idejében a fény 
polarizálhatóságát bemutató eszköz otthoni, házilagos 
megépítése és a vele való kísérletezés egy egész dél
utánt betöltő foglalatosság volt, a legkitartóbbak közül 
is csak a legügyesebb kezűeknek adatott meg a sarkí
tott, poláros fényben való gyönyörködés. A polarizátor 
és az analizátor elkészítéséhez két gyufásdobozra és pár 
mikroszkóp-tárgylemezre volt szükség. Az elkészült esz
köz polarizáló képessége, így az általa nyújtott élmény 
meg sem közelítette a „gyári” polarizáló szűrőkét.

Azóta nagyot változott a világ, nemcsak színes lett a 
televízió, de a megjelenítők működési elve is megvál
tozott. LCD (folyadékkristályos) képernyőink síkban 
poláros fényt bocsátanak ki. így az egyik eszközünk -  
a polarizátor -  megépítését megúszhatjuk. Ám ha jól 
körülnézünk, akkor hamarosan rájöhetünk, hogy a 
másik eszköz -  az analizátor -  megépítését is elkerül
hetjük. Ugyanis ma már az olcsó, alsó kategóriás nap
szemüvegek között is találhatunk olyant, amelynek 
lencséje poláros fényt állít elő. A térhatású mozi egyik

Öveges professzor a tv-ben.

lehetséges megvalósítási módja, hogy polarizált fény 
segítségével vetítenek a két szem számára eltérő képet 
-  ehhez speciális vetítőre és szemüvegre van szükség. 
A 3D mozik speciális szemüvegei ugyanis a legtöbb 
esetben hazavihetők (a szerző 200 Ft leszurkolása után 
legálisan szemüveg-tulajdonos lett). Ha körülnézünk a 
fotós táskában, ott is találhatunk polárszűrőt. így jelen 
cikkünkből kimarad az elkészítés menete és a szüksé
ges anyagok fejezet.

A polarizáló szűrők
A napszemüvegekben két azonos helyzetű, síkban 

poláros szűrőt találhatunk. A polarizáció síkját úgy 
állítják be, hogy a vízszintes felületről visszaverődő 
sugarakat gyengítse. A régebbi 3D-s mozikban, ahol 
poláros fény segítségével állították elő a térbeli él
ményt, két egymásra merőleges, síkban poláros szű
rőt építettek a vetítőbe és a szemüvegekbe is. E meg
oldás egyik fő hibája, kényelmetlensége az volt, hogy 
csak függőlegesen tartott fejjel adott jól élvezhető 
képet. Ha ferdén tartjuk a fejünket, a két szemünk 
eltérő intenzitású fényt kap. Ennek kiküszöbölésére 
cirkulárisán poláros fényt használnak -  az egyik szem 
számára jobbra, míg a másik szem számára balra for
gót. Ennél a megoldásnál összetett „lencse” alkalma
zása szükséges. A lencse szemünktől távolabb eső 
oldalán lévő réteg a cirkulárisán poláros fényből sík
ban poláros fényt állít elő, A jobbra forgó és a balra 
forgó poláros fény egymásra merőleges síkú, síkban 
poláros fényé alakul. A lencse másik, a szemhez kö
zelebbi oldalán lévő síkban poláros rétegtől függ, 
hogy látjuk vagy nem látjuk az érkező fényt. így a két 
szem más képet lát, kialakulhat a térbeli hatás. A fotós 
táskában egyaránt találhatunk síkban polarizáló és 
cirkulárisán polarizáló szűrőt. Ez az oldalán található 
feliratból derül ki. Az itt talált szűrők menetesen csat
lakoztathatók az optikához, és körbe forgathatóak, a 
fényképezés igényei szerint.

Polarizáltság magyarázó ábrája anno.
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Kísérletek
Van síkban polarizált fényforrásunk, egy LCD tv 

vagy monitor. Ha polaroid napszemüvegen keresztül 
nézzük és közben fejünket forgatjuk, megfigyelhetjük, 
hogy a monitor fénye gyengül, 45 foknál teljesen elsö
tétül, míg a másik irányba forgatva erősödik és 45 fok
nál lesz a legfényesebb. A tv-k és monitorok a vízszin
tessel 45 fokos szöget bezáró, síkban poláros fényt 
bocsátanak ki. Ha régebbi típusú 3D-s szemüvegünk 
van, akkor ugyanezt a kísérletet elvégezve az egyik 
szemünk számára erősödő, míg a másik szemünk szá
mára gyengülő fényerőt fogunk tapasztalni. Fejünket 
ellenkező irányba fordítva felcserélődik az erősödés, 
gyengülés. Az újabb 3D-s szemüvegek igazi csemegét 
tartogatnak: poláros fényű fényforrás sem kell, elég 
egy tükör. Nézzünk a tükörbe a szemüvegen keresz
tül, és az egyik szemünket hunyjuk be! Ekkor a másik 
szemükkel nézve azt látjuk, hogy a csukott szemünket 
jól látjuk, míg a nyitott szemünk előtt a szemüveg sötét 
(lásd a címképety. Elvégezhetjük a kísérletet két szem
üveggel úgy is, hogy a másik szemüveget vegye föl 
valaki, ha ekkor az egyik szemünket becsukjuk, akkor

a másik kísérletezőnek csak az egyik szemét tudjuk 
megfigyelni a szemüvegen keresztül, mégpedig ke
resztirányban, becsukott bal és nyitott jobb szemmel a 
szemben lévő jobb szeme látszik, míg a bal szeme 
előtt sötét a lencse.

Vizsgáljunk átlátszó tárgyakat keresztezett polár- 
szűrők között! Esetünkben a polarizáló szűrőnket 
fordítsuk úgy, hogy oltsa ki teljesen a monitor képét 
(érdemes a monitort egyszínű fehérre állítani), akkor 
a monitor elé téve például egy plexi vonalzót, polár- 
szűrőn keresztül színes csíkokat láthatunk, minthogy 
a plexi kis mechanikai feszültségre is nagy kettőstö
rést produkál (lásd a színes képeket a hátsó belső 
borítón).

A Fizikai Szemle következő számában a poláros 
fénnyel végezhető további kísérletek mellett a szkara
beuszok és a poláros fény kapcsolatáról olvashatunk 
majd szenzációs leleplezést. Addig a következő két 
kapcsolódó oldal tanulmányozását ajánljuk.
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0603/hartlein0603.html
http://www.kfki.hu/physics/historia/TermVil/horvathg/horvath
gaborl.html

K Ö N Y V E S P O L C

A TERMÉSZET VILÁGA MÁJUSI SZÁMÁRÓL

Számos körülmény együttese adja, hogy jókor és jó 
tartozékkal jelenhetett meg a Természet Világa máju
si, teljes egészében az ATOMKI munkatársai által ké
szített és róluk szóló száma. Rutherford jóvoltából 
101 éve ismerjük az atommagot, 58 éve jött létre az 
ATOMKI, tehát semmi ok arra, hogy ünnepi megem
lékezések kövessék egymást, mindenki szabadon ír
hat arról, amihez ért, amit szívesen elmagyaráz má
soknak. Ehhez jön egy ATOMKI-ban készített 25 per
ces fim, az Elemi álom, ami most DVD-mellékletként 
jár a májusi számhoz.

Az Elemi álom egy bájos szerelmi történet egy hé
lium atom és egy fullerén molekula között. Tekintettel 
a szereplők korlátozott erotikus lehetőségeire, na
gyobb hangsúlyt kapnak a hélium atomok kalandjai a 
gyorsítóban, a hideglaborban és a plazmakamrában -  
a laborokban, ahol a fizikusok legalább számolnak 
velünk, jegyzi meg az egyik szókimondó atom.

A sok képi és verbális humorral megvalósított ani
mációs dokumentumfilm, a lab story megtekintése 
után napokra ellát olvasnivalóval a 48 oldalas májusi 
szám, ami ezen kívül egy 16 oldalas mellékletet is 
tartalmaz a debreceni tehetséggondozásról. A Fizikai 
Szemlé ben gyakran olvashatunk debreceni eredmé
nyekről, mégis meglepő az elénk táruló tematikai vál
tozatosság.

Ott van minden téma mögött a magfizika, aminek 
imponáló szerteágazásáról győződhetünk meg. A 
laboratóriumi plazmacsillagok és a Napon belüli mag
folyamatok még éppúgy a közvetlen magfizikához 
tartoznak, mint a Mágikus szigetek az atommagok tér
képén, míg A természet szimmetriái című írás arról 
szól, ami magfizika számára is alapvető.

A kísérleti magfizika nem lehet meg vákuumtech
nika nélkül és Debrecenben ez gyorsan és magas 
színvonalra fejlődött. Ahol erős a vákuumfizika és 
kevés a pénz, ott hamarosan mérőrendszereket fej
lesztenek, amelyek önálló tudományos kutatás alap
jául szolgálnak.

„A debreceni Atomkiban a hagyományos vizsgálati 
módszerek között az elektronmikroszkópok, optikai 
mikroszkópok, röntgen diffraktométerek, atomerő 
mikroszkópok, elektronspektrométerek alkalmasak a 
nanoanyagok tulajdonságainak vizsgálatára” -  olvas
hatjuk A természet nanomineralizációja című írás
ban. Itt baktériumok révén előállított nanoanyagok 
tanulmányozásáról olvashatunk. Ugyanerről, a Debre
cen közelében található gyepvasércről szól a Mire jó 
egy régi hobbi?

Ha már nanorétegek felbukkantak, a vékonyréte
gek általában is szóba kerülnek, hiszen Vékonyrétegek 
között élünk és meggyőző fényképen csodálhatjuk
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meg az Anyagtudományi Laboratórium tömeg- és 
elektron-spektrométerének impozáns vákuumrend
szerét. Nem kételkedünk benne, hogy a háromdimen
ziós litográfiás eljárás, a protonnyalábos mikromeg- 
munkálás is világszínvonalon működik, ahogy ez az 
írás, faragás protonnyalábbal című írásból kiderül.

A sugárzások ártalmas és gyógyító hatása a kezde
tektől foglalkoztatta az ATOMKI kutatóit. Most a csont 
mikroszerkezetéről és ásványi anyagainak spektro- 
metriás elemzéséről olvashatunk, majd Gyógyító ve
szélyes sugárzások címen a vízmolekula különböző 
széttöredezési módjainak elemzését követhetjük nyo
mon. A Hevesy Györgytől származtatott nukleáris me
dicina fontos módszeréről, a PÉT- és SPECT-vizsgálat- 
ról és továbbfejlődésének irányairól olvashatunk ma
gyarázó és jövőbemutató tanulmányt.

A régészeket, történészeket segítő módszerek is he
lyet kaptak a májusi számban. Van de Graaff gyorsító 
és ionmikroszonda bevetésével talán sikerül őseink 
kőbaltája anyagának, A rejtélyes baktakőnek lelőhelyét 
megtalálni. És természetesen van ATOMKI-s berende
zés, gyorsítós tömegspektrométer A radiokarbon ezer 
arcának vizsgálatához. Az utolsó lap vonzó antarktiszi 
képei azért kerülhettek az ATOMKI-t bemutató szám
ba, mert a nemzetközi tekintélyű K/Ar kormeghatáro
zási laboratóriumra vár a King George-sziget fejlődés- 
történeti modelljének megalkotása.

A 16 oldalas fekete-fehér melléklet tartalmában 
színes. Az Élő Fizika tehetséggondozó program, 
amelynek előadássorozata, Hipertér szakköre, Nyári 
Tábora nagy siker és esély a természettudományokat 
lesajnáló közhangulat módosítására. Tanulságosak az 
ATOMKI-ösztöndíjas hallgatókkal folytatott beszélge
tések beszámolói. A legizgalmasabbak a kutató gim
nazisták írásai, kutatási beszámolói az utak sózásának 
hatásáról, a fűszerek antimikrobiális vizsgálatáról, a 
grafitceruzabél különlegességeiről és Csernobil Deb
recen környéki nyomairól.

Miután átlapozta az újságot, a recenzens megteheti, 
hogy kiemeljen egy írást, ami különösen felkeltette az 
érdeklődését. Minthogy az évek múlásával mind 
gyakrabban szembesülök rákkal küzdőkkel, a sokaso

dó bajban sikerült találnom egy reménysugarat: az 
utóbbi években Európában csökken a rákos halálese
tek száma. Ehhez a tendenciához illeszkedik Kovács 
Sándor és Sulik Béla írása a Gyógyító veszélyes sugár
zásokról. Az alapelv régóta ismert: „A daganatos sej
teket úgy kell elpusztítani, hogy közben az egészsé
ges szövetek, sejtek sugárterhelését minimalizáljuk.” 
Forgatható sugárforrással, blendékkel, a besugárzás 
számítógépes vezérlésével ez a cél mind jobban telje
síthető. A terápiás célra használt ionizáló sugárzások 
egységnyi hosszú úton kifejtett teljesítménye, a dózis 
függ attól, hogy mekkora utat tett meg a sugár a besu
gárzott szövetben. A protonok, és különösen a nagy- 
energiájú szénionok relatív dózisa több centiméternyi 
mélységben éles maximummal rendelkezik. A szénio
nok „hosszú útjuk során alig adnak le energiát, és egy 
egészen éles csúcsban hirtelen nagyon sokat. ...a 
megfelelő ionfajta, illetve energia megválasztásával 
elérhető, hogy a maximális energiaátadás -  és így 
vélhetően a maximális roncsolás is -  pontosan a cél
térfogatba, vagyis a daganat helyére essen...” A szük
séges néhány GeV-es energiákhoz nagy és drága 
gyorsítók kellenek, ezért szénionterápia jelenleg 
kevés helyen folyik.

A sugárkárosodás mechanizmusának vizsgálata 
különböző szakemberek együttműködését kívánja, 
miközben a költségek elviselhetőek. A debreceni ku
tatások A z ionnyalábos tumorterápia nano-skálájú 
folyamatai című akció keretei között folynak. A Van 
de Graaff gyorsító 1 MeV-es nitrogénionjaival bombá
zott vízmolekulákból protonok, pozitív oxigén- és 
hidroxilionok jönnek létre, az energiától függően igen 
különböző mennyiségben. A szabad gyökök keletke
zése egy lehetséges folyamatának kvantitatív vizsgála
tára van így mód, hasonlóan az elektrontöbblet által 
kiváltott átrendeződés miatti molekuláris széttörede
zéshez. „Amit így tanulunk, azt vegyészekkel, bioló
gusokkal együttműködve építhetjük be azokba az 
elméleti modellekbe, amelyek már egy hiteles és a 
gyakorlatban is használható leírását adhatják az ioni
záló sugárzás biológiai hatásainak.”

Füstöss László

PHYSICS OF JAURINUM (GYŐRI FIZIKA) 1.
Tanulmánykötet, szerkesztette Barla Ferenc, kiadta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Győr-Moson-Sopron megyei területi csoportja, Győr, 2011.

2011. november 10-én Győrben is megünnepelték a 
magyar tudományt. Az ünnepi ülést az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat és a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
együtt rendezte meg, és ami még soha sem fordult 
elő, az ülés után egy héttel már megtarthatták az ülé
sen elhangzott előadásokat tartalmazó 100 oldalas, 
számos színes ábrát tartalmazó kiadvány bemutatóját

a győri MTESZ Székház nagyelőadójában. A kötetet 
szerkesztő Barla Ferenc -  a területi csoport elnöke — 
nyilván jókor megkezdte már az ünnepi ülés szerve
zését és azt is sikerült elérnie, hogy az előadók jó 
előre megírják előadásuk szövegét. így jött létre ez a 
színvonalas tanulmánykötet, amelyet az alábbiakban 
ismertetünk.
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Cseh Sándor, az egyetem Apáczai Csere János ka
rának dékánja A Nap, mint éghajlati kényszer címen 
tartotta az első előadást. Mindenek előtt a Napról so
rolt fel érdekes -  az oktatásban is jól felhasználható -  
adatokat, majd a naptevékenységgel kapcsolatban 
kitért a napfoltok számának és a Napról jövő mikro
hullámú sugárzás intenzitásának korrelációjára, ezek
11,2 éves periodicitására. A napkitörések okozta földi 
mágneses viharok veszélyeinek taglalása után tért rá 
tulajdonképpeni mondanivalójára, a naptevékenység
nek az időjárásra gyakorolt, manapság egyre kiterjed
tebben vizsgált hatására. A tanulmányt a könyv végén 
számos színes illusztráció kíséri.

Farkas Gábor Farkas, az Országos Széchényi 
Könyvtár főkönyvtárosa érdekes kultúrtörténeti előadá
sában (Hamlet csillaga) csillagászattörténeti kuriózu
mokat tárgyalt. Tanulmányát -  amely párhuzamosan 
megjelent Régi könyvek, új csillagok című könyvében 
is -  bőséges jegyzetanyaggal egészítette ki.

A harmadik előadást Farkas Bertalan űrhajós tartotta 
Az emberes űrrepülés múltja, jelene, jövője -  Gagarin- 
tól napjainkig és azon túl címmel. Az űrrepülés törté
netének tömör összefoglalásában az előadó Kármán 
Tódorról és Charles Simonyiról is megemlékezett, mint 
ahogy megemlítette Wernher von Braunt is, de sajnos 
nem jutott már idő a szovjet rakétatervezés eszének, 
Szergej Koroljovmk a megemlítésére.

A tanulmánykötet ezután olyan írásokat közöl, 
amelyek nem az ünnepi előadásokon elhangzottakra 
épülnek, hanem -  híven a kötet címéhez -  tényleg a 
győri fizikát mutatják be.

Mészáros Péter a „Mobilis” fantázianevű győri inter
aktív kiállítási központ koncepcióját és terveit elemzi. 
A budapesti Csodák Palotájának győri megfelelője a 
kötet megjelenése után fél évvel, 2012-ben nyitotta 
meg kapuit, és a Fizikatanári Ankét szerencsés részt
vevői idén tavasszal már meg is látogathatták.

Varga Imre, a győri székhelyű Rondo Electronic 
ügyvezető igazgatója elektrosztatikus kísérleteket szi
muláló modelleket, köztük az emberi test feltöltődé- 
sének és kisülésének folyamatát modellező gyári ösz- 
szeállítást mutat be a könyvben.

Fülöp Viktorné az általános iskolások számára kiírt 
megyei fizikaversenyekről számol be. A Simonyi Ká
rolyról vagy Winter Ernőről elnevezett versenyek a 
hetedikeseknek csinálnak kedvet a fizikához, de van 
a megyében péri Ifjú Fizikusok/Fifikusok Találkozó
ja, vagy éppen soproni Fizika Túra is, mindegyiknek 
egy-egy lelkes helyi pedagógus az éltetője. Csornán 
fizikatörténeti vetélkedő zajlik, Győrben, a Kazinczy 
Gimnáziumban pedig az utóbbi években az Öveges
fizikaverseny országos döntőjét tartják. (Idén sajnos 
éppen egyszerre a Hevesy kémiaverseny döntőjével 
-  az ütközések elkerülésére jobban oda kellene fi
gyelni.)

A záró tanulmány Jedlik Ányos győri működését 
eleveníti fel Barla Ferenc tollából.

Kár, hogy ez a könyv mindössze 500 példányban 
jelent meg -  helye lenne minden iskolai könyvtárban 
a megyében. Kiváló példa egy területi csoport hasz
nos működésére.

R. Gy.

H Í R E K - E S E M É N Y E K

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat K özhasznúsági je len tése  a 2011. 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 
szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglal
tak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelen
tés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe 
vételével készült.

I. rész -  Gazdálkodási és számviteli beszámoló
Mérleg és eredmény-kimutatás
A Társulat 2011. 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 513 eFt tárgyévi eredmény a 
mérlegben tőkeváltozásként kerül átvezetésre.

Költségvetési támogatás és felhasználása
Az állami költségvetésből származó, közvetlen támo
gatást a Társulat 2011-ben nem kapott, a pályázati 
úton elnyert támogatásokat a 2. sz. mellékletben fog
lalt eredmény-kimutatás tartalmazza. A 2010. évi sze-
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1. sz. mellékletmélyi jövedelemadó 1%-ának a Társulat céljaira tör
tént felajánlásából a tárgyévben 1067 eFt bevétele 
származott. Ezt az összeget a Társulat a Fizikai Szem
le 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 
vételével 513 eFt értékben növekedett így az 1989. évi 
állapotot tükröző induló tőkéhez (7 581 eFt) képest a 
tárgyév mérlegében mutatkozó, halmozott induló tőke- 
változás (-4 482 eFt) ezzel az értékkel növekedett, érté
ke tehát jelenleg -3969 eFt. így a Társulat saját tőkéjé
nek jelenlegi, a mérleg szerint és a tárgyév eredményé
nek figyelembevételével számított értéke 3612 eFt, 
szemben a tárgyévet megelőző, 2010. évre vonatkozó, 
hasonlóképpen számított 3 099 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 2011-ben megje
lentetett évfolyamának számait.

Kiemelt támogatások
A Társulat 2011-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):

0 eFt 
0 eFt 
0 eFt 
0 eFt 
0 eFt 
0 eFt 

6833 eFt 
3 900 eFt

• Központi költségvetési szervtől
• Elkülönített állami pénzalapoktól
• Helyi önkormányzatoktól
• Kisebbségi területi önkormányzatoktól
• Települési önkormányzatok társulásától
• Egészségbiztosítási önkormányzattól
• Egyéb közcélú felajánlásból 

-  abból adomány
A fenti összesítés magában foglalja a megadott forrás
helyek alsóbb szervei által nyújtott támogatásokat is. 

A Társulat részére adományt nyújtó szervezetek:
-  MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 3 500 eFt
-  National Instruments Hungary Kft. 250 eFt
-  Magnificat Kft. 150 eFt
A fenti adományokat tanárok továbbképzésére, tanul
mányútra és tehetséggondozó versenyek szervezésére 
fordítottuk.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A Társulat vezető tisztségviselői ezen a címen 2011- 
ben semmilyen külön juttatásban nem részesültek. A

A 2011. év mérlege

Megnevezés Előző év 
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Befektetett eszközök 548 311
B. Forgóeszközök 6568 10125

Követelések 1379 2704
Pénzeszközök 5189 7421

C. Aktív időbeli elhatárolások 607 0

Eszközök (aktívák) összesen 7723 10436

D. Saját tőke 3099 3612
Induló tőke 7581 7851
Tőkeváltozás -4709 -4482

Tárgyévi eredmény 227 513
F. Kötelezettségek 3953 2148

G. Passzív időbeli elhatárolások 671 4676
Források (passzívák) összesen 7723 10436

tisztségviselők a Társulat tagjaiként, a Társulat vala
mennyi tagjának a tagsági viszony alapján járó cél sze
rinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle 2011. 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.
A tudományos tevékenység és kutatás területén a 

tudományos eredmények közzétételének, azok meg
vitatásának színteret adó tudományos konferenciák, 
iskolák, előadóülések, valamint más tudományos ren
dezvények szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

A hazai és nemzetközi részvétellel megtartott és a 
Társulat, illetve szakcsoportjai által rendezett tudomá
nyos, szakmai továbbképzési célú és egyéb rendezvé
nyek közül meg kívánjuk említeni az alábbiakat:

• a Statisztikus Fizikai Szakcsoport Statisztikus 
fizikai nap című rendezvénye, Debrecen, 2011. ápri
lis 13.

• Országos Fizikatanán Ankét, Sárospatak, 2011. 
március 12-15.

• a Sugárvédelmi Szakcsoport 36. Sugárvédelmi 
továbbképző tanfolyama, Hajdúszoboszló, 2011. 
május 2-4.
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2. sz. melléklet

Eredménykimutatás a 2011. évről

Megnevezés Előző év 
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 46652 40782
Közh. célú műk.-re kapott támogatás 8141 6833

Központi költségvetéstől 0 0
Helyi önkormányzattól 150 0
Egyéb 7991 6833

ebből SzJA 1% 959 1067
Pályázati úton elnyert támogatás 6150 4250
Közh. tevékenységből származó bevétel 24 275 20629
Tagdíjból származó bevétel 7895 8809
Egyéb bevétel 191 261

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 3320
C. Összes bevétel 46652 44102

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 46425 40269
Anyagjellegű ráfordítások 27123 23829
Személyi jellegű ráfordítások 13856 13325
Értékcsökkenési leírás 409 265
Egyéb ráfordítások 4956 2850

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 3320
F. Összes ráfordítás (D+E) 46425 43589
G. Adózás előtti eredménye (B-E) 227 513
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 227 513

• Közgyűlés, Budapest, 2011. május 21.
• az Ortvay Kollokvium keretében rendezett Marx 

György emlékülés, Budapest, 2011. május 19.
• az Öveges József Fizikaverseny döntője, Győr, 

2011. május 27-29.
• Nanoelektronikai Nemzetközi Konferencia, 

Keszthely, 2011. június 12-17.
• CERN Kutatói utánpótlás és tehetségnevelés, Ta

nártovábbképzés, 2011. augusztus 13-21.
• Őszi Fizikus Napok, Nyíregyháza, 2011. szep

tember
• Anyagtudományi Őszi Iskola, Visegrád, 2011. 

október 5-7.
• Eötvös Fizikaverseny (több helyszínen), 2011. 

október 21.
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 kínálta a két oktatási szakcsoport által 2011-ben is 
megrendezett, elismert továbbképzésként akkreditált 
fizikatanári ankét, így

• az 54. Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató, 
Sárospatak, 2011. március 12-15.

A Társulat szervezésében fizikatanárok 45 fős csoport
ja vett részt augusztus 13-21. között a CERN-ben magyar 
nyelven megtartott szakmai továbbképzésen. A korábbi 
alkalmakhoz hasonlóan 2011-ben is a Társulat szervezte 
a magyar tanárküldöttség részvételét a Koppenhágában 
megrendezett Science on Stage fesztiválon.

A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában 
álló versenyszervező tevékenysége az általános isko
lai korosztálytól kezdve az egyetemi oktatásban részt
vevőkig terjedően kínál felmérési lehetőséget a fizika 
iránt fokozott érdeklődést mutató diákok, hallgatók 
számára. A területi szervezetek többsége szervez he
lyi, megyei, adott esetben több megyére is kiterjedő 
vagy akár országos részvételű fizikaversenyeket. Ezek 
részletes felsorolása helyett csak meg kívánjuk említe
ni, hogy a 2011-ben szervezett és lebonyolított, adott 
esetben több száz főt is megmozgató versenyek 
száma változatlanul meghaladja a húszat. Ezek között 
számos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idő óta 
évente rendszeresen kerülnek megrendezésre.

A Társulat 2011-ben is megrendezte hagyományos, 
országos jellegű fizikaversenyeit (Eötvös-verseny, 
Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny, 
Szilárd Leó Fizikaverseny). A korábbi évekhez hason
lóan 2011-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 fizikának -  és általában a természettudomá
nyoknak -  a közoktatásban betöltött szerepével való 
foglalkozást. Véleményezték a NAT-ot, illetve a peda
gógus életpálya modellt, és maguk is megfelelően 
kiérlelt javaslatokkal fordultak a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumhoz.

A területi csoportok ismeretterjesztő rendezvényei 
közül kiemelendőnek tartjuk

• a Baranya megyei csoport Kis esti fizika  című, 
hagyományos előadássorozatát;

• a Fejér megyei csoport ismeretterjesztő előadá
sait;

• a Hajdú megyei csoport által 33- alkalommal 
megrendezett debreceni FizikusnapokaV,
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• a Csongrád megyei csoport ismeretterjesztő ren
dezvényeit;

• a Varázstorony vetélkedőt a Heves megyei cso
port szervezésében, Eger, 2011. március 2.

• a Győr-Moson-Sopron megyei csoport Nyugat
magyarországi Egyetemmel közös rendezvényét, tu
dományos ülését, Győr, 2011. november 10.

A Társulat újraválasztotta a Csodák Palotáját fel
ügyelő Budapest Science Centre Alapítvány kuratóriu
mát. Az ELFT védnökségével tovább folyt a Fizibusz 
program is.

A továbbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben 
és az információszolgáltatásban betöltött szerepe mel
lett a tehetséggondozás feladatait is szolgálja a Társu
lat folyóirat-kiadási tevékenysége. A Társulat 2011- 
ben kiadta a Társulat havonta megjelenő hivatalos 
folyóirata, a Fizikai Szemle LXI. évfolyamának szá
mait. A Társulat tagjainak tagsági jogon járó Fizikai 
Szemle megtartotta elismert szakmai színvonalát, vál
tozatlanul a magyarul beszélő fizikustársadalom egyik 
igen jelentős összefogó erejének tekinthető. A Közép
iskolai Matematikai és Fizikai Lapok kiadását 2007. 
január 1-jétől a MATFUND Alapítvány vette át, de a 
laptulajdonosok egyikeként a Társulat továbbra is 
közreműködik a lap megjelentetésében.

Az euroatlanti integráció elősegítése szolgálatában 
állt a Társulat nemzetközi tevékenysége, amellyel a 
hazai fizika nemzetközi integrálódásának folyamatát

A Z  A K A D É M IA I ÉLET H ÍR E K  

Á tadták az MTA Fizikai Fődíját
Kiemelkedő jelentőségű kutatási eredményeiért Radnó- 
czi György, az MTA Természettudományi Kutatóközpont 
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (MTA TTK 
MFA) tudományos tanácsadója vehette át az MTA Fizikai

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. Gábor Dénes szülőhá
zán elhelyezett emléktábla koszorúzása. Bozóky Lász
ló emlékülés és síremlékének megkoszorúzása.

A kutatás területén elért eredmények elismerésére a 
Társulat 2011-ben is odaítélte tudományos díjait, ame
lyek közül a Budó Ágoston-díj (Gyürky György), a 
Detre László-díj (Kiss László), a Jánossy Lajos-díj 
(László András}, a Selényi Pál-díj (Sohler Dorottya), a 
Schmid Rezső-díj (Czigány Zsolt), a Szalay Sándor-díj 
(Tárkányi Ferenc) került kiadásra.

A Társulat Küldöttközgyűlése a 2011. évi Prométhe- 
usz-érmet Zimányi Magdolnának, a Társulat érmét Hor
váth Zalámnak (posztumusz) és Kiss Árpádnak ítélte 
oda. Az Eötvös-plakettet 2011-ben Király Péter né, Körösi 
Magda és Szalay Lstvánné kapták. Az általános és kö
zépiskolai tanároknak adományozható Mikola Sándor- 
díjat 2011-ben Krakó László és Theisz György kapták.

Ericsson-díjat kaptak 2011-ben a fizika népszerűsí
téséért: Győri István, Jendrék Miklós és Zsigó Zsolt, a 
fizika tehetségeinek gondozásáért: Ábrám László és 
Kispál István. Az Alapítvány a Magyar Természettudo
mányos Oktatásért Rátz Tanár Úr Életműdíjában Kras- 
sói Kornélia és Kotek László részesültek.

Tudományok Osztálya által adományozott Fizikai Fődí
jat. Az elismerést az Akadémia 183- közgyűléséhez kap
csolódó tudományos ülésen adták át a fizikusnak.

http://mta.hu

Izgalm as tudom ány  -  véget ért az akadém iai v e té lkedő
A CERN genfi központjába utazhatnak az MTA, vala
mint a népszerű tudományos híradó, a Delta közös 
vetélkedősorozatán győztes csapat tagjai. A nagy ér
deklődéssel kísért programban a versenyzőket az MTA

Lendület programjának fiatal kiválóságai kalauzolták 
hétről hétre a tudomány világában, és adták fel a kuta
tási témáikhoz kapcsolódó feladványokat.

http://mta.hu

T udom ány  és oktatás a változó  v ilágban
A megértésen alapuló s így biztos tudás, valamint az 
ismeretek és készségek közötti helyes arány megtalá
lásának jelentőségét hangsúlyozták az MTA Közok
tatási Elnöki Bizottsága által a Magyar Tudományos

Akadémián megrendezett, A tudományosan megala
pozott tanárképzés felé című nemzetközi tudomá
nyos konferencia előadói.

http://mta.hu
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h ír e k  a  n a g y v il á g b ó l

A d in eu tro n  bom lásának  első  közvetlen  m egfigyelése
A MONA (Modular Neutron Array) kutatóinak a Michi
gan Állami Egyetem szupravezető ciklotron laborató
riumában (National Superconducting Cyclotron Labo
ratory, NSCL) elsőként sikerült megerősíteni a dineut
ron bomlását, amelyet már régen megjósoltak, de ez- 
ideig közvetlenül nem sikerült megfigyelni (A. Spyrou 
et al., Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 102501.)- A Coupled 
Cyclotron Facility berendezésnél 53 MeV energiájú 17B 
nyalábból egy proton kilökésével l6Be magot hoztak 
létre, amely azonnal elbomlott 14Be fragmentumra és 
két neutronra. A 14Be magot dipól mágnessel eltérítet
ték és helyzet-, valamint energiaérzékeny detektorral 
észlelték, a neutronokat pedig a MONA segítségével 
figyelték meg. A dineutron bomlásának három bom
lási módusa lehetséges: két neutron sorozatos kibo
csátása a 15Be közbenső állapoton keresztül, a két ne
utron egymás utáni kibocsátása háromtest breakup 
folyamattal, valamint dineutron bomlással, amelyben

a két neutron a mag belsejében a feltételezés szerint 
egy klasztert alkot. Csak a legutóbbi modell volt 
képes reprodukálni a kísérleti eredményeket, különös 
tekintettel a kétneutron korrelációs paraméterekre. A 
két neutron iránya közötti kis szög megfigyelésével a 
kutatócsoport demonstrálta, hogy azok együttesen 
kerültek kibocsátásra, mint egyetlen klaszter, azaz 
mint dineutron. A l6Be az egyetlen ritka eset, amikor a 
két neutron egyszerre kerül kibocsátásra, mivel a 15Be 
közbenső rendszeren keresztül történő bomlás ener
getikailag kedvezőtlen.

Ez a kísérlet első alkalommal demonstrálta, hogy di- 
neutronbomlás lehetséges ilyen neutrongazdag rend
szerekben. A megfigyelés lehetővé teszi az atommagok 
kötésének jobb megértését, különös tekintettel az 
atommagok stabilitásának korlátáira, és segít jobb mo
dellek kidolgozására az asztrofizikai folyamatoknál.

http:// cerncourier. com

Egy ú jabb  e lő re lépés a p lu tón ium  tu la jdonságainak  m eg ism erésében
A plutónium a periódusos rendszer egyik legbonyo
lultabb eleme, de tulajdonságairól még igen keveset 
lehet tudni. A mágneses rezonancia (NMR) spektrosz
kópia azonban tökéletes eszköznek bizonyulhat a plu
tónium rejtélyes tulajdonságainak megértésében. Los 
Alamos Nemzeti Laboratórium (LANL) a Japán Atom
energia Ügynökség (JAEA) kutatóival együttműködve 
sikeresen detektálta a plutónium-239 jelét az NMR- 
spektrumban. Ez a jel lehet a kulcs e különös elem 
atomi elektronszerkezeti tulajdonságainak megértésé
hez. A kutatók több mint 50 éve keresték a plutónium- 
239 NMR-jelét, míg végül sikerült megfigyelnie a Hiro
shi Yasuoka professzor (JAEA) és Georgios Koutroula- 
kis (LANL) vezette kutatócsoportnak nagytisztaságú 
plutónium-dioxid (Puf)2) mintán 4 K hőmérsékleten, a 
mágneses térerősség függvényeként.

1946-ban történt felfedezése óta az NMR-spekt- 
roszkópia az egyik legfontosabb módszerré vált a 
fémek atomi és molekuláris szintű tulajdonságainak 
vizsgálatában. Az NMR-technika forradalmasította a 
fizikát, kémiát és az orvostudományt azzal, hogy 
roncsolásmentes módszert hozott létre az anyag 
atomi skálán történő vizsgálatához. Hasonlóképpen a 
plutónium-239 NMR-spektrumából sikerült meghatá
rozni egy fontos fizikai állandót (giromágneses kons
tans), amely lényegében a plutónium „ujjlenyomata”, 
és lehetővé teszi a plutónium elektronjainak vizsgála
tát. Ezek az elektronok döntő szerepet játszanak a 
plutónium-ötvözetek és -vegyületek kémiai reaktivi
tásának, valamint metallurgiájának szabályozásában 
-  jelentette ki Koutroulakis.

http://www.lanl.gov/news

A terrorizm usért elítélt fizikust k ien g ed ték  a b ö rtö n b ő l
Adléne Hicheur részecskefizikust, akit terrorizmus 
vádja alapján négy év börtönre ítéltek, kiengedték a 
börtönből.

Korábbi főnöke, Jean-Pierre Lees francia részecske
fizikus információja szerint május 15-én, kedden este 
engedték ki, egy nappal az ítélete elleni fellebbezés 
határideje lejárta után. Lees szerint Hicheur fellebbez
ni akart, de végül ellene döntött, mivel fellebbezés 
esetén további nyolc hónapig kellett volna a börtön
ben maradnia.

Hicheur 36 éves francia-algériai fizikust 2009. ok
tóber 8-án tartóztatta le a francia rendőrség, mert a 
gyanú szerint kapcsolata volt az Al-Qaida au Magh
reb Islamique (AQMI) terrorszervezettel. Letartózta
tása előtt Hicheur posztdoktori munkatársként a sváj
ci Lausanne-ban, a svájci Szövetségi Technológiai 
Intézetben (École Politechnique Fédéral de Lau
sanne, EPFL) dolgozott és sok időt töltött a CERN 
Nagy Hadronütköztetőjénél (Large Hadron Collider). 
Hicheur vádemelés nélkül több mint két és fél évet
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töltött őrizetben -  a maximumot, amit a francia törvé
nyek megengednek.

2010 novemberében Lees levélben fordult a Francia 
Fizikai Társulathoz, amelyben aggodalmát fejezte ki, 
hogy konkrét vád nélkül fogva tartják Hicheurt, és 
amelyet 19 francia fizikus is aláírt, köztük a Nobel- 
díjas Jack Steinberger. Hicheurt támogatta továbbá 
egy „Nemzetközi Védelmi Bizottság” nevű civil szer
vezet, amelynek 100 fizikus tagja Nicolas Sarkozy 
francia köztársasági elnöknek is levelet írt.

Hicheur első tárgyalására ez év február 16-án került 
sor, amelyen azzal gyanúsították, hogy pénzügyi tá
mogatást nyújtott az AQMI terrorszervezetnek, és 
bűnösnek találták „részvétel terrorista cselekmény 
elkövetésére irányuló összeesküvésben”. Bizonyíték
ként Hicheur számítógépében talált e-mail üzenetekre 
hivatkoztak. Hicheur támogatói szerint a bűnösségre 
nincs bizonyíték, mivel a bankszámlájában nem talál
tak átutalásra utaló nyomokat.

http://physicsworld.com

H idrogén táro lás savakban
A hidrogén energiatermelésre való felhasználásának 
nagy kihívása a hidrogén alkalmas tárolása. A Brook- 
haven Nemzeti Laboratóriumban Jonathan Hall és tár
sai Q. F. Hull, 2012 Nature Chemistry, dói: 10.1038/ 
nchem.1295.) megmutatták, hogy a hidrogén alkalmas 
módon tárolható hangyasav vizes oldatában. Normál

hőmérsékleten és nyomáson -  amely nagy előnye a 
módszernek -  irídium-katalizátor segítségével a hidro
gén reakcióba lép a széndioxiddal és hangyasavat hoz 
létre enyhén lúgos közegben. Az oldat sav hatására 
nagy nyomáson tiszta hidrogéngázt bocsát ki.

http ://cerncourier. com

HÍREK AZ UNIVERZUMBÓL

2012-ben e lkezdőd ik  a világ legnagyobb  te leszkóp jának  ép ítése
Most, hogy a projekt anyagi forrásai rendelkezésre áll
nak, az European Southern Observatory (ESO) terve a 
világ legnagyobb teleszkópja — az European Extreme
ly Large Telescope (E-ELT) -  építésére nagy lépést 
tesz előre 2012-ben. Az ESŐ kormányzótanácsa jóvá
hagyta a 2012. évi költségvetést, amely lehetővé teszi 
a munkálatok megkezdését az E-ELT tervezett helyszí
nén, a chilei Atacama-sivatag közepén lévő Cerro 
Armazones hegységben.

Az építők az obszervatórium helyszínéül az opti
mális időjárási feltételek miatt választották Chilét, ahol 
évente nagyjából 320 nap van tiszta égbolt. Az E-ELT 
a világ legnagyobb földi teleszkópja lesz, első tükré
nek átmérője a döbbenetes 42 méter lesz. Összeha
sonlításképpen: Hawaiiban a Keck Obszervatórium 
teleszkópjának tükre 10 méteres, a szintén Hawaiiban 
létesített Subaru teleszkópé pedig csak 8,2 m.

http://www.space.com

Ú jabb b izonyíték  összeo lvadó  fehér tö rpék re
Az utóbbi néhány évben egyre több jel utal arra, hogy 
az la típusú szupernóva-robbanások olyan kettős 
rendszerekben következnek be, amelyekben mindkét 
komponens fehér törpe, a kataklizmához pedig végül 
ezek összeolvadása vezet el. Carlos Badenes (Univer
sity of Pittsburg) és munkatársai az SDSS (Sloan Digi
tal Sky Survey) adatait felhasználva egy újabb érvvel 
tudják alátámasztani ezt az elképzelést.

Az már régóta ismert, hogy ez a robbanástípus fehér 
törpét tartalmazó rendszerekben történik. Dán Maoz 
(University of Tel Aviv) szerint csak az a kérdés, hogy a 
másik komponens milyen objektum. Az egyik lehető
ség, hogy egy Napunkhoz hasonló normál csillag, a 
másik pedig az, hogy a másodkomponens is fehér tör
pe. Az új eredmény által is alátámasztott modellben a 
két degenerált objektum körülbelül 1 millió km/h se

bességgel kering a tömegközéppont körül egyre szű
külő pályákon, egészen az la típusú robbanást eredmé
nyező összeolvadásig. Maoz szerint a modell sikeressé
gének természetesen alapvető feltétele annak ismerete, 
hogy egyáltalában létezhet-e annyi fehér törpe kettős, 
ahány la típusú szupernóva-robbanást látunk.

A fehér törpék nagyon kicsik és halványak, egyelőre 
nincs esély arra, hogy távoli extragalaxisokban detektál
juk őket. így Badenes és Maoz az egyedüli lehetséges 
galaxist, a Tejútrendszert választotta, abban is a Nap 
mintegy ezer fényév sugarú környezetét. A fehér törpék 
kísérőjének detektálása a radiális sebességek mérésével 
történik. Az azonosításhoz azonban nem elegendő egy 
mérés, illetve az azt megalapozó egyetlen spektrum, az 
SDSS keretében azonban a legtöbb objektumról csak 
egy színképet tettek közzé. A probléma megoldásának
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Fantáziarajz a két fehér törpét tartalmazó kettősök komponenseinek 
összeolvadásáról. A spirális pályákon egymáshoz egyre közelebb 
kerülő objektumok végül egy grandiózus robbanás kíséretében 
összeolvadnak. A folyamat karakterisztikus ideje néhány tízmillió év 
(NASA/GSFC/D. Berry).

kulcsa az SDSS spektrumok processzálási módja: az 
adatbázisban szereplő színképek mindegyike három 
vagy annál több, legalább 900 másodperc expozíciós 
idejű spektrum kombinációjaként (átlagaként) állt elő. 
Badenes és csoportja egy év alatt több, mint 4 ezer, 
fehér törpét tartalmazó kettőst listázott, amelyekről jó 
minőségű, így a radiális sebességek időbeli változásá
nak kimutatását lehetővé tévő „alszínképek” állnak ren
delkezésre az SDSS adatbázisában.

A munka eredményeként a lokális környezetünkben 
15 fehér törpe kettőst sikerült azonosítaniuk. Azt, hogy 
a komponensek milyen ütemben olvadnak össze, szá
mítógépes szimulációval határozták meg, az eredményt

A mozaik 99 darabot mutat a Badenes és kollégái által vizsgált kö
zel négyezer, fehér törpét tartalmazó kettősből. A négyezres mintá
ból 15 esetben a másodkomponens is fehér törpe (Carlos Badenes/ 
SDSS-III team).

pedig összevetették a távoli, a Tejútrendszerre hasonlí
tó galaxisokban feltűnő la típusú szupernóvák számá
val. A szimuláció alapján arra a következtetésre jutot
tak, hogy a Galaxisban évszázadonként egy ilyen ösz- 
szeolvadási esemény következik be, ez pedig figyelem
re méltóan jó egyezést mutat a Tejútrendszerhez hason
ló csillagvárosok la típusú szupernóva-robbanásainak 
ütemével, azaz a fehér törpék összeolvadása egy plau
zibilis modell erre a robbanástípusra.

Az eredmény azért is fontos, mert rámutat az SDSS- 
hez hasonló felmérésekben rejlő potenciálokra, hiszen 
húsz évvel ezelőtt pusztán gyakorlati okokból rögzí
tettek minden objektumról legalább három spektrumot, 
egyáltalán nem sejtve, hogy ezek később milyen fontos 
szereppel bírhatnak majd, például az la típusú szuper
nóva-robbanások természetének tisztázásában.

Kovács József

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON -  színes ábrák

Plexi vonalzó és névjegytartó LCD monitor polarizált fényébent.
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A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

LXII. évfolyam 7-8. szám 2012. július-augusztus

A CIRKULÁRISÁN FÉNYPOLARIZÁLÓ SZKARABEUSZOK 
NEM REAGÁLNAK A CIRKULÁRIS POLARIZÁCIÓRA - 1. RÉSZ
Egy évszázados biooptikai hipotézis cáfolata

Blahó Miklós, Egri Ádám, Horváth Gábor
Környezetoptika Laboratórium, Biológiai Fizika Tanszék, ELTE, Budapest

Hegedűs Ramón
Szám ítógépes Látás és Robotika Csoport, Gironai Egyetem, Girona, Spanyolország

Kriska György
Biológiai Szakmódszertani Csoport, Biológiai Intézet, ELTE, Budapest

Jósvai Júlia, Tóth Miklós
Növényvédelmi Intézet, Agrártudományi Kutatóközpont, MTA, Budapest

Kertész Krisztián, Biró László Péter
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A cirkulárisán poláros fény természetben előforduló 
legerősebb ismert forrása a szkarabeuszok (Scarabaei- 
dae) családjába tartozó bogarak fémszínű kitinpán
céljáról visszavert fény. Albert Abraham Michelson 
Nobel-díjas amerikai fizikus 1911-ben fedezte föl, hogy 
bizonyos szkarabeusz bogarak fémes fénye balra cir
kulárisán poláros. 1844 óta ismert, hogy a cirkulári
sán poláros fény az emberi szemben egy sajátos vizuá
lis illúziót kelt. Néhány éve mutatták ki, hogy egyes 
tengeri sáskarákok képesek érzékelni a fény cirkuláris 
polarizációját. Mindezidáig az volt a széles körben 
elfogadott vélekedés, hogy azok a cirkulárisán poláros 
fényben szegény optikai környezetben élő szkarabeu
szok, amelyek páncélja balra cirkulárisán poláros 
fényt ver vissza, képesek is érzékelni azt, és e vizuális 
jel segíti őket a fajtársak megtalálásában. Eföltételezést 
teszteltük hat kísérletben négy különböző szkarabeusz
fa j (Anomala dubia, Anomala vitis, Cetonia aurata, Po- 
tosia cuprea) több száz egyedével. Kísérleteink eredmé
nyeiből azt a következtetést vontuk le, hogy a vizsgált 
négy szkarabeuszfaj nem reagál, nem vonzódik a cir
kulárisán poláros fényhez a fajtársak vagy a táplálék 
keresése közben. Megmutattuk, hogy a vizsgált szkara
beuszok gazdanövényei cirkulárisán polarizálatlan

fényt vernek vissza. Michelson fölfedezésének 100 éves 
évfordulójára cáfoltuk azon régi hipotézist, hogy a 
szkarabeuszok kitinpáncéljáról tükröződő fény cirku
láris polarizációja e bogarak vizuális kommunikáció
ját szolgálja. Ezzel egyben új utak nyíltak e jelenség 
további magyarázatainak kutatására. Cikkünk I. ré
szében a szkarabeuszok cirkulárispolarizáció-érzékelé- 
sének hipotézisét ismertetjük, majd leírjuk e probléma 
vizsgálatára elvégzett kísérleteinket. Cikkünk II. részé
ben a kísérleti eredményeinket mutatjuk be és azokat 
vitatjuk meg.

A szkarabeuszok cirkulárispolarizáció- 
érzékelésének évszázados hipotézise
A cirkulárisán poláros (CP) fény előfordulása a termé
szetben igen ritka a többnyire részlegesen lineárisan 
poláros fényéhez képest [1]. A biotikus környezetünk
ben leginkább két szentjánosbogárfaj (Photuris lucic- 
rescens, Photuris versicolor) méltó említésre, amelyek 
bal és jobb oldali világítószerve rendre balra és jobbra 
cirkulárisán poláros fényt bocsát ki [2], Azonban ezen 
élő fényforrások cirkuláris polarizációjának funkciója
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(ha egyáltalán van) egyelőre ismeretlen. Bizonyos 
rákok kettőstörő meszes páncélja ugyancsak CP-fényt 
ver vissza [31. Számos fémfényű szkarabeusz bogárfaj 
koleszterikus folyadékkristályokéhoz hasonló szerke
zetű kitinpáncéljáról balra cirkulárisán poláros (BCP) 
fény verődik vissza [4, 51 ( l.a -d  ábra).1 A természet
ben nagyon ritka, hogy valami CP-fényt verjen vissza, 
a szkarabeuszfélék természetes élőhelyén pedig egy
általán nem fordul elő CP-fény (1 .e-f ábra).

Korábban ugyan ismeretes volt, hogy néhány állat
faj képes CP-fényt kibocsátani vagy visszaverni, azon
ban e tulajdonságok lehetséges biológiai szerepe tel
jesen ismeretlen volt. Korábban nem voltak informá
cióink arról, hogy ezen állatok érzékelik-e a CP-fényt. 
Bár már korábban megfigyelték [6], hogy a CP-fénnyel 
ingerelt emberi szem a lineárisan poláros fény által 
kiváltott Haidinger-féle pamacsokhoz hasonló vizuális 
illúziót észlel [7], egyes állatfajok cirkulárispolarizá- 
ció-látását csak a közelmúltban fedezték föl: kiderült, 
hogy a Gonodactylus smithii sáskarák képes fotore- 
ceptor szinten érzékelni a CP-fényt, és páncéljának 
külső oldala CP-fényt ver vissza, továbbá laboratóriu
mi etetéskor kondicionálni lehet az ilyen fényre [8].

Annak ellenére, hogy a Gonodactylus smithii ten
geri optikai környezetében a CP-fény polarizációfoka 
igen alacsony, e sáskarákok rendelkeznek cirkuláris- 
polarizáció-érzékeléssel. Ezért kézenfekvőnek tűnt a 
gondolat, hogy a BCP fémfényű szkarabeusz bogarak 
( l.a -d  ábra) az egyébként CP-fényben szegény opti
kai környezetükben (7.e - f  ábra) talán szintén képe
sek érzékelni a cirkuláris polarizációt és például pár
keresésnél hasznosítani e képességüket. Egy mód
szertani hibáktól terhes kísérletben [9] a Chrysina 
gloriosa szkarabeusz állítólag reagált a CP-fényre. Ha 
a szkarabeuszok képesek lennének érzékelni a kitin
páncéljukról visszaverődő CP-fényt ( l.a -d  ábra), 
akkor e képességük nagy hasznukra lehetne abban, 
hogy egymásra találjanak az egyébként cirkulárisán 
polarizálatlan vizuális környezetükben (7.e - f ábra), 
miközben a CP-fényre érzéketlen ragadozóik elől 
rejtve maradnának. Ekkor egyes szkarabeuszok kitin
páncéljának zöld mivolta rejtőszínként működhetne, 
egymás visszavert fényének cirkuláris polarizációját 
pedig könnyen észrevehetnék, mivel a környezetük 
cirkulárisán polarizálatlan.

A Cetonia és Anomala nemzetségbe tartozó, CP- 
fényt tükröző szkarabeuszfélék igen elterjedtek a Föl
dön, és a mezőgazdaságra nézve gyakran kártékonyak. 
Mostanáig a cirkulárispolarizáció-érzékelésüket senki 
sem vizsgálta. Ezen űr betöltésére hat kísérletet végez
tünk négy szkarabeuszfajjal (Anomala dubia, Anomala 
vitis, Cetonia aurata, Potosia cuprea), hogy megvizs
gáljuk, vajon érzékelik-e a cirkuláris polarizációt, és ha 
igen, fölhasználják-e azt a táplálék-, illetve párkeresé
sükben. Azért e fajokat választottuk, mert olyan kitin
páncéljuk van, ami erősen balra cirkulárisán polarizált 
fényt ver vissza (Z.o- í/ ábra) és Magyarországon má

1 Az írás ábrái kivételesen folyóiratunk közepén, a színes mellék
letben láthatók (a műszaki szerkesztő).

justól júliusig könnyen begyűjthetők. Hogy demonstrál
juk a kültakarójuk cirkulárispolarizáló-képességét, kép
alkotó polarimetriával mértük e bogarak és tápnövé
nyeik polarizációs mintázatait [4].

Bizonyos szkarabeuszfajok kitinpáncéljának azon 
tulajdonságát, hogy BCP-fényt ver vissza Michelson 
[5] fedezte föl 1911-ben. Egészen 2011-ig, vagyis 100 
éven keresztül azt gondolták, hogy e bogarak cirku
láris fénypolarizáló jellegének valamilyen vizuális, 
optikai szerepe van. Száz évvel Michelson fölfedezése 
után megmutattuk [10], hogy a szkarabeuszokról visz- 
szaverődő fény cirkuláris polarizációjának nincs ilyen 
vizuális szerepe.

A szkarabeuszok cirkulárispolarizáció- 
érzékelésének kísérleti vizsgálata

Cikkünkben a következő nevezéktant használjuk: egy 
balos cirkuláris (BC) polárszűrő elnyeli a balra cirku
lárisán poláros (BCP) fényt és átengedi a jobbra cir
kulárisán poláros (JCP) fényt. Hasonlóan, egy jobbos 
cirkuláris (JC) polárszűrő elnyeli a JCP-fényt és át
ereszti a BCP-fényt. Egy cirkuláris polárszűrő a cirku
láris polarizátor fordítottja, kiegészítője: egy BC-pola- 
rizátor átengedi a BCP-fényt és elnyeli a JCP-fényt, 
míg egyJC polarizátor átengedi a JCP-fényt és elnyeli 
a BCP-fényt.

Az 7. kísérletet 2009. május 8. és 10. között végeztük 
laboratóriumunkban, minden nap 10:00 és 15:00 óra 
között (UTC+2h) 120 darab Cetonia átiratával (65 
nőstény, 55 hím), amelyeket 2009- május 7-én gyűjtöt
tünk a terepen. A bogarakat együtt tartottuk néhány 
virágzó galagonya ág mellett egy üveg terráriumbán 
természetes megvilágítás mellett, ahol többen páro
sodtak. A teszt előtt 6 órával a bogarakat áthelyeztük 
egy üres, áttetsző, fehér műanyag dobozba. A teszt
kamra egy papírdobozból állt (50x50x30 cm), aminek 
belső falait matt fehér papír fedte. A doboz egyik füg
gőleges falán két tesztablak volt kivágva (15x15 cm) 
egymástól 20 cm-re (2. ábra). Mindkét tesztablakot 
homogén, szórt fehér fény világította meg, ami a labo
ratórium fehér függönyén (2x2 m) keresztül szűrődött 
be. Az egyik tesztablakban egy BC-polárszűrő (vastag
ság = 0,8 mm, típus: P-ZN/L-43186, Schneider, Bad- 
Kreuznach, Németország) volt elhelyezve, míg a má
sikban egy JC-polárszűrő (vastagság = 0,8 mm, típus: 
P-ZN/R-12628, Schneider). A polárszűrők külső felüle
tét egy depolarizáló fehér papírlap borította, hogy a 
kívülről jövő, polárszűrőre eső fény teljesen polarizá
latlan legyen. A tesztkamra alját egy fehér papírlap 
borította, amit minden egyes teszt után kicseréltünk az 
esetleges szagnyomok eltávolítása érdekében. A teszt
kamra alján a két ablakkal szemközt levő oldalon volt 
a bogárindító hely, amire egy papírhengert lehetett 
ráhúzni (magasság = 2 cm, átmérő = 5 cm). Egy teszt 
első lépéseként egy bogarat tettünk a tesztkamra indí
tó helyére, majd letakartuk a hengerrel. A bogarat a 
hátára helyeztük, ezzel motiválva mozgásra. 1 perc 
várakozás után a hengert eltávolítottuk, majd a bogár -
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miután lábra állt -  elindult a szemközti fal felé. Egy 
Cetonia futtatása akkor ért véget, mikor a szemközti 
fal BC- vagy JC-polárszűrős ablakához ért. Minden 
egyes bogár csak egyszer vett részt a kísérletben. A JC- 
és BC-polárszűrők bal-jobb helyét véletlenszerűen 
cseréltük föl a futtatások között. A végén összeszámol
tuk, hogy hányszor választották a bogarak a BC-, illet
ve JC-polárszűrős ablakot.

A 2. kísérletet a Cetonia aurata, Potosia cuprea, 
Anomala vitis és Anomala dubia szkarabeuszfajok
kal végeztük. A Cetonia aurata, Potosia cuprea és 
Anomala vitis teljes (háti és hasi) kitinpáncélja fémes 
zöld és erősen BCP-fényt ver vissza ( l.a -c  ábra). Az 
Anomala dubia barna fedőszárnya gyengén, míg a 
többi testrésze erősen BCP-fényt ver vissza ( l .d  áb
ra). 2010. április 26-án 11:00 és 12:00 óra (UTC+2h) 
között 196 rajzó Cetonia auratát (nőstények, hímek 
vegyesen) fogtunk a terepen (Törökmező: 47° 88’ N, 
18° 93’ E), ahol galagonyabokrok (Crataegus mono- 
gyna) virágoztak. A befogott bogarakat Gödön ter
mészetes fényben, kartonpapírok között, átlátszó mű
anyag edényekben tartottuk, amelyek fedelét szellő
zést szolgáló lyukak borították. Itt többük párosodott 
is. Táplálékként almaszeleteket tettünk az edényekbe. 
2010. április 27-től 29-ig naponta 10:00 és 16:00 óra 
(UTC+2h) között minden egyes bogarat háromszor 
futtattunk egy tesztdobozban (3 .a - f  ábra).

A tesztdoboz egy lapos henger volt (magasság =10 
cm, átmérő = 60 cm), ami 6 sugárirányú főszektorból 
állt, amelyeket a mennyezetről lelógó függőleges fa
lak (26x10 cm) választottak el egymástól. A meny- 
nyezet (sugár = 30 cm) közepén egy 5 cm átmérőjű 
lyuk volt. Minden egyes főszektort két alszektorra 
osztott egy rövidebb (13x13 cm) függőleges fal. Min
den alszektor végén egy-egy függőleges fal volt, belső 
felén egy színes képpel (7,5x13 cm), amit egy cirku
láris polárszűrő fedett, s e szendvicset egy 2 mm vas
tag üveglap szorította a falhoz. Egy adott szektor bal, 
illetve jobb ablakában rendre egy BC (P-ZN/L-43186) 
és egy JC (P-ZN/R-12628) polárszűrő volt. A tesztdo
boz anyaga 5 mm vastag tejfehér áttetsző műanyag 
volt, ami a bejövő fényt teljesen depolarizálta. Egy 
adott kísérletben a tesztdoboz minden ablakában 
(6x2 = 12 db) ugyanolyan színes kép volt: a kísérlet 
1., 2. és 3. részében a képeken (1) egy galagonyavirá
gon (Crataegus monogyna) ülő Cetonia aurata (3 g  
ábrái), (2) galagonyavirágok és levelek (3-b ábra), és 
(3) egy virágzó galagonyabokor (3d ábra) szerepelt. 
A teszt előtt 6 órával a bogarakat áthelyeztük egy 
üres, áttetsző, fehér műanyag dobozba. A kísérlet 
során, ami egy gödi kertben szabad téren zajlott, a 
bogarakat egy vízszintes falap közepére helyeztük, 
letakartuk egy átlátszatlan hengerrel (átmérő = 4,5 
cm, magasság = 17 cm), amire aztán ráhelyeztük a 
tesztdobozt. A bogárindító henger tetejét a kísérletet 
végző személy a tenyerével takarta le 30 másodper
cig. Utána a hengert eltávolította és kezdetét vette a 
futtatás: (i) A kísérletben szereplő bogár (kezdetben a 
tesztdoboz közepén állva) a 6 főszektor bármelyikét 
választhatta, aminek irányába kezdett el mászni vagy

repülni, (ii) Minden főszektorban még választhatott a 
jobb, illetve bal oldali ablakok közül, amelyekben 
ugyanaz a kép volt egy BC és egy JC polárszűrő mö
gött. A bogár viselkedését a tesztdobozban a középen 
lévő kör alakú nyíláson át követtük nyomon. Mikor a 
bogár (mászással vagy repüléssel) elérte az ablakok 
valamelyikét egy adott főszektorban (20-200 másod
perc alatt), a kísérlet véget ért. Ekkor a bogarat eltá- 
volítottuk, az alul lévő falapot egy etil-alkoholos 
ronggyal letöröltük a szagnyomok eltüntetése céljá
ból. Minden futtatás a tesztdoboz véletlenszerű orien
tációjával történt, miáltal a soron következő bogár az 
előzőhöz képest elforgatott tesztdobozban került 
tesztelésre. Az egész kísérletet háromszor ismételtük 
meg (2010. április 27., 28., 29. 10:00-16:00) három 
különböző színes képpel a szektorok ablakaiban 
(3 g-i ábra). A kísérlet alatt néhány Cetonia elszö
kött, így a bogarak száma fokozatosan csökkent (N  = 
196, 141, 131 rendre az 1., 2. és 3. részkísérletben).

2010. június 30. és július 2. között az előbbi kísérlet 
első részét 100-100 Potosia cuprea, Anomala vitis és 
Anomala dubia szkarabeusszal ismételtük meg, 
amely bogarakat szagcsapdákkal fogtunk (lásd: 4. 
kísérlet), és a Cetonia auratához hasonló módon a 
laboratóriumban tartottunk. Számos példány pároso
dott a fogságban töltött idő alatt. E kísérletek a labora
tóriumban folytak a fehér függönyön át beszűrődő 
fény és lekapcsolt lámpák mellett. A tesztdoboz a 
labor közepén helyezkedett el, mind a 12 ablakában 
egy-egy virágzó galagonyabokrot ábrázoló színes 
fényképpel (3-i ábra).

A 3■ kísérletet a laboratóriumban végeztük 2010. 
július 3- és 8. között szagcsapdákkal (lásd: 4. kísérlet) 
fogott 100-100 Cetonia aurata, Potosia cuprea, Ano
mala vitis és Anomala dubia szkarabeusszal. A boga
rakat természetes fényben, kartonpapírok között, 
átlátszó műanyag edényekben tartottuk a laborató
riumban, ahol többük párosodott is. Táplálék gyanánt 
almaszeleteket adtunk nekik. A teszt előtt 6 órával a 
bogarakat áthelyeztük egy üres, áttetsző, fehér mű
anyag dobozba. Minden egyedet csak egyszer tesztel
tünk a 4. ábrán látható tesztdobozban.

A tesztdoboz három fő részből állt: (1) A választótér, 
ahol a bogár útvonalával kifejezésre juttatta választását 
(hossz = 20 cm, szélesség = 30 cm, magasság = 20 cm) 
és az indítóhely, ahonnan egy átlátszatlan henger (ma
gasság = 21 cm, átmérő = 4 cm) eltávolításával indult a 
teszt 30 másodperc várakozás után, ami alatt a bogár 
kicsit megnyugodott. A bogár egy vízszintes papírlapon 
közelíthette meg a választótér végén lévő két ablak 
valamelyikét, néha azonban odarepült. Minden egyes 
teszt után a papírlapot kicseréltük a szagnyomok eltün
tetése végett. A bogárindító henger eltávolítása után a 
doboz tetején levő kör alakú nyíláson át figyeltük a 
bogár viselkedését. Egy adott teszt akkor ért véget, 
amikor a bogár elérte a kis kartonfalat (szélesség = 14 
cm, magasság 1,5 cm) a választótér végén, ahol a jobb, 
illetve bal oldali, csaliként szolgáló szkarabeusztetemek 
térrésze volt. (2) A választótérből nyílt a vizuális ingere
ket tartalmazó jobb és bal oldali ingertérfél, amelyeket
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egy kis kartonlap határolt el a választótértől. A bal in
gertérfél (hossz = 21 cm, szélesség = 14,5 cm, magasság 
= 10 cm) gyakorlatilag üres volt, a szemközti falán egy 
kivehető kartonlappal. E kartonlapon egy nőstény és 
egy hím szkarabeusztetem volt fölragasztva abból a 
fajból, amivel éppen a kísérlet folyt. A vizuális inger 
szerepét játszó két szkarabeusztetemet négy fénydióda 
(két OSSV53E1A UV-kék LED 400 nm-es csúccsal a 
spektrumában és két 530XW8C fehér LED) világította 
meg a doboz mennyezetéről. (3) A jobb ingertérfél két 
részből állt: az alsó részben (hossz = 10 cm, szélesség =
14,5 cm, magasság = 10 cm) a vízszintessel 45°-os szö
get bezáró síktükör (13,5x14,5 cm) volt. A felső rész 
egy toronyból állt, aminek tetején egy ugyanolyan cse
rélhető kartonlap helyezkedett el a vizuális ingerként 
szolgáló szkarabeusztetem-párral, mint a bal oldalon. A 
jobb ingertérfelet a bal ingertérfélével egyező négy 
fény dióda világította meg a mennyezetről, a tükrön 
keresztül. A síktükör szerepe az volt, hogy a torony 
tetején levő szkarabeusztetemekről visszaverődő BCP- 
fényt JCP-fénnyé alakítsa át a spektrum megőrzésével. 
A síktükör 45°-os dőlésszögének köszönhetően a vá
lasztótérben tartózkodó élő bogár elé táruló látvány a 
jobb és bal ingertérfélben azonos volt. Az egyetlen kü
lönbséget a bal és jobb oldal között a szkarabeusztete
mekről visszaverődő fény polarizációjának BCP, illetve 
JCP volta jelentette (5. ábra).

E kísérlet alatt a bogarak két lehetőség közül vá
laszthattak: a bal ingertérfélbeli fajtárs szkarabeuszte
temeket, amelyekről BCP-fény verődött vissza, vagy 
pedig a jobb ingertérfél tükrében JCP-fényűnek lát
szódó fajtárs szkarabeusztetemeket. A tesztdoboz bar
na kartonpapírból állt, aminek belső felületét matt fe
hérre festettük, minimálisra csökkentve a fényvissza
verődésekből származó zavaró polarizációs jeleket a 
doboz belsejében. Mivel a vizuális csalitárgyakként 
szolgáló szkarabeusztetemek nem voltak teljesen egy
formák (apróbb méret-, szín-, fényesség- és anatómiai 
különbségek miatt), ezért minden 5. teszt után a jobb 
és bal kartonlapkára ragasztott szkarabeusztetem-párt 
fölcseréltük egymással (egy adott szkarabeuszfaj 100 
egyede esetén 100/5 = 20 csere történt).

A 4. kísérletben azt vizsgáltuk, hogy a szkarabeusz
tetemekről visszaverődő BCP-fény képes-e odacsalni 
a szabadban élő szkarabeuszokat. Két szagcsapdás 
kísérletet végeztünk, az elsőt Anomala vitis és Ano- 
mala dubia szkarabeuszokkal, a másodikat pedig 
Cetonia aurata bogarakkal. Az MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézetéből (NKI) származó CSALÓMON® 
VARb3 típusú szagcsapdákat használtunk (5. ábra), 
amelyek korábban már nagyon hatékonynak bizo
nyultak [11]. A kísérlet a következőkből állt: (A) a 
csapdák átlátszó műanyag tölcsérének belső falára 
szkarabeusztetemeket (Cetonia aurata, Anomala 
vitis: 8-8 darab, Anomala dubia: 10 darab) ragasztot
tunk (Super Bond, Henkel Ltd., Dublin). E bogártete
mek szagkibocsátásának kizárására -  a fölragasztásuk 
előtt -  5 percig hexán-fürdőbe helyeztük azokat. A 
szkarabeusztetemeket egymástól 1-2 cm távolságban 
ragasztottuk a tölcsér közepére. (B) Negatív kontroll

ként szkarabeusztetemek nélküli üres csapdákat he
lyeztünk ki. (C) Pozitív kontrollként szkarabeusztete
mek nélküli, de szintetikus vonzó szagokat kibocsátó 
csapdákat használtunk.

Vonzó szagok gyanánt a kereskedelemben is kap
ható CSALÓMON® szaganyagokat használtunk. Az 
Anomala-csapdák az Anomala vitis/dubia szexfero- 
monját árasztották ki, aminek köszönhetően csak hím 
Anomala szkarabeuszokat fogtak. A háromkompo- 
nensű virágillatot kibocsátó Cetowa-csapdák hím és 
nőstény Cetonia szkarabeuszokat fogtak közel 1:1 
arányban. Mindkét kísérleti elrendezés 3-3 egyforma 
blokkból állt, minden blokkban egymástól 10-15 m-re 
kihelyezett csapdákkal, a blokkok pedig 30-50 m 
távolságra voltak egymástól. A csapdákat hetente két
szer ürítettük. Az Anomala-csapdás kísérletet Halász
teleken, egy meggyfás gyümölcsöskertben végeztük 
2010. június 21. és 28. között. A csapdák a fák ágain 
függtek 1,5 m magasan. A Cetonia-csapdás kísérletet 
2010. június 10. és 25. között az MTA NKI budapesti 
Júlia majorjában végeztük egy tölgyerdő szélén, ahol 
főleg vadrózsák (Rosa canina) és galagonyák (Cra
taegus) fordultak elő. A csapdákat itt is a bokrok nap
sütötte ágaira függesztettük 1,5 m magasságban.

A z 5. és 6. kísérlet előkísérleteként megvizsgáltuk, 
hogy a tesztelt szkarabeuszok rendelkeznek-e pozitív 
fototaxissal. Ehhez a 6. kísérletben használt tesztdo
bozt használtuk azzal a módosítással, hogy az egyik 
ablakot eltakartuk egy fekete kartonlappal. Ekkor a 
bogarak egy sötét ablak és egy polarizálatlan fényt 
beengedő világos ablak közül választhattak. Az előkí- 
sérlet során véletlenszerűen változtattuk, hogy épp 
melyik oldal legyen sötét, illetve világos. Az 5. és 6. 
kísérletben csak azon bogarakat teszteltük, amelyek az 
előkísérletben a világos ablakot választották, pozitív 
polarotaxist mutatva (85-90%). Ezen előzetes tesztek 
megmutatták, hogy a fényerősség, a kísérleti doboz 
mérete és a bogarak állapota megfelelő volt az 5. és 6. 
kísérletbeli viselkedési jellemzők megfigyeléséhez.

A z  5. kísérletet a laboratóriumban végeztük 2011. 
június 15. és 30. között 100-100 Cetonia aurata, Poto- 
sia cuprea, Anomala vitis és Anomala dubia szkara
beusszal. Ekkor a 2. kísérletben használt tesztdobozt 
(3 a-c ábra) használtuk azon különbséggel, hogy 
minden főszektorban a bal ablakból BCP-fény, a jobb 
ablakból pedig a vízszintessel 45° polarizációszögű, 
teljesen lineárisan poláros fény szűrődött be ( 7. áb
ra). Minden ablakban egy virágzó galagonyabokor 
színes képe volt (3-i ábra), ami minden bal alszektor- 
ban egy BC polárszűrőn keresztül volt látható (a Z./4- 
es retarder lemez a bogár felé nézett, míg a lineáris 
polárszűrő a kép felőli oldalon volt), míg a jobb al- 
szektorban egy fordított BC polárszűrőn keresztül (a 
lineáris polárszűrő a bogár oldalán, a A./4-es retarder 
pedig a kép felőli oldalon). Ebben az elrendezésben a 
vizuális ingert mutató ablakok spektrális összetevői 
(intenzitás, szín) azonosak voltak, az egyetlen kü
lönbséget a polarizáció jelentette (BCP és teljesen 
lineárisan poláros). A további részletek a 2. kísérletéi
vel voltak azonosak.
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A 6. kísérletet 2011. július 1. és 15. között végeztük a 
laboratóriumban 100-100 Cetonia aurata, Potosia cup- 
rea, Anomala vitis és Anomala dubia szkarabeusszal. 
Egy egyetlen főszektoros tesztdobozt használtunk, ami
ben az egyik oldali ablakból BCP, míg a másik oldaliból 
polarizálatlan fény szűrődött be (8. ábra). Mindkét 
ablakban egy BC polárszűrő és egy fehér depolarizátor 
papírlap volt. A doboz belsejéből nézve az egyik olda
lon a BC polárszűrő volt elől, mögötte pedig a depola
rizátor. A másik oldalon ez az elrendezés fordított volt. 
így az ingerablakok spektrális összetevői (intenzitás, 
szín) azonosak voltak, az egyetlen különbséget a pola
rizáció jelentette (BCP és teljesen polarizálatlan). A 
kísérlet során az ablakok szűrőfedését véletlenszerűen 
cserélgettük. A doboz anyaga matt barna farostlemez 
volt, ami a belső fényvisszaverődésekből eredő zavaró 
poláros tükröződéseket kizárta. A további részletek a 2. 
kísérletéivel voltak azonosak.

Képalkotó polarimetria és visszaverődési spektru
mok: a laboratóriumban képalkotó polarimetriái mé
réseket végeztünk, aminek technikai részleteit [4] tar
talmazza. A következőket mértük: (i) Cetonia aurata, 
Potosia cuprea, Anomala vitis és Anomala dubia ki
tinpáncéljáról visszaverődő erősen BCP-fény ( l.a -d  
ábra), (ii) cirkulárisán polarizálatlan fény visszaverő
dése galagonya- és vadrózsalevelekről ( l.e ábra), 
valamint a vizsgált szkarabeuszok 12 további gazda
növényének leveleiről ( l . f  ábra). A bogarakat és le
veleket egy ablak fehér függönyén átszűrődő teljesen 
polarizálatlan fehér fény világította meg. A vizsgált 
szkarabeuszok kitinpáncéljának visszaverődési spekt
rumát egy, az ultraibolya és látható spektrumban mű
ködő üvegszálas spektrométerrel (Avaspec 2048/2) 
mértük polarizálatlan megvilágítás mellett [12],

A statisztikai elemzéseket a Statistica 7.0 (egyutas 
ANOVA és x2 teszt) és a StatView 4.01 (nem-parametri- 
kus Kruskal-Wallis-teszt) programokkal hajtottuk végre.
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A TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSZ ID. SZILY KÁLMÁN
Gazda István

Magyar Tudománytörténeti Intézet

A fizikaprofesszorként elismert id. Szily Kálmán 
(1838-1924) műegyetemi éveiben kezdett el foglal
kozni tudománytörténeti kérdésekkel és ilyen jellegű 
vizsgálódásainak korai eredményeit még a közremű
ködésével összeállított Műegyetemi Lapok 1876-1878- 
as évfolyamaiban tette közzé.

Kutatásai az első magyar nyelvű 
matematikakönyvről (1577)

Ezekben az években elsősorban matematikatörténeti 
kérdésekkel foglalkozott, igyekezett választ adni arra, 
hogy vajon melyik lehetett a legrégibb magyar mate
matikakönyv és azt mely összeállítások követték. Arra a 
következtetésre jutott, hogy az 1577-ben Debrecenben

GAZDA ISTVÁN: A TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSZ ID. SZILY KÁLMÁN

megjelent aritmetika a legrégibb magyar nyelvű mate
matikai kiadványunk, amelynek szerzője „úgy adta el 
kötetét”, hogy címlapjára ráírta, miszerint az Gemma 
Frisius nemzetközi hírű művének magyar változata. 
Szily azonban összevetette a magyar kiadást Frisiusé- 
val, s megállapította, hogy a debreceni kiadványnak 
nincs köze az idézett munkához, Frisius nevét azért 
írták a címoldalra, hogy a mű kelendőbb legyen. A kö
teten a szerző vagy fordító neve nem szerepel, így a 
matematikatörténészeknek azóta is sok gondot okoz, 
valójában mi lehet azon mű forrása, amelyet 1577-ben 
magyarított formában adtak közre Debrecenben.

Jelen sorok szerzőjének véleménye az, hogy való
színűleg egy lengyel munka magyar fordításáról van 
szó, hiszen akkoriban számos lengyel kalendáriumot 
fordítottak le magyarra, komoly kapcsolataink alakul
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tak ki a krakkói tudósokkal, sok magyar tanult az ottani 
egyetemen, és lényegében a nyomdászat tudományát is 
a krakkóiaktól vettük át. Valószínűnek tűnik tehát, 
hogy ez a mű is egy ottani kiadványra épül (az 1570-es 
évekből több lengyel nyelvű algebrát is ismerünk), 
hogy pontosan melyik volt az alap, azt majd az elkövet
kezendő évek kutatásai fogják tisztázni.

Elsőként ismertetett egy magyar szerző által 
latin nyelven írt matematikát 1499-ből

A hamburgi városi könyvtárban Hellebrant Árpád 
bibliográfus rátalált Magyarországi György mester 
1499-ben Deventerben megjelent latin nyelvű aritme
tikájára, amelyben egyebek között a magyar pénzne
mek átváltási táblázatát is közreadta a szerző, és más 
adatokból is következtetni lehetett arra, hogy magyar 
szakember munkájáról van szó. Hellebrant felhívta 
erre a munkára Szily figyelmét, aki azt az Akadémiai 
Értesítő 1893-as évfolyamában ismertette is. A mű első 
teljes hazai kiadását Szily Kálmán és munkatársa, Hel
ler Ágoston, az Akadémiai Könyvtár akkori vezetője 
1894-ben adta közre. Ezzel a művel Szily tovább tudta 
bővíteni a régi magyar aritmetikák sorát, hiszen az 
1577-es debreceni magyar nyelvű kiadásnál talált egy 
korábbi kiadványt is: az 1499-es latin nyelvű, magyar 
szerző által írt aritmetikát. Mindkét mű részletes ma
gyarázatokkal ellátott kiadását évtizedekkel később 
Hárs János matematikatanár készítette el, az 1499-es 
munka pedig 1965-ben ismét kiadatott Hollandiában, 
idehaza legutóbb Szabó Péter Gábor elemezte a mű
vet a Magyar Tudomány 2007-es évfolyamában.

Szily kutatásai Sipos Pál matematikus 
életművének feltárása érdekében
Szily a későbbi hazai kiadványokkal is foglalkozott, 
köztük a kolozsvári aritmetikával, majd a későbbi 
matematikusok életművének feltárására koncentrált. 
Utóbbiak sorában elsők között írt Sípos Pálról (1759— 
1816), a kiváló filozófusról és geométerről, akiről egy 
kicsit elfeledkeztek a magyar tudósok, miközben az 
egyik geometriai eredményét a nemzetközi szakiroda- 
lom számon tartotta.

Sipos Pál Erdélyben, majd Odera-Frankfurtban, 
Göttingenben és Bécsben tanult, 1805-től Sárospata
kon, 1810-től kezdődően pedig Tordoson tanított. Ő 
készítette el a sárospataki református kollégium mate
matika tantervét is. Tagja volt annak az erdélyi tudós 
körnek, amely 1814 táján egy komoly tudós társaságot 
igyekezett létrehozni, tervük nem vált valóra, de hoz
zájuk kötődve megindult egy értékes periodika Döb- 
rentei Gábor szerkesztésében, az Erdélyi Muzéum, 
aminek 1818-ig tíz száma jelent meg. Később Döbren- 
tei a tudós társasággal kapcsolatos terveket hasznosí
tani tudta Pest-Budán, amikor az 1830-as évek elejétől 
ő volt a Magyar Tudós Társaság, vagyis az Akadémia 
első főtitkára.

id. Szily Kálmán (1838-1924)

Sipos Pál hírnevét a berlini tudományos akadémia 
által kiadott és aranyéremmel jutalmazott matematikai 
dolgozata alapozta meg. Az ellipszis kerületének meg
határozására ma is kitűnő közelítő szerkesztési eljárása 
éppúgy elismerést érdemel, mint a körív tetszőleges 
arányban történő felosztására alkalmas izométernek 
nevezett, csigavonal (kochleoid) élű vonalzója.1 Ma
gyarországon ő használta először szögmérésre a ne
gyedkor tízes rendszerű törtrészeit, és trigonometrikus 
táblájának szerkezete egyedül álló a maga nemében. 
Mint filozófus Kanté s Fichte követője volt.

Szerencse, hogy Szily felhívta a figyelmet Sipos Pál 
munkásságára, mert erre építve a 20. században a két 
világháború közötti időszak legnevesebb magyar tu
dománytörténésze, Jelitai József mintaszerű monográ
fiát tudott összeállítani róla. Szily érdeme, hogy a tudós 
világ nem feledkezett meg Síposról, Jelitai pedig német- 
országi és hazai levéltári források alapján ezt az életmű
vet teljes részletességében feldolgozta és közreadta.

Szily Poggendorffról

Szily Kálmán tudománytörténeti kutatásaihoz a legfon
tosabb alapot a német Johann Christian Poggendorff 
nagy tudománytörténeti biobibliográfiája (1863) adta, 
amelyben számos olyan elfeledett magyar természettu
dósról olvashatott, akikkel a magyar kutatók korábban 
részletesebben nem foglalkoztak. Ez a lexikon minden

1 A kochleoid vonalzóról részletesen olvashatnak a következő 
írásban (a szerkesztő).
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európai nemzetnél igyekezett felfigyelni azokra, akik a 
reáltudományok valamely ágában emlékezetre méltót 
alkottak, elsősorban a 16-19- században. Szily egyik 
tanítványával együtt kijegyzetelte ezt a hatalmas, kétkö
tetes forrásmunkát, le is fordították a régi magyar tudó
sokra vonatkozó biográfiai adatokat, s mindezt 1871- 
ben közreadták a Természettudományi Közlönyben.

Czwittinger Dávid 1711-ben Frankfurtban megje
lent magyar vonatkozású könyvészete annyit már bi
zonyított, hogy fontos reáltudományi művek is meg
jelentek magyar szerzők tollából itthon és külföldön. 
A debreceni főorvos, Weszprémi István hihetetlen 
szorgalommal tárta fel a magyar orvosok által itthon 
és külföldön, önállóan vagy periodikákban közzétett 
publikációkat, más szakmák képviselői azonban nem 
követték példáját. Holott voltak itt fontos fizikák és 
matematikák, csillagászatok és botanikák, de azok 
feldolgozása még váratott magára.

A 19- század elején munkálkodó Sándor István a 
maga könyvesházában már szépen pótolta ezeket a 
hiányokat, amelyekről tudomást vett az irodalomtör
ténet-írás is, gondoljunk csak Toldy Ferenc irodalom- 
történeti áttekintései reáltudományi fejezeteire.

Ekkor lépett színre J. Ch. Poggendorff, aki arra vál
lalkozott, hogy -  az orvosokat leszámítva -  a reáltudo
mányok valamennyi múltbeli neves művelőjének rövid 
életrajzát és a publikációk lehetőleg teljes jegyzékét 
közreadja. Nem akármilyen feladatra vállalkozott ez a 
neves német szerkesztő, de feladatát becsületesen telje
sítette. Olyan magyar tudósokra is ráirányította a figyel
met, akikről előtte nemigen olvashattunk a hazai törté
neti irodalomban, nyilván azért nem, mert elsősorban 
külföldön publikáltak és műveiket is többnyire ott 
hasznosították. De szólt olyanokról is, akik külföldön 
tanultak, azután Magyarországra tértek vissza és egy
két publikációjuk később idehaza is megjelent.

Nézzük, mit is írt Szily Kálmán összefoglalásként 
Poggendorff nagy kézikönyvéről.

J . Ch. Poggendorff, az ’Annalen der Physik und 
Chemie’ sok érdemű szerkesztője 1863-ban egy nagy 
terjedelmű s rendkívül becses munkát bocsátott közre 
’Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Ge
schichte der exacten Wissenschaften, enthaltend 
Nachweisungen über Lebensverhältnisse und Leistun
gen von Mathematikern, Astronomen, Physikern, 
Chemikern, Mineralogen, Geologen usw. aller Völker 
und Zeiten’ cím alatt. E munkájában Poggendorff nem 
kevesebb mint 8447 természetbúvár életviszonyairól 
és tudományos működéséről közöl adatokat, a leghi
telesebb irodalmi forrásokat követve mindenütt, és 
figyelmét minden nép, minden kor természettudósai
ra kiterjesztve egyaránt. Poggendorff munkája valódi 
nemzetközi pantheon, melyben helyet foglalhat és 
kell hogy helyet foglaljon minden tudós, ki az exact 
természettudományok terén irodalmilag működött, 
akárhol ringatták is bölcsőjét, és akármely nyelven 
művelte is a természettudományt.

A Biographisch-Literarisches Handwörterbuch megje
lenése óta folyvást érdekelt megtudnom, mely arányban 
és mely tudósai által van Magyarország e pantheonban

képviselve. Egykori tanítványom, Gonda Béla műegyete
mi hallgató szíves közreműködésével kijegyeztünk a 192 
nyomatott ívre terjedő névtárból minden adatot, ami 
magyarországi vagy Magyarországban működött termé
szettudósra vonatkozik. E jegyzékből, melyet a Termé
szettudományi Közlöny egész terjedelmében fog közöl
ni, kitűnik, hogy a 8447 tudós közül 91 és így az egész
nek körülbelül egy század része magyarországi, de kitű
nik továbbá az is, hogy sok érdemes magyar tudós, kik
ről a jelenleg működő természettanárainknak még köz
tudomásuk van, hiányzik a gyűjteményből. E hiányért 
Poggendorff-ot legkevésbé sem lehet okolni. Az alább 
közölt kivonat eléggé meggyőzhet mindenkit, hogy ő a 
legnagyobb lelkiismeretességgel felhasználta a rendelke
zésére jutott forrásokat. Irodalmunk elszigeteltsége s 
bibliographiánk nem léte megmagyaráz mindent.

Szerencsére a baj olyan, hogy azon egy kis ügysze
retettel sokat lehet enyhíteni. A Biographisch-Literari
sches Handwörterbuch oly természetű munka, mely 
soha sem lesz, mert nem is lehet teljes és tökéletes. 
Bármily gonddal dolgozzák is ki az efféle lexicont, 
időjártával pótkötetre lesz szükség.

És éppen az a körülmény, hogy a Poggendorff-féle 
lexicon első pótkötetéhez már Európa-szerte gyűjtik az 
anyagot, indított bennünket e sorok közzétételére. Mint 
mondottuk, egy kis ügyszeretettel még kipótolhatnók a 
pótkötetben a törzsmunka észrevett hiányait. Irodalom
történészeink, a főiskolák és tanító-szerzetek szaktaná
rai, könyvtárnokai pár hó alatt összeadhatnák a szüksé
ges anyagot. A Természettudományi Közlöny szerkesz
tősége a legnagyobb örömmel közölni fog minden meg
bízható adatot, s a legnagyobb készséggel vállalkozik 
arra is, hogy a hozzá beküldött adatokat rendszeresen 
egybe állítva Poggendorff-nak kezeihez juttassa.

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy mi van meg a 
törzsmunkában, s hogy ehhez képest mi még a pót
landó. Evégből jónak látja a Természettudományi 
Közlöny szerkesztősége a fönnebb említett kivonatot 
egész terjedelmében közölni.

Az érdeklett tudománybarátokat végül arra kérjük, 
szíveskednének a birtokukban levő adatokat, bármily 
csekélyeknek látszassanak is, minden aggodalom nél
kül beküldeni. A világ is csak parányi részecsek össze
tételéből áll.” ( Természettudományi Közlöny, 1871)

De nézzük, hogy kik is azok a fizikatanárok, fizikai 
témákkal foglalkozó magyar szakemberek, akikről si
került adatokat gyűjtenie Poggendorffnak és akikről -  e 
gyűjtés alapján -  hírt adhatott 1871-ben Szily Kálmán:

Adányi András (1716-1795) -  Nagyszombatban, 
majd Esztergomban tanított, hittudor és bölcsész volt; 
1744-ben, majd 1755/56-ban az általános fizika téma
körében jelentek meg tankönyvei Nagyszombatban.

Ambschel Antal (1751—1821) — jezsuita, fizikatanár 
volt a laibachi líceumban, majd a bécsi egyetemen; 
Bécsben 1807-ben jelent meg hatkötetes fizikája; 
1807-től pozsonyi kanonok (a szlovák nyelvű kézi
könyvek születési évét 1746-ra teszik).

Buchholtz György (1688-1737) -  természettudomá
nyi észleletei a boroszlói tudós társaság évkönyveiben 
jelentek meg.
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Butschany (Bucsänyi) Mátyás (1731-1796) -  Göt- 
tingenben és Hamburgban dolgozott, az elektromos 
jelenségek kutatója volt; publikációi német kiadvá
nyokban jelentek meg.

Domin József Ferenc (1754-1819) -  a fizika pro
fesszora volt a pesti Tudományegyetemen; elsősorban 
az elektromosság orvosi alkalmazásaival foglalkozott.

Gabon Antal (1677-1735) -  Nagyszombatban böl
cseleti tanár volt, később Győrben, majd ismét Nagy
szombatban, azután Kassán tanított; Nagyszombatban 
fizikakönyve jelent meg 1717-ben.

Hadai Hadaly Károly (1743-1834) -  matematikát 
tanított Nagyszombatban, Győrben, Pécsett, Pozsony
ban, majd a felsőbb mennyiségtan tanára lett 1809- 
ben a pesti Tudományegyetemen; hidrotechnikával és 
mechanikával is foglalkozott.

Horváth Baptista János (1732-1799) -  a nagyszom
bati egyetem neves fizikaprofesszora volt, nagyszámú 
szakkönyv fűződik a nevéhez; aerosztatikával, statiká
val, mechanikával, hidraulikával is foglalkozott.

Jaszlinszky András (1715-1783) -  jezsuitaként taní
tott Nagyszombatban, ahol fizikai tankönyvei is meg
jelentek.

Klaus Mihály (1719-1792) -  fizikát tanított a bécsi 
Theresianumban, majd a bécsi egyetemen, később 
Nagyszombatban, Kassán, Pesten és Győrben; 1756- 
ban jelent meg kétkötetes fizikája Bécsben.

Lipsicz Mihály (1703—1766) — jezsuitaként tanított 
Grazban, Kolozsváron, Nagyszombatban, Kassán, Bu
dán, Zágrábban és Győrben; írt algebrát, statikát és 
csillagászatot.

Makó Pál, Kerek-Gedei (1723-1793) -  korának leg
jelesebb jezsuita matematikusa és fizikusa, a bécsi 
Theresianum tanára, a Budára került Tudományegye
tem igazgatója, királyi tanácsos; kora legnívósabb 
fizikai és matematikai tankönyveinek írója; közremű
ködött az 1777-es Ratio Educationis és az ahhoz kap
csolódó tankönyvek megírásában is.

Martinovics Ignác József (1755-1795) -  a lembergi 
egyetem tanára volt, később Pesten működött; nevé
hez számos tankönyv fűződik, köztük csillagászati, 
fizikai, kémiai és természetfilozófiai kötetek; a jakobi
nus per áldozata lett.

Matsko János Mátyás (1721-1796) -  matematikata
nár volt Rintelnben, majd Casselben; számos tanköny
ve és szakkönyve jelent meg a hidraulika, a mechani
ka és a csillagászat területéről.

Pankl (Pankel) Mátyás (1740-1798) -  jezsuitaként 
tanított a nagyszombati egyetemen, azt követően pe
dig Pozsonyban; fizikatanár volt, több szakkönyve is 
megjelent.

Radics Antal (1726-1773) -  jezsuitaként tanított 
Budán, majd Nagyszombatban; Boskovich természetfi
lozófiájáról Budán jelentetett meg könyvet, 1766-ban 
adta ki kétkötetes fizikáját, 1768-ban pedig egy há
romkötetes fizikát írt.

Reviczky Antal (1723-1781) -  jezsuitaként tanított 
Nagyszombatban, majd a pesti Tudományegyetemen; 
matematikai és fizikai tankönyve jelent meg az egye
tem kiadásában.

Sárváry Pál (1765-1846) -  a debreceni református 
kollégiumban tanított mennyiségtant, fizikát és filozó
fiát, több értékes szakkönyve jelent meg, de akkoriban 
ezeket Poggendorff még nem tudta jegyzékbe foglalni; 
Arany János róla írta Agg Simeon című költeményét.

Segner János András (1704-1777) -  orvosdoktor, 
fizikus, matematikus, kezdetben Debrecenben műkö
dött, majd Jénában, később Göttingenben, azután 
Halléban lett professzor; korának nemzetközi hírű 
tudósa lett, akinek a nevéhez nagyszámú publikáció 
kapcsolódik; legismertebb találmánya a Segner-kerék.

Szarka József (1764-1827) -  először Pécsett tanított 
fizikát, majd 1809-től a pesti Tudományegyetemen; 
több fizikai dolgozata ismeretes, ő adta ki 1807-ben 
Budán (posztumusz kötetként) Horváth János egyik 
fizikáját.

Szent-Ivány Márton (1633-1705) -  jezsuitaként 
tanított mennyiségtant és teológiát Nagyszombatban 
és a rend más iskoláiban; az 1689-től közreadott több
kötetes reáltudományi kézikönyve korának számos 
tudományát mutatja be, magas színvonalon.

Tomcsányi Ádám (1755-1831) — a pesti Tudomány- 
egyetemen a fizika professzora; az első magyarországi 
könyvet írta a galvanizmusról, Kitaibellel együtt köny
vet írt a móri földrengésről, több értékes fizikakönyve 
jelent meg.

Szily törekvései a Bolyaiak életművének 
megismertetése érdekében

Nem kis részben Szily Kálmánnak köszönhetjük, hogy 
felkarolta a Bolyaiak hazai és nemzetközi elismerteté
sének ügyét, az igazi kezdeményező azonban valószí
nűleg a Temesvárott született építész, Schmidt Ferenc 
volt. Nagy Ferenc kutatásaiból tudjuk (2003), hogy az 
építész édesapja, Schmidt Antal Temesvárott egykoron 
együtt dolgozott a hadmérnök Bolyai Jánossal. Egy 
francia kutató, Jules Hoüel 1867. február 15-én tőle kért 
adatokat Bolyai Jánosról, Hoüel ugyanis kézbe vette 
János 1832-es Appendixét, és azt korszakos dolgozat
nak találta, maid 1867-ben egy periodikában meg is je
lentette francia fordításban, Schmidt életrajzi kiegészí
tésével. 1868-ban az Appendix újabb francia kiadása 
már önálló kötetként látott napvilágot Párizsban.

Ettől kezdve lényegében már egyfajta folyamatos 
Bolyai-kutatásról számolhatunk be, sorra jönnek J. 
Hoüel, G. Battaglini, G. B. Halsted, J. Frischauf C. 
Spitz, S. Günther, R. Bonola, P. Stäckel, D. Hilbert, 
valamint Kürschák József Riesz Frigyes, Schlesinger 
Lajos, Réthy Mór, Szabó Péter és mások kutatási ered
ményei, szövegközlései.

Időközben Schmidt kezdeményezésére levél érke
zett külföldről Eötvös Józsefhez — javasolván a teljes 
Bolyai kéziratos hagyaték áttanulmányozását -  aki 
arról tudósította fiát, Lorándot is, 1869. július 9-én:

„A napokban levelet kaptam a római akadémia 
matematikus osztálya elnökétől, melynek örültem és 
elszomorodtam egyszerre, s melynek tartalmáról most 
sem tudom, büszkék legyünk-e reá, vagy piruljunk.

224 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 / 7 - 8



Az elnök tudósít, hogy ugyanezen postával Bolyai 
Jánosnak és Farkasnak Rómában kijött olasz biográ
fiáját [küldi], hozzá egy Párizsban s egy Bordeaux-ban 
kijött biográfikus ismertetést, melyhez Bolyai János
nak a paralellák teóriájáról írt kisebb munkája szinte 
fordításba csatoltatott.

Ezen munka 834-ben jött ki németül [latinul], s állí
tólag, a római tudósnak nézete szerint, a legnagyobb, 
mi a matematika körében e század alatt történt. Bolyai 
munkáját csak Gauss ismerte, kivel Bolyai János apja, 
Farkas, a dolgozatot közié, és ki annak következtében 
egy hasontartalmú dolgozatát, melyen 35 évig dolgo
zott, eldobta, miután a kérdés, melyet ő megfejteni 
akart, Bolyai által megoldatott. Csak Gauss korresz- 
pondenciájából, mely 59-ben kiadatott, lettek figyel
messé a tudósok Bolyaira, s miután róla egy mérnök 
ismerőse által cikk jelent meg Grunertban, nagy ne
hézséggel megszereztek végre egy példányt, mely 
most olasz és francia fordításban megjelent, és a leg
nagyobb szenzációt csinálja a matematikusok között.

Buoncompagni csak azért fordult hozzám, mert 
biztos tudomást szerezvén, hogy a két Bolyai iromá
nyai Marosvásárhelyen vannak, három év óta mind ő, 
mind a bordeaux-i és párizsi akadémiák tízszer írtak a 
marosvásárhelyi kollégiumhoz, de még választ sem 
kaphattak, s most -  meg lévén győződve, hogy ilyen 
lángész irományai közt sok becses jegyzet lesz —, 
azért fordulnak hozzám, hogy az irományokra keze
met tegyem, s azoknak érdemes részét vagy az akadé
miánál adjam ki, vagy nekik engedjem át kiadás vé
gett. -  És ezen ember soha nem volt akadémikus, 
Erdélyben félbolondnak tartatott, s míg Gauss vele 
éveken át levelezett, Ausztriában mint genie-hadnagy 
penzionáltatott; s ha örülünk, hogy nagy matemati
kust adtunk a világnak: lehet-e rosszabb bizonysága 
barbarizmusunknak?”

Lényegében ez a levél indította el Magyarországon a 
Bolyai János-kutatást, s ezek sorában kéziratai átvizsgá
lását. Bolyai kéziratos hagyatékát 1869-ben Pestre szál
lították, ahol megkezdték annak áttanulmányozását, a 
munka hosszú éveket vett igénybe. (Szily 1871-ben 
cikket írt a Természettudományi Közlönyben Báró Eöt
vös József és a természettudományok címmel).

1877-ben Schmidt azt javasolta az Akadémiának, 
tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a Bolyai 
Farkas- Gauss levelezés másolatai eljussanak az Aka
démiára, mert így mód nyílna a kettejük között folyta
tott levelezés hazai kiadására. Az Akadémia el is járt 
az ügyben, s ezt az eseménysort 1878-ban Szily rész
letesen ismertette a Műegyetemi Lapokban. (A máso
latok csak 1896-ban érkeztek meg Schmidt Ferenchez, 
tegyük hozzá, hogy a Gauss által Bolyai Farkasnak írt 
levelek eredetijét már 1856-ban átadta a német szak
embereknek a Gauss-archívum számára Bolyai Far
kas, így ezek másolatait is csak négy évtizedre rá kap
tuk vissza.)

1884-ben Szily Bolyai János testvérével, Bolyai 
Gergellyel folytatott levelezése alapján igyekszik új 
adatokkal gazdagítani a Bolyai Farkas biográfiát, ezt 
először előadás formájában összegezte az Akadémián
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1884. október 20-án, majd megjelentette a Természet- 
tudományi Közlönyben, valamint az MTA egyik leg
elismertebb periodikájában, az Értekezések a m a te 
matikai tudományok köréből című folyóiratban. En
nél a periodikánál egy-egy értekezés egyben egy ön
álló kiadványt is jelentett.

1885-ben bukkant rá Schmidt Ferenc arra az érté
kes temesvári levélre, amelyet János 1823-ban vetett 
papírra Temesvárott, s amelyben hírt adott arról, hogy 
geometriája segítségével egy új, más világot teremtett. 
Magát a levelet -  Schmidt kérésére -  Szily mutatta be 
elsőként az 1887. április 14-i akadémiai ülésen, majd 
annak főbb részleteit három helyen is közreadta: az 
MTA egyik folyóiratában, a Mathematikai és Termé
szettudományi Értesítőben, azután annak német nyel
vű változatában, valamint a közreműködésével szer
kesztett Természettudományi Közlönyben, utóbbi a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat ismert 
folyóirata volt. (A levél első teljes szövegközlésére 
csak 1902-ben került sor, amint azt Kiss Csongor kuta
tásaiból tudjuk.)

Szily kutatásaival párhuzamosan 1886-ban a ko
lozsvári matematikaprofesszor, Brassai Sámuel közre
adta Bolyai Farkasról írott nagy emlékbeszédét az 
Erdélyi Múzeum-egylet egyik periodikájában. (Ké
sőbb posztumusz közlésként jelent meg 1898-ban a 
konzervatív tudósként számon tartott Brassai A XI. 
axióma című dolgozata, a nem-euklideszi szemlélet- 
mód bírálataként.)

1887-ben Koncz József, a marosvásárhelyi Refor
mátus Kollégium tudós könyvtárosa megírta a kollé
gium és az ahhoz tartozó nyomda történetét, mindkét 
munkában számos értékes adat olvasható Bolyai Far
kasról és Jánosról is, sőt néhány fontos Bolyai Farkas 
kézirat is az ő közlésében jelent meg első alkalommal. 
Szily -  Bolyai Gergely jóvoltából -  1887-ben mutatta 
be az Akadémián a Bolyai Farkasról készült értékes, 
1844-45-ben készült festményt.

Szily 1889 és 1905 között az MTA főtitkára volt és vele 
párhuzamosan Eötvös Loránd töltötte be az elnöki 
posztot. Ezekben az években mindketten sokat tettek 
annak érdekében, hogy megismertessék a világgal 
mind Bolyai Farkas, mind Bolyai János életművét. 
Nézzük mindezt adatszerűén, időrendben.

Erdélyben elsők között emlékezett Bolyai János élet
művére a Kemény Zsigmond Társaság (1896. novem
ber 22-én), s ehhez kapcsolódóan 1896-ban a Maros
vásárhelyi Füzetekben megjelent Bedőházi János Bo
lyai Farkasról írt dolgozata, a következő évben pedig A 
két Bolyai című négy és félszáz oldalas monográfiája. 
Bedőházi munkája nem hibátlan, néhányszor igencsak 
félrevezető legendákra épít, de könyve végül is alapot 
adott a további kutatásokhoz.

Ennél talán fontosabb volt, hogy Schmidt Ferenc épí
tész kezdeményezésére (és költségén) Suták József ta
nát úr fordításában 1897-ben megjelent Bolyai Jánosnak 
a tér tudományáról írt, egykoron latin nyelven megjelent 
munkája magyar fordítása. A kötethez Suták írt szaktu
dományi előszót, Schmidt pedig Bolyai János életrajzát
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zát adta közre. Ugyanebben az évben Rados Ignác is 
lefordította az Appendixei, ami az Eötvös Loránd kezde
ményezésére megindított Mathematikai és Physikai 
Lapokban, a Fizikai Szemle elődjében jelent meg.

A német matematikus, Paul Stäckel 1897-ben is el
kezdett foglalkozni a Bolyai-Gauss-levelezés feldol
gozásával, amelynek eredményeként 1899-re realizá
lódott Szily korábbi óhaja: megjelent német és magyar 
előszóval, két különböző kiadásban a Bolyai Farkas -  
Gauss levelezés (a művet Schmidt Ferenc és Paul 
Stäckel együtt állította össze és látta el jegyzetekkel, 
az egyik kiadás Lipcsében jelent meg, a másik az Aka
démia gondozásában, Budapesten). Ezek a művek a 
Bolyai Farkas-kutatás kiemelkedő darabjai.

Szily Kálmán továbbra is támogatta a két Bolyaira 
vonatkozó kutatásokat, s segített abban, hogy 1897- 
ben meginduljon az Akadémia költségén Bolyai Far
kas Tentamen]ének és Bolyai János Appendixének 
díszkiadása. A két művet az Akadémia három kötet
ben jelentette meg, König Gyula, Réthy Mór és Tötös- 
sy Béla szöveggondozó munkájának köszönhetően. A 
zárókötet 1904-ben került ki a sajtó alól.

Szily akadémiai főtitkárként segített abban is, hogy 
a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben 
napvilágot lásson magyar fordításban Paul Stäckel A 
képzetes számok elmélete Bolyai János hátrahagyott

A K 0C H LE0ID  VONALZÓ

A kör négyszögesítése az eleve kilátástalan törekvés 
szinonimája. Kissé tárgyszerűbben: a klasszikus kör- 
zős-vonalzós (euklideszi) szerkesztésekkel nem ál
lítható elő olyan négyzet, amelynek területe, avagy 
kerülete egy adott kör területével (kerületével) 
egyezik.

Tehát egy tetszőleges körívvel egyező hosszúságú 
egyenes szakasz sem szerkeszthető.

Az elvi korlátokba ütköző, többé-kevés közismert 
szerkesztési feladatok nagyrészt az antik görög geo
metriából származnak. A szögharmadolás, kockaket
tőzés stb. feladatok azonban valamilyen különleges 
geometriai eszköz segítségével megoldhatók.

A magyar matematikai irodalom gyöngyszeme, Sző
kefalvi Nagy Gyula A geometriai szerkesztések elmélete 
című kötete (Akadémiai Kiadó, Bp., 1968) nagyszerű 
bevezetést ad e tárgykörbe.

Az euklideszi eszközökkel nem szerkeszthetőség 
szabatos bizonyításai mellett különösen érdekesek a 
feladatok megoldását más úton biztosító, különleges 
vonalzók és csuklós mechanizmusok.

A matematikatörténet méltatlanul feledett tudósa, 
Sipos Pál (1759-1816) kochleoid vonalzója1 a körív

1 A különleges vonalzót a szakirodalom izométerként is említi.

irataiban című dolgozata (1899), valamint A nem 
euklidikus geometria története Bolyai János hátraha
gyott irataiban című publikációja (1900).

Bolyai János születésének 100. évfordulójára (1902) 
több megemlékezést is szerveztek, az egyik legkiemel
kedőbb a kolozsvári volt, amelyre csak 1903- január 15- 
én kerülhetett sor, s amelyről emlékkötet is megjelent. 
Önálló közleményként is megjelent Eötvös Loránd, a 
Magyar Tudományos Akadémiát a kolozsvári ünnepsé
gen képviselő tudós emlékbeszéde. Természetesen Ma
rosvásárhelyen is rendeztek emlékünnepséget.

Szily Eötvös Loránddal, az Akadémia elnökével 
közösen jelentette be 1903-ban az akadémiai Bolyai- 
díj megalapítását, mégpedig a kolozsvári Bolyai-cen- 
tenáriumi ünnepségen. A díjat első alkalommal 1905- 
ben adták át, az első kitüntetett H. Poincaré lett. Szily 
a későbbi években már nem főtitkárként, hanem az 
Akadémia főkönyvtárosaként működött, továbbra is 
folytatott tudománytörténeti kutatásokat, a Bolyai- 
témában pedig 1914-ben jelentette meg Bolyai Farkas 
törekvései az erdészi pályára című dolgozatát.

Ezek voltak tehát id. Szily Kálmán műegyetemi fizi
kaprofesszor, majd akadémiai főtitkár legfontosabb 
természettudomány-történeti kutatásai, nem szólván a 
természettudományi szaknyelv múltjára vonatkozó 
vizsgálatairól.

Laczik Bálint
BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék

Lakos Péter
Gravitás 2000 Kft.

„kiegyenesítésének” (rektifikálásának) igen ötletes 
eszköze.

Sipos Pál életútját és munkásságát az [1-4] források 
részletesen ismertetik. A kochleoid görbe rövid leírása 
az [51, a jelen cikkhez kapcsolódó, működő Maple 
worksheet a [6] Internet-oldalon található.

A k paraméterű kochleoidot2 azon k = AP0 hosszúságú 
körívek P0, ..., P„ ..., Pm, ... végpontjai alkotják, ame
lyek közös kezdőpontja A, és az A pontbeli közös érintő
jük az A és P0 pontokra fektetett egyenes (1. ábra).

Az AP ív középpontja O, sugara OA = OP = R. Jelöl
je tp az A csúcsú, a Pés P0 pontokon átmenő szárakkal 
definiált szöget. Az AP húr hossza a húr Q felezőpont
jával szerkesztett AQO és QPO (az OQ egyenesre tü
körszimmetrikus) derékszögű háromszögek alapján 
AP = 2Psincp. (Az O csúcspontú, az A és Q pontokon 
átmenő szárakkal definiált szög -  a megfelelő szög
szárak merőlegessége okán -  nyilvánvalóan cp.)

Az AP ív hossza 2Pcp = k, azaz

2 A görbe neve a latin cochlea = éticsiga, illetve csigaház kifeje
zésből származik [7].
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tehát az AP húr hossza

AP = A Ä
9

Az R —> oo ív határalakzata a k hosszúságú AP0 sza
kasz, a P —» A határalakzat az

sugarú (az 2. ábrán b-val jelölt, Oh középpontú) kör.
Az O középpontú AS körív hosszával megegyező 

AT szakasz szerkesztése a 2. ábra szerint történik.
1. A kochleoid cp = 0 paraméterű AS polársugarát 

érintőként a rektifikálandó AB körív A kezdőpontjá
hoz illesztjük.

2. Megszerkesztjük az AB húrt. A húr a kochleoidot 
a P pontban metszi. (A kochleoid P ponthoz tartozó 
polárszöge cp.)

3. A P pontot összekötjük a kochleoid S kezdő 
pontjával.

4. A körív 22 pontján át megszerkesztjük a PS sza
kasszal párhuzamos e egyenest, amely az A és S pon
tokon átmenő egyenest a Tpontban metszi.

Az APtávolság éppen az AB körív keresett hosszá
val egyezik meg.

A szerkesztés helyessége könnyen igazolható.
Az AB körív O középpontjából az AB húrra állított 

merőleges a húrt a Q pontban metszi. Az OQ szakasz 
az AB ív középponti szögét felezi. Az AB ív közép
ponti szöge 2cp, hiszen a kör OA sugara merőleges az 
APegyenesre, az AB húr pedig OQ-ra.

2. ábra. Körív rektifikálása adott kochleoid segítségével.

Az AQ = QB fél húrhossz az AQO (avagy a tükör
szimmetrikus QBO) derékszögű háromszögekből AQ 
= QB = Psincp, a teljes húrhossz tehát AB = 2Psin<p.

A kochleoid AP sugara

AP =
9

Az A csúcspontú, AP, illetve AT szárakkal adódó tp 
szöget a párhuzamos AS és BT szakaszokkal metszve az

AT = AB 
AS AP

arány adódik, tehát

AT = AS AB
AP'

Figyelembe véve, hogy AS = k, AT = 2Pcp éppen az R 
sugarú, 2cp középponti szögű körív elvileg pontos 
hossza.

Sipos Pál a kochleoiddal végezhető szerkesztést is 
tárgyaló dolgozatát 1795-ben a Berlini Tudományos 
Akadémia aranyéremmel díjazta. Sipos 1796-ban a Bécs- 
ben megjelenő Magyar Hírmondó ban közreadott hirde
téssel matematikai instrumentuma megvásárlására előfi
zetőket próbált gyűjteni. A kochleoid vonalzók (az egy
korú szöveg szerint) „...egyforma magassággal fognak 
készíttetni rézből, és mindegyik külön-külön kapsulá- 
ban lészen; a nyomtatásban kiadandó magyarázat vagy 
utasítás is mindegyik mellé lesz adva német nyelven. 
Egy darabnak a hozzá tartozó készülettel együtt az ára 
tétetett 4 forint 30 krajtzárra.”

Sajnos -  megannyi kutatás ellenére -  sem sikerült 
kideríteni, egyáltalán készültek-e vonalzók?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem Gyártástudomány és -technológia Tanszékén elké
szítettük a kochleoid vonalzó néhány mintapéldányát.

A kézi szerkesztési pontosság (-0,03 mm) biztosítá
sához a kochleoidpontok alkalmas száma szükséges. 
A görbe

p = fesin(P (1 )
9

polár egyenletéből képzett

(  Xcostp _ sintp
9 9

(2)

deriválttal a görbe ívhossza a 0 < (p < 7t tartományban.

L = r/cp. ( 3 )

A k = AS = 140 mm értéket felvéve, a (3) ívhossz L = 
316,9842432 mm, n =10000 görbepontra a szomszé
dos pontok közötti

A = — = 0,032 mm 
n

állandó ívtávolság adódik.
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1. ábra. A kochleoid görbe sajátosságai.



Az egyenletes távolságokban felvett görbepontok 
koordinátáit a 5,, S2, ..., 8„ 8„ szögparamétereknél
határoztuk meg, ahol a 8, értékek (/=  1, 2, . .. ,« )  az

fA - J
í  -\ v 
Ify P

df.p. (4)

alakú egyenletek numerikus megoldásai. A pontok 
Descartes-koordinátái:

sinS
xt = k g ■ cos8., 

sin8
y, =  ^ - ö — sin S ,..

(5) 3. áfcra. Az elkészült kochleoid vonalzó.

Irodalom

A kochleoid görbe 10000 pontjának koordinátáit a 
Maple 12 szimbolikus matematikai rendszerrel számí
tottuk, majd az alakzat pontláncát DXF formátumban 
állítottuk elő. A megmunkálás CNC-programját a Mas- 
tercam X2-es CAM-rendszer segítségével készítettük 
el (3- ábra).

Aligha remélhetjük, hogy a geometria oktatásához 
nélkülözhetetlen lesz e kedves kis eszköz. Úgy érez
zük azonban, hogy elkészítésével és elméleti hátteré
nek közreadásával múltunk egy méltatlanul feledett 
tudós nagysága előtt tiszteleghetünk.

1. Woyciechowsky-Jelitai József: Sipos Pál élete és matematikai 
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4. Weszely Tibor: A magyar matematika első aranyérmese, Sipos 
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5. http://mathworld.wolfram.com/Cochleoid.html
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7. Finály H.: A latin nyelv szótára. Franklin Társulat, Budapest, 

1884.

AZ ORVOSI FIZIKA KIALAKULÁSA BUDAPESTEN
Fonyó Attila

SOTE Élettani Intézet

Az MTA mai centenáriumi megemlékezésén voltakép
pen csak kevés jogcímem van a megszólalásra. Ezek 
közül az első, hogy amikor az Orvosi Fizikai Intézet 
létesült -  még orvostanhallgató koromban az Élettani 
Intézet tagjaként -  ott voltam az Esterházy utca, a mai 
Puskin utca 9-ben, és szomszédként szemlélője a kez
deteknek. Ilyenek ma már nagyon kevesen vagyunk. 
A másik, hogy évtizedekkel később, amikor 1981-ben 
már az Élettani Intézet igazgatójaként visszatértem a 
Puskin utcai épületbe, nemcsak fizikai közelségbe 
kerültünk egymással Tarján professzorral. Engem, 
mint „fiatal” tanszékvezetőt -  54 évesen -  nem nyo
masztott többé a köztünk lévő, tizenöt évnyi korkü
lönbség — akkor mertem először visszategezni -, gya
kori látogatója lettem a tőlem mindössze egyetlen 
emeletnyi távolságban lévő, 1982-től már nyugalomba 
vonult Professzornak. Élete végéig gyakran, olykor 
még az épületen kívül is találkozgattunk, és ő ilyen
kor sok mindent elmondott a múltról, amiről hihetet
lenül sokat tudott. Még egy összekötő kapocs fedez-

Megemlékezés a Magyar Tudományos Akadémián, Tarján Imre pro
fesszor centenáriumán, 2012. május 10-én.

hető fel közöttünk: ő 1959-63 között, magam pedig 
1985-91 között voltam a többször nevet változtatott 
Egyetem Orvostudományi Karának dékánja, így eb
ben a tárgykörben is volt mit megbeszélnünk.

A következő percekben arról beszélek, hogy mi
lyen körülmények között létesült 1947-48-ban az  
Orvosi Fizikai Intézet és hogyan kapcsolódott létesí
tése az Orvosi Vegytani Intézetéhez.

1945-ben megjósolható változások kezdődtek a 
magyar felsőoktatásban. Az orvosi felsőoktatást ille
tően két nevet kell említenem, Szent-Györgyi Alber
tét, akinek nevét mindenki ismeri, és Ernst Jenőét, 
akinek neve Pécsen kívül kezd feledésbe merülni. 
Mindketten — különböző módokon -  induktív szere
pet játszottak a budapesti Orvosi Fizikai Intézet meg
alapításában.

Szent-Györgyi szegedi professzorként az ostromot 
illegalitásban Budapesten vészelte át. Szakmai múltja, 
Nobel-díja és közéleti szereplése alapján mindenki 
természetesnek tartotta, hogy Budapesten a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán ő 
lett a Biokémiai Intézet igazgatója -  ezzel a meglévő 
intézet újjáélesztője -  és a főbb változások Spiritus
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rectora. (Magam az 1946/47-es tanév első félévében 
névleg őt hallgattam, a Biokémia akkor egy féléves 
tárgy volt vizsgakötelezettség nélkül. Szent-Györgyi 
az első előadást követően még kétV] előadást tartott, 
az összes többit Laky Kálmánra bízta.) Szent-Györgyi 
Szegeden az Orvoskar Orvosi Kémiai Intézetének 
igazgatója volt, így Budapesten is a kémia és a felíve
lő biokémia tanítása állt közel érdeklődéséhez.

Budapesten az orvostanhallgatók az akkor még 
egységes Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész
karán -  ebből vált le később a TTK -  a vegyészhallga
tókkal együtt hallgattak kémiát és végeztek analitikai 
gyakorlatokat. Szent-Györgyi 1945 októberében az 
első Tanácsülések egyikén javasolta, hogy az Orvos
karon belül létesüljön egy-egy önálló Orvos-Kémiai és 
Orvosi Fizikai tanszék. Látható, hogy Szent-Györgyi 
reformtervei túlmutattak a vegytan tanításán, megje
lent az orvosi fizika gondolata is.

1947-ig tartott, hogy kormányhatározat rendelkezzék 
az Orvosi Vegytani Intézet és az Orvosi Fizikai Intézet 
megalapításáról. 1948-tól már mindkét új intézet az 
addig csak az Élettani, a Biokémiai és a Közegészségta
ni Intézeteknek helyet adó Puskin utca 9- szám alatti 
orvoskari épületben működött. A Közegészségtani Inté
zet addigra kiköltözött a Mária utcába, és a régi épület
re egy további emeletet húztak (ma is ott éktelenke
dik). Ez a szimbiózisnak is nevezhető felállás egészen 
2008-ig, az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) 
megnyitásáig tartósnak bizonyult.

A de facto 1948-ban -  már Szent-Györgyi távozása 
után -  létesült önálló Orvosi Vegytani Intézet alapító 
igazgatója Straub F. Brúnó lett, akit ebben a körben 
nem kell bemutatnom; rangjától és címeitől függetlenül 
is nagy egyéniség volt. Straub egyébként egyike volt 
azoknak a keveseknek, akik az 1940-es évek elején 
„biokémiai doktorátust” szereztek, ehhez részben az or
vosképzés, részben a vegyészképzés alaptárgyait vet
ték fel. Az új intézet orvosokkal és vegyészekkel kémiát 
tanított, de elsőrendű biokémiai kutatásokat végzett. 
(Többek között itt fektették le 1949 és 1952 között az 
aktív iontranszport biokémiájának alapjait.)

Az Orvosi Fizikai Intézet első igazgatójának kiválasz
tása -  összehasonlítva Straub F. Brúnóval -  nem bizo
nyult telitalálatnak. Ernst Jenő, aki korábban Szent- 
Györgyi szegedi intézetében kutatta az izomösszehúzó
dást, Pécsett 1945-ben már az orvoskarhoz tartozó Bio
fizikai Intézetet alapított. Ő volt, aki Szent-Györgyivel 
együtt szorgalmazta, hogy az orvostanhallgatóknak Bu
dapesten is egy újonnan szervezendő Orvosi Fizikai Inté
zet tanítsa az adaptált fizikát. Ernst régebben együtt dol
gozott Koczkás Gyulával, aki matematika-fizika szakos 
tanár, repülőtiszt, 1944-ben, mint ellenálló a sopronkőhi
dai fegyház fogja volt, így a politikailag erősen exponált 
Ernst számára elfogadhatónak tűnt. így Koczkás Gyula 
kapott megbízást az új intézet megszervezésére.

Az Orvosi Fizikai Intézet felett rövidesen viharfel
hők jelentek meg. 1948-49-et írtunk, a berendezkedő 
hatalom minden egyetemi intézetben biztosítani kí
vánta a politikai lojalitást. Az új Orvosi Fizikai Intézet
ben részben politikai alapon kiválasztott fiatal egyete

mistákat helyeztek el. Közülük néhányan az akkori 
hiszterizált légkörnek megfelelően megkezdték az 
„osztályharcot”, megkeresték az „ellenséget”, meg is 
találták Koczkás Gyula személyében, aki sajnos part
ner volt a konfrontációban. Mindezek ezt a kezdő, 
jobb sorsra érdemes kis intézetet előbb harcmezővé, 
majd romhalmazzá változtatták.

1950-re az orvoskari vezetés -  vagy ma kideríthe
tetlen felsőbb szerv -  kényszerűségből változtatásra 
határozta el magát. Feltehető, hogy a változtatásban 
szerepet játszott az akkori dékán, Gegesi Kis Pál, de 
nyilván kellett hozzá a politikai hatalom beleegyezése 
is. A koreográfia az akkori korra jellemzően alakult: 
szinkronizáltan mentették fel és helyezték át az Or
szágos Sugárfizikai Intézetbe Koczkás Gyulát és azon
nali hatállyal került honvédségi kutatóintézetbe a he
lyi „osztályharc” exponense, az intézeti pártmegbízott. 
(Nemsokára meghalt, nevét kegyeleti okból nem em
lítem.) A hangadó „ifjútörökök” rövidesen kikoptak az 
intézetből, akik pedig kevéssé vettek részt a küzdel
mekben és szakmailag értek valamit, a továbbiakban 
megtalálták helyüket az Intézetben.

Kockás távozása után jelent meg az intézetben egy 
fiatal, 38 éves fizikus, Gyulay Zoltán egykori munka
társa, egy ideig középiskolai tanárként, akkor éppen a 
budapesti Pedagógiai Főiskola tanszékvezető tanára
ként működő Tarján Imre, aki az Eötvös Kollégium 
egykori tagjaként magával hozta nem csak a szakma 
mindenek feletti tiszteletét, az igényességet, hanem a 
Kollégium felépítéséből adódóan az értelmiségi sok
oldalúságot, a széleskörű műveltséget. A jelen lévők 
közül talán még vannak, akik tudják, hogy a Kollé
giumban egymás mellett éltek a „filoszok” és a „dögé- 
szek”, azaz akik nem tartoztak a filoszok nemesebb 
rendjébe. Tarján professzor onnan hozta humán mű
veltségét, a mások iránti kivételes toleranciát, a nyu
godt érvelést. A mindenki iránti korlátlan udvariasság 
már inkább veleszületett tulajdonsága lehetett.

Tarjánnak az Intézetbe való kerülésekor jóformán a 
nulláról kellett kezdenie. Legelső feladata az oktatási 
rend kialakítása volt. A tárgy neve akkor Orvosi fizika, 
országszerte kialakulatlan tartalommal. 1948-ig a Páz
mány Péter Tudományegyetem bölcsészkarának Fizikai 
Intézetében tanították és vizsgáztatták a Kísérleti fiz i
kái. Ekkor Eötvös Loránd egykori munkatársa, Rybár 
István vezette a tanszéket, aki minden előadást saját 
maga tartott, lényegében megismételte a középiskolai 
tananyagot és magamnak friss érettségimmel nagyon 
kevés tanulással sem okozott gondot a szigorlat letéte
le. Ez a vonal követhetetlen volt. Pécsett Ernst Jenő 
professzor Biofizika címmel hirdette meg kollégiumát. 
Ernst professzornak nagy intelligenciája mellett külö
nös nézetei is voltak, ezeket a Magyar Élettani Társaság 
Vándorgyűlésein, továbbá a Bevezetés a biofizikába 
című könyvében nyomon lehet követni. Ez sem tűnt 
járható útnak. Az Orvosi fizika budapesti önálló profilja 
lassan és megfontoltan alakult ki, elhagyva a középis
kolai fizika ismétlését, beépítve a fizika orvosi vonatko
zásait, továbbá fokról fokra a biofizika egyes elemeit. 
(Kisebb csöndes súrlódásokra adott alkalmat az anyag
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szerkezet tanítása, amit akkor egy ideig az Orvosi Ké
miai Intézet is magának vindikált, a vita azonban magá
tól elhalt.) Minthogy csak a kezdetekről számolok be, 
nem említem a folyamatos fejlődést, az Orvosi fizika  át
alakulását Biofizikává, erről a további előadók minden 
bizonnyal beszámolnak.

Az átvételkor az Intézetben nem álltak rendelkezésre 
megfelelő kvalifikációjú oktatók. Az új professzor régi 
kipróbált tanártársait hozta magával, bölcs, lehiggadt, 
pedagógusi kvalitásokkal rendelkező embereket, mint 
Turcsányi Györgyöt, Újhelyi Sándort, Tamás Gyulát, 
Tarnóczy Tamást, akikhez később az akkor még fiatal 
Voszka Rudolf majd Nagy János csatlakozott. A régi 
intézetből -  úgy emlékszem -  igazán egy valaki maradt 
meg, Sieglerné Somló Ágnes, aki egy KFKI-intermezzo 
után tért később vissza az anyaintézetbe, ahol korai 
haláláig dolgozott. Egy további alapító tag Karsainé 
Szemes Márta 1951-ig volt az Intézet tagja. Az idősebb 
generációt kezdettől fogva egészítették ki azok az 
egyetemi hallgatók -  orvos-, vegyész- és fizikushallga
tók - , akik abban a korban teljesen természetesen ré
szei voltak az Intézetnek -  ez egyébként az összes Pus
kin utcai intézetre érvényes volt.

Csak később, érett fejjel és sok tapasztalat után fog
tam fel, hogy mekkora csoda is történt az Orvosi Fizi
kán. Középiskolai tanárok, akik addig „teljes munka
idejükben” tanítottak rövid időn belül kiváló kutatókká 
váltak. Végig kell csak nézni Tarján Imre publikációs 
listáját, hogy milyen minőségű közleményekben voltak 
társszerzők az említettek. Kutatóként ugyanezek nem 
veszítették el pedagógiai érzéküket és lelkiismeretessé
güket sem.

A kutatómunkában Tarján professzor kiindulópontja 
régi munkaterülete, a kristályfizika volt, ami abban az 
időben tett szert igen nagy gyakorlati jelentőségre. Az 
1940-es években még szinte egyeduralkodó volt a nuk
leáris sugárzások mérésére a Geiger-Müller-számláló, 
de akkorra bontakozott ki a szcintillációs méréstechni
ka. Valószínűleg mindenki emlékében él a jelenlévők 
közül, hogy az akkori szcintillációs detektorok külön

böző aktivált kristályok voltak (a folyadékszcintillációs 
mérés, a „Tri-Carb” csak később jelent meg külföldön, 
és sokkal későbben nálunk). Hirtelen megnőtt az egy
kristályok iránti kereslet, viszont ezek az akkori embar
gó következtében nem álltak rendelkezésre. Az Orvosi 
Fizikai Intézetben megindult a „kristálynövesztés”, és 
Tarján professzor későbbi elmondása szerint ez képez
te az egyik alapját a hazai nukleáris mérőműszergyár
tásnak, ami a maga teljes vertikumában az akkori Gam
ma Művekben bontakozott ki. Beszámolómnak ez a 
része Tarján professzorral 1981 után folytatott beszélge
téseinkre épül, ugyanis akkori eszemmel nem igazán 
fogtam fel, mit is látok nap mint nap az Orvosi Fizikán. 
Személyesen -  mint egykori szomszéd -  emlékszem a 
„kristálynövesztésre” használt berendezések látványára, 
de ennek mélyebb értelméről nem volt fogalmam. Erről 
azonban sokkal szakavatottabban beszél majd utánam 
Hartmann Ervin.

Az Orvosegyetem történetében kisebb mérföldkő a 
radioaktív izotóplaboratórium létesítése. Tarján így írja: 
„Intézetünkben létesült Budapesten az egészségügy te
rületén az első úgynevezett meleglaboratórium, amely 
otthont adott az első, együttműködésben elvégzett 
nyomjelzős vizsgálatoknak is. A labor mintául szolgált 
más meleglaborok felépítéséhez.” Egy fiatal fizikus, 
Nagy János kapott erre megbízást. Itt tanultuk akkor 
jóformán valamennyien a szakma alapjait. Sok egyete
mi intézet és klinika munkatársai jártak ide részben 
tanácsot kérni, részben pedig egyes méréseket elvégez
ni. Végablakos és hengeres Geiger-Müller-csöveket 
használtunk (ilyeneknek 1942-ben még Enrico Fermi is, 
jó hasznát vette Chicagóban), a mintákat kézzel váltot
tuk -  automatikus mintaváltóról nem is hallottunk a 
számláláshoz bináris (64-es) scalereket és stopperórát 
vettünk igénybe. Szóval ezek olyan „hősi idők” voltak, 
amin ma valószínűleg mosolyognak, de Budapesten az 
Orvosi Fizikai Intézet izotóplaborja lehetővé tette a 
radioaktív izotópok mindennapi alkalmazását.

Eddig a történet kezdete. A folytatásról szólnak a 
következő előadások.

TARJÁN IMRE A MAGYAR KRISTÁLYFIZIKÁBAN
Hartmann Ervin

MTA Wigner FK SZFI

A kristályfizika magyarországi születési évének 1776-ot 
tekinthetjük. Az olasz származású Giovanni Antonio 
Scopoli1 (1723-1788), aki tíz esztendőn keresztül volt 
tanár Selmecbányán, ebben az évben publikálta Crys- 
tallographia Hungarica című művét. Érdemes megje
gyezni, hogy a krisztallográfia szó az angol nyelvben 
csak negyed századdal később (1802-ben) jelent meg.

1 Ismert úgyis, mint Scopoli János Antal, Prof. Dr. Ioannes Anto
nius Scopoli, Johannes Antonius Scopoli, Ján Anton Skopoli (forrás: 
Wikipédia).

A 20. századi magyar kristályfizikai iskolát Gyulai 
Zoltán (1887-1968) és Tarján Imre (1912-2000) ala
pozta meg (7. ábra). Gyulai Zoltán a tudományos 
munkát Kolozsvárott kezdte, majd hét éves hadifog
ság után a szegedi egyetemen folytatta. Itt kapott le
hetőséget arra, hogy több évig Göttingenben R. Pobl 
professzor mellett kutathasson. R. Pohlt a Nobel-díjas 
N. F. Mott a szilárdtestfizika atyjának („the real father 
of solid state physics”) nevezte. A Gyulai-Hartly-ef- 
fektus a világon először utalt arra, hogy plasztikus 
deformációkor ponthibák keletkeznek [1],

2 3 0 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 /7 - 8



1. ábra. Gyulai Zoltán és Tarján Imre 1957-ben.

Gyulai Zoltánt 1935-ben a debreceni Orvosi Fizikai 
Tanszékre kinevezték egyetemi tanárnak. A követke
ző év januárjában került hozzá gyakornoknak Tarján 
Imre, aki 1930-ban fizikából megnyerte az országos 
tanulmányi versenyt, majd elvégezte a matematika
fizika szakot Budapesten, és egyetemi évei alatt az 
Eötvös József Kollégium „dögész” tagja volt. (Tréfásan 
dögészeknek nevezték a természettudománnyal fog
lalkozó kollégistákat.) Debrecenben igen nehéz kö
rülmények között élt. Bár Gyulai elégedett volt vele 
(2. ábra), először csak egy tanársegédi fizetés felét, 
majd belső kutatási ösztöndíjat (évi 600 pengő) tudott 
biztosítani számára (3- ábra). Az egyik laboratórium
ban beállítottak neki egy ágyat és a menzán olcsón 
kaphatott ebédet és vacsorát.

Tarján Imre doktori értekezését (4. ábra, bal olda
la) „summa cum laude” minősítéssel 1939-ben védte 
meg. A disszertációból írt cikk azonban a háború mi
att csak tíz év elteltével jelenhetett meg.

Bár Gyulai nagyon szerette volna, hogy Tarján kö
vesse őt a kolozsvári egyetemre, útjaik 1940-ben szét
váltak. Tarján középiskolákba (Ipolyság, Pestszentlő- 
rinc, 1946-tól a Trefort-utcai „Minta”) került. Ez stabi
labb helynek számított (a kinevezés határozatlan idő
re szólt). Tarjánt a háborúban többször behívták né
hány hónapra katonának. A gyorshadtesttel Dnyep- 
ropetrovszkig jutott.

A háború után 1947-ben Gyulai Zoltán a műegye
temi Kísérleti Fizikai Tanszék élére került. Tarján 
Imre egy évig a Pedagógiai Főiskolán főiskolai tanár, 
majd 1950-ben a budapesti egyetem Orvosi Fizikai 
Tanszékére tanszékvezető professzornak nevezik ki. 
Gyulai körül kristálynövekedési, Tarján körül kris-

3. ábra. Tarján Imre havi díjazása 1937-ben.
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2. ábra. Gyulai Zoltán levele Ortvay Rudolfhoz.

tályfizikai tanszéki kutatócsoportot szervezett 1960- 
ban az MTA elnöksége. A hatvanas évek közepén 
felmerült a gondolat, hogy a helyszűkével küszködő 
tanszéki kutatócsoportok új, korszerű épületben 
nyerjenek elhelyezést. Tarján így emlékezik vissza 
1996-ban: „A Budaörsi úton a laktanya melletti aka
démiai telek alkalmasnak mutatkozott erre a célra.... 
Az Akadémia Erdey-Grúz Tibor főtitkár elképzelése 
szerint kétszintű panelépületekre gondolt, amiket 
gyorsan és olcsón fel lehet építeni, gyorsan lehet 
tehát segíteni a szóban forgó kutatási egységek helyi
ségproblémáin. Az eredeti elképzelésbe előbb a Fő
város nem egyezett bele, mert úgy képzelték a város
atyák, hogy a Főváros legnagyobb nyugati kapujánál 
toronyépületnek kell lennie. Új terveket kellett tehát 
készíttetni. Ezekbe viszont a Honvédelmi Tárca nem 
egyezett bele, mert a magasan fekvő emeleti abla
kokból be lehet látni a laktanya udvarára és vétünk 
az éberség ellen. Ismét át kellett tervezni az épületet, 
hogy a laktanya felőli oldalán ne legyenek ablakok, 
amikből a laborszemélyzet meglesheti az udvaron 
sarat taposó vagy esetleg éppen békaügető katoná
kat. így azután fél év helyett 10 évig tartott az akadé
miai épület elkészítése. Elmaradt a laborproblémák 
gyors megoldása és elmaradt az olcsó kivitelezés is. 
Teljesült viszont sok egyéb kívánság. Az elsődlege
sek helyett a másodlagosak.”

A kristálynövekedési és kristályfizikai kutatócso
port egyesítésével létrejött Kristályfizikai Kutatólabo-

4. ábra. Tarján Imre doktori értekezése (balra) és az általa szerkesz
tett kristálynövesztési praktikum (jobbra).
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5. ábra. Tarján Imre publikációinak időbeli eloszlása.

ratórium más akadémiai szervezetekkel együtt 1975- 
ben költözött a Budaörsi útra. Erdey-Grúz Tibor még 
a költözés előtt Tarján akadémikust jelölte ki a leendő 
kutatóközpont igazgatójának. Először Tarján igent 
mondott, később, alaposabb megfontolás után azon
ban nem vállalta az igazgatóságot, viszont a kutatóla
boratórium életében tanácsadóként továbbra is részt 
vett. Főállásban az Orvosegyetemen maradt. A Kris
tályfizikai Kutatólaboratórium az akadémiai konszoli
dáció során, 1998-ban az SZFKI része lett, és felköltö
zött Csillebércre.

Tarján Imre a kandidátusi fokozatot 1952-ben kapta 
meg. Az 1966-os tudományos doktori disszertációjá
nak címe: Egykristályok előállításának és sugársérülé
sének néhány kérdése. Akadémiai székfoglalói: Egy
kristályok előállítása (1971), illetve A biológiai sugár
sérülés molekuláris problémái (1977). Tarján Imre 
publikációi időbeli eloszlásán (5. ábra) világosan 
látható a háború befolyása. Tarján Imre publikációs 
jegyzéke közel háromszorosa Gyulai Zoltánénak. En
nek több oka van. Gyulai Zoltán munkásságába mind 
az első mind a második világháború beleszólt, Tarján 
Imre esetében csak a második. A publikációs szoká
sok is megváltoztak negyedszázad alatt: sok új folyó
irat kínált lehetőséget a publikálásra, és a több szer- 
zős cikkek váltak uralkodóvá. Míg Gyulait főleg elvi 
jelentőségű témák (vannak-e kristályhibák, vannak-e 
„tökéletes kristályok”), addig Tarjánt főleg gyakorlati
asabb témák (kristálynövekedés helyett a kristálynö
vesztés) érdekelték. Legtöbbször idézett cikke is az 
extrém tisztaságú alkálihalogenid kristályok előállítá
sával foglalkozik. Tarján Imre másik témája, a biofizi
ka rohamosabban fejlődött, mint a kristályfizika. Gyu
lai életének végén sokat foglalkozott filozófiával és az 
ilyen műveit nemigen publikálta (publikálhatta), Tar
ján viszont utolsó öt évében sok visszaemlékezést, 
tudományszervezéssel foglakozó cikket írt.

Tarján Imrének már debreceni működése idején is 
volt „famulusa”, kristályfizikai tudományos iskola 
azonban csak később a budapesti Orvostudományi 
Egyetemen alakult ki körülötte [2]. Közvetlen tanítvá
nyai közül a kristályfizika terén öten lettek a fizikai 
tudomány doktorai, Janszky József az MTA rendes 
tagja lett. A Tarján-iskola 1951-1975 évekre vonatko

zó publikációs jegyzéke 125 tételt tartalmaz. A kris
tályfizikai kutatólaboratórium publikációs jegyzéké
ben az 1976-1997 évekre 577 tétel szerepel.

Mind Gyulai, mind Tarján erősen érdeklődött didak
tikai kérdések iránt. Tarján Imre szerkesztette az 
UNESCO támogatásával 1972-ben kiadott kristálynö- 
vesztési kézikönyvet (4. ábra, jobbra), amelynek C. W. 
Bunn professzor szerint {Nature 242 March 9 1973) 
minden kristálynövesztő polcán ott kell állnia. A könyv 
tizenkilenc magyar kristálynövesztő munkája.

Gyulai Zoltán 1950 januárjában csak úgy vállalta a 
Távközlési Kutatóintézet (TÁKI) kutatási megbízását 
piezoelektromos kvarckristályok növesztésére, ha 
Tarján Imre főmunkatársként bekapcsolódik a kuta
tási munkába. Gyulai 1951. október 16-án már azt je
lentette az MTA III. osztályának, hogy „az általunk ki
dolgozott és kipróbált eljárásokkal 2-3 centiméter 
méretű quarz kristályok termelhetők a mostani mére
tű autoklávjainkban. A nagyobb kristályok növelése 
csupán az autoklávok méretezésének a kérdése”. 
Ezzel a magyarok nemzetközileg is az elsők között 
voltak a nagyméretű kvarc egykristályok előállításá
ban, csak a Bell-laboratórium előzte meg őket né
hány hónappal. Idegen nyelvű közléshez a TÁKI 
nem járult hozzá. Gyulai még Göttingenben ismerke
dett meg mesterséges alkálihalogenid kristályok ol
vadékból történő előállításával. Tarján Imre az ötve
nes években Turchányi György és Voszka Rudolf 
munkatársaival együtt több éves munkát fektetett 
abba, hogy a GAMMA Művek évtizedeken keresztül, 
Stéger Ferenc és Keszthelyiné Lándori Sára irányítá
sával, évente több tonnányi mennyiségben és nem
zetközileg elismert kiváló minőségben Nal(Tl) szcin- 
tillátor kristályokat tudjon gyártani.

Az Orvosegyetemen Tarján Imre egyszer dékán 
másszor rektorhelyettes volt. Az MTA III. Osztályán 
közel fél évszázadon keresztül végzett óriási munkát. 
Mint Nagy Károly akadémikus az emlékülésen ki
emelte, minden ülésre írásos jegyzetekkel készült. 
Osztályelnökként jelentős szerepe volt abban, hogy a 
fizikusok 1990-ben önálló osztályt alakíthattak. Az 
ELFT Kristályfizikai Szakcsoportjának tiszteletbeli 
elnöke volt. Tarján erőfeszítése révén lett Magyaror
szág a Nemzetközi Krisztallográfiai Unió tagja 1963- 
ban. Az IUCr magyar nemzetközi bizottságának elő
ször titkára, majd 1966 és 1973 között elnöke, az 
IUPAP magyar nemzeti bizottságának tagja. 1967- 
1971 közt a Journal o f Crystal Growth, 1966-1989 
közt a Crystal Research and Technology, valamint a 
Czechoslovak Journal o f Physics szerkesztőbizottsá
gának tagja. Működése során számos díjat, kitünte
tést kapott. Leginkább az akadémia aranyéremnek
örült [3].

Tarján Imre szeretett anekdotázni. Talán célszerű 
ismét leközölni egyik anekdotáját a ITigner-családról, 
figyelembe véve, hogy a jelen évben alakult meg az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és indult el a sok- 
milliárdos CERN@WIGNER projekt.

„Wigner papa egy újpesti bőrgyár igazgatója volt. 
Barátai ügyes üzletembernek tartották, akinek a kezé
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ben minden arannyá válik. Más szavakkal: szerencsés 
ember az üzleti életben, de szerencsétlen a gyerekei
vel. Jenő fiából valami éhenkórász lett, fizikával fog
lalkozik. A lánya is szerencsétlen, ugyancsak egy 
éhenkórászhoz ment feleségül. A leány férje: P. A. M. 
Dirac (1902-1984).”

Irodalom
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sek Gyulai tűkristály mérései. M agyar Tudom ány 48  (2003) 
1559-1565.

2. http://www.otka.hu/index.phpPakt_menu-3746
3. Gimes Júlia rádióinterjúja Tarján Imrével 1998-ban. Ismétlése el

hangzott a Kossuth Rádióban 2004. március 3-án: Aranyemberek.

TARJÁN PROFESSZOR HAGYATÉKA Rontó Györgyi 
SOTE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

„Exegi monumentum aere perennius 
Regalique situ pyramidum altius”

-  jelentette ki a költő mintegy két évezreddel ezelőtt. 
Horatius, mint a szellem embere az „ércnél maradan
dóbb” emlékműben a saját műveire utalt, és ez igaz 
Tarján professzor esetében is: szellemi hagyatéka 
képezi azt az emlékművet, amely ércnél maradan
dóbb, magasabb a piramisoknál is és aminek nem 
árthattak, nem is fognak ártani a vad viharok, vagy a 
felhőszakadás, sem pedig a múló idő.

Tarján Imre szellemi hagyatéka két forrásból fakad: 
egyrészt a szülői ház, másrészt a sokat emlegetett 
Eötvös Kollégium szelleméből. Az előbbi a pedagó
gus szellemet, a második az új eredmények iránti ér
zékenységet, nyitottságot jelenti. Az újat Tarján pro
fesszor mindig kihívásnak tekintette.

A következőkben -  a teljesség igénye nélkül -  né
hány ilyen „hagyatékot” említek meg, ami ma is telje
síti, sőt a kornak megfelelően tovább viszi a több évti
zeddel ezelőtt kitűzött feladatot.

1. Tarján professzor 1950-ben nyert kinevezést az 
Orvosi Fizikai Intézet élére. Világosan látta, hogy az 
orvosegyetemi környezetben az intézet számára fel
tétlenül szükségesek orvosi-biológiai feladatok, kuta
tások. A kihívás tehát megvolt. így létesült Tarján pro
fesszor kezdeményezésére az ötvenes évek közepén- 
végén az első orvosi célú radioaktív izotóp-laborató
rium Budapesten, ami a Puskin utcában nyert elhe
lyezést. A laboratórium elvi és méréstechnikai bázisát 
az Intézet képezte. A pedagógiai háttér azt jelentette, 
hogy az intézet oktatói tanulták és egyúttal az egyete
mi kollégáknak tanították a radioaktív nyomjelzéssel, 
a magsugárzások mérésével kapcsolatos elméleti és 
méréstechnikai ismereteket. A laboratóriumban pedig 
együttműködtek a mérések kivitelezésében. Mindeze
ket az alapvető elvi és gyakorlati ismereteket -  a mai 
igények szerint -  a hallgatók ma az orvosi biofizika 
tárgy keretében szerezhetik meg. A szakorvosok to
vábbképzésére az akkor orvosi izotóp-tanfolyamként 
elindított kurzus most mint bővített fokozatú sugárvé
delmi tanfolyam folytatódik: szervezésében kezdettől 
fogva a mai napig kiemelkedő szerepet játszanak az 
intézet vezető oktatói (Nagy János, Györgyi Sándor, 
Voszka István).

2. Tarján professzor biztos volt abban, hogy számos 
biológiai probléma tanulmányozása fizikai szemlélet
tel, fizikai módszerekkel lehet/lesz eredményes. Eb
ben a vonatkozásban a kihívást 1961-ben Ernst pro
fesszor kezdeményezése jelentette, aki akkor a Ma
gyar Biofizikai Társaság szervezésén fáradozott. Tar
ján kezdettől fogva csatlakozott a szervezéshez, a 
Magyar Biofizikai Társaság alapító és vezetőségi tagja, 
majd haláláig tiszteleti elnöke volt.

A problémák interdiszciplináris kezelése ma már, 
több mint fél évszázad elteltével nem kérdéses, szá
mos kutatóhelyen teljesen természetes, azonban a 
molekuláris biofizikai kutatások bölcsőjénél nem volt 
ez így. A nehézségek leküzdésénél, a kételkedők 
megnyugtatásánál, sőt a kicsinyhitű vagy nagyképű 
gáncsoskodók leszerelésénél Tarján professzor peda
gógusi vénája gyakran döntő volt. A biofizikai kuta
tás Budapesten a háttérben Tarján kristályfizikai 
szemléletével egyszerű molekulák/makromolekulák 
(nukleinsavak, nukleoproteidek, membránok) szerke
zetének megismerésére irányult, és a szerkezet válto
zásához kapcsolható funkció megváltozását vizsgálta. 
Tarján irányításával az évek során az Intézetben olyan 
fizikusokból, biológusokból, vegyészekből, orvosok
ból, gyógyszerészekből álló kutatócsoportok alakul
tak, amelyek képesek voltak közös nyelven beszélni, 
közös problémákat felvetni és azokat eredményesen 
megoldani.

3. A 20. század kutatóinak a számítógépek megjelené
se újabb kihívást jelentett. A hetvenes évek elején már 
látszott, hogy a felhasználóbarát számítógépek nélkü
lözhetetlenek lesznek az élet számos területén. Tarján 
Imre, aki akkor egyetemünkön tudományos rektorhe
lyettesi posztot töltött be, keményen kiállt egy köz
ponti egyetemi számítógép beszerzéséért és alkalma
zásáért. Megemlítem, hogy az idő tájt a gáncsoskodók 
a klinikák lepedő-ellátásáért aggódtak. Ma már, har- 
mincegynéhány év múltán el sem tudnánk képzelni a 
klinikai munkát, a kutatást vagy az egyetemi admi
nisztrációt, de egész életünket számítógépek nélkül!

4. Tarján professzori kinevezésétől, azaz az ötvenes 
évektől kezdve törekedett arra, hogy elszakadjon a 
„hagyományos,” korábban a bölcsészek számára ösz- 
szeállított, és „mellékesen” a leendő orvosok számára
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is előírt fizikai ismeretek tárgyalásától. Ez a kihívás 
indította el az „orvosi irányultságú” fizika/biofizika 
oktatását Budapesten. Tarján professzor több mint 30 
éven keresztül állt a katedrán és ez alatt rendszeresen, 
gondosan készült minden egyes tantermi előadására. 
Mindig igyekezett hozzáfűzni az előadáshoz a leg
újabb tudományos eredmények alapján egy-egy mon
datot, egy-egy érdekességet. Gyakran előfordult, 
hogy amit az egyik évben még csak említett, azt már a 
következő évi előadásban sokkal részletesebben tag
lalta, és végül tankönyvi adattá/bekezdéssé alakult. 
Az előadási anyag tehát évről-évre változott, lépést 
tartott a fizika és az orvostudomány kapcsolódási 
pontjaival.

A biofizika mint multidiszciplináris téma esetében 
nehéz feladat a hallgatóság számára szükséges és elég
séges tananyag kialakítása. Tarján professzort a helyes 
arány létrehozásában kiváló pedagógiai érzéke segí
tette. A fejlődést jól mutatják a Tarján által írt/szer- 
kesztett tankönyvek egyre újabb és újabb kiadásai. 
(Összesen 10 kiadásról van szó.) Az első tankönyv a 
hatvanas években készült magyar nyelven, amely 
Fizika orvosok és biológusok számára címen, három 
kiadásban (Medicina, 1964, 1968 és 1971) jelent meg,

ezt orosz (1969) és lengyel (1975) nyelvre is lefordí
tották. A negyedik kiadás már fokozottabban orvosi
biológiai irányultságú volt; szerző-, illetve később 
szerkesztőtársakkal együtt készült A biofizika alapjai 
címmel a Medicina (1977, 1981, 1987, 199D, majd a 
Semmelweis Kiadó (1997, 1999, 2002) adta ki. A 
könyv a német, illetve az angol nyelvű oktatás érde
kében mindkét idegen nyelven is megjelent három, 
illetve négy kiadásban.

A 20. századi Magyarországon kevés tanárnak ada
tott meg, hogy több ezer, akár tízezer hazai (és külföl
di) orvos vallhatta őt tanárának generációkon keresztül. 
A hallgatók biofizikai tanulmányaik legelső napjaitól 
kezdve megsejthették, hogy az élő és élettelen termé
szetre vonatkozó törvények általánosan érvényesek, és 
későbbi hivatásukban nagy fontosságot nyernek. Külö
nösen szerencsések voltak azok, akik az ő precíz fogal- 
mazású tankönyvei és előadásai révén ismerhették meg 
az orvos által alkalmazott diagnosztikai-terápiás mód
szerek mélyén rejlő fizikai alapokat.

Tarján Imre gazdag szellemi hagyatékát áttekintve 
joggal tarthatjuk őt az eötvösi gondolat megvalósítójá
nak: „Nem csak magunknak születtünk, hanem ha
zánknak, szüléinknek és barátainknak is.”

KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON -  I. RÉSZ
Kövesi-Domokos Zsuzsa

Department of Physics and Astronomy 
The Johns Hopkins University 

Baltimore, USÁ

A tudományos világ idén, 2012-ben ünnepli a kozmi
kus sugárzás felfedezésének centenáriumát. A husza
dik század első évtizedeiben sok kutató vett részt 
annak felismerésében, hogy a világűrből nagy ener
giájú ionizáló sugárzás érkezik. Victor Hess osztrák 
fizikus 1912-ben hidrogénnel töltött léggömbjével 
számos alkalommal nagy magasságba emelkedett és 
mérte a sugárzás erősségét. E meglehetősen veszélyes 
léggömbutazások eredményeként kétséget kizárólag 
megállapította, hogy a sugárzás az atmoszférán kívül
ről jön és a Nap nem domináns forrása e kozmikus 
sugárzásnak. 1912 óta nagyon sok adat gyűlt össze a 
bejövő fluxus energia-eloszlásáról és kémiai összeté
teléről.

A kozmikus sugarak fizikája hagyományosan a 
Naprendszerünkön túlról érkező részecskékkel foglal
kozik. Az atmoszféra tetejére érkező részecskék főleg 
nagy energiájú (E> 1010-10n eV) protonok és könnyű 
atommagok (= 99%), a maradék 1% pedig elektronok 
és gamma-fotonok.

írásomban főleg a kozmikus sugárzás részecskefizi
kai aspektusaival foglalkozom a legnagyobb energiá
kon. A csillagászati források, a gyorsítás és a világűrben 
való terjedés kérdéseit nem tárgyalom részletesen.

A primér kozmikus részecskék 
energiaspektruma és sok minden más is

Sok-sok évtized méréseit és különböző mérési mód
szerek eredményeit gyűjti össze az 1. ábra. Érdemes 
egy kis időt eltölteni a rengeteg információval, amit ez 
az egyetlen ábra magában foglal.

Először: a vízszintes tengelyen haladva vegyük 
észre, hogy a bejövő primér részek energiája 1012 eV- 
tól 1020 eV-ig változik -  ez nyolc nagyságrendet fog át. 
Kozmikus sugárzással foglalkozó fizikusok kedvenc 
példázata, hogy egy 1020 eV energiájú elemirész annyi 
energiát hordoz, mint amennyi energiát nyer egy te
niszlabda a világranglista-vezető teniszezők szervájá
nál. Az utóbbi évtizedek legfontosabb gyorsítói ütkö
zőnyalábos gyorsítók -  mint például a Tevatron vagy 
az LHC -  az energiatengelyen bejelöltük ezek ekviva
lens energiáját rögzített céltárgyas kísérleti elrende
zésben. Az egyre nagyobb energiájú gyorsítók kulcs
szerepet játszottak és játszanak az alapvető kölcsön
hatások és részecskék (kvarkok, leptonok) elmélete, 
a Standard Modell felépítésében. Úgy tűnik, hogy az 
LHC CMS és ATLAS detektorai az utolsó, hiányzó ré-
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ekvivalens tkp-i energia, \Jspp (GeV)

1. ábra. Primér kozmikus részecskék spektruma az energia függvé
nyében.

szecskét a Higgs-bozont is detektálják. Ugyanakkor a 
részecskefizikusok kevés dologban biztosabbak, mint 
abban, hogy a Standard Modell nem az utolsó szó egy 
alapvetőbb elmélet megtalálásában. (Túl sok tömeg
paraméter szükséges, nincs mód a sötét anyag beil
lesztésére, nincs egy elméletté egyesítve a gravitáció 
és a többi kölcsönhatás.) Az 1. ábra azt is mutatja, 
hogy a kozmikus részecskéket gyorsító „égi gyorsí
tók” legalább két-három nagyságrenddel nagyobb 
energiájú protonokat, atommagokat tudnak előállíta
ni, mint az LHC. Az elemirész-fizikában (és a csillagá
szatban is) a legmeglepőbb új eredményeket általá
ban akkor értük el, amikor a kísérletek egy új energia
tartományba léptek. Ez az egyik ok, amiért az extrém 
energiájú (E > 1018 eV) kozmikus sugárzási kutatás 
oly fontos és a mérési eredmények nemcsak a csilla
gászokat izgatják, hanem a részecskefizikusokat is.

Másodszor: nézzük meg az 1. ábrán a függőleges 
tengelyen a J(E) fluxusadatokat! A beérkező részecs
kék (protonok, atommagok) száma négyzetméteren
ként, másodpercenként és 1 eV-os energia-interval
lumonként nagyon gyorsan csökken az energia növe
kedésével. Az energiaspektrum struktúráját jobban 
meg lehet érteni, ha „mesterségesen” enyhítjük a 
függvény meredekségét és ezért E2f5J(E)-1 ábrázoljuk. 
A fluxus az energia negatív hatványával csökken. A 
kitevő két energiánál drámaian megváltozik: E = 1015 
eV-nál a fluxus meredekebb csökkenésbe megy át, 
majd E ~ 1018 eV-nál kicsit ellaposodik megint. A fizi
kusok térdnek és bokának becézik ezt a két törést -  
így kapva egy teljes lábat. A z extrém energiájú koz
mikus sugarak a boka feletti energiatartományban 
vannak. Ez az intervallum nagyon fontos kérdéseket 
ad fel a részecske- és az asztrofizikusoknak is. A ré
szecskefizikusoknak olyan energiatartományba kell 
kiterjeszteniük a Standard Modellt, amelyet a gyorsí- 
tós kísérletek nem ellenőrizhettek. Ugyanakkor óriási 
lehetőséget ad az új fizika megismerésének.

Nem valószínű, hogy új, nagyobb energiájú gyorsí
tó hamarosan épülne. Zeldovics, a híres orosz fizikus 
ezt úgy mondta, hogy a „Világegyetem a szegény em
ber gyorsítója”. Sajnos az égi gyorsítók által szolgálta

tott nyaláb kétségbeejtően kevés részecskét produkál 
a mi légkörünk tetején és a csillagászok kezdenek 
kifogyni azokból az égi gyorsítókból (speciális neut
roncsillagok, gammakitörések, különféle aktív maggal 
rendelkező galaxisok), amelyek ezekre az extrém 
energiákra képesek a protonokat, atommagokat gyor
sítani és ráadásul elég közel vannak. Erről a problé
máról eddig nem tettünk említést. Amikor a mi galaxi
sunk, a Tejútrendszer közelében keressük az extrém 
energiájú gyorsítókat, körülbelül 150 millió fényév 
sugarú gömbön belül nagyon keveset találunk. Ez a 
150 -106 fényévnyi sugár nagyon jelentős, annyira, 
hogy saját neve is lett: GZK-sugár. Greisen, Zatsepin 
és Kuzmin ismerte fel, hogy a mikrohullámú háttérsu
gárzásban egy proton háborítatlanul közlekedik, amíg 
energiája =5 -1019 eV alatt van. Ennél nagyobb ener
giánál a mikrohullámú háttérsugárzás fotonja és a 
proton ütközésében egy pion keletkezhet és a proton 
energiája drámaian csökken. Még a legnagyobb vár
ható energiákon is néhány ütközés után a proton 
energiája leesik a pionkeltés küszöbe alá. így alig 
várhatunk protonokat olyan forrásokból, amelyek a 
GZK-sugáron kívül esnek és energiájuk túllépi a fent 
említett küszöbenergiát. A primér részecskék számá
ban emiatt bekövetkező jókora csökkenést GZK-levá- 
gásnak nevezzük. Az atommagok sem sikeresebbek, 
a háttérsugárzáson kívül más energiatartományba eső 
fotonokkal is ütközhetnek és alacsonyabb energiájú 
darabokra esnek szét.

Harmadszor: tanulmányozzuk egy kicsit, milyen 
módon lehet mérni a kozmikus részecskéket! Az 1. 
ábra adataiból kiszámíthatjuk, hogy hány részecskét 
várunk a légkör tetején különböző energiákon, vagy 
még inkább hány részecskét várunk egy adott ener
giánál nagyobb energiával:

E > 1014 eV 

E > 5 • 1015 eV 

E > 1018 eV 

E > 1020 eV

10
m2 nap’

— -—  (kb. a „térd” felett), 
m2 év

---------- (kb. a „boka” felett),
km2 év

1
km2 évszázad

Ezek a számok jól mutatják, hogy míg a „térd” kör
nyéke alatti energián a fluxus elég nagy ahhoz, hogy 
léggömbbel, repülővel vagy műholddal felküldhető 
kisméretű detektorokban történjék a primér, beérke
ző részecskék első kölcsönhatása, a „térd” feletti flu
xus már túl alacsony erre a közvetlen megfigyelésre. 
Ugyanakkor óriási szerencse, hogy a „térd” feletti ré
szecskék energiája elég jelentős ahhoz, hogy egy „le- 
vegőmaggal” (oxigénnel, vagy nitrogénnel) ütközve 
légizáport hozzon létre. Tehát ezeken az energiákon 
a légkört használjuk céltárgynak és a légkörben törté
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nő második, harmadik, sokadik kölcsönhatásban ke
letkező részecskéket figyeljük meg a Föld felszínén, 
így elég nagy felületű detektorokkal az egyre vérsze
gényebb primér részecskeszám is megfigyelhető. A 
rossz hír és a tekintélyes probléma az, hogy a primér 
részecske mibenlétét és energiáját csak közvetett 
módszerekkel lehet kihámozni a mérhető adatokból. 
A következőkben a légizáporok tulajdonságait tanul
mányozzuk és a közvetett mérési berendezések lehe
tőségeit arra, hogy a záport elindító primér részecske 
energiáját, kémiai összetételét és beesési irányát meg
határozzuk.

Kiterjedt légizáporok és detektorok

A Heitler-modell nagyszerűen leírja egy légizápor 
várható átlagos tulajdonságait. Ha egy nagyenergiájú 
gamma-foton indítja el a záport akkor elektromágne
ses záporról beszélünk. A gamma-részecske egy leve
gőmaggal kölcsönhatva -  párkeltéssel átlagosan egy 
kölcsönhatási hossz után -  két részecskét (egy elekt
ront és egy pozitront) ad, amelyek átlagosan egyen
lően osztják meg az energiát. Ezek fékezési sugárzás
sal egy-egy gamma-fotont keltenek; a második köl
csönhatási hossz befutása után már átlagosan négy 
részecske rohan lefelé lényegében fénysebességgel. 
Ez a duplázódási folyamat akkor fejeződik be, amikor 
már nincs elég Ekritikus energia a duplázódásra és más 
folyamatok is jelentősekké válnak. Ekkor a záporban 
keltett részek Nm3X maximális számára jó közelítéssel 
igaz, hogy Eprimér = EkrUlklls-Nmíx. Vegyük észre azt is, 
hogy a zápor maximális lehatolási mélysége a légkör
ben érzékenyen függ az első kölcsönhatás helyétől.

Az elektromágneses zápor ismerete sarkalatos annak 
ellenére, hogy a primér részecskék főként protonok 
vagy atommagok. Ezek erősen kölcsönható részecskék, 
és a légkör tetején (a földfelszíntől körülbelül 20 km 
magasságban) egy levegőmaggal ütközve nagy számú 
nagyenergiás részecskét, főleg pionokat (semlegeseket 
és pozitív vagy negatív töltésűeket) keltenek. A semle
ges pionok szinte azonnal két gamma-fotonra bomla
nak, amelyek egy-egy elektromágneses záport indíta
nak, ahogy ezt előbb megismertük. A csökkent ener
giájú proton (az atommagokat később megint elővesz- 
szük) és a töltött pionok erős kölcsönhatással további 
semleges és töltött pionokat keltenek. A semleges pio
nok újabb elektromágneses záporokat indítanak. Az 
energia csökkenésével a töltött pionok bomlási folya
mata válik meghatározóvá, amelynek során müonokra 
és müonneutrínókra esnek szét. Ezek a müonok a föld
felszínt általában elérik és alkalmas detektorokkal meg
figyelhetők. A zápor végül olyan, mint egy „elektro
mágneses palacsinta” (azaz nagyszámú elektron, pozit
ron és foton): meglehetősen vékony és átmérője lassan 
növekszik, ahogy közel fénysebességgel söpör lefelé az 
atmoszférában.

Foglaljuk össze egy proton által keltett légizápor 
lényeges tulajdonságait. Az első kölcsönhatás után, az 
erős kölcsönhatásban résztvevő záporcentrum vonal-

2. ábra. Bal oldalon látható a légizápor lefolyása, X, jelöli az első 
kölcsönhatás helyét. Jobb oldalon JVa töltött részek száma a levegő
ben megtett út függvényében.

forrásként semleges pionokon keresztül sok elektro
mágneses záport kelt. A záporfejlődés leírható a gam
ma-záporok szuperpozíciójaként (2. ábrái).

Természetesen a zápormaximum (ahol a záporban 
lefelé rohanó részek száma maximális) érzékeny arra, 
hogy gammazáport figyelünk-e meg, vagy egy ugyan
olyan energiájú proton által indított záport. A proton
zápor semleges pionjaiból származó gamma-fotonok 
jóval alacsonyabb energiával rendelkeznek, mint a 
primér energia. így kevesebb duplázódás után esik a 
részecskék energiája az Ekritikus érték alá. Azaz a pro
tonzápor maximuma rövidebb út után következik be. 
A primér atommagot -  nagyon leegyszerűsítve -  úgy 
tekinthetjük, mint a magban lévő protonok és neutro
nok összességét, amelyek egymás között demokrati
kusan osztják el a teljes primér energiát. Egy-egy pro
ton vagy neutron kisebb energiával indul, mint a mag 
primér energiája, megint azt várjuk, hogy a záporma
ximum rövidebb út után következik be. Azonban itt 
több proton/neutron által keltett elektromágneses 
zápor összességét kapjuk és emiatt a záporról záporra 
várható fluktuáció a zápor maximumában jóval ki
sebb, mint egy protonzápor esetén. Az előbbiekből 
világos, hogy a zápor longitudinális fejlődésének 
ismerete az információk kincsesbányája a primér 
részecske tulajdonságait illetően (3. ábra).

Egy dolgot nem szabad elfelejteni: az előbbi meg
fontolások az átlagos tulajdonságokat írják le, egy 
légizápor fejlődésében óriási fluktuációk lehetsége
sek. Az átlagos viselkedést sok-sok kiterjedt légizápor 
megfigyeléséből állapítjuk meg.

A kozmikus záporok mérésének igáslovai a felszí
ni kiterjedt légizápor-detektorok. Éjjel, nappal, eső
ben, hóban, holdfényben és felhős időben egyaránt 
működnek. Nagy területen elhelyezett detektorok 
mintát vesznek a beérkező részecskeszám-eloszlás- 
ból (4. ábra).

Ez a longitudináliszápor-fejlődésnek (a záporkúpnak) 
egy metszetét méri csak. Nagy körültekintéssel felépített 
légizápor-szimuláló programok eredményei támogatják
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3 . ábra. Mindhárom ábrán ugyanabban, az Auger Obszervatórium ál
tal megfigyelt záporban észlelt töltött részecskék számát jelölik a feke
te pontok a légköri mélység függvényében. A folytonos vonalú, külön
böző szürkeségéi görbék záporszimulálás eredményei: E = 1019 eV 
energiájú gamma-foton, proton és vas primér feltételezésével. Jól meg
figyelhetők a szövegben hangsúlyozott tulajdonságok IM. Unger, 
Snowpac 2010).
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4. ábra. Felszíni részecskedetektorok hálózata mintát vesz egy zá
porból. Extrém energiákon a zápor „lábnyoma” néhányszor tíz km2. 
(Nature-bő\ adaptálva).

a mért eloszlás alapján kapott energiabecslést. Ezek a 
záporszimuláló programok érzékenyen függnek az erős 
kölcsönhatási rész modellezésétől, ezáltal növelve az 
energiabecslés szisztematikus hibáját. Minél nagyobb 
energiájú záporokat tanulmányozunk, annál nagyobb 
területre kell szétosztani a mintát vevő detektorokat, 
hogy a primér részecskefluxus csökkenését ellensúlyoz
zuk. Néhány éve hagyta abba működését a sokáig leg
nagyobb felszíni zápordetektor, a Japánban épített 
AGASA (Akeno Giant Air Shower Array). I l l  darab, 
egyenként 2,2 m2 felületű detektor és 27 müondetektor 
volt szétterítve 100 km2-nyi területen.

Az extrém energiás adatok legnagyobb része az 
AGASA csoporttól jött, mialatt az első megbízhatóan 
működő fluoreszcens detektorok megépültek. Az 
alapvető fizikai elv jól ismert és egyszerű: a záporban 
sebesen száguldó töltött részek a levegő nitrogénmo
lekuláit gerjesztik, majd azok közeli ultraibolya hul
lámhossztartományba eső fotonok izotróp kisugárzá
sával térnek vissza alapállapotukba. Ez ugyan egy 
elég kis hozamú folyamat, de extrém energiájú koz
mikus sugarak esetén már több milliárd töltött ré
szecske gerjeszti a molekulákat. így a folyamat ele
gendő fényt termel, amelyet nagy konvex tükrökkel

5. ábra. A bal oldalon látható légy szeméhez hasonlóan a Fly’s Eye 
leképezi az eget. A vastagon körülrajzolt folt az egy tükör által 
leképezett égboltot mutatja és benne a kis hatszögek pedig az egy- 
egy fotoelektron-sokszorozó által „látott” foltot mutatják. A sötét 
csík egy zápor fényjelét illusztrálja.
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6. ábra. A szürke pontok az 1600 „mintavevő”, hexagonális rács
ban elrendezett felszíni detektorokat jelzik. A szomszédok távolsága 
1,5 km. Négy teleszkópállomás (balra fent) -  mindegyik hat fluo
reszcens teleszkóppal (jobbra fent) -  nézi a háromezer km2-nyi te
rületet. Ezek látószögét a sugárirányban menő szaggatott vonalak 
jelzik.

gyűjtenek és fotoelektron-sokszorozókra fókuszálva 
mérik az intenzitást. Egy detektor sok-sok tükörből áll 
és mindegyik az égbolt különböző, egymást érintő 
foltjára van beállítva. A detektor egy légy szeméhez 
hasonlóan rakja össze a teljes képet (5. ábra).

Több okból is a jó szerencse kíséri a fizikusokat ezen 
a nehéz kutatási területen. Először is ebben az ultraibo
lya hullámhossztartományban a levegő meglehetősen 
átlátszó, messziről is jól „látható” a zápor. Másrészt a 
fényjel az egész longitudinális záporfejlődést pontosan 
mutatja, ennek fontosságát főleg a primér részecske 
megállapításánál (gamma-foton, proton, mag) hangsú
lyoztuk már. Még egy jelentős tény a listán: a légkör 
úgy működik, mint egy kaloriméter, a teljes kisugárzott 
fény arányos a primér részecske energiájával. Az ener
giabecslés sokkal megbízhatóbb, mint a felszíni zápor
detektoroknál. Egyetlen kellemetlen tulajdonsága van: 
csak felhőtlen, holdfénymentes éjszakákon használha
tó. (Ez körülbelül 10-15%-a felszíni zápordetektorok 
lényegében folytonos adatgyűjtésének.)

A Fly’s Eye (Légyszem, 1981-93) volt az első jól 
funkcionáló fluoreszcens detektor, majd ennek alapo
san feljavított változata a sztereoszkópikusán is mű
ködtethető kettős Légyszem, avagy HiRes detektor 
(High Resolution Fly’s Eye). HiRes 1999-ben kezdte a 
méréseket és hét évig gyűjtött adatokat.

Jelenleg a legnagyobb detektor a Pierre Auger Ob
szervatórium Argentínában, amely egy hibrid detektor. 
Egy óriási felszíni légizápor-detektor területét négy fluo
reszcens detektor is figyeli, ahogy ezt a 6. és a 7. ábra 
mutatja. Az adatgyűjtés már 2004-ben megkezdődött, 
ámbár a teljes detektorrendszer 2008-ra épült meg. Az 
Auger-berendezés nagyságát jól érzékelteti a 8. ábra. 
Megjegyzésre méltó, hogy egy hibrid detektor nagyban 
javítja a felszíni zápordetektor energiameghatározását. A 
hibrid események (9. ábra), amikor mindkét detektor
rendszer ugyanazt a záport figyeli meg (körülbelül 10- 
15%-a az összes megfigyelt zápornak) keresztkalibrálást 
tesznek lehetővé. A fluoreszcens komponens sokkal 
megbízhatóbb energiabecslésével újrakalibrálható a fel
színi zápordetektor és ez az összes megfigyelt zápor 
jobb energiameghatározását garantálja.

Az északi féltekén a Teleszkóprendszer (Telescope 
Array) egy már működő hibrid detektor (a HiRes fluo
reszcens detektorait felhasználva egy felszíni zápor
detektort is építettek), amely azonban kisebb méretű, 
mint az Auger Obszervatórium. Az adatgyűjtés 2008- 
ban kezdődött el. Az Auger North (Auger Észak) is a 
tervezőasztalon van, de megépítésére egyelőre nincs 
pénzügyi fedezet.

7. ábra. Fölül az 1600 Cserenkov-detektor egyike és fizikusok helyi 
barátaikkal. Alul az egyik fluoreszcens detektor tükre és kamerája 
látható.
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8. ábra. A teljes Auger Obszervatórium a Balaton környékre vetítve.

Ezen a ponton jobb, ha megállunk és értékeljük az 
extrém energiatartományban működő fluoreszcens 
detektorok bevezetése által nyújtott jelentős új lehető
ségeket. Először is a longitudinális fejlődés megfigyel
hetősége, az átlagoszápor-maximum és fluktuációjá
nak mérése segít megállapítani a bejövő magok átla-

9. ábra. Hibrid esemény megfigyelése az Auger Obszervatórium
ban. Két fluoreszcensdetektor-állomás (FD) és a felszínidetektor- 
rendszer (SD) is mér.

gos összetételét. Ez a felszíni légizápor-detektor mé
rések egyik Achilles-sarka. Az energiamérés nagyobb 
pontossága és a hibrid módusban történő újrakalibrá
lás nemcsak a hadron-modellezés bizonytalanságai
ból adódó szisztematikus hibát csökkenti, hanem a 
keresztkalibrálás által a hasznos adatgyűjtési időt egy 
teljes naptári nappá növeli a felhőtlen, holdfénymen- 
tes éjszakák helyett.

A következő számban sorra kerülő folytatás első ré
sze a gyorsítókkal már ellenőrzött részecskefizika kiter
jesztésével foglalkozik az extrém energiák tartományá
ba. Azután a fluoreszcens detektorok és a két új hibrid 
detektor legújabb megfigyeléseit tárgyalja kiemelve az 
Univerzum korai fejlődéséről szóló szigorú korlátokat.

ÚTON AZ EXTRASZOLÁRIS HOLDAK FELFEDEZÉSE FELÉ

A Földhöz hasonló bolygó létezésének kérdésével 
már az ókori görögök (Démokritosz, Epikurosz') is 
foglalkoztak. Először Huygens (1698) próbált meg 
kimutatni bolygót más csillagok körül, de hamar rá
jött, hogy egy ilyen bolygó kimutatása messze megha
ladja legjobb távcsöveinek lehetőségeit is. A 19. szá
zadban William Stephen Jacob és a 20. század első 
felében Peter van de Kamp ez irányú próbálkozásai 
sem jártak sikerrel. Az első megerősített exobolygóra 
egészen 1992-ig kellett várni (Aleksander Wolszczan 
és Dale Frail, a PSR 1257+12 jelű pulzár bolygója [1]), 
majd 1995-ben Michael Mayor és Didier Queloz a 
radiálissebesség-módszerrel felfedezte az első olyan 
exobolygót, amely a Napunkhoz hasonló csillag, az 
51 Pegasi körül kering [2],

Az eltelt húsz év alatt az exobolygók felfedezése 
szinte hétköznapi jelenséggé vált, napjainkban több 
mint 700 távoli kísérő létezését mondhatjuk bizonyí
tottnak. Emellett a Kepler-űrtávcső sikerességét mu
tatja, hogy több ezer exobolygójelölt vár még meg-

Simon Attila
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

erősítésre. Az exobolygók számának ugrásszerű nö
vekedése a kutatókat arra ösztönözte, hogy részlete
sebben is megvizsgálják a következő kérdést: melyek 
azok a feltételek, amelyek az élet kialakulásában sze
repet játszanak egy exobolygón. Az egyik ilyen fon
tos szerepet éppen az exobolygók körül keringő 
holdak (és Holdunk) töltik be, ugyanis stabilizálják a 
bolygó (Földünk) forgástengelyét, ami az élet kiala
kulásának és fennmaradásának egyik elengedhetet
len feltétele.

Ahogy néhány évtizeddel ezelőtt még merész gon
dolatnak számított, hogy távoli csillagok körül exo
bolygók után kutassunk, úgy ezen bolygók körüli 
holdak keresését is egy kicsit a sci-fi világába tartozó
nak érezhetjük. Azonban bolygók keresésének me
rész gondolatából valóság lett, a távoli bolygóholdak 
keresése sem fikció többé, már több mint egy évtize
de elkezdődött az olyan módszerek kidolgozása, 
amelyekkel egyre közelebb kerülhetünk egy távoli 
bolygó holdjának felfedezéséhez.
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Exobolygó-exohold fénygörbe

A exoholdak felfedezésére irányuló kutatásokban első
sorban olyan rendszereket vetettek vizsgálat alá, amely
ben az exobolygó-exohold páros elhalad a csillag ko
rongja előtt (ezek a fedési vagy tranzit rendszerek). A 
nagyobb bolygók 1-2 százalékkal, míg a kisebbek 
(Föld-méretűek) 0,01%-kal csökkentik a Napunkhoz 
hasonló csillagok fényét. Ez az érték holdak esetében 
két nagyságrenddel kisebb, amely a legtöbb esetben 
(Földnél kisebb holdméretek esetén) meghaladja a leg
jobb űrtávcsövek teljesítőképességét is. A hold által 
okozott fényességcsökkenés közvetlen megfigyelésére 
így kevés lehetőségünk van, csak a bolygó fénygörbé
jére gyakorolt közvetett hatást tudjuk vizsgálni. Ehhez 
azonban elengedhetetlen a bolygó-hold modellezett 
fénygörbéjének pontos ismerete: a hold egyedi fény
görbéje hasonló a bolygóéhoz, a különbség a kettő kö
zött mindössze annyi, hogy a hold kisebb méretű lévén 
kevesebb fényt takar ki a csillagból, így az általa oko
zott fényességcsökkenés is kisebb, a fénygörbéje seké
lyebb (í. ábra felső panel, AmB, A mH fényességcsökke
nés). Azonban a bolygó és a hold is más-más időpont
ban takarja ki a csillag egy részét, így fénygörbe-mini
mumainak időpontjai különbözni fognak (1. ábra felső 
panel, xB, xH időpontok). Vezető hold esetén ez azt 
eredményezi, hogy a csillag elé először a hold lép be, 
majd követi a bolygó is. A csillag előtt együtt haladva 
először a hold éri el a csillag peremét, megkezdi a kilé
pést, majd követi a bolygó is. A fénygörbében ez úgy 
mutatkozik meg (1. ábra), hogy egy sekélyebb vállal 
indul a fénygörbe (belép a hold), majd bolygó belépé
se után az együttes fénygörbe első fele kicsit mélyeb
ben halad, ezután a hold fedésének befejeztével meg
emelkedik, végül a bolygó kilépésével végződik [31.

Az exoholdak kimutatására javasolt módszerek

Az ezredforduló környékén Paola Sartoretti és Jean 
Schneider tanulmányozta először az exoholdak kimu
tatásának lehetőségét [4], Modelljükben (S2 modell) a 
bolygó-hold rendszer tömegközéppontja egyenletes 
sebességgel kerüli meg a csillagot, és a hold ezen 
tömegközéppont körül keringve „megrángatja a boly
gót”. Ennek következményeként a bolygó és a hold 
adott térbeli konfigurációjától függően az egymást 
követő bolygófedések időpontjai egyszer előbb, más
kor később következnek be (TTVb értékkel csúsznak 
el, lásd a 2. ábrán). A jelenséget baricentrikus tranzit- 
időpont-eltolódásnak nevezzük (TTVb).

Munkájuk során olyan formulát vezettek le, amely- 
lyel a TTVb ismeretében becsülhető a rendszerben ke
ringő hold tömege. Mivel az effektus nagysága arányos 
a hold tömegének és pályasugarának szorzatával,

TTVb 08 aH mH (D

(ahol mH a hold tömege, aH a holdpálya fél nagyten
gelye), így a holdtömegek becsléséhez a hold pálya-

1. ábra. A bolygó és a hold fedési fénygörbéje külön-külön és a 
közös fénygörbe (a vízszintes tengelyen jobbra múlik az idő, a füg
gőleges tengelyen a fényesség van feltüntetve magnitúdóban).

sugarára előzetes feltevést kell tennünk. Jason Bar
nes és David O’Brien 2002-ben az exoholdak kerin
gésére a következő feltételeket szabta meg: a holdak 
pályája hosszú időskálán csak akkor maradhat sta
bil, ha fél nagytengelyük maximális értéke nem ha
ladja meg a Hill-sugár harmadát [51. Az így becsült 
pályasugarat használva a módszert később többen is 
alkalmazták egy-egy hipotetikus exohold maximális 
tömegének megbecslésére, illetve végeztek vizsgá
latokat a tranzitidőpontok eltolódásának magyará
zatára.

Az S2 modell használhatóságát korlátozza, hogy a 
hold által okozott fotometriai effektust nem veszi fi
gyelembe, a hold magában a fedésben nem vesz 
részt, így nem ad járulékot a fényességcsökkenéshez. 
Habár a hold a legtöbb esetben nem okoz akkora 
torzulást a fénygörbén (1. ábra), hogy az közvetle
nül kimutatható lenne, de nagy hatással van bolygó
hold fénygörbe „súlypontjának” helyzetére (3- ábra 
Ti és t2). Az utóbbi vizsgálatával Szabó M. Gyula és 
munkatársai egy teljesen új oldalról közelítették meg 
az exoholdak által okozott fotometriai effektust, a 
fedés időpontját a fénygörbe súlyvonalával definiál
ták [6]. Ebben a fotocentrikus modellben a fedés idő-

2. ábra. A bolygó fedésének időpontjai keringésről keringésre vál
toznak a tömegközéppont ( TKP) körüli keringés miatt. Az ábrán a 
bolygófedések időpontjának eltolódásai láthatóak a maximális érték 
esetén, amely akkor következik be, ha két egymás utáni tranzit so
rán a bolygó és a hold térbeli konfigurációja éppen ellentétes.
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3- ábra. TTVp: A fotocentrikus modellben a súlyvonal helyzetének 
tTi és Tp és ezzel a fedés időpontjának változása két ellentétes 
bolygó-hold konfiguráció esetén. TTVb: a bolygótranzit időpontjá
nak változása Sartoretti és Schneider baricentrikus modelljében. 
Látható, hogy a TTVp-effektus nagysága többszöröse a TTVb-effek- 
tusnak, előjele pedig ellentétes. A Nap-Föld-Hold-rendszerben a 
TTVb és a TTVp értékei rendre +2,6 és ±15,2 perc.

pontja abba az irányba tolódik el, amerre a hold járu
lékos fényességcsökkenése található a bolygóhoz ké
pest. Ez a fotometriai tranzitidőpont-eltolódás (TTVp). 
A hold ezen fotometriai hatása a legfontosabb, 
ugyanis a bolygó körüli keringés miatt a hold fedései 
nagyon eltérő időpontokban következnek be, így 
alkalmasak a fénygörbe súlyvonalában jelentős el
mozdulást okozni amellett, hogy maga a hold jele 
közvetlenül nem figyelhető meg a fénygörbében (3 . 
ábra).

A fotocentrikus modell részletes analízise azt mutat
ta, hogy a fénygörbe súlyvonalának megfeleltethető a 
bolygó-hold egyenesén egy fix pont (4. ábra, FKP), a

5. ábra. A bolygó és hold látszólagos sebességének nagysága a 
csillag korongja előtt. Látható, hogy két ellentétes térbeli konfigurá
ció esetén a jobb oldali konfigurációban a bolygó gyorsabban halad 
el a csillag korongja előtt, így a fedés időtartama rövidebb lesz, mint 
a bal oldali esetben.

csillag korongja

megfigyelő

4. ábra. K i FKP fotometria középpont kering a TKP tömegközép
pont körül, aminek hatására a fénygörbe súlyvonalával definiált 
tranzitidőpontok fedésről fedésre változnak. Az ábra a TTVp lehet
séges maximális értékét mutatja, amely ellentétes konfigurációk 
esetén jöhet létre.

fotometriai középpont. A fedési bolygó-hold rendsze
rünk a mérendő mennyiség szempontjából helyettesít
hető egy olyan képzeletbeli égitesttel, amely ebben a 
fotometriai középpontban helyezkedik el. A fotometriai 
középpont képzeletbeli testként kering a rendszer 
közös tömegközéppontja körül, aminek eredménye
képpen a fénygörbe súlyvonala, azaz a tranzitidőpont 
keringésről keringésre változik.

Alapelgondolásban a Sartoretti-Schneider-modell 
csak azt a dinamikai effektust veszi figyelembe, ahogy 
a bolygó a tömegközéppont körül kering, míg utóbbi 
megközelítés a keringő fotometriai középpontra fek
teti a hangsúlyt, amely kombinálja a hold dinamikai 
és fotometriai hatásait a fedés folyamata során.

A rendszer maximális fotometriai időpont-eltoló
dásának és a bolygó-hold paraméterek felhasználásá
val a hold sugara és tömege becsülhető. Lényeges, 
hogy a fotometriai tranzitidőpont-eltolódásnak léte
zik maximuma, amelynél nagyobb becsült értékek 
nem származhatnak egy fizikailag értelmes bolygó
hold rendszertől [3]. A tranzit időpontjának periodi
kus elcsúszása így nemcsak egy hold jelenlétére utal
hat, hanem egy perturbáló bolygó vagy a periasztron 
vándorlása is okozhatja. A TTVb vagy TTVp nullától 
különböző értéke így előre jelezheti egy exohold 
jelenlétét, de önmagában nem elegendő a megbizo
nyosodáshoz.

A hold egy újabb effektusát, a tranzit időtartamá
nak változását mutatta be David M. Kipping 2009-ben 
[71. Ez a jelenség a bolygófedés időtartamához köthe
tő, azt szintén a testek tömegközéppont körüli kerin
gése okozza. A tömegközéppont egyenletes sebessé
géhez képest a bolygó sebessége a rendszer térbeli 
konfigurációjától függően hol nagyobb, hol kisebb. 
Ebből az következik, hogy egyszer gyorsabban, más
kor lassabban halad el a csillag korongja előtt, ami 
mérhető változást okoz a bolygótranzit időtartamában 
(TDV-effektus, 5. ábra).

Eredménye szerint a TDV-effektus nagysága ará
nyos a hold tömegével és fordítottan arányos a hold 
pályasugarának gyökével:
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6. ábra. A szórásicsúcs-módszer kiértékelésének lépései. Fentről 
lefelé: a modell fénygörbe, a zajjal terhelt fénygörbe, a mozgó mé
dián átlag, a reziduál görbe és a szórásgörbe látható a keringés fázi
sa szerint ábrázolva. A kis beillesztések a hold különböző időbeli 
lefolyású hatásait mutatják a bolygó belépő fázisa előtt.

ahol mH a hold tömege és aH a holdpálya fél nagyten
gelye.

Felhasználva, hogy a TTVb-effektus nagysága 
egyenesen arányos a hold tömegével és fél nagyten
gelyével -  lásd az (1) egyenletet -  és képezve az (1) 
és a (2) egyenletek hányadosát, látható, hogy a hold 
tömege eliminálható, a hold pályasugarát pedig a két 
effektus mérésével közvetlenül becsülni tudjuk. A 
pályasugár ismeretében viszont a hold tömege meg
határozható. Feltéve, hogy a hold pályájának excent- 
ricitása közel nulla értéket vesz fel, Kepler III. törvé
nyét felhasználva a hold keringési periódusát is ki 
tudjuk számolni.

Szemléltetésül képzeljünk el egy Föld-tömegű, 2,5 
nap keringési periódusú exoholdat a Gj436b bolygó 
körül. A jósolt TTVb-effektus nagysága 138 másodperc 
lenne, míg a TDV-effektusé 57 másodperc. Kői Alonso 
és munkatársai 2008-ban a másfél méteres Carlos Sán- 
chez teleszkóppal =13 másodperc pontossággal tud
ták meghatározni a fedés középidejét, míg a tranzit 
időtartamára =50 másodperces pontosságú értéket 
kaptak [8]. Ez azt jelzi, hogy a hold által okozott TTVb- 
effektust már földi eszközökkel, míg a TDV-effektust 
a közeljövő eszközeivel detektálni lehet.

A fentebb tárgyalt módszerek azon alapulnak, hogy 
figyelik az egymást követő tranzit időpontjaiban be
következő változásokat. A problémát új szemszögből 
vizsgáltuk meg, és az úgynevezett szórási csúcs (scat
ter peak) fogalmát bevezetve az eddigiektől eltérő 
módszert dolgoztunk ki az exoholdak jelének kimuta
tására [9]. A módszer lényege, hogy elegendően sok 
tranzit fénygörbéjét nagyon pontosan fedésbe hozzuk 
egymással, korrigálva az olyan hatásokra, amelyek a 
fedés középidejében változásokat okozhatnak (TDV, 
TTV). Az így kapott fénygörbéből egy mozgó medián- 
ablakkal levonva a bolygó jelét a visszamaradt rezi
duál -  amely nem más, mint magának a fénygörbének 
a szórása, benne a hold jelével -  lokális szórásának 
ingadozását elemezzük (6. ábra).

Az egyedi fénygörbéken a hold effektusai a bolygó 
tranzitja előtt vagy után jelennek meg, a tranzit geo
metriájától függően hosszabb-rövidebb ideig. A fázis
görbében így a hold különböző időbeli lefolyású ha
tásai egymásra rakódnak, és megnövelik a fénygörbe 
szórását a fedésen kívüli értékhez képest, amely a 
szórásgörbén a bolygó fedésének ideje alatt egy 
csúcsként jelenik meg, utalva a hold jelenlétére (6. 
ábra, legalsó sor).

A módszert négy különböző minőségű szimulált 
adatsoron -  Kepler-űrtávcső hosszú és rövid mintavé
telezésű, a legjobb földi, és egy tervezett űrtávcső, a 
PLATO mintavételezésének megfelelő adatsorokon -  
teszteltük, és arra kerestük a választ, hogy az adott 
műszerrel mekkora méretű az a hold, amely még ki
mutatható. Eredményeink szerint egy Ganymedes- 
méretű holdat a PLATO1 vagy az ahhoz hasonló űrtáv
cső képes lesz kimutatni, de elméletileg a Kepler rö
vid (körülbelül percenkénti) mintavételezésű adatso
rában is lehetőségünk van már Föld-méretű hold de
tektálására. Az esetek egyharmadában erre a földi mi
nőségű adatsorok is alkalmasak, míg a hosszú integ
rációs idejű adatokban az elkenődés jelensége miatt a 
hold kicsiny hatása elvész.

A módszer eredményes használatához legalább 100 
fedési fénygörbe analízisére van szükség. A sikerhez 
elengedhetetlen az is, hogy a bolygó tranzitja előtt és 
után elegendően sok mérési pontunk legyen, azaz az 
észlelések kivitelezésénél a tranzit idején kívül is 
mérni kell a csillagot legalább annyi ideig, ameddig a 
tranzit tart. Fontos, hogy a műszeres trendek eltávolí
tását úgy kell elvégezni, hogy azok ne legyenek ha
tással a bolygó be- és kilépésének közvetlen környe
zetére, valamint a fénygörbe fázisba rendezésénél 
ügyelni kell a nem holdtól származó effektusok pon
tos eltávolítására.

A fentebb tárgyalt módszerek mindegyike a legsi
keresebb bolygófelfedező módszer, a tranzit fotomet
riáján alapul, de az irodalomban olvashatunk egyéb, 
nem a csillag fényességváltozását monitorozó mód
szerekről is. Ezekről teszünk említést néhány gondo
lat erejéig a következőkben.

1 Meg kell azonban említeni, hogy a PLATO-űrtávcső terveit és 
megvalósítását az ESA 2011 októberében felfüggesztette.
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Karen Lewis és munkatársai 2008-ban pulzárok je
lének periodikus késését vizsgálták, és arra keresték a 
választ, hogy egy rendszerben keringő exohold mi
lyen mértékben módosítja a vizsgált pulzárjelek perió
dusát. Eredményeik szerint a hold jelének detektálá
sára akkor van a legnagyobb esély, ha mind a bolygó, 
mind a hold nagy tömegű és nagy távolságra keringe
nek egymás körül [10].

A radiálissebesség-mérés a Rossiter-McLaughlin- 
effektus révén jelentős szerepet játszik a fedési exo- 
bolygók kutatásában, az egyre pontosabb adatok 
eléggé biztatóak egy exohold felfedezésére. Simon 
Attila és munkatársai megmutatták, hogy lehetőség 
van egy exohold torzító jelét megfigyelni a Rossiter- 
McLaughlin-görbén [11]. A módszer a hold sugarára a 
legérzékenyebb, és csak olyan csillagok körül érde
mes exoholdak után kutatni, amelyek alacsony aktivi
tást mutatnak.

2010-ben Christine Liebig és Joachim Wambsganss 
kísérletezett olyan szimulációkkal, amelyekben Föld
méretű holdak mikrolencsézését vizsgálták. A korábbi 
eredményekkel ellentétben azt találták, hogy olyan 
esetben figyelhetünk meg a holdtól származó, nem 
elhanyagolható nagyságú jelet, amikor a bolygó-hold 
távolság hasonló vagy nagyobb, mint a bolygóhoz 
tartozó Einstein-gyűrű sugara. Elsősorban törpecsilla
gok közül kerülhetnek ki a potenciális jelöltek, mivel 
az óriáscsillagok esetében a holdtól származó minden 
jel kisimul. Emellett az is feltétel, hogy a források Ein

stein-gyűrűjének szögátmérője kisebb legyen, mint 
0,001 radián. Ezek a 8 kpc távolságban lévő, Nap-mé
retű vagy annál kisebb csillagok [13].

Az irodalomban eddig csak az exoholdak kimuta
tására vonatkozó módszerek születtek meg. Arra még 
nincs példa, hogy egy exohold Naprendszeren kívüli 
létét sikeresen bebizonyították volna, de a technika 
fejlődését, az egyre pontosabb adatokat és a jövőbeli 
űrtávcsöves küldetések terveit látva a Naprendszeren 
kívüli első hold detektálása remélhetőleg a 2010-es 
évek második felében vagy a 2020-as évek elején 
megtörténik.
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VÉLEMÉNYEK

AZ ENTRÓPIAPROBLÉMA -  I. RÉSZ Oláh Károly
BME, Fizikai Kémia Tanszék

Egy fogalomnak sincs olyan kalandos története, mint 
az entrópiának.

1999 decemberében jelent meg Harvey S. Lefffi- 
gyelemreméltó cikke az American Journal o f Physics- 
ben What if  entropy were dimensionless? címmel [1], 
Ebben az entrópia rejtélyes („puzzling”) energia/hő- 
mérséklet jellegét elemzi és von le hat következtetést. 
Ezek között van a javaslat a dimenziómentes entró
piavariáns használatára. Egy másik javaslat a hőmér- * *

A F izikai Szem le  szerkesztőbizottsága az 1972-ben meghirdetett 
vélemények sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez év
ben is. A szerkesztőbizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szem
le feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika 
oktatására vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolato
kat tartalmaznak és építő szándékúak, függetlenül attól, hogy 
egyeznek-e a lap szerkesztőinek nézetével, vagy sem”. Ennek szel
lemében várjuk továbbra is olvasóink, várjuk a magyar fizikusok 
leveleit.

séklet-fogalmat illeti: javasolja a hőmérséklet (7) he
lyett az RT  energiajellegű mennyiség használatát. 
Nevet is ad: tempergia („tempergy”).

Clausius, a hőhatás entrópiája

Másfél évszázada már, hogy az entrópia fogalma meg
született (Clausius, 1865) [2], Ez időben a természettu
domány egyik fő témája az energiakérdés volt. Mi 
történik a gőzgépben? Hogyan lehet kazánban termelt 
„hőt” hasznos munkára fogni?
Megszületett a hét alapmennyiség rendszere.

A három extenzitás (EJ: az energia (ff), a térfogat 
(V), az anyagmennyiség (N).

A három potenciál (Ff: a hőmérséklet (RT), a nyo
más (P), a kémiai potenciál (|d).

És a hetedik: az entrópia.
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Ismert volt már öt mennyiség ( U, T, P, V, N), de 
kellett még két új fogalom: az anyagmennyiség mel
lett egy potenciál, ez lett a kémiai potenciál (p) és 
kellett a hőmérséklet mellé egy extenzív mennyiség, 
ez lett az entrópia (SaY . Végülis megszületett az ener
giamérleg (Gibbs) [31:

dU = TdSa - PdV+iidN. (1)

Olvasata: az anyag (belső) energiájának dU változása 
történhet dSa („hő”), dk  (térfogati munkavégzés), vagy 
dN anyagmennyiség-változás hatására. Érdekes megfi
gyelés: az entrópia, ha nincs egyensúly és valamennyi 
konzervatív mennyiség (energia, térfogat, anyagmeny- 
nyiségek) rögzítettek — tehát a rendszer teljesen zárt —, 
anélkül, hogy külső hatás táplálná, növekszik.

A z entrópia a természetes folyamat során, az  
egyensúly felé tartva növekszik. Ez a viselkedés Clau
sius óta foglalkoztatja a laikusokat és a szakembere
ket. Sok szó esett a „hőhalál”-hipotézisről: ha az ent
rópia a „hő” valamilyen mértéke és nő a hőmérséklet
tel, és ha az Univerzum entrópiája folyton nő, a világ 
hőmérséklete is növekszik a végső egyensúly, egy 
halálos hőmérséklet felé. Az egyirányú változást ma is 
sokan az entrópia kizárólagos tulajdonságának tartják. 
A kérdés: „mi az entrópia?” azóta foglalkoztat fiziku
sokat, matematikusokat, vegyészeket, csillagászokat 
és másokat.

Az IUPAC-terminológia2 szerint [4]:3 „Ha reverzibilis 
folyamat során a rendszerbe hő adódik át állandó 
hőmérsékleten, az okozott változás, osztva a hőmér
séklettel: az entrópiaváltozás.”

P. W. Atkins Physical Chemistry [5] című könyvé
ben (1990. Clausius után 125 évvel), a 87. oldalon a 
jól ismert „definíció” látható:

dS = (2)
T

Egy fizikai kémia tankönyv (2004): „A TdS mennyi
ség a belső energia csak hőhatással előidézett változá
sa.” Clifford Truesdell ehhez hozzáfűzi (Rational Ther
modynamics, 1971) [6]: „.. .az olvasó ... eljut a termodi
namika fejezethez, ahol ... azt várják el tőle, hogy el
higgye, hogy egyik differenciál lehet nagyobb, mint 
egy másik, sőt még azt is, hogy egy differenciál lehet 
nagyobb, mint valami, ami nem differenciál”. Clifford 
Truesdell egy másik írásában ( Tragicomedy o f the Clas
sical Thermodynamics, 1971) [7] -  amikor a 19- század 
termodinamikájának a kritikai elemzésében eljut az

1 A Cl indexszel azt jeleztük, hogy ez az úgynevezett „clausiusi 
entrópia”.
2 International Union of Pure and Applied Chemistry -  Tiszta és 
Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója. Legfőbb feladata az egysé
ges nemzetközi nómenklatúra kialakítása. A kémiában, a fizikai 
kémiában és a termodinamikában az IUPAC által meghatározott 
jelöléseket használjuk. (Wikipédia)
3 „Entropy is the change in which is equal to the heat brought to 
the system in a reversible process at constant temperature divided 
by that temperature.”

1865 évhez és Clausiushoz -  ezzel fejezi be a történe
tet:4 „E naptól kezdve vibrál folyamatosan, csillapítatla- 
nul és disszipáció nélkül a kérdés: »mi az entrópia?-”

Harvey S. Leff (1996) szerint [8]:5 „Miért keressük az 
entrópia új megközelítését? Az idézett dS = 8Q /T  
egyenletnek nincs nyilvánvaló jelentése.” Leírja, hogy 
tanítványai értetlenül hallják, ha 8Q = 0, de a rendszer 
nincs egyensúlyban, az entrópia mégis nő. Súlyosbítja 
a megértést, hogy ezek után azt hallják, hogy6 „azt 
tételezzük fel, hogy az entrópia a rendezetlenség mér
téke ... ez az értelmezés teljesen misztikus az (1) 
egyenlet értelmében”.

Több mint száz év óta kavarognak a kérdések: Van-e 
entrópiája egy testnek, ha az nincs egyensúlyban? Min
dig mindennek van entrópiája, vagy van, aminek nincs? 
Reális fizikai mennyiség az entrópia? Van entrópiaválto
zás, ha nincs hőfelvétel? Beszélhetünk entrópiaválto
zásról, ha a hőfelvétel nem reverzibilis? Miért nő és 
meddig nő az entrópia és mi fedezi a növekedést? Ho
gyan értendő a rendezetlenség? Valóban a legrendezet
lenebb állapotban a legnagyobb az entrópia? Mértéke 
az entrópia az irreverzibilitásnak? Van entrópiája egy 
olyan testnek, aminek nincs hőmérséklete? Van entró
piája egy negatív hőmérsékletű testnek és negatív vagy 
pozitív? Véges vagy végtelen az entrópia, ha a hőmér
séklet végtelen? Van entrópiaáram? Világmindenség, 
hőhalál, fekete lyuk: ezek mögött a jelenségek mögött 
is az entrópia van? Folytathatnánk.

Az entrópiával egy újfajta mennyiség, a „redukált” 
energia, az energia/hőmérséklet (J/K) jelent meg. Ez a 
fajta mennyiség újabb és újabb elvi problémát szült. 
Egyik probléma: a clausiusi entrópia dimenziójában 
ott van a kelvini (celsiusi) hőmérséklet. Számértéke 
tehát függ a hőmérséklet-skála (Celsius vagy Fahren
heit) megválasztásától!

Ez a kérdés sokakat foglalkoztatott. Idézünk Fényes 
Imre egy előadásából (1955) [91: „A megértés nehézsé
gének okai: ... Az entrópiafogalom formális értelme
zése nem egyszerű osztás, hanem az úgynevezett in
tegráló osztó fogalmával kapcsolatos. ... Midőn a sű
rűséget két mennyiség hányadosaként értelmezzük, a 
hallgató mindjárt konkretizálja, mert megfelelő konk
rét képekkel már rendelkezik és a konkrétum kap
csán alkot magának az absztraktról fogalmat. Sajnos, 
az integráló osztóval kapcsolatban ez nem mondható 
el, a konkrétum nem jelenik meg magától, csak jól 
átgondolt és keresztülvitt didaktikai ténykedés után. A 
termodinamikai entrópia tehát különleges forma és 
különleges tartalom együttese.”

Tehát, a 8Q /T  nem egyszerűen hányados. A hő
mérséklettel történő formális osztás nem egyszerű 
osztás, hanem speciális művelet. Ez a művelet itt, erre 
a jelenségre történik, erre a jelenségre érvényes. Az a 
tény, hogy e mennyiség fizikai dimenziója J/K, nem

4 „From this day to this the question ’What is entropy?’ has vibra
ted ceaselessly without damping or dissipation.”
5 „Why seek a new approach to entropy? Eq. (1) has no evident 
meaning.”
6 „entropy is supposed to represent a measure of disorder ... an in
terpretation that is entirely mysterious within the context of Eq (1)”

2 4 4 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 /7 - 8



jelenti azt, hogy bármilyen energiát osztva a hőmér
séklettel, entrópiát kapunk.

Példa: x irányú px impulzust szorozhatunk x  irányú 
vagy y  irányú sebességgel is. Fizikai dimenziójuk: 
kgm2/s2. De mígpxvx energia, pxvy már nem energia.

Mindez óvatosságra int. A matematika szabályai meg
engednek akármilyen szorzást vagy osztást. De az ezek 
mögött álló fizikai jelenség nem lehet akármilyen. Meg
történhet, hogy matematikailag szabályos művelet értel
mezhetetlen eredményre vezet. Elgondolkodtató pél
dául ezek után az energiamérleg „hőhatás”-tagja:

TSa.
Fölvetődhetnek kérdések: ez a szorzás olyan, mint a 
többi szorzás? Vagy egy speciális művelet, az integrá
ló osztás ellentéte? És egyáltalán, értelmes-e a hőmér
sékletet bármi mással szorozni, mint az R gázállandó
val? Mi indokolja a szorzást az entrópiával?

Ezzel a „redukált energia” jellegű entrópiával, mint 
láthatjuk, napjainkig lebeg a bizonytalanság.

Boltzmann: a struktúra kinetikája

A clausiusi, a Gibbs-egyenleten alapuló entrópiafoga
lom fenomenológiai fogalom, a nem-redukcionista 
szemlélet fogalma. E szemléletnek azonban megvan
nak a korlátái. A fenomenológia ugyanis a felszín. 
Hogy mi történik a felszín alatt, a belső dinamika meg
ismerése nélkül nem érthető meg teljesen. Ami törté
nik, végülis valahol a Törvényekben van megírva. A 
Törvények vezérlik, működtetik a Kinetikát. A Kinetika 
alakítja a Struktúrát, az egyensúlyi struktúra pedig 
olyan lesz, amilyenné a Kinetika formálta. És a felszín 
olyan és úgy viselkedik, ahogyan a Struktúra formálta. 
Ha nem fordítunk figyelmet a részletekre -  ha a víz tu
lajdonságait úgy tárgyaljuk, hogy közben nem gondo
lunk arra, hogy a víz H20  molekulák halmaza és semmi 
más -, akkor sok makroszkopikus, fontos ismeretet is 
kizárunk. Ezt tapasztalhattuk az irreverzibilis termodi
namika esetében is, amelyik sokáig elzárkózott a mole- 
kulár-kinetikai struktúra figyelembevételétől.

Fontos fejlemény nem sokkal Clausius után: elkez
dődött a makroszkopikus rendszerek -  ez időben 
elsősorban a gázok — molekuláris-dinamikai (reduk- 
cionista) feldolgozása. Nem kisebb nevekhez fűződik, 
mint James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann és 
Paul Dirac. Ez a viselkedés azonban nem ismeretlen 
és nem is misztikus. Abból a tényből származik, hogy 
ellentétben a megmaradó alapmennyiségekkel (ener
gia, impulzus, anyagmennyiség) a globális entrópia 
szorzat vagy szorzatok összege, egy additív mennyi
ség ( x j  és egy minőség (In x() szorzata. És lnx, mono
ton függvénye x,-nek.

A növekedési tendencia mechanizmusa hasonlít a 
kereskedeleméhez. A kereskedő árut vásárol (alacso
nyabb áron) és azt magasabb áron adja el. Az áru 
mennyisége nem változik, csak gazdát cserél. Az áru 
értéke azonban, az árumennyiség és egységárának 
szorzata már nem megmaradó mennyiség. A kereske

dő vagyona a vételi és az eladási ár különbsége ará
nyában növekszik. (Ahogyan nő az entrópia, ha ener
gia egy térfogatelembe magasabb hőmérsékletből lép 
be és alacsonyabb hőmérsékletre lép ki.)

A növekedés a folyamat természetes iránya. A 
törvény nem tiltja az ellenkezőjét: vásárolni drágán és 
eladni olcsón, ekkor azonban a kereskedő tönkre
megy, tevékenysége előbb-utóbb megszűnik.

Az entrópia növekedése, az entrópiamaximum
Ez a jelenség már dinamika, változás az időben. A má
sodik főtétel nem az egyensúlyokról, hanem az irrever
zibilis állapotról szól. Ezzel a fenomenológiai szemlélet 
-  azon túl, hogy leírja a megfigyelhető történteket -  
nem sokat tud kezdeni. Ebben az időben már tudott 
volt, hogy a gáz mozgó molekulák sokasága. Maxwell 
ismerte fel, hogy azok sebessége, kinetikus energiája 
nem mind ugyanakkora, és nem is teljesen rendezetlen, 
hanem szabályos, exponenciális eloszlású. Majd Boltz
mann [10] fogalmazta meg az energiastruktúra evolú
ciójának kinetikáját. Modellje szerint, ha két molekula 
ütközik, energiacsere történhet: vagy a nagyobb ener
giájú ad át energiát a kisebb energiájúnak -  ezáltal 
csökken a különbség -, vagy fordítva, a kisebb energiá
jú ad át energiát a nagyobb energiájúnak, növelve a 
különbséget. Az ütközések gyakorisága arányos a két 
részecskefajta koncentrációjának (számsűrűségének, x,- 
részarányainak) szorzatával:7 8

dxt dXj
dt dt

— by* yr\j */\i j  * /\tj • (3)

És minden, időben lejátszódó (és egyenletében az idő 
első hatványát tartalmazó) eseménynek van időtükrö
zött változata is (ha filmre vennénk és fordított irány
ban vetítenénk le):

dxk dxl
dt dt - k x kxr (4)

Ami pedig lehetséges, előbb vagy utóbb meg is 
történik. Egy gázban ezen eseményeknek és fordított
jainak is nagy a gyakorisága, sőt összemérhető lehet. 
Egyensúly akkor áll be, amikor valamennyi ellentétes 
energia-átadás ugyanakkora gyakorisággal történik 
meg: ez Dirac Részletes Egyensúly8 elve [11], Joggal 
állítható, hogy ez minden termodinamikai egyensúly 
alapjelensége. Ahol ez nem történik meg, az egyen
súly csak látszólagos lehet. Egyensúlyban

xf Xj = xkxr (5)

Már csak azt kellett megfogalmazni, hogy amikor 
(még) nincs egyensúly, a természetes folyamat az 
egyensúly irányában változtatja az eloszlást, éspedig 
mindkét irányból: ha túl lapos az eloszlás, azt szétfe

7 Ezt nevezzük tömeghatásnak.
8 Detailed Balance
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szíti, ha túl széles, akkor összehúzza. Kiderült, hogy 
definiálható egy negatív //-függvény (//B):

Hb = £  xi\nxi. (6)
i

Az x eloszlási arányok időbeli változásait ezzel a //-függ
vénnyel összekapcsolva adódott, ha nincs egyensúly:

dH
= - k[xixj - xkx ĵ {\nxlxj - \n x kx ĵ < 0. (7)

Ugyanis, mivel lnx monoton függvénye x-nek, akkor 
vagy mindkét különbség pozitív, vagy mindkettő ne
gatív, a szorzatuk mindig pozitív. És mivel a k tömeg- 
hatás-kinetikai sebességi állandó mindig pozitív, HB 
értéke mindig csökken, tehát —HB mindig nő.9 De itt 
már azt is láthatjuk, hogyan és miért növekszik. 
Egyensúlyban pedig valamennyi különbség zérus, a 
Hb függvény nem csökken tovább, eléri minimumát, 
ezzel a —HB a maximumot. -H B tehát úgy viselkedik, 
mint a clausiusi entrópia. És azzal arányos. Még egy 
érdekes eredmény: amikor egyensúly áll be, az ener
giaeloszlás logaritmusjellegűvé alakul. Valamennyi 
energia előfordulási részaránya

ß
lnx. = - —— + M, (8)

' R T

tehát az lnx mennyiségek az energia lineáris függvé
nyei. Az egyik arányossági szorzó az egész rendszerre 
közös hőmérséklet, az /? Tmennyiség (a tempergia), a 
másik (M) az „állapotösszeg” logaritmusa, szintén 
közös mennyiség. Érdekes dolgokat tudtunk meg:

a) Az összenergia is és az egyes Et energiaértékek az 
egyensúlyon kívül is létező, de rögzített mennyiségek.

b) Az x, részarányok egyensúlyon kívül is léteznek, 
de amíg a rendszer az egyensúlyt nem érte el, változ
nak, nem rögzített mennyiségek.

c) A hőmérséklet egyensúlyban minden elemi ré
szecskepárra (i, j, k, /) ugyanakkora, az egész rend
szernek van közös hőmérséklete.

d) Ha nincs egyensúly, ezek a hőmérsékletelemek 
nem mind ugyanakkorák, tehát ha nincs egyensúly, a 
teljes rendszernek nincs hőmérséklete.

e) M, a dimenziómentes kémiai potenciál (]í/RT), 
szintén csak egyensúlyban közös mennyiség.

A test teljes energiája a részenergiák xt részará
nyokkal súlyozott összege (a közös M mennyiségnél 
ZxtM=  1M):

E
E  x.lnx. = - E  X.—-  + M. (9)
t — J  l  X Z— J  l  ß  2 “*

Az energiaösszeg a teljes energia, a H entalpia:

£  XA  = H -  U+PV. (10)
i

9 A csökkenés, a csillapodás jelensége gyakori, „nem érdekes”. De 
-1-gyel szorozva már pozitív és nő, ezért „érdekes”.

És az lnx, részarány-logaritmusok átlaga Boltzmann 
Hb függvénye:

£  x, ln*, “ h b-i ( l l)

Vessük össze Gibbs energiamérlegével 
anyagmennyiségre):

(egy mól

J L - h - i Z . u ,
R T  R R T (12)

R T B R T (13)

A dimenziómentes -H B nem más, mint Leff dimenzió
mentes S entrópiája:

II

s
a

l
a

0
5

(14)

Tehát az entrópia szerepében megjelent egy új meny- 
nyiség. Eltérően a „misztikus” értelmű clausiusi ^ci 
entrópiától, egyszerű, világos, érthető és egyértelmű 
mennyiség. Ha a „részarányról” van fogalmunk, már 
megérthető ez az entrópia is. A dimenziómentes S 
entrópia már nem tartalmaz sem „hőt”, sem hőmér
sékletet, kizárólag részarányok függvénye. Minden 
elemző egyetértett abban, hogy a valós, korrekt entró
pia a boltzmanni HB függvény, és ez az entrópia való
di struktúráját mutatja meg. Minden konkrét esetben 
tapasztaljuk, hogy sok előnnyel jár a dimenziómentes 
S entrópiával számolni.

A célszerűség gyakran követelte meg a dimenzió
mentes entrópiát. Kísérleti eredmények kiértékelései
nél is mindig előnyös az Sa/R  (= S) mennyiséget 
használni. Ezek az entrópia-számértékek világos je- 
lentésűek, összehasonlíthatók más dimenziómentes 
mennyiségekkel, például a kitevőkben gyakori H /RT  
energiahányadossal. Amikor pedig kitevőben fordul 
elő, kötelező a dimenziómentes változat. Sok érv szól 
amellett, hogy ezt a -H B mennyiséget használjuk ent
rópiaként. Merjük ezt a döntést vállalni?

Már két entrópiaváltozatunk van:
$ci: a clausiusi, „hőhatás” entrópia (Az energia és T 

hányadosa), és
S: a struktúra, az összetétel dimenziómentes entró

piája.
A két entrópia csak egy konstans szorzófaktorban 

különbözik, de fizikai jellegük lényegesen eltér. A 
történet egy sajnálatos fejleménye következett.

A kettős identitású entrópia

Az entrópia nevet és fogalmat már Clausius lefoglalta 
a J/K hőhatás entrópia számára.10 Max Planck a két 
fajta entrópia összekapcsolására azt javasolta, hogy a 
Hb függvényt szorozzuk a kB „Boltzmann-állandó”

10 N eum ann Jánost ez nem gátolta abban, hogy Shannonnak  az 
„entrópia” szót egy információelméleti fogalomra javasolja.
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arányossági szorzóval (kB az egy részecskére számított 
R gázállandó) [12], Egy mólra

Scl = -R H b = RS. (15)

Dimenziója ennek ismét J/K, ez megnyugtató megol
dásnak látszott. Hanem a megértés problémája ezáltal 
nem lett kisebb. Az entrópia értelmezése újabb téte
lekkel bővült: struktúra, eloszlás, valószínűség, infor
máció, fázistér. Amikor a szakirodalomban előkerül a 
kérdés: „Mi az entrópia?” ilyeneket olvashatunk:

-  Az entrópia mértéke az elérhetetlen munkának.
-  Az entrópia mértéke az energia szétszóródásának.
-  Az entrópia mértéke az irreverzibilitásnak.
És ugyanakkor (szorozva a Boltzmann-állandóval):
-  Az entrópia mértéke a rendezetlenségnek.
-  Az entrópia méri az elérhető mikroállapotok szá

mát.
-  Az entrópia egy állapotvalószínűség logaritmusa.
Bár mindegyik állításnak megvan a valóságtartal

ma, nem világos, hogy ez mind hogyan lehet egy
ugyanazon entrópia? Most már mindkét fajta entrópia 
fizikai dimenziója ugyanaz: energia/hőmérséklet 
(J/K). Ez a fajta mennyiség azonban ugyanannyira 
misztikus, mint maga az entrópia.

Az entrópiának ettől kezdve különös kettős értelme 
volt. Ha energiáról, hőről, gőzgépről volt szó, akkor 
hőhatás-entrópiaként, ha pedig eloszlásról, összeté
telről, akkor struktúra-entrópiaként jelent meg.11 En
nek forrása az a tény, hogy immár az Sa entrópia két 
tényező szorzatának tekinthető: az egyik tényező (R) 
tartalmazza a („redukált”) energia tulajdonságot, a 
másik (5) a struktúrát (xlnx). Ez a helyzet azonban 
nem mindenkit nyugtatott meg. A kérdés hol erőseb
ben, hol gyengébben rendszeresen fölvetődött: melyi
ket használjuk, melyiket nevezzük entrópiának? Lehet 
a két hatást szétválasztani? A kérdésfeltevés látszólag 
lényegtelen, hiszen csak egy konstans szorzótényező 
az eltérés.

Úgy látszik azonban, még egy kérdést tisztázni kell.

A „hőmérséklet-probléma”

Rés Tv  agy RT, zz 1990-es években többen felvetet
ték, hogy a probléma megoldásra vár. B. H. Lavenda 
(1991) és mások azt javasolják [13-16]: hagyjuk el a 
gázállandót (valamint a Boltzmann-állandót), és a 
hőmérsékletet energiaegységekben (RT) mérjük. (Ez 
így már nem függ a Celsius-skálától). így a formulák 
is szimmetrikusabbak lesznek:

Sa = RS és TSa —> RTS.
Azonban van egy elvi probléma is, újra érdemes azon 
gondolkodni, mi végülis a gázállandó? A gázállandó 
(7?) a gázhőmérséklet, a Kelvin-skála szülötte. A gáz 
mért PV  szorzata (a moláris kinetikus energia) a Cel-

11 Hasonló problémával másutt is találkoztunk már, gondoljunk a 
részecske-hullám dualizmusra.

sius hőmérsékletskálával jó közelítéssel párhuzamos
nak bizonyult, így a Celsius-skála módosításával szü
letett a Kelvin-skála CT). Ez a hőmérséklet arányos a 
gáz PKenergiájával, az arányossági szorzó az R gázál
landó (J/Kmol) lett. És semmi több.

P V  = RT. (16)

Mint sok hasonló arányossági szorzó, R nem önálló 
fizikai mennyiség, a hőmérséklet nélkül nincs értelmes 
funkciója, és más fajta kapcsolatait semmi sem indokol
ja. Nincs értelme például az 7?lnx mennyiségben. Sem
mi sem indokolja a szorzást a HB függvénnyel (RS).12 
Merész következtetés: az R mennyiséget csak Thőmér- 
séklettel együtt használjuk! Amikor Planck a dimenzió
mentes S entrópiát szorozta a gázállandóval, azt ener- 
giajellegű szorzattá „öltöztette” az energiamérleg ked
véért. Még súlyosabb a probléma a Boltzmann-állandó
val. Ma már tudjuk, hogy a hőmérséklet (R 7) az expo
nenciális energiaeloszlás meredeksége, és egyetlen 
részecskének, egyetlen tömegpontnak nincs hőmér
sékleted). A sűrűn előforduló kB 7’szorzat (1/ß helyett), 
ilyen formában „problémás”. Ez valójában egyetlen 
részecske kinetikus energiája (Leff: tempergia, x), hő
mérsékletnek itt nincs keresnivalója.

Az elmondottakból kiderül, hogy a termikus rend
szerek, a termodinamika megértését egy csoport „prob
lémás” mennyiség gátolja, immár több, mint száz év 
óta: TSa, RS, kBHB, U/T, 8Q/T, R\nx, \i/T, PV/T.

„Nem problémás” ezzel szemben: RT, RTS, U/RT, 
Rl\nx, PV/RT, [l/RT.

A probléma abból származik, hogy egyes fizikai 
mennyiségek, így a hőmérséklet („Kelvin”), vagy a 
gázállandó (J/K) egy adott kapcsolatban születtek, ezt 
a kapcsolatot szétbontani, más kapcsolatokba bevinni 
„problémás” lehet, annak ellenére, hogy azt a mate
matikai szabályok engedik. Rés 7"kapcsolata büntet
lenül nem bontható. Akár R, akár T másfajta kapcso
lata nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető fogal
makat, állításokat eredményez.

Bár az alapegyenlet, Gibbs energiamérlege kiállta a 
tapasztalat kontrolijait, eredeti változata a két új 
mennyiség, az entrópia és a kémiai potenciál definí
ciója a megértést nem tette könnyűvé. (Az utóbbi egy 
külön történet lehetne.) Bár a problémák újra és újra 
felmerültek, a mérlegegyenlet eredeti formája és az 
eredeti értelmezések mindmáig érintetlenséget, vé
dettséget élveztek. Ez kötötte meg Max Planck kezét 
is. A merev hagyománytisztelet nem minden tudo
mányterületre jellemző. Idézzük ismét Clifford Trues- 
dellt [6]:13 „A tizenhetedik és tizennyolcadik század-

12 A bP Planck-állandó a fotonenergiát kapcsolja össze a fény frek
venciájával. Dimenziója nem egyszerűen energia szorozva idővel, 
helyesebb: fotonenergia per fényfrekvencia. Nincs értelme más 
frekvenciákra, például szívdobogásra alkalmazni és más fajta ener
giákat sem értelmes a Planck-állandóval osztani.
13 „In the seventeeth and eighteenth centuries, mathematical theo
ries of mechanics were created, studied, applied, and reformulated 
again and again. As a result, mechanics became more precise, brie
fer, easier to learn, and more widely applicable.”
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ban a mechanika matematikai elméleteit újra és újra 
alkották, vizsgálták, alkalmazták, átalakították. Ennek 
eredményeként a mechanika precízebb, rövidebb, 
könnyebben megtanulható és tágabban alkalmazható 
lett.” Nem úgy a termodinamika.

Ennek a termodinamikában is elérkezett az ideje. 
Erről szól majd a második rész.
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NEUTRÍNÓ -  ÁLTUDOMÁNY?

A Fizikai Szemle 2012/5 számában (két további szer
zőtársunkkal) [1] bemutattuk a neutrínó sebességének 
mérésére vonatkozó OPERA-kísérletet, amely előbb 
fénynél gyorsabb neutrínókról számolt be, majd né
hány hónap múlva visszavonta eredményeit, mert 
hibát találtak az időmérésben. Cikkünk befejezése
ként amellett érveltünk, hogy bár a mérés hibásnak 
bizonyult, mégis előremutató hatással volt a fizika 
fejlődésére. Cikkünket követően Patkós András meg
írta véleményét Neutrínó -  Áltudomány címmel [2], 
Kifejtette, hogy a kísérlet vezetői helytelenül jártak el 
amikor olyan kísérleti eredményt tettek közzé, amely 
nyilvánvalóan hibás volt, hiszen alapvető elméleti 
megfontolásoknak mond ellen. Jelen írásunkban sze
retnénk vitába szállni e véleménnyel, és megerősíteni, 
hogy nem volt szó volt áltudományról, annak ellené
re, hogy az események utólagos ismeretében valóban 
felmerülhet a gyanú, hogy a kísérlet résztvevői nem 
végeztek el minden ellenőrzést az esetleges hibák ki
szűréséhez.

Az OPERA-kísérlet előtt már történtek próbálkozá
sok a neutrínó sebességének mérésére. Cikkünkben 
is beszámoltunk a MINOS-kísérletről, amely ugyan 
fénynél gyorsabb neutrínósebességet mért, de a mé
rés szisztematikus bizonytalansága olyan nagy volt, 
hogy fénysebességnél gyorsabb neutrínókra vonatko
zó állításuk nem lehetett szignifikáns. Az OPERA-kí- 
sérletben gondosan végigelemezték, hogyan lehet a 
MINOS-kísérletet úgy megismételni, hogy a sziszte
matikus hibát minden lehetséges módon csökkentsék. 
Valóban sikerült is szellemes megoldásokkal jelentő
sen (közel tizedére!) csökkenteni a szisztematikus 
hibát, és így a mérés pontosságát jelentősen javítani. 
Minthogy a tudományos felfedezéseket a méréseink 
pontosságát célzó technikai fejlesztések teszik lehető
vé, az OPERA mérését semmiképpen nem nevezhet
jük áltudománynak.

Az OPERA-kísérlet kiértékelése vakon történt. A kor
szerű részecskefizikai kísérletek e nagyon lényeges fel
tétele azt jelenti, hogy a szisztematikus bizonytalanságo
kat -  igazi mérési adatok nélkül -  a legapróbb részlete
kig kidolgozzák. A OPERA-kísérletben részt vevők -  bi
zonyosak lévén szisztematikájukban -  az adatok gyűjtése 
után rögtön közölték az eredményt, még ha az ellent is 
mondott az elméleteknek. Gondoljunk bele: ha nem így 
tennénk, akkor nem tehetnénk olyan új felfedezést, 
amely a már ismert elméletek érvényességének határait 
feszegeti. A kísérletező feladata éppen az, hogy eddigi 
ismereteinket megkérdőjelezve, saját mérésének pon
tosságát tárgyilagosan, a lehető legjobban meghatározva 
adjon új mérési eredményeket. Az OPERA ezt tette, de 
sajnálatos módon elcsúsztak egy banánhéjon. Talán elfo
gadhatjuk azt a kritikát, hogy igazán nagyszabású ered
mények különlegesen gondos ellenőrzést kívánnak. 
Ugyanakkor az is tény, hogy a bejelentés késztette az 
ICARUS-kísérletet a mérés megisméüésére, és az ő nega
tív eredményük után az OPERA gyorsan megtalálta a 
hibát, amit nyilvánosan el is ismertek. Ez utóbbi moz
zanat nem jellemző az áltudomány terjesztőire.

Vajon veszített-e a tudomány bármit az OPERA- 
bejelentést követő gondolatviharban? Bizonyosan 
állíthatjuk, hogy nem. Születtek ugyan kétes értékű 
munkák nagy számban, azonban ezek szinte nyomta
lanul tűntek el, a hivatalos bírálatot követően többsé
gük nem jelent meg szakmai folyóiratokban. Ugyan
akkor születtek érdekes gondolatok, amelyek kiállták 
a kétkedő kérdezők próbáját, megjelentek nyomtatás
ban, és gazdagították a fizikát.

A Standard Modellen (SM) túlmutató elméleti el
képzelések nagy része úgy próbált magyarázatot adni 
a fénynél gyorsabb neutrínókra, hogy közben ne sért
se a Lorentz-szimmetriát -  legalábbis ne a Coleman— 
Glashow-cikkben [31 megfogalmazott közvetlen mó
don -, és ezzel kerülje meg a Cohen-Glashow-közle-
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ményben [4] írott feltételeket. Fontos kiemelni, hogy 
az új elméleti modellek egyrészt nem mondanak el
lent az eddigi mérési eredményeknek, másrészt felve
tik a modell további kísérletekkel történő ellenőrzé
sét. Ezek közül csak érintőlegesen említünk kettőt.

Például a hipotetikus steril neutrínók az elhanya
golhatóan gyenge tömegvonzáson kívül nem hatnak 
kölcsön más SM-részecskékkel, és az SM-neutrínók is 
csak oszcilláció révén csatolódhatnak hozzájuk. Ha 
feltételezzük, hogy a steril neutrínók extra térdimen
ziókban is mozoghatnak, akkor repülési idejük rövi- 
debb lehet a fényénél. Ha megköveteljük azt is, hogy 
sem a steril, sem a szokásos neutrínók nem léphetik 
túl a fénysebességet a szokásos 3+1 dimenzióban, ak
kor a Lorentz-szimmetria nem sérül, ellenben az osz
cilláció miatt -  a szokásos neutrínók esetén is -  a 
fénynél gyorsabb repülést tapasztalunk. Ekkor a 
Cohen-Glashow-cikk megszorítása nem érvényes, 
hiszen nem szükséges, hogy a szokásos 3+1 dimen
zióban a fénynél gyorsabb legyen a neutrínó.

Egy másik példa szerint az ötödik erő feltételezése 
alapján létezhet olyan új fizikai mező, amely más mó
don csatolódik a neutrínókhoz, mint a többi SM-ré- 
szecskéhez. Az új mező és a neutrínók közti kölcsön
hatás a neutrínók számára úgy módosíthatná a téridő 
geometriáját, hogy lehetővé válna a fény vákuumban 
mért sebességénél gyorsabb terjedés a Lorentz-szim-

A FIZIKA TANÍTÁSA

Sugárhajtómű a rakétaindító sínen

A középiskolai fizikaoktatásban vagy a tanárképzés
ben nem jellemző, hogy a szifonpatronon vagy a pille 
palackból készült rakétán kívül más eszközzel de
monstrálnák a sugárhajtást. Mindezek hiába készít
hetők el egyszerűen, nem alkalmasak mérési felada
tok elvégzésére, hiszen pusztán a reaktív hajtás elmé
letét igazolják a gyakorlatban.

Minden fontosabb, gazdaságilag prosperáló térség
ben a válság ellenére is zajlik a z  űrkutatás és ahhoz 
kapcsolódóan a rakétatechnika fejlődése. A világűr 
meghódításában pedig a reaktív hajtásnak nincsen 
alternatívája: „Minden nehézség nélkül felismerhető 
(...), hogy a légüres térben mint hajtóeszköznek pá 
ratlan jelentősége van. ” [1]

A sugárhajtás, rakétahajtás és a z  ezekhez szüksé
ges alapvető technikai megoldások a fizikaórákon és 
előadásokon fontosságukhoz mérten több megbeszé
lést és minőségében más kísérleteket érdemelnének.

metria közvetlen sértése nélkül. Tehát ismét azt kap
juk, hogy az elmélet megkerüli a Cohen-Glashow- 
közleményben kirótt feltételeket.

Volt azonban más hozománya is a történetnek. Egy
részt összehozta a fizika különböző részterületein dol
gozó kutatókat. Olyan kutatók között indult eszmecse
re, akik általában nem szoktak egymással érintkezni. 
Másrészt a történet tanulságos lehet a fizikát kedvelő 
diákok és nagyközönség számára is. Példát mutatott 
arra, hogy az igazi tudományban semmi sincs bebeto
nozva, mindennek meg lehet kérdőjelezni, sőt rendsze
resen meg is kérdőjelezzük az érvényességét. Előfor
dulhat, hogy kevéssé ismert fizikai egyedek viselkedé
sének megértése céljából a jelenleg biztosnak gondolt 
tudományos tézisek érvényességi körét felül kell vizs
gálni, ismereteinket új elméletekkel szükséges bővíteni. 
Ez alól nem kivétel a Lorentz-szimmetria sem.

Nándori István, Trócsányi Zoltán
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Demonstrációs célokra, sőt kooperatív oktatási 
módszer központi eszközeként komplex mérési fel
adatok végrehajtására egy olyan eszköz fogadható 
el, ahol az üzemidő percekben mérhető és nincse
nek a mérést nehezítő, forró füstgázok; ahol nem 
zajlik kémiai reakció, amely nyomásnövekedés so
rán ellenőrizhetetlenül felgyorsulhat. A hajtóművet 
inert gázzal célszerű megtáplálnunk, vagy például — 
a látványos üzem és a mérhető paraméterek biztosí
tása érdekében -  megfelelően nagy kamranyomást 
és térfogatáramot nyújtó (inert gázt tartalmazó) sűrí
tett levegővel.

Munkacsoportunk a sugárhajtást kívánta bemutat
ni, működését mérésekkel kicsit közelebbről is meg
vizsgálni. Berendezésünket tágabban értelmezve 
autogén sugárhajtóműnek is tekinthetjük, hiszen ez 
a berendezés is egységes rendszerként foglal magá
ba mindent, ami a hajtósugár előállításához szűk-
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1. ábra. A hajtóműmodell metszeti rajza.

séges. Az égéskamramodellben viszont kémiai átala
kulás nem történik. Ami a kísérletekkel megvalósult: 
tiszta fizika.

A közepes nyomású rakétahajtóművek jellemző 
üzemi nyomástartománya H. Mielke szerint „20-50 
atmoszféra” [2] közé esik. Biztonsági okokból mi is 
ezt a tartományt céloztuk meg.

A berendezés bemutatása dióhéjban

A munkavégző gáz sűrített levegő, amelyet egy 46
1-es, 6,9 m3 gáztérfogatú levegőpalack biztosít, reduk- 
tor nélkül. A palack mint hajtóanyagtartály fogható 
fel, tehát a tolóerővel egyenesen arányos dm /dt ki
áramlási sebességű tömegsugár is tisztán hideg leve
gőből áll, így az fulladás veszélye nélkül teszi lehető
vé a zárt térben való alkalmazást. A palackot hidrauli
kacső köti össze a kamra bevezetésével.

Az égéstér modell egy hidraulikus munkahenger, 
amelynek anyagminősége, falvastagsága kizárják a fi
zikai robbanás lehetőségét; rendeltetéséből adódóan 
több száz bar nyomásig használható (7. ábra). A hen
ger lezárásának furatába helyeztük be a bronzból ké
szült, cserélhető, pontosan illeszkedő fúvócsövet, 
amelynek peremét a kamranyomás préseli a lezárás
hoz. A két gyári, nyomásálló csatlakozó közül az egyi
ken vezettük be a munkavégző gázt, a másikhoz pe
dig nyomásmérő órát csatlakoztattunk, amely egy 
csőrugós manométer 2 bar-os osztásokkal.

Kettő fúvócsövet készíttettünk úgy, hogy azok a 
katonai célú kisrakétákra jellemzően a „kettős kúpos 
alakú fúvóka” [31 kialakításához állnak a legköze
lebb; a szűkülő részt viszont elhagytuk, így vált lehe
tővé a táguló rész megfelelőbb kialakítása. Ezzel meg 
tudtuk oldani, hogy a táguló rész 21°-os fél nyílás
szöge közelítsen az ideális értékhez, amely a hivatko
zott szakirodalom szerint „12° és 18° közt van” [4], A 
másik kettő fúvócsövet pedig táguló rész nélkül ala
kíttattuk ki. Két fajta keresztmetszetet választottunk:

6 mm és 11 mm átmérővel. A fúvókák kialakítása fe
lelős a zajártalomért, ami azonban hallásvédő esz
közzel kivédhető.

Az erőmérőhöz megfelelő rugók felkutatása, össze
hasonlítása során egy 150 mm-es nyomórugót válasz
tottunk. Mérlegsúlyok segítségével az elért összenyo
módások és mérések ismételgetésével meghatároztuk 
az átlagos direkciós erőt (D = 13,26 N/cm), ezt az 
átlagot tekintjük rugóállandónak. Ennek ismerete 
lehetővé teszi, hogy a modell által összenyomott rugó 
hosszából számítsuk a tolóerőt.

Célok

A sugárhajtás elvét, a működés mechanikai alapjait 
a gyakorlatban, közvetlen közelről kívántuk bemutat
ni, akár egy pedagógiai projekt részeként. A legfonto
sabb mutatószámokat (tolóéra, nyomás és üzemidő) 
szinte „kézzelfoghatóvá” akartuk tenni oly módon, 
hogy egy igazi sugárhajtómű és a gyakorló modell 
közötti határok elmosódjanak. Az üzemeltetéssel 
mód nyílhat újszerű tevékenységek elsajátítására, 
hiszen az említett mutatószámok mindenki által mér
hetőek. Különböző típusú és legszűkebb keresztmet
szetű fúvócsöveket alkalmazva képesek vagyunk 
megvizsgálni, hogy miként változik a kamranyomás, 
a tolóerő és a közepes tömegáram.

Motiváció

Az elvégzett indítások, megfigyelések és a beszámo
lók során bebizonyosodott, hogy a demonstrációs 
hajtóművel való munka és a videofelvétel is motiváló 
hatású. Ez igaz mind a kísérletek előtti (tervezési), 
mind pedig az azt követő (elemzési) időszakra. Egy 
olyan hajtómű, ami rögzített pályán el tud mozdulni, 
működését pedig erős hanghatás és a környező leve
gő hőmérsékletének zuhanása kíséri, sőt aminek a 
hajtósugarát a diákok akár meg is „érinthetik” egyér
telműen felkelti és fenntartja az érdeklődést. Izgalmas 
projektoktatás valósítható meg, hiszen a működtetést 
megelőzően a csoport tagjainak külön mérési felada
tok adhatók ki, felelősöket jelölhetünk ki, a közösen 
elvégzett indítást pedig előre meghatározott szem
pontok szerint, közösen értékeljük.

A dolgozó hajtómű

A hajtóműmodellel végzett nyolc kísérleti indítás so
rán született mérési adatok képezik az írás alapját.

Az esetlegesen leváló szilárd szennyeződések ellen 
arcvédő sisakkal védekeztünk. A palack szelepét tel
jesen kinyitva a dolgozó hajtómű az első 14 s alatt 
elérte a maximális kamranyomást -  közben tolóerejé
nek megfelelő mértékben összenyomta a rugós erő
mérő (ismert direkciós erejű) nyomórugóját -, vala
mint a legnagyobb gázkiáramlási sebességet és tö
megáramot (hajtóanyagáramot) is. A manométert és a
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stoppert figyelve kiderült, hogy melyik pillanatban 
érte el a kamra a legnagyobb nyomást. Természetesen 
ugyanakkor mértük a rugó maximális összenyomódá
sát is. A hajtóműmodell működése regresszív -  vissza
fejlődő -  jellegű, vagyis a fontosabb mutatószámok 
értékei hamar elérik a maximumot, majd csökkenést 
mutatnak. A palackot addig ürítettük és az időmérést 
is addig végeztük, amíg a szelepen át érzékelhető volt 
az áramlás.

Mérési feladatok

Próbapadra helyezett rakétahajtómű esetén a szakiro
dalomhoz hűen elsősorban a G-tal jelölt hajtóanyag
áramot, és a P-vel jelölt tolóerőt kell meghatározni. 
Esetünkben a tolóerőt abban a rövid időszakban vizs
gáltuk, amikor elérte maximális értékét.

Drága ipari mérőberendezés híján a palacknyi töltet 
tömegének ismeretében, a kamra pillanatnyi nyomása 
és a teljes üzemidő mérése után a közepes hajtó
anyagáram értéke mellett, a 8. indítást vizsgálva a 
tömegáram, továbbá a kiáramlási sebesség értékét is 
meghatároztuk.

Az égéskamrát egy néhai páncéltörőrakéta-rend- 
szer indítósínjén, vízszintesen helyeztük el (2. ábra). 
Modellünk a sínen csúszva röviden elmozdult. Ezt az 
xmax utat, vagyis a rugós erőmérő rugójának összenyo
módását mértük. Ideális esetben ebből és a már meg
határozott D direkciós erő segítségével kiszámíthattuk 
a hajtómű Peff tolóerejét:

Gyakorlatban azonban figyelembe kell venni az el
mozduláskor fellépő Fs súrlódási erőt is, így a Peffm 
módosított tolóerő:

P „ = D x  +F .effm max s

2. ábra. A kész modell egy mérés után.

Fs csúszási súrlódási erőt lemérve értékére 6,75 N-t 
kaptunk. Az 1. táblázat tartalmazza xm Pe[f és Peffm 
értékeit. A manométerről leolvastuk a maximális kam
ranyomást.

Az üzem utolsó perceiben a tömegsugár hőmérsék
letét mértük megfelelő üveghőmérővel.

A 8. számú próba üzeminyomás-vizsgálata
Az indítások közül a nyolcadik viszonylag magas 
mért értékeket adott. Az 1. táblázatból láthatjuk, 
hogy a tolóerő megközelítette a 120 N-t, a kamranyo
más pedig elérte a 35 bárt, a működési idő a legrövi
debb volt: a rendszer elérte teljesítőképessége hatá
rát. A működés jellegzetes lefutása miatt célszerűnek 
tűnt annak nyomásvizsgálata. Videofelvétel segítsé
gével, a szelep teljes kinyitásától, manométeren kö
vettük nyomon az üzemi nyomás exponenciális 
csökkenését. Az értékeket szabályos időközönként 
lejegyezve, azokat táblázatba foglalva és a nyomás-

1. táblázat

Elvégzett kísérletek mérési eredm ényei és egyes számított értékek

próba
sorszáma

fkomraJrtnax
maximális

kamranyomás
(bar)

Xnax
maximális

összenyomódás
(cm)

PeJf tolóerő, 
reakcióerő 

(N)

t teljes 
üzemidő

(s)

ö közepes 
hajtóanyag

áram 
(kg/s)

P,
akcióerő

(N)

Peffm
módosított

tolóerő
(N)

fúvócső minimális 
átmérője (mm) és 

típusa

3.1 12 -2 -26,5 - 0,034 34 33,25 6 -  kettős kúpos

4.1 10 2,1 27,85 280 0,034 28,3 34,6 6 -  kettős kúpos

5.* 20,0 4,3 57,03 - 0,034 56,6 63,78 6 -  kettős kúpos

6.2 33 6,8 90,20 180 0,049 93,4 96,95 6 -  konvergáló

1? 9 5,6 74,27 156 0,057 85,5 81,02 11 -  kettős kúpos

8.“ 35 8,4 111,41 165 0,053 99,05 118,2 6 -  kettős kúpos

1 Teljesen és fokozatosan nyitott szelep; az erőmérőbe csapódik; hatékonyabb tömítések.
2 Teljesen nyitott szelep; hatékonyabb tömítések; az erőmérőtől indul; szelep kinyitása 12 s alatt.
3 Teljesen nyitott szelep; hatékonyabb tömítések; erőmérőtől indul; szelepnyitás 14 s alatt.
4 Teljesen nyitott szelep; hatékonyabb tömítések; az erőmérőtől indul; szelepnyitás 12 s. Tömegsugár hőmérséklete: T= -25 °C. Számított 

kiáramlási sebesség a 14. s-ban c -  94,56 m/s.
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3- ábra. A nyomás, valamint a palacktöltet tömegének csökkenése 
az idő függvényében a 8. próba videofelvétele alapján. Szelepnyitás 
a 158. másodpercben, jól látható a regresszív jelleg exponenciális 
viselkedése.

csökkenést az idő függvényében ábrázolva, kijelent
hetjük, hogy a működés jellege besorolható a reg
resszív kategóriába (3- ábra).

Fontosabb számítások

A rugós erőmérő nyomórugójának összenyomódása, a 
direkciós erő, az égéskamra manométerről leolvasható 
maximális nyomásértéke és a teljes üzemidő, vagyis a 
palackban foglalt „hajtóanyag” elfogyasztásának (a pa
lack kiürítésének) időtartama képezték a számítások 
alapját. Továbbá felhasználtuk a gáztöltet kezdeti hő
mérsékletét, tömegét (vagyis a hajtótöltet tömegét), a 
palack térfogatát, a gáz standard állapotra megadott 
térfogatát és a környezeti levegő hőmérsékletét.

Akcióerő számítása (és a rugós erőmérő ellenőrzése)
A hivatkozott szakirodalomhoz hűen P-ve\ jelölt toló
erő egyenesen arányos az időegység alatt kidobott 
gázmennyiséggel (tehát a G’-tal jelölt hajtóanyag-fo
gyasztással) és a kiáramlás sebességével a nagyon 
általános P= Gc összefüggés értelmében. A kamrát, a 
fúvócső legszűkebb keresztmetszetét és a torkolat 
kialakítását, végül pedig a környezetet kellene a je
lenség tárgyalásakor figyelembe venni. Egyszerűsít
sünk úgy, hogy a külső nyomásból eredő külső erő 
hatásától eltekintünk -  a tolóerő értékéhez úgy is el
juthatunk, hogy a kamra nyílásának (vagyis itt a fúvó
cső legszűkebb) keresztmetszetét megszorozzuk 
a kamra rá nehezedő p ^ m maximális nyomásával. A 
tömegsugarat létrehozó gázközeg nyomását alapul 
véve a kamrában ez az Ft erő:

r _ a kamra ^
1 t * max min ’

vagyis nyomóerő -  mint a kamra Amin nyílására, a fú
vócső legszűkebb keresztmetszetére irányuló erő -

annál nagyobb, minél nagyobb a p^™ra kamranyomás 
és a minimális keresztmetszet szorzata.

A 6. számú próbánál alkalmazott fúvócső legszű
kebb keresztmetszete A,™ “ 2,83 • 10“’ m2, a maximális 
kamranyomás p ^ ra = 33 bar, így az akcióerő értékére 
Ft = 93,4 N-t kaptunk. Ezt összevetve (az ellentétes irá
nyú) P = 96,95 N tolóerőadattal, láthatjuk, hogy a szá
mítás csupán 3,5 N-nal adott kisebb értéket, azaz a 
rugós erőmérőnk összenyomódásából számított reak
cióerő jó közelítéssel elfogadható érték.

Az első másodpercek tömegárama és kiáramlási 
sebessége a 8. számú próba során
A kamra pillanatnyi pkamra nyomása, annak változása 
sok információt hordoz a működés jellegéről, és min
den mással, így például a hajtóanyagáram pillanatnyi 
értékével is kapcsolatban van. A 8. indítás nyomás
adataiból kiindulva, a palack töltettömegének isme
retében ez utóbbi csökkenése is felírható (3- ábra). 
A szelepnyitástól számított 14. és 16. másodperc kö
zött eltelt intervallumot vizsgálva a kamra nyomása 
p k a m r a _ jg  }3ar értékről pkamra(16 s) = 18 bárrá, 
míg a palack töltet tömege az m(l4 s) = 4,77 kg-ról 
m(l6 s) = 4,52 kg-ra csökkent. Ezekből a valós érték
hez közelítő G = 0,125 kg/s hajtóanyagáramot ka
punk. A 8. próba során mért és pontosan meghatáro
zott Peffm = 118,2 N tolóerejét felhasználva a nagyság
rendileg érvényes c = Pm/  G kiáramlási sebesség leg
feljebb 94,56 m/s.

A Joule-Thomson-hatás érvényesülése
A palackban 150 bar nyomáson és 15 °C hőmérsék
leten tárolt sűrített levegőt a csővezetéken, a kamrán 
és a fúvócsövön keresztül a környezetbe juttattuk, 
így nyomása néhány perc alatt lényegében a légköri 
nyomásig csökkent.

A fúvócső torkolatából kiáramló levegő hőmérsék
lete a torkolattól néhány cm-re (mérés szerint): T = 
-25 °C volt. A Joule-Thomson-hatás egyenletével 
számolva a hőmérséklet-csökkenés A T= -37 °C kell 
legyen. Az eredmény reális, hiszen közel van a mért 
-40 °C-os értékhez.

Ezzel egyrészt megállapítottuk hőmérséklet-méré
sünk pontosságát, másrészt rávilágítottunk arra, hogy 
a nevezett hatás leírásával egyezően a torkolatból 
kilépő gázkeverék nyomása 1 bar-hoz közelít.

Összefoglalás, következtetések

A szerkezet le tudja győzni a mintegy 9 N tapadási 
súrlódási erőt és önállóan képes elmozdulni a sínen. 
Működési ideje elegendő hosszú ahhoz, hogy külön
böző méréseket végezzünk rajta.

Olyan fúvócsöveket terveztünk és alkalmaztunk 
sikerrel, hogy jól észlelhető különbségeket mutassa
nak a mérési eredmények, így például az átengedett 
levegő (tömegáram) mennyiségei is.
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1. ábra. Szkarabeusz bogarak fotói (a, c, d: elpusztult egyedek; b: élő bogarak, amelyek almával táplálkoznak a műanyag tartóedényükben) és 
frissen vágott gazdanövényeik polárszűrő nélkül (középső oszlop), valamint balos (bal oszlop) és jobbos (jobb oszlop) cirkuláris polárszűrőn át 
fényképezve. A bal és jobb oszlopokban a kerek nyilak mutatják a szűrők által áteresztett poláros fény cirkulációs irányát. Fontos megjegyezni, 
hogy egy BC, illetve JC polárszűrő JCP-, illetve BCP-fényt ereszt át, míg megakadályozza a BCP-, illetve JCP-fény átjutását. a) Cetonia aurata  (bal: 
nőstény, jobb: hím) egy szobai futóka (E piprem num pinnatum ) levélen, b) Potosia cuprea, c) Anom ala vitis, d) Anom ala dubia, e) galagonya 
(■Crataegus m onogyná) és vadrózsa (Rosa canind) levelek, valamint f) tizenkét különböző zöld növény levele: fekete nyár (.Populus nigra), pla
tán (Platanus acerifoliá), lisztes berkenye (Sorbus aria), mezei juhar (Acer campestre), kislevelű hárs ( Tilia cordata), madárberkenye (Sorbus 
aucupariá), vadcseresznye (Prunus átrium), ecetfa (Rhus typhind), mezei szil (Ulmus campestris), japánakác (Sophora japonica), szelídgesz
tenye (Castanea saliva), közönséges nyír (Betulapendula).

A CIRKULÁRISÁN FÉNYPOLARIZÁLÓ SZKARABEUSZOK NEM REAGÁLNAK A CIRKULÁRIS POLARIZÁCIÓRA -  I. (SZÍNES ÁBRÁK)



ablak fehér függönnyel

3- ábra. a-f) a 2. kísérletben használt 
tesztdoboz fölépítése, a) a normál hely
zetű tesztdoboz, közepén a bogárin
dító hengerrel, b-c) a fejtetőre állított 
tesztdobozban jól megfigyelhető a 6 
főszektor és a 12 ingerablak oldalné
zetben (b), és felülnézetben (c). d-f) 
egy főszektor két JC és BC polárszűrő- 
vel ellátott ingerablakának fényképe. A 
fotózás során a fényképezőgép opti
kája előtt nem volt polárszűrő (d). Az 
ingerablakok fotózásakor a fényképe
zőgép optikája előtt egy BC polárszűrő 
(e), illetve egy JC polárszűrő (0 volt. 
g—0 egy virágzó galagonyán táplálkozó 
rózsabogár (g), egy virágzó galagonya
ág (h) és egy virágzó galagonyabokor 
(i) fényképe.

Jobbra fent és alul polárszűrővel vala
mint anélkül fényképezett színpompás 
szkarabeuszok (Cetonia auratä).
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2. ábra. Az 1. kísérlet elrendezése felülnézetben.



a)

b)

bal rész Ы

b2Í

jobb rész
látszó
lagos 
bogár b2

bál ablak közvetlenül jobb ablak síktükröfi'st^.
látható bogártetemekkel p látható bogártetemekkel

bal ablak közvetlenül jobb ablak síktükrön át
látható bogarakkal látható bogarakkal

4. ábra. A 3- kísérletben használt tesztdoboz fölépítése, a) a tesztdo
boz felülnézetben -  d: ajtó, p: papírlap, r: bogárindító henger, L: fény
diódák, e? a fénydiódákat működtető elektromos elemek, t: torony, b: 
bogártetemeket hordozó cserélhető ablak, b) a tesztdoboz bal és jobb 
felének keresztmetszeti rajza mutatja a belső szerkezetet. A kettősfejű 
nyilakkal jelzett részek kivehetők — h: a vizsgált bogár megfigyelését 
biztosító kerek kémlelőnyílás; b3: élő tesztbogár; s: a tesztkamrát lezá
ró kartonpapírgát; Ы: a bogártetemeket közvetlenül mutató lapka; o: 
megfigyelő személy; m: ferde síktükör; b2: a bogártetemeket a ferde 
síktükörben mutató lapka, c) a tesztbogár által észlelt látvány -  L: A 
fénydiódákat tartalmazó doboz; bl: a bogártetemeket közvelenül mu
tató bal lapka BCP fényingere a bogártetemek kitinpáncéljáról verődik 
vissza; b2: a bogártetemeket a ferde síktükörben mutató lapka JCP 
fényingere a toronyban lévő bogártetemek kitinpáncéljáról származik, 
amely BCP-fény a tükröződés után JCP-fénnyé válik.

5. ábra. Polárszűrő nélkül készült fényképfelvételek a 3. kísérletben 
használt tesztdoboz bal és jobb ablakában látható csali bogár
tetemekről (a, b), valamint egy BC polárszűrőn (c, d) és egy JC polár- 
szűrőn át készített fotók (e, 0. A bal ablakban a közvetlenül látható 
bogártetemekről BCP-fény verődött vissza. A jobb ablakban egy ferde 
síktükrön át látható bogártetemek JCP fényingert szolgáltattak. A 
kerek nyilak a polárszűrők által áteresztett poláros fény cirkulációs irá
nyát mutatják. A c) képen a bogártetemek azért feketék, mert a JC 
polárszűrő elnyelte a róluk közvetlenül érkező BCP-fényt. Az 0  képen 
a bogártetemek azért feketék, mert a BC polárszűrő elnyelte a róluk 
származó és a tükörbeli visszaverődés utáni JCP-fényt. A csali bogárte
temeket hordozó négyszögletes ablakok oldalai vízszintesek és függő
legesek voltak. Az itt látható dőlés azzal magyarázható, hogy fotózás
kor a fényképezőgép kissé ferde volt.

6. ábra. a) a 4. kísérletben használt CSALÓMON® VARb3 szagcsapdák, melyek átlátszó felső tölcsérének 
belső részére szkarabeusztetemek voltak ragasztva, b-d) a csapdára ragasztott csali szkarabeusztetemek

Anomala vitis Anomala dubia Cetonia aurata

A CIRKULÁRISÁN FÉNYPOLARIZÁLÓ SZKARABEUSZOK NEM REAGÁLNAK A CIRKULÁRIS POLARIZÁCIÓRA -  I. (SZÍNES ÁBRÁK) I I I

po
lá

rs
zű

rő
 n

él
kü

l 
fé

ny
ké

pe
zv

e
ba

lo
s 

ci
rk

ul
ár

is 
po

lá
rs

zű
rő

n 
át

 fé
ny

ké
pe

zv
e

jo
bb

os
 c

irk
ul

ár
is 

po
lá

rs
zű

rő
n 

át
 fé

ny
ké

pe
zv

e



7. ábra. Az 5- kísérletben használt, itt fejtetőre állított tesztdoboz egy főszektora polárszűrő nélkül (a) és lineáris polárszűrőn át fényképezve, mely 
polárszűrő áteresztési irányát fekete kettősfejű nyíl mutatja. A tesztdoboz minden főszektorának két ablaka közül az egyik teljesen lineárisan 
poláros fényt (TLP) eresztett át (a polarizációirány 45° volt a vízszinteshez képest, amit duplavégű fehér nyíl jelez), a másik ablak pedig BCP-fényt.

8. ábra. Az előkísérletben és a 6. kísérletben használt tesztdoboz, a) a tesztdoboz kívülről nézve, b) a fejreállított tesztdoboz belsejét polárszűrő 
nélkül nézve, az egyik ablak BCP-fényt eresztett át, míg a másikon keresztül polarizálatlan fény érkezett a dobozba, c) a fejreállított tesztdoboz 
belseje egy BC polárszűrőn át fényképezve.

1. ábra. A polarizált fénnyel megvilágított CD-tokon megtört fény a 
hátsó felületről visszaverődve jut el a szemünkhöz. A Brewster-szöget 
választva megjelennek a feszültségoptikai csíkok.

2. ábra. A polarizált fény polarizációsíkja névjegykártya-tartón átha
ladva -  a mechanikai feszültség függvényében -  elfordul. Az üveglap
ról Brewster-szögben visszaverődő fényben láthatóvá válnak a csíkok.

IV FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 /7 - 8



A tömegáram-különbségek hatásai

Az 1. táblázat mérési és számított adatai szerint a 
teljes üzemidők változtatásával -  a szelep állásának 
és a behelyezett fúvóka típusának megfelelően -  kü
lönböző lefutású működéseket tudtunk megvalósí
tani. Mindegyik regresszív jellegű volt, ám különböző 
hosszúságú üzemidővel. A szelep állásától függően 
az eltérő üzemidők egyben különböző nagyságú kö
zepes hajtóanyagáramot jelentettek (a legnagyobb 
számított érték a 0,053 kg/s volt).

Amikor a szelepet teljesen kinyitjuk, a 8. számú pró
bánál az a lehető legnagyobb tömegű levegőt tudta át
engedni, így 165 s alatt adta le azt a levegőmennyisé
get, amelyre a 4. számú próbánál kétszer ennyi időre 
volt szükség. A közepes tömegáram elérte 0,053 kg/s- 
ot, a kamranyomás a 35 bárt és jelentősen, 8,4 cm-rel 
nyomódott össze az erőmérő rugója.

A fúvócső legszűkebb keresztmetszet és típus hatásai
A fúvókacserékkel jól kimutathatóan változott a nyomás 
és a tolóerő, velük pedig a számított értékek. A legszű
kebb keresztmetszetek különbségeit számba véve jól 
látszik, hogy a 7. számú próbánál alkalmazott 11 mm-es 
kettős kúp alakú fúvócsővel nem tudtuk azokat az érté
keket elérni, mint a 8. próba 6 mm-esével. Az előbbi 
próbánál a kamranyomást nem lehetett 10 bar fölé 
emelni, ezért hiába jelentene a nagyobb (legszűkebb ) 
keresztmetszet nagyobb tolóerőt (az F] = ösz-
szefüggés miatt), ha közben a fuvóka nincs „kihasznál
va” (a nyomás a torkolatban nem csökken a kritikus ér
tékig sem). Ezáltal a 7. indítás tolóereje meg sem köze
líthette a 8. mintegy 120 N-os értékét.

A 6. és 8. próba során a kamranyomás közel ugyan
akkora volt, viszont a rugó összenyomódása, így a 
tényleges tolóerő jelentősen eltért egymástól (a 8. során

elérte a 118 N-t). A mérés körülményei megegyeztek, a 
fúvókák viszont kialakításukban különböztek.

35 bar kamranyomásig az eszköz -  bizonyítottan -  
megbízhatóan alkalmas többféle -  dinamikai, hőtani 
stb. -  mérési feladat elvégzésére, ezáltal számos ösz- 
szefüggés gyakorlatban történő igazolására. A rugós 
erőmérő és a manométer segítségével alapvető mé
rések, következtetések is elvégezhetők. Kiinduláskép
pen bemutatható a paraméterek függése a manométer 
által mutatott nyomásértékektől. Magasabb szintű 
képzéseken a mérési adatokból akár olyan számítá
sok is elvégezhetők, mint kiáramlási sebesség, fajla
gos impulzus, hajtósugár energiája, hajtóanyagáram, a 
hőmérséklet csökkenése révén belsőenergia-változás 
számítása stb.

Egyéni hallásvédő eszközök biztosítása esetén a 
berendezés alkalmas kisebb csoportok előtt bemutató 
mérések megvalósítására, sőt egy komplex téma, a 
sugárhajtás elmélete és gyakorlata teljes körű feldol
gozására és további vizsgálatok elvégzésére. Munka
helyemen mindezért rakétatechnikai szakképzések ez 
évi képzési programja keretében a rakétahajtóművek 
általános működésének demonstrálására hajtóművün
ket már több alkalommal beüzemeltük.

Láthattuk, hogy megfelelő nyomáson betáplált gáz
közeggel képesek vagyunk nagy energiatartalmú, ám 
robbanásveszélyes, vagy mérgező hajtóanyagokat he
lyettesíteni, amennyiben a kamranyomást és a fúvókát 
helyesen megválasztva sikerül kialakítani a megfelelő 
üzemi viszonyokat.
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HULLÁMCSOPORTOK, LECHER-VEZETÉK Wiedemann László 
Budapest

Az utóbbi évtizedben a fizika iránti érdeklődés erősen 
megfogyatkozott a fiatalok körében. De a tendencia 
ennél bonyolultabb; a tehetség és az érdeklődés 
nagyban polarizálódott. Most is vannak kiváló tehet
ségek. Több sikeres országos verseny össze is fogja 
őket és itt indítást kapnak.

Az ilyen indításokhoz tartoznak az érdeklődést 
felkeltő, a tananyagon túllépő cikkek is, amelyek 
nemcsak a diáknak szólnak. Ennek adott hangot Új
vári Sándor, a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságá
nak egyik tagja a Szemle 2003/11. számában (405. 
oldal), amikor a Fizika Tanítása rovat tematikájáról 
szólt. A szigorú levezetéseket mellőzve, mégis az eg
zaktságra törekedve igyekszik ez a cikk a szemlélet- 
formálást erősíteni.

Hullámok

A tömegpont mozgásai közül a harmonikus rezgés 
központi szerepet tölt be az oktatásban. Egyenes 
menti mozgás esetén a dinamikai feltétel az F = -D x  
erőtörvény. Ebből adódik a mozgásegyenlet: x  = 
A sind)/, ahol x  a kitérés, A az amplitúdó, Cú a körfrek
vencia és / az idő. Az co-t kifejezhetjük az/frekvenciá
val: co = 2nf. Rugalmas közegben a rezgés terjedhet is, 
vagyis a rugalmas közeg egyes tömegpontjai az elő
zőktől időkéséssel átveszik a rezgést.

Ha a homogén és izotróp közegben a rezgés terje
dési sebessége v, akkor az így kialakult hullámmoz
gás y  kitérése t időpontban a kezdőponttól x  távol
ságban:
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v = A sin© t -  — .
I v)

A hullámterjedésre érvényes a v = X f összefüggés, 
ahol A. a hullámhossz. Definiáljuk a k hullámszámot:

Ezt behelyettesítve kapjuk az x  irányban terjedő vég
telen hosszú, csillapítatlan hullám egyenletét, amely a 
harmonikus rezgés térbeli kiterjesztéseként értelmez
hető:

y  = Asin(© t -  kx'). (1)

úgy vesszük figyelembe, hogy a Maxwell-féle hul
lámegyenletbe már a frekvenciafüggő dielektromos 
állandót helyettesítjük.

Hullámcsoportok

Adott közegben egyszerre több hullám is terjedhet, 
ugyanakkor ezek interferálnak. Tekintsünk először 
két egyenlő amplitúdójú, egyenes mentén azonos 
irányban terjedő végtelen szinuszhullámot, amikoris to 
és k értékei csak kissé különböznek. Vizsgáljuk az 
eredő hullámot. Ez a következő:

A hullám terjedési sebessége, vagyis a fázissebesség, 
tehát egy adott rezgési állapot terjedési sebessége a 
fentiek alapján

y  = A sin(© j t - x) + A sin(©21- k2x y  (4)

Az argumentumokat oc-val és ß-val jelölve, a (4) képlet 
így szól:

y  = A (since +sinß),

A közeg paramétereitől függően lehetséges, hogy 
különböző hullámhosszúságú hullámok esetén maga 
a v terjedési sebesség is hullámhosszfüggő, így v = 
v(X), ezáltal (2)-ben m és k között már nemlineáris a 
kapcsolat, hanem co = ©(A) is fennáll, ezért általános 
esetben

(3)

vagyis a körfrekvencia k szerinti deriváltját kell ven
ni. A jelenség neve diszperzió. Itt jegyezzük meg, 
hogy fényterjedéskor a diszperzió alapvető fontossá
gú. Mivel a fény is hullám, elektromágneses hullám, 
például a prizmával való színbontás a diszperzió 
alapján megy végbe, tehát a spektrum megjelenése 
ennek köszönhető. A fehér fény különböző hullám- 
hosszúságú fénysugarak keveréke. Ezek a prizmán 
más-más sebességgel haladnak át, tehát a különböző 
színek más-más szög alatt jelentkeznek, mivel a tö
résmutató függ a hullámhossztól: n = n(A). A továb
biakban kidolgozták a diszperzió részletes elméletét 
(Drude, Helmholtz, Lorenz). Ez azon alapszik, hogy 
a beeső fényhullám kölcsönhatásba lép a közeg 
atomjaiban kvázielasztikusan kötött elektronokkal. 
Ez az elektronpolarizáció. A közeg e dielektromos 
állandóját a beeső fény hullámhossza és a közeg 
atomjainak polarizáltsága együttesen határozza meg. 
A kvázielasztikusan kötött elektronok a beeső, vagyis 
a gerjesztő fény hatására szekunder hullámokat bo
csátanak ki. Az anyagban haladó fény ezen hullámok 
és a beeső fény interferenciája révén jön létre. Ezt

1. ábra. Az am p litú d ó k  az x  tenge ly  m en tén  id ő b en  e lto lódnak .

így az eredő hullám, felhasználva a megfelelő trigo
nometriai azonosságot:

y  = 2 A cos Aco t - A k x sm(mát, t - k állx), (3)

ahol (üM= ((ö1+©2)/2 és A© = ©2-©i, hasonlóan k-ra is.
Ez úgy értelmezhető, hogy az eredő hullám jó kö

zelítéssel valamelyik komponenshullám, amikoris 
annak A amplitúdója nem állandó, hanem az idő és 
hely függvényében az úgynevezett vivő hullám fázisá
hoz képest gyengén változik. Ez az amplitúdóhullám. 
Ez jól látható, ha (5)-ben a szinuszfüggvény előtti 
kifejezést egyetlen függvénynek tekintjük. Tehát egy 
amplitúdómodulált szinuszhullámot kaptunk. Most 
már kétféle sebesség jellemzi a hullámot: egyik a 
komponenshullámok közel azonos fázissebessége, a 
másik a moduláció sebessége, vagyis az amplitúdó
hullám fázissebessége:

v = A©
Ä T

(6)

Azt mondjuk, hogy két hullámból összetett hullám- 
csoportot alkottunk és az amplitúdóhullám c sebessé
ge a csoportsebesség. A kétféle sebesség általában 
nem azonos, például az amplitúdóhullámban egyik 
maximum siet vagy elmarad a vivő hullám egy adott 
maximumához képest. Szemléletesen úgy fogalmaz
hatunk, hogy a hullámcsoport a tömegpont rezgése
kor adott körülmények között fellépő lebegés térbeli 
általánosítása. A legegyszerűbb hullámcsoportot az 1. 
ábra mutatja.

Ha a közegben diszperzió lép fel, akkor (6)-ban a c 
csoportsebesség © deriváltja:

dtüjk)
dk

Fizikai értelme ennek akkor van, ha sok hullámból 
állítjuk elő a hullámcsoportot, vagyis adott hullám-
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sávból vesszük a komponenshullámokat. Ha ez a 
hullámsáv elég kicsi, akkor (6)-nak megfelelően 
egyetlen c  értékkel tudjuk jellemezni a hullámcso
portot. Ha azonban a hullámsáv viszonylag széles, 
akkor a Aco, Ak  hullámsávokat kicsiny intervallumok
ra osztjuk és így minden rész-hullámsávintervallum- 
hoz (6) segítségével más-más hullámcsoport és cso
portsebesség tartozik. így egy ilyen hullámcsoport az 
idő folyamán -  ahogy mondjuk -  „szétfolyik”, amely
nek a fizika különböző területein nagy jelentősége 
van. A későbbiekben ennek megvilágítására több 
példa szolgál.

Alkossunk most (4) alapján sok komponensből 
épülő hullámcsoportot. Legyen n  számú komponens, 
mindegyik amplitúdója azonos és az amplitúdók ösz- 
szege legyen véges A  érték. Ekkor egy komponens 
amplitúdója A/ n. így most a (4)-gyel analóg hullám
egyenlet:

y  = £  «v sinJ Aco(0. +-----v
n

V f ,  A k  A
t - | k, + ----v x

) J
(7)

ahol v futóindex és av = A/rc. A© és Ak most is kicsiny 
értékek ©-hoz és k -h o z  képest. A (7) eredő argumen
tumát átírjuk, legyen

(©, t -  k, x)  + (A© t -  A k x )  — = a + fe —.
' ' n n

Ezzel (7) ilyen lesz:

E a  . 
~ sm 

v  - 0  n
a  + b — \. 

n
(8)

Képzeljük el, hogy végtelen sok, egyenlő amplitúdójú 
komponenshullámból állítjuk elő a hullámcsoportot, 
tehát (7)-ben Keressük az eredőt! Tehát most a
(8) hullámfüggvény az eredő *P-re így néz ki:

*P = limy lim —sin
n  — v  =  0  ^

(9)
n

A (9)-ben adott határérték meghatározásához a (0,1) 
intervallumot beosztjuk n részre és egy £ változóval 
(9) átmegy egy integrálba:

1  1
így kapjuk, hogy

¥  = A j sin(a + bQ  dC,.
0

(10)

Ezt kiszámítva:

4/ = A cos a -  cos(a + fe)

2. ábra. Sok szuperponált szinuszhullámból előálló hullámcsoport.

4/ =

ahol

sin
9 4

^A© t  -  A k x \

2 1
Li© t - A k x

sin(© á„ t-ká„x),
( 11)

©j +(©, + A©

és hasonlóan kátl-ra. is.
Helyben és időben amplitúdómodulált csillapított 

hullámcsoportot kaptunk, ahol [...] kifejezés az ampli
túdóhullám, amely c = A(o/Ak csoportsebességgel ter
jed. A (11) *P függvénynek sehol sincs szakadása, 
ahogy lennie is kell, hiszen a (A©í-A£x= 0) fázisálla
potokban is a

sina ..hm ------ = 1
a-*) a

ismert határérték alapján [...] = A. Mindezt a 2. á b ra  
mutatja. A hullámcsoport az x  tengely mentén az idő
ben eltolódik.

A teljes általánosításhoz egy lépéssel még tovább 
megyünk. Lehetséges, hogy a komponenshullámok 
amplitúdói nem egyenlők, hanem a komponensek A 
hullámhosszának függvényei. Ekkor bevezetjük az 
a ( k )  amplitúdósűrűséget ( k  = 271/ A), amely definíció
szerűen az egységnyi hullámszámváltozásra jutó amp
litúdót jelenti. Az a ( k )  sűrűségfüggvényt az adott fizi
kai helyzet alapján kell meghatározni. Például egy 
kifeszített húrt egyik végénél rá merőlegesen meg
pendítünk, vagy egy egyszerű áramkörre egyenfe- 
szültséget kapcsolunk és a stacionárius állapot előtti 
helyzetet vizsgáljuk, vagyis a bekapcsolási feszültség
impulzust. Visszatérve az a ( k )  függvényre, mondhat
juk, hogy dk - ra jut a(k') d k  amplitúdódifferenciál, és a 
teljes amplitúdót egy integrál adja:

k, +\k
J  a (k )  dk.
{

De nekünk a hullámcsoport 'P függvénye kell, így 
(11) analogonja, a hullámcsoport általános leírása az 
alábbi:

*P = J  a ( k )  sin(© t -  kx') dk , (12)

Ismert trigonometriai azonosságot felhasználva, majd 
a  és b kifejezését behelyettesítve, kapjuk a végtelen 
sok komponenshullámból álló hullámcsoport kifeje
zését:

ahol az a ( k )  sűrűségfüggvényt a probléma fizikai 
elemzése alapján ismerni kell. Másrészt ©-ra nézve © = 
(ü(k). Ha ez k - m k  lineáris függvénye, akkor nincs 
diszperzió, ha nem, akkor van diszperzió. Ez esetben,
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mivel Ak kicsi, (ü(k) sorba fejthető, ezt két tagig vesz- 
szük figyelembe:

“  = (12'a)

Ha a (12.a) képletet (12)-be helyettesítjük, megkapjuk 
a 'F hullámcsoport általános előállítását. így például a 
(9)-ben adott hullámcsomag (12)-ből úgy adódik, 
hogy a(k') = konstans. Fontos megjegyezni, hogy 
(12.a)-ban a k szerinti derivált a kx helyen tekintendő, 
így kapjuk például az előbbi speciális eset (11) for
mulájában található (üátl kifejezést. A (12) formula ak
kor is alkalmazható, ha a hullámcsoport nem építhető 
fel a Ak intervallumból vett szinuszhullámok összege
ként, hanem csak véges nagy A&-ból. Ekkor ezt kis 
intervallumokra kell felosztani és külön-külön megha
tározni a megfelelő (12) függvényt. Ez azt jelenti, 
hogy a vizsgált jelenség csak különböző csoportse
bességű hullámcsoportok együttesével írható le. így 
például egy kezdeti véges jel a terjedés folyamán egy
re hosszabb lesz és alakját is változtatja. Ilyenkor 
mondjuk, hogy a hullámcsoport „szétfolyik”, amire 
számos példa van a fizikában.

A csoportsebesség másik előállítása is létezik, ez a 
Rayleigh-formula. Tekintsük a c = d(ü/dk alapképle
tet. Ha a definíciós egyenletben v= co/ß-ban co = (a(k), 
akkor v = v(X) is fennáll, tehát to = kv(X). Ezután 
mindkét oldalt k szerint deriváljuk és felhasználjuk a 
k = 2ník definíciót. Átalakítás után kapjuk a Ray- 
leigh-formulát:

c = v - l ^ - ,  (13)
d k

Ahol V2i komponens hullámok fázissebessége.

Példák, alkalmazások
Kapilláris hullámok folyadékban
Ha vízzel telt tálba vizet csepegtetünk, diszkrét, egy
más után induló felületi hullámok képződnek. Azt 
látjuk tehát, hogy hullámcsoportok terjednek a hul
lámforrástól radiálisán kifelé. Minden hullámcsoport, 
mivel közelítőleg csillapított szinuszrezgésekből áll, 
csak végtelen sok véges szélességű hullámsávból állít
ható össze. Ezért megfigyelhetjük, hogy terjedés köz
ben hosszúságuk változik, „szétfolynak”. Ezek a fel
színi, vagy kapilláris hullámok. Az elméleti számítás 
azt mutatja, hogy ezek v fázissebessége Á-függő, tehát 
diszperzió van, és cseppentéskor a keletkező hullám- 
csoport más sebességgel terjed, mint a komponens
hullámok AÁ-ban adott v fázissebessége. A pontos 
képlet így szól:

vQO = 2n a 
\l P Á

ahol a  a folyadék felületi feszültsége, p a folyadék sű
rűsége. Ha az előbbi képletet (13)-ban alkalmazzuk, át
alakítások után szép és egyszerű formulát nyerünk:

Tehát a csoportsebesség más, mint a komponenshul
lámok fázissebessége, és mivel véges nagy hullám- 
számsávból épül fel a cseppentési folyamat, azért 
egyszerre több, különböző c sebességű hullámcso
port írja le azt. Ez a szétfolyás magyarázata.

Energiaáramlás, információ átadás

Homogén, izotróp közeg energiát tárol, például rugal
mas közeg mechanikai energiát, vagy szó lehet elekt
romágneses térről és abban a térenergiáról. Ha isme
retes a térenergia-sűrűség, ez alapja a közegben fellé
pő áramsűrűség meghatározásának. A vonatkozó hul
lámegyenlet (másodrendű parciális differenciálegyen
let) egyik alapmegoldása a végtelen hullámvonulatot 
leíró egyszerű hullámegyenlet, amelyet az (1) képlet 
ad meg. A hullámegyenlet tartalmazza a közegben 
haladó ilyen hullám sebességét, vagyis a fázissebessé
get. Például végtelen kiterjedésű, ideális rugalmas 
közegben haladó longitudinális hullám sebessége

ahol E a közeg rugalmassági modulusza, p annak sű
rűsége. Más esetben végtelen kiterjedésű, homogén, 
izotróp közegben a Maxwell-egyenletekből származ
tatható hullámegyenlet megadja az elektromágneses 
hullámok terjedési sebességét, a v fázissebességet:

ahol a számlálóban a vákuumbeli fénysebesség áll, a 
nevezőben a közeg relatív dielektromos állandója és 
mágneses permeabilitása. Eddig egy referenciahelyze
tet írtunk le.

A valóságos helyzet ennél bonyolultabb. Csak vé
ges kiterjedésű közegek léteznek, és információt 
csakis jelekkel vihetünk át. így például véges hullám
vonulatokkal, vagy akár egyszerű impulzusokkal vagy 
egyetlen impulzussal. Az első esetben a hullámegyen
let megoldásakor peremfeltételeket kell figyelembe 
venni, így végtelen sok szinuszfüggvény szuperpozí
ciójából kapjuk a megoldást, ami hullámcsoportot je
lent. A második esetben viszont adott véges hosszú
ságú jel előállítása szinuszfüggvényekből eleve hul
lámcsoportra vezet, így (12)-t is felhasználva az adott 
jel c csoportsebességgel terjed. Ezért az átvitt energia 
áramsűrűsége j  = cu, ahol ca  csoportsebesség és u a 
közeg energiasűrűsége. Ettől függetlenül c egyenlő 
lehet a v fázissebességgel, ha nincs diszperzió.

Nézzünk konkrét esetet! Feszített rugalmas szálat rá 
merőlegesen hirtelen megütünk, tehát a szál rövid idejű 
impulzust nyer. Azt tapasztaljuk, hogy -  a végen való 
visszaverődéstől eltekintve -  egyetlen hullám vonul vé
gig a szálon. A jelenség hullámcsoporttal írható le.
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véges idejű jel X x ,t

3■ ábra. Véges idejű jel.

Újabb konkrét példaként feltöltött kondenzátor 
kisütésével feszültséglökés is végigvonulhat valami
lyen egyszerű áramkörön (J. ábra). Ha a jel alakja a 
3■ ábra szerinti, akkor annak időbeli lefolyása a Fou- 
rier-integrálok módszerével analitikusan megadható. 
Jelenleg nem hullámcsoportról van szó, hanem a jel
függvény amplitúdósűrűségének meghatározásáról. 
Előbb, a megütött húr esetén a jelfüggvény argumen
tuma, tp = tí)(k) t -kx ,  erre nézve a jel lefutása, csupán 
a végeredményre szorítkozva:

Xsinto —2 r 2
/(tp) = — ---------cos(coí- kx) d(ü,

k J co
(14)

ahol X az impulzus ideje. Ha azonban az említett 
elektromos feszültségimpulzusról beszélünk, akkor a 
koszinuszfüggvény argumentumában csak (ü( t) szere
pel és a vízszintes tengelyen a t idő áll, míg (14) rög
zített t mellett a húron haladó hullámcsoportot írja le. 
Látható, hogy a Fourier-integrálok módszerével egy
aránt rugalmasan kezelhetők az előbbi, egymástól 
távol eső problémák. Itt az amplitúdósűrűség játssza 
az összekötő szerepet.

A (12) általános formulával összehasonlítva, az 
amplitúdósűrűség mindkét esetben a fentiek szerint

xSin tű
n ő  2 2a(k) = ------------

7t tű
(14.a)

A frekvenciasáv, amelyből a (14) hullámcsomag ösz- 
szetevődik, (l4.a) szerint végtelen. Számoláskor egy
szerűbben lehet eljárni, mivel a (I4.a)-ban adott amp
litúdósűrűség to-val gyorsan csökken. Integráláskor ele
gendő egy intervallumot tekinteni, ahol a(k) még elég 
nagy. Ezt az íűx/2 = ti egyenletből határozhatjuk meg. 
Átalakítva; f z  =1, így a frekvenciára a felhasznált sáv- 
szélesség: A/= 1/x. Például 0,001 s ideig tartó négy
szögimpulzus előállításához jó közelítéssel 0-1000 1/s 
frekvenciatartomány szükséges a (14) improprius integ
rál helyett. A (14) képletben az impulzus lefutásáról 
van szó, amit leválaszthatunk a kapcsolatos hullámcso
portról. Természetesen a szóban forgó hullámcsoport 
csoportsebessége is meghatározható.

Még egy érdekes jelenség említhető meg a hullám- 
csoportokkal kapcsolatban. Ez a színképvonalak vé
ges szélessége. Ideális monokromatikus fény spekt
roszkópban vékony vonalat hozna létre. Ez azonban 
nincs így, mivel emisszió esetén az atomban kvázi- 
elasztikusan kötött elektron a külső gerjesztés hatásá

ra felvett energiáját véges idejű, csillapított szinusz
rezgés formájában bocsátja ki, és a spektroszkóp ezt 
bontja fel. Ez viszont egy hullámcsoport, amely igen 
sok, A(ű intervallumból felépülő tiszta szinuszrezgés 
eredője. Tehát egy spektrumvonal nem egyetlen meg
határozott frekvenciájú rezgésből jön létre.

Elektromágneses hullámok, Lecher-drótpár

Az elektromágneses hullámok egy konkrét alkalma
zás kapcsán jól megragadhatók, a problémának egy
ben történeti érdekessége is van. Lecher 1890-ben 
végezte el e kísérleteket. A következőkben csak a 
Lecher-vezetékkel foglalkozunk.

Előzményként meg kell említeni, hogy az elektro
mágneses hullámokat a Maxwell-egyenletekkel mara
déktalanul tárgyalhatjuk. Egy dimenzióban az E tér
erősségre vonatkozóan:

d2E _ 1 d2E
d t2 £ (1 dx2 ’

ahol e és ji a közeg teljes dielektromos állandója és 
mágneses permeabilitása. A jobb oldal első tényezője 
a hullám terjedési sebességének négyzete, tf. Hason
ló képlet vonatkozik a mágneses térerősségre is. A 
hullámegyenlet egyik egyszerű megoldása síkhullá
mot ad, vagyis a terjedésre merőleges síkban adott 
időben ugyanazok az £  és Fi értékek érvényesek. 
Fontos összefüggés érvényes ez esetben az E és H 
vektorok között; abszolút értékben

E(x, t) = H{x,t). (15)
\J e

A Lecher-drótpár a tápvonalak alapesete, az elektro
mágneses energia továbbításának egyik módja. A fen
ti hullámegyenletekből levezethető a Lecher-vezeték- 
re vonatkozó speciális hullámegyenlet, a telegráf- 
egyenlet. Ennek megoldása azt adja, hogy a Lecher- 
tápvonalon, mint két egymáshoz közel fekvő párhu
zamos vezető mentén elektromágneses síkhullámok 
terjednek, ha a tápvonal egyik végét időben szinusz
függvény szerint változó nagyfrekvenciás feszültség
gel tápláljuk. A vezetékek közötti térben az energia a 
Poynting sugárzási vektor szerint terjed síkhullám 
formájában úgy, hogy E, H, v  vektorok jobbsodrású 
rendszert alkotnak és a v terjedési sebesség:

u  — • ,

K e i

ahol a nevezőben a hosszegységre eső induktivitás és 
kapacitás szerepel. Nagy frekvenciákra ez azonos a

értékkel. A tápvonal mentén a vezetékek átellenes 
pontjai között a feszültség és egy-egy vezetékszaka-
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szón pedig az áramerősség periodikusan változik. Ez 
azt mutatja, hogy a vezeték mentén elektromágneses 
hullámok terjednek. Érdekességképpen megemlíten
dő, ha kvázistacionárius feszültséggel (például háló
zati 50 Hz) tápláljuk a Lecher-vezeték egyik végét, 
akkor adott pillanatban a vezeték mentén mindenhol 
ugyanaz az áramerősség, tehát nem alakul ki elektro
mágneses hullám. Fontos ezen átmenet tudatosítása: 
csak nagyfrekvenciás gerjesztés esetén jönnek létre az 
elektromágneses síkhullámok. Ha a tápvonal szabad 
végeit egy fémlappal lezárjuk, akkor állóhullámok 
jönnek létre. A tápvonalra jellemző az úgynevezett 
hullámellenállás, általában egy komplex szám, amely 
adott pillanatban a két vezeték közt mérhető helyi fe
szültség és helyi áramerősség viszonya. Sokszor az 
ideális tápvonal esete tájékoztat a vezetés fő tulajdon
ságairól. Ideális a tápvonal, ha a vezetékek R ohmos 
ellenállásától és a beágyazó dielektrikum G elektro
mos vezetőképességétől eltekintünk. Ez esetben a 
hullámellenállás igen egyszerűen adható meg, nem 
komplex, a helytől és a gerjesztési frekvenciától füg
getlen:

ahol Zj és Cx ismét az egységre vonatkoztatott érté
kek. Érdekes, hogy az illesztésre nézve ugyanaz a 
törvényszerűség, mint a kvázistacionárius feszültség
gel gerjesztett hálózatoknál; ha ugyanis a tápvonal 
szabad végeit (ideális esetben) éppen Z0 külső ellen
állással zárjuk, a kicsatolt energia maximális lesz. Mi
nél nagyobb a gerjesztő frekvencia, annál inkább ki
zárólagosan a Poynting-vektorral megadott energia
sűrűséget szállítja a tápvonal. A pontos leíráshoz fi
gyelembe kell venni a

eltolási áramsűrűséget, ahol D = eE. E tárgyalás ered
ményét mutatja a 4. ábra.

Általános esetben a síkhullám fázissebessége ©-füg
gő, vagyis a gerjesztési frekvenciától függ, tehát a 
Lecher-féle dróthullámok diszperziót mutatnak. Ez 
fontos következménnyel jár. Ha ugyanis különböző 
impulzusok, véges hosszúságú jelek formájában vi
szünk át energiát -  ez történik például a telefonveze
tékeknél - , akkor az átvitel hullámcsoportok formájá
ban történik, és mivel széles hullámsávból épül fel a 
hullámcsoport, ezért terjedés közben „szétfolyik”, a 
jel alakja torzul. így például telefonbeszélgetéskor a 
torzítás lehetetlenné tenné a jó minőségű átvitelt, ha 
nem alkalmaznának szakaszonként korrekciót (Pu- 
pin-tekercs).
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IX. WIGNER JENŐ ORSZÁGOS FIZIKAI 
FELADATMEGOLDÓ VERSENY Sándor-Kerestély Ferenc

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium természettu
dományos munkaközössége 2012. február 24. és 26. 
között kilencedik alkalommal szervezte meg az evan
gélikus iskolák Wigner Jenő Országos Fizikai Fel
adatmegoldó versenyét. A verseny célja a tanulók 
problémamegoldó képességének fejlesztése, a kísér
letezés örömének megélése, a mért eredmények fel
dolgozása, törvényszerűségek megfogalmazása, a 
fizikatanár kollégák szakmai továbbképzése, a ver
senyzőknek tartott előadásokkal a tágabb ismeretek 
megszerzése.

A versenyt az evangélikus, protestáns és határon 
túli1 iskoláknak hirdettük meg, amelyen az iskolák 
évfolyamonként egy-egy versenyzővel vettek részt.

Az első napon a versenyzőket csapatokba sorsol
tuk (véletlenszerűen 4 fő/csapat). A csapatok három

1 A versenyen az evangélikus iskolákon kívül részt vettek a szom
széd megyék protestáns iskoláinak (Bethlen Gábor Református 
Gimnázium -  Hódmezővásárhely, Kecskeméti Református Gimná
zium, illetve a határon túlról Kárpátaljáról a Nagyberegi Református 
Gimnázium és a Kolozsvári Református Gimnázium) diákjai.
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műhelyfoglalkozáson vettek részt úgy, hogy óránként 
cseréltek a műhelyek között. Az 1. műhely: fénytan -  
vezetője M o ln á r M iklós, a 2. műhely: mechanika -  
vezetője B erec J á n o s és  N agy  Tibor, a 3. műhely -  
vezetője J a ro s ie v itz  Z o ltán  voltak.

A második nap a versenyzők három órás feladat- 
megoldáson vettek részt. Közben a tanár kollégák 
szakmai továbbképzése zajlott. Ebéd után a dolgoza
tok javításával egyidőben a diákok és a tanár kollégák 
részére S ükösd Csaba, J a ro s ie v itz  B eá ta  (mindketten 
Budapestről), K ovács Z o ltán  (Kolozsvárról) és Z om - 
bori O ttó (Szegedről) érdekes előadásai tették izgal
massá a délutánt.

Minden kategóriában nyolc feladattal kellett megbir
kózni: az első négy feladat 11-11 pontot, az 5-8. feladat 
(tesztkérdések) helyes megoldása 4-4 pontot ért (helyes 
válaszonként 1-1 pont), azaz maximálisan 60 pontot le
hetett elérni a rendelkezésre álló 180 perc alatt. A fel
adatokat M oln ár M iklós és  Varga Z su zsan n a, a Szegedi 
Tudományegyetem tanárai állították össze.

Az alábbiakban a számolásos, kísérleti feladatok 
szövegét közöljük. A megoldások és a tesztkérdések a 
verseny honlapján2 megtalálhatók.

A számolásos feladatok
9. osztály: Mechanika
1. Egy kisméretű test k kerületű körpályán mozog. Az 
alábbi táblázatban feltüntettük a test sebességét 
egyenlő időközönként a megtett sí0 út (ívhossz) függ
vényében:

0 0,125k 0,233 k 0,325 k 0,4 k 0,458 k 0,5k

V v* 7vJ8 3tí/4 5 ít/8 vJ2 5v,/8 v<J4

t( r. e.) 0 At 2 At 3 At 4 A t 5 At 6At

a) Ábrázold a test sebességét a megtett út függvé
nyében!

b) Milyen mozgást végez a test?
c) A teljes körpálya hány százalékát teszi meg még 

a test, amíg megáll?

2. Egy hőlégballon 18 km/h sebességgel emelkedik 
(függőlegesen). Amikor a hőlégballon egy adott ma
gasságban van a talaj felett, a ballon utasa kiejt a bal
lon kosarából egy testet. A test a kiejtés után 10,5 s 
elteltével ér a talajra.

a) Milyen magasan volt a hőlégballon a földfelszín 
fölött abban a pillanatban, amikor a testet az utas kiej
tette?

b) Mekkora a test sebessége akkor, amikor a test 
kidobáskori magasság felénél tartózkodik?

c) Mekkora sebességgel ér a test a talajra?
A légellenállástól tekintsünk el, g  = 10 m/s2.

2 http://begart.hu/index.php/hirek/528-ix-wigner-jeno-orszagos-
fizika-feladatmegoldo-verseny

3- Egy állandó keresztmetszetű, egyenes henger alakú 
főzőpohárba 9,7 cm magasságig vizet töltünk. Te
gyünk a vízbe egy keményfából készült golyót! Ekkor 
a vízszint a főzőpohárban 11,6 cm magasan áll. Ez
után egy nagyon vékony fémtű segítségével a golyót 
teljesen a víz felszíne alá nyomjuk. Most a főzőpohár
beli vízszint 12,2 cm magasságban áll be.

Mekkora a golyó sűrűsége? (A víz sűrűsége 1000 
kg/m3.)

4. Egy kis méretű, hasáb alakú testet húzunk vízszin
tes talajon. A test tömege m  = 2 kg. Ha a testet a talaj
jal párhuzamos erővel, egyenletesen húzzuk, akkor a 
mozgatáshoz szükséges erő nagysága 2 N.

a) Mekkora gyorsulással mozog a testet, ha a testet 
egy, a vízszintessel 30°-os szöget bezáró, állandó 
nagyságú F= 5 N-os erővel húzzuk? (g  = 10 m/s2)

b) Mekkora munkát végez a súrlódási erő 1,4 m 
nagyságú úton az 5 N-os húzóerő esetén?

c) Mekkora munkát végez az 1,4 m-es elmozdulás 
során a testre ható gravitációs erő?

10. osztály: Hőtan

1. 3,5 g tömegű ideális gáz hőmérséklete a C  állapot
ban 127 °C. Táblázatba foglaltuk a gáz öt állapotában 
a gáz nyomását és a hozzá tartozó térfogatát.

az állapot jele A B C D E

V (liter) 9,7 29,15 193,9 581,6 969,7

p  CIO3 Pa) 600 200 30 10 6

a) Milyen gázról lehet szó?
b) Ábrázold a gáz nyomását a térfogat függvényé

ben!
c) A grafikon alapján milyen állapotváltozást való

színűsíthetsz? Igazold állításodat számítással vagy 
grafikusan!

d) Mennyi a gáz belső energiájának változása, mi
közben a gáz az A  állapotból az E  állapotba jut?

e) Becsüld meg, hogy mekkora munkát végez a 
gáz, miközben az a D  állapotból az E  állapotba jut?

2. Egy ember fát fűrészel. A fűrészt 75 N nagyságú 
erővel húzza. A fűrész egyszeri elmozdulásának nagy
sága 35 cm.

a) Mekkora munkát végez az ember 30 darab fa
rönk elfűrészelése során, ha egy-egy farönköt 120 
húzással tud elvágni?

b) Mekkora hőmérsékletű volt kezdetben az a 0,5 1 
térfogatú, végállapotában 60 °C hőmérsékletű víz, ha 
annak belső energiája annyival növekedett, mint 
amekkora az ember munkavégzése volt a fűrészelés 
során? (A víz fajhője 4200 Jkg"1K"1.)

3. Előfordul, hogy a tengeráramlatok az Északi sark 
felől nagy jéghegyeket hoznak magukkal délre. Le
gyen egy ilyen jéghegy 120 km hosszú, 35 km széles, 
230 m vastag, hőmérséklete 0 °C.
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a) Mennyi hő szükséges e jéghegy megolvasztásá
hoz? A jég sűrűsége 917 kg/m3.

b) Magyarország villamosenergia-termelése 2011- 
ben 36,266 TWh volt. Ha minden évben ezt az ener
giát teljesen a jéghegy olvasztására fordítanánk hány 
év alatt olvadna föl a jéghegy?

4. Egy hengeres edényben, amely 2 dm2 alapterületű, 
10 cm magasan 100 °C hőmérsékletű víz van. A víz 
tetején a felszínnel érintkező, könnyen elmozduló és 
súlytalan dugattyú van. A vizet forralni kezdjük.

a) Mennyi víz forrott el, ha a dugattyú 30 cm-t 
emelkedett?

b) Mennyi hőt vett fel a rendszer?
(A víz sűrűsége 100 °C-on 958 kg/m3, a vízgőz sű

rűsége 0,958 kg/m3.)

11. osztály:
1. Az 1200 ohmos tolóellenállást feszültségosztóként 
alkalmazzuk. A tolóellenállás két kivezetésére 12 V 
nagyságú feszültségforrást kötünk. A tolóellenállás 
bal oldali csatlakozója és a csúszka közé egy ^ e llen 
állást kötünk. Egy ideális feszültségmérővel mérjük az 
ezen ellenálláson eső Ux feszültséget. Táblázatba fog
laltuk a tolóellenállás bal oldali vége és a csúszka kö
zötti Rbe ellenállásrész értékének függvényében az Rx 
ellenálláson eső Ux feszültséget.

töltése 5 'IO-7 C. A lapokra merőleges pályasíkban a 
kis testet körmozgásba hozzuk. A legalsó helyzetben 
a test sebessége 5 m/s. (g = 10 m/s2)

a) Mekkora a test sebessége a legfölső helyzetben?
b) Mekkora a test maximális sebessége?
c) Mekkora a test minimális sebessége?
d) Mekkora a fonálban ébredő erő a minimális se

besség helyzetében?

4. Egy autóakkumulátort töltés céljából 13 V elektro
motoros erejű és 0,09 £1 belső ellenállású töltőre kap
csolunk. Az akkumulátor belső ellenállása 0,01 Q, 
elektromotoros ereje 12 V.

a) Mekkora a töltőáram?
b) Mennyi a töltő által leadott teljesítmény?
c) Mekkora az akkumulátor töltésére fordított telje

sítmény?

12. osztály
1. Transzmissziós (diffrakciós) optikai rács rácsállan
dóját akarjuk meghatározni egy méréssorozat alapján. 
Egy 668,9 nm hullámhosszúságú fényt kibocsátó dió
dalézerrel világítjuk meg a rácsot. Az elhajlási képet a 
rácstól L távolságra elhelyezett ernyőn fogjuk fel. Mér
jük a direkt sugár fényfoltjától jobbra, illetve balra létre
jövő első elhajlási maximumok y  távolságát. A táblázat
ban feltüntettük az összetartozó L é s y értékpárokat.

Rte(£2) 100 300 500 700 900 1100

Í4CV) 0,686 1,412 2,034 2,847 4,235 7,543

L (cm) 20 25 30 35 40 45 50

y (cm) 5,39 6,74 8,11 9,46 10,78 12,16 13,51

a) Készítsd el a kapcsolási rajzot!
b) Ábrázold a táblázatbeli értékpárokat egy koordi

nátarendszerben!
c) Határozd meg az Rx ellenállás értékét!
d) Mekkora feszültséget mutat a feszültségmérő, ha 

R ^  = 600 Q?

2. Homogén elektromos 
mezőben egy elhanya
golható tömegű, 50 |J.C 
nagyságú pozitív töltés 
0,06 J munka árán jut el 
egy 6 cm oldalhosszúsá
gú, egyenlő oldalú há
romszög AB, BC oldalai 
mentén A -ból C-be. (Az AC oldal párhuzamos a tér
erősségvonalakkal.)

a) Mekkora a mező térerősségének nagysága?
b) Mekkora a C pont potenciálja az A pontéhoz 

képest?
c) Mekkora munka árán jut el a töltés az A pontból 

az ABD úton a BC oldal D felezőpontjába?

3- Nagy kiterjedésű, függőleges helyzetű vezető síkla
pok egymástól 30 cm távolságra vannak. A lapok kö
zött 10 cm hosszú fonálon 1 g tömegű, töltött test 
függ. A síklapok között a feszültség 6000 V, a kis test

a) Mekkorának adódik a méréssorozat alapján a 
rács rácsállandója?

b) Hány karcolás (vonal) található milliméterenként 
a rácson?

c) Mekkora a távolság az ernyőn a direkt sugár 
fényfoltja és a jobbra létrejövő első elhajlási maximum 
között 60 cm-es ernyő-rács távolság esetén?

2. Az alábbi ábra egy speciális alakú váltakozó fe
szültség időbeli lefolyását mutatja. Ezt a váltakozó 
feszültséget egy 200 £2-os ellenállásra kapcsoljuk.

Határozd meg az ellenálláson 48 perc alatt termelő
dött hő nagyságát! A feszültség maximális értéke 230 
V, a periódusidő 0,018 s (csak az első teljes periódust 
tüntettük fel az ábrán).
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3. Kör keresztmetszetű hengeres vasmagot egy kör 
alakú vezetőkeret vesz körül, amelynek átmérője csak 
igen kevéssel nagyobb a vasmag átmérőjénél. A veze
tőkeret 0,3 mm sugarú, 1,75'HT8 !lm  fajlagos ellenál
lású huzalból készült. A vezetőkeret átmérője 15 cm. 
A vasmagban a fluxus egyenletesen változik. A veze
tőben 10 A erősségű áram keletkezik.

a) Hány wéber a mágneses fluxus megváltozása 5 
másodperc alatt?

b) Mennyi hő fejlődik a keretben 0,15 perc alatt?

4. A tórium-232 izotóp 3,98 MeV-os alfa-sugárzást bo
csát ki. A felezési ideje 1,4-1010 év. Egy kaloriméter- 
be, amelynek a hőkapacitása 5 J/°C, bizonyos meny- 
nyiségű ilyen tóriumot helyeztünk.

Mekkora volt a tórium-izotóp mennyisége, ha a 
kaloriméter hőmérséklete 20 óra alatt 0,3 °C-kal 
emelkedett? (Számításaid során használhatod a Z~x ~ 
l-x -ln 2  közelítést!)

A győztesek és köszönetnyilvánítás

Az egyes évfolyamok győztesei, iskolái és a diákokat 
felkészítő fizikatanárok a következők:

A 9- osztályosok versenyében 1. helyezett lett Csa
thó Botond, a debreceni Dóczy Református Gimná
zium tanulója, felkészítő tanára Tófalusi Péter.

A 10. osztályosok versenyét Kacz Dániel (Bony- 
hád, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Wiandt 
Péter) nyerte meg.

A 11. osztályosok kategóriájának győztese Takács 
Gábor (Bonyhád, Petőfi Sándor Evangélikus Gimná
zium, Wiandt Péter).

A 12. osztályosok között győzött Ercsey Tamás 
(Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Református Gim
názium, Nagy Tibor).

Köszönet illeti a felkészítő tanárokat, akik -  időt, ener
giát nem kímélve -  elhozták a diákokat a versenyre.

A verseny lebonyolításában az alábbi kollégák vettek 
részt: Hevesi Krisztina, Vozár Andrea, Balog László és 
Fekete Ilona Fazekas Attiláné, akiknek munkáját külön 
köszönjük.

A verseny támogatását köszönjük az Országos Evan
gélikus Egyháznak és az iskola vezetőségének.

A verseny elérte kitűzött célját. A kísérletek elvég
zése, a problémamegoldás adhatja azt a többletet, ami 
karöltve a fizika iránti elkötelezettséggel a pályavá
lasztásban nyújthat segítséget.

DEMONSTRÁCIÓS MECHANIKAI MÉRÉSEK
DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁVAL Bocskai István Gimnázium," Szerencs

Néhány évvel ezelőtt Szakmány Tibor és Papp Kata
lin cikke keltette fel figyelmemet, amelyben a digitális 
fényképezőgép tanórai alkalmazását mutatták be. 
Kipróbáltam és továbbgondoltam a lehetőségeket 
annak érdekében, hogy demonstrációs órai mérést 
végezhessünk, de mindenképp egy tanóra alatt. En
nek eredményeit szeretném itt megosztani.

A mérés eszközei

Sok próbálgatás után a következő eszközöket haszná
lom demonstrációs mechanikai mérésre: digitális 
fényképezőgép, számítógép, projektor. Az eszközvá
lasztásban három szempont játszott fő szerepet:

• gyors elvégezhetőség
• látványos legyen
• be tudjam vonni a mérésbe a diákokat

Gyors elvégezhetőség

A mérés nem veheti el a tanóra nagy részét, mert ezt a 
tananyag mennyisége nem engedi meg. A gyakorló 
tanárok tudják: nem bízhatjuk csak a diákság szorgal
mára (és érdeklődésére), hogy a bevezetett fogalma

kat, összefüggéseket otthon maguktól megértsék és 
alkalmazzák, ezért a tanórai idő kincs. Több publiká
ció is található már az interneten, amelyben digitális 
fényképezőgép segítségével elemeznek mozgásokat. 
Úgy látom, ezek közös gyökere a Dede-Isza-féle, a 
középiskola 2. évfolyamára írt fizikakönyv. Ebben a 
szerzők a mozgásokat stroboszkópos felvételeken ke
resztül elemzik. Az akkori fényképezési technológiát 
jól kihasználták, de a módszer hátránya, hogy nem le
het a kísérlet után rögtön vizsgálni a felvételeket. A 
már említett dolgozatokban reprodukálni igyekeznek 
a stroboszkópos felvételeket, mégpedig oly módon, 
hogy képszerkesztő programok segítségével egy kép
pé szerkesztik a digitálisan felvett videó képkockáit. 
Ez a szerzők szerint is több órát vehet igénybe, nem 
lehet a felvételt ugyanazon az órán kiértékelni. Ezért 
próbálkoztam az alább bemutatandó módszerrel.

Látvány

A látványosságon nem a cirkuszias show-t értem, ha
nem a korosztály számára megszokott és elvárt vizuá
lis technológia alkalmazását. Tapasztalataim szerint 
nem lehet sikert elérni a taneszközpiacon elterjedt 
apró, az iskolapadból alig látható műanyag mütyürök-
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kel. Ezek demonstrációra alkalmatlanok. E helyett a 
felvételek képkockáit projektorral kivetítve, azt min
denki számára jól láthatóvá tehetjük. A diákoknak az 
is tetszik, hogy magukat látják kísérletezés közben, 
mintha valamelyik tudományos tv-csatornát néznék.

A tanulók bevonása a mérésbe
A tanulók mindennapjaiban szerepel a digitális fény
képezőgép, a memóriakártya, a számítógép. Ezek 
mind olyan tárgyak, amelyek használata tőlük már 
nem igényel külön figyelmet, sőt jogosan elvárják, 
hogy mi is ezeket alkalmazzuk. Lehet milliméterpapí
ron is ábrázolni, és lehet Excel program segítségével 
is, a diák az utóbbit választja, mert azt jobban ismeri. 
A cikkben szereplő jelenségeket digitális fényképező
géppel rögzítjük, a memóriakártyát áttesszük a számí
tógépbe, médialejátszó programmal lejátszuk, megál
lítjuk, elindítjuk, léptetjük. Mind olyan tevékenysé
gek, amelyre boldogan jelentkeznek a tanulók, és 
ezek mellett még a kísérletet is ők végzik. A tanárnak 
csak előkészítő és irányító szerep jut. A mérések kiér
tékelését -  az órán látottak alapján -  otthon önállóan 
is elvégezhetik, csak a fájlt kell közzé tenni.

Az egyenes vonalú mozgások vizsgálatához egy 
szalagfüggönysínt, rajta egy csapágygolyót, ütközések 
elemzéséhez a mechanikai készlet sínjét és kiskocsi
jait alkalmazom. A síneket helymeghatározás céljából 
beosztással láttam el, oldalára papír mérőszalagot ra
gasztottam.

A digitális fényképezőgépek úgy készítenek videót, 
hogy másodpercenként meghatározott számú képet -  
úgynevezett frame-et -  rögzítenek. Minden fényképe
zőgép leírásában megtalálható ez a képszám, amely 
függ a képfelbontástól is. Nekem egy alsókategóriás 
kompakt gépem van, ezen 640x480 felbontás esetén 
30 fps (azaz másodpercenként 30 frame-et készít) 
beállítás található. Tapasztalataim szerint ez elegendő. 
Ellenőriztem, hogy a frame-ek tényleg egyenletes 
időközönként készülnek-e. Ehhez felvételt készítet
tem egy éppen futó digitális stopperről, és olyan mé
dialejátszóval játszottam le, amely képes frame-en- 
ként léptetni. Bármely időpillanatban indítottam el a 
kockázást, 30 kocka alatt mindig 1 másodperc telt el, 
3 kocka alatt pedig 0,1 másodperc. Ez azt jelenti, 
hogy a digitális fényképezőgép valóban 30 fps sebes
séggel és egyenletes időközönként készíti a frame- 
eket. (Ha mégsem teljesen egyenletesek az időközök, 
az sem fog problémát okozni.) A videófájl lejátszásá
nak lényege a kockázás. Rengeteg ilyen lejátszó prog
ram létezik, én a VLC médialejátszó ingyenes verzióját 
használom. Tudom, hogy 1 kocka 1/30 másodperc, 
így külön időmérésre nincs szükség.

Egyenes vonalú egyenletes mozgás

A csapágygolyót végiggurítjuk a vízszintesen elhelye
zett sínen, a mozgást felvesszük, majd projektoron 
keresztül léptetve lejátsszuk (5 perc!). A mozgás se

bessége határozza meg, hogy hány képkockánként 
olvassuk le a golyó helyzetét. Én praktikusan három 
többszöröseihez ragaszkodom, tudván, hogy 3 kép
kocka 0,1 másodperc. A golyó helyének leolvasása 
1-2 cm-es szórást okoz az osztályban. Ez kedvező 
alkalom arra, hogy beszéljünk a mérés szubjektív té
nyezőjéről és a hibáról is. Bátorítom a tanulókat, fo
gadják el a saját maguk által leolvasott értéket és ne a 
tanár adatát várják, hiszen előbb megbeszéltük a leol
vasás pontatlanságát. Erre ne sajnáljuk az időt, mert itt 
egy lényeges fogalmat alapozunk meg: a mérést. Táb
lázatban rögzítjük az idő-hely adatpárokat:

idő
(s)

hely
(cm)

elmozdulás
(cm)

sebesség
(cm/s)

0 9,5 - -

0,1 14 4,5 45
0,2 19 5 50
0,3 23,5 4,5 45
0,4 28 4,5 45
0,5 32,5 4,5 45
0,6 37 4,5 45

1. ábra. Egyenes vonalú egyenletes mozgás „filmezéséből" szárma
zott út-idő, sebesség-idő grafikonja, valamint több leolvasás ered
ményének összehasonlítása.
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Ezt először mindig kézzel rajzolt táblázatban te
szem meg, mert ekkor folyamatában látható a struktú
ra kialakítása. Kiszámítjuk az egyes időközökhöz tar
tozó elmozdulásokat, majd ebből a sebességeket is. 
Rögtön szembetűnik, hogy az elmozdulások és a se
bességek közel azonosak. A megtett út pedig egyen
letesen növekszik.

Ezt grafikonokkal megerősítjük. Sajnos órán nincs 
mindenki előtt számítógép, így ők kézzel ábrázolnak, 
de én táblázatkezelővel is rögzítem az eredményeket.

Az út-idő grafikon elég meggyőző (1. ábra, felül), a 
sebesség-idő grafikon (2. ábra, középen) bizonytalan
ságra adhat okot. Erre megkérek két diákot, hogy az én 
általam leolvasott adatoktól függetlenül írjuk be a táblá
zatba az ő adataikat is. Ehhez célszerű előre elkészíteni 
egy üres Excel-táblát, képletekkel, üres grafikonnal, így 
a hely adatainak megadásával rögtön kirajzolódik az ő 
mérési eredményük is (2. ábra, alul).

A fent említett 1-2 cm-es leolvasási eltérés más ala
kú, de ugyanolyan jellegű görbét eredményez. Nem 
nehéz a tanulókat rávezetni arra, hogy a sebességek 
átlagával jól jellemezhetjük a mozgást, és a „rendelle
nességek” a mérés természetes velejárói.

Érdemes több felvételt is készíteni különböző se
bességekkel mozgó golyóról. A második mérést már 
elég csak Excel-táblázattal elemezni. Ennek struktú
rája teljesen azonos az első táblázatéval, és a grafiko
nok pillanatok alatt elkészülnek. A többi két-három 
felvétel fájlját elérhetővé tehetjük az osztály számára 
(például Facebook). Ebből mindenkinek fel kell dol
goznia egyet, akár kézzel, akár táblázatkezelővel. Sok 
digitális feldolgozás szokott születni, amelyet kinyom
tatva a füzetbe ragasztanak. Most hivatkozhatnánk az 
informatikával való interdiszciplináris kapcsolatokra, 
de a tanulóknak nem azt jelenti, csupán egy minden
napi eszközhasználatot.

A mellékelt táblázatokban és grafikonokban nem 
szerepel a mennyiségek hagyományos jelölése, csak a 
mértékegység. Ez direkt készül így. Szeretném elkerül
ni -  legalább az első órákon -  hogy pusztán képletal
kotás legyen a mérés eredménye. Az egyenletes moz
gás képletét úgyis hozzák magukkal az általános iskolá
ból, de úgy tapasztaltam, hogy nem kapcsolódik rögtön 
össze a kísérleti eredménnyel. Feladatmegoldás során 
már bennük merül fel a természetes igény a mennyisé
gek jelölésére, az összefüggések matematikai megfo
galmazására. Ekkor „esik le”, hogy ezt már tanulták, 
csak nem ismerték fel. Ez (ha nem is katartikus) jó ér
zéssel tölti el a tanulókat: helyükre kerültek a dolgok.

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás

Ezek után jönnek az első meglepetések. A sínt alig 
észrevehetően lejtős helyzetbe állítom úgy, hogy ész
re sem veszik és megismételjük a néhány órával ez
előtti mérést. Mi lehet az eltérés oka? Gyorsan felis
merik, hogy a sín nem áll vízszintesen, és tapasztalat 
szerint a lejtőn fel lehet gyorsulni. (Mélyebbre még 
nem megyünk.)

idő
(s)

hely
(cm )

e lm ozdulás
(cm )

sebesség
(cm /s)

sebesség
változása

(cm /s)

0 0 0 0 0
0,2 1,5 1,5 7,5 7,5
0,4 5 3,5 17,5 10
0,6 11 6 30 12,5
0,8 19 8 40 10
1 29 10 50 10

és így tovább.

2. ábra. Egyenletesen gyorsuló mozgás út-idó (fölül), sebesség-idő 
(középen) grafikonja. A sebesség-idő grafikonra illesztett egyenes 
meredeksége jó egyezésben van az gyorsulás-idő grafikon (alul) 
átlagértékével.

A táblázat szerint valami baj van: az időegység alatti 
elmozdulás egyre nő, felül kell vizsgálni eddigi eredmé
nyeinket. Most is elkészítjük a táblázatokat, grafikono
kat (2. ábra), és a füzetükben meglévő eredményekkel 
összehasonlítjuk. Szembetűnik a sebesség változása, 
ezért a táblázatot kiegészítjük ezzel az oszloppal.
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3. ábra. Szabadesés vizsgálata (a golyó pillanatnyi helye körrel kiemelve). Az azonos időközökben felvett képeket egymás mellé rakva 
szépen kirajzolódik a négyzetes úttörvény.

Ez az oszlop már nagyobb szórást mutat. Ha Excel
lel dolgozzuk fel az adatokat, akkor könnyen megmu
tathatjuk, a megtett utat akár csak 1-2 cm-rel megvál
toztatjuk a táblázatban, milyen hatalmas eltérések 
keletkeznek a gyorsulásban.

A gyorsulás grafikon (2. ábra, alul) helyett célsze
rűbb és didaktikusabb is a sebességgrafikont elemez
ni. A táblázatkezelő ebben is segítségünkre van, hi
szen pillanatok alatt trendvonalat illeszt (2. ábra, kö
zépen) az adatokra feltüntetve a gyorsulás értékét is. 
(Ezt a módszert várják el az emeltszintű érettségi mé
réseinél is.) Lényegében az átlaggyorsulást olvassuk 
le a sebesség-idő grafikonról: a = 0,5 m/s2.

A gravitációs gyorsulás mérése

A guruló golyó gyorsulását nem ismerjük, de a nehéz
ségi gyorsulásnak jól elfogadott értéke van, ezért a g 
mérésénél precízebben kell eljárnunk. A mérés elve a 
gyorsuló mozgáséval azonos, de a gyors mozgás miatt 
törekedni kell a jó megvilágításra és háttérválasztásra. 
A digitális fényképezőgépek a „záridőt”, vagyis egy -  
egy képkocka exponálási idejét a fényerősség átlagá
nak megfelelően, automatikusan állítják be, de van
nak olyan fényképezőgépek is, amelyeknél manuáli
san állíthatjuk a fényérzékenységet. Ezért mindenkép
pen fehér, erősen megvilágított háttér előtt, sötétszínű 
golyó esését célszerű felvenni (3- ábra). Erre a leg
jobb lehetőség egy napsütötte fehér fal, de tanterem
ben is lehet értékelhető felvételeket készíteni (ekkor 
számítani kell a golyó elmosódására). Egy nagy csa
págygolyó jól megfelel a célnak, ugyanis a közegel
lenállás hatása a négyzetes törvénnyel számolva meg 
sem közelíti a helyleolvasás hibáját. íme, egy tantermi 
mérés minden hibájával és erényével. (A legnagyobb 
erénye, hogy meg tudtuk mérni.)

Terjedelmi okokból nem tudok a mérési eljárásból 
adódó hibáról részletesen szót ejteni, de célszerű a

idő (s)
4. ábra. Szabadesés sebesség-idő grafikonja, az illesztett egyenes 
meredeksége =9,5 m/s2 gravitációs gyorsulást ad.

mérés első néhány pontját kihagyni az ábrázolásból 
(4. ábra), mert a hiba mértéke az idő előrehaladtával 
csökken.

További mérési lehetőségek

Nagyon sokféle mérést elvégezhetünk még, ezekből 
néhányat most csak felsorolni tudok:

• Rugóra akasztott test kitérés-idő, sebesség-idő 
grafikonjának felvétele.

• Vízszintes, függőleges, ferde hajítás vizsgálata 
(háttérnek például egy földrajztérkép hátulját használ
hatjuk, amire négyzethálót rajzolunk).

• Lendületmegmaradás törvényének felfedeztetése, 
vagy mérési igazolása (5. ábra). (Az az eset is szépen 
mérhető, amikor kezdetben mindkét kiskocsi mozog.)

• Megmutathatjuk, hogy addig tart a gyorsulás, 
ameddig nem nulla az erők eredője. (Ehhez a mecha
nikai készlet kiskocsijának sebességét figyeljük, amint 
egy csigán átvetett kötél húzza.)

• Végezhetünk nem szigorúan tantervi méréseket 
is, például ki mekkora sebességgel tudja a focilabdát 
elrúgni, a súlygolyót eldobni.

5. ábra. Lendületmegmaradás vizsgálata.
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A fogalmak méréssel és grafikonnal való bevezeté
sének hallatlan nagy előnye, hogy a diákoknak nem 
kell matematikai kifejezésekkel birkózniuk, csak a fi
zikai lényegre kell figyelniük. Az sem elhanyagolható 
előnye a grafikonoknak, hogy szemlélteti a mozgás 
lefolyását, így például könnyebben el tudják képzel
ni a gyorsuló mozgást a grafikon alapján, mint a 
négyzetes úttörvény képletén keresztül. Tapasztala

taim szerint ezt jól kihasználhatjuk feladatmegoldás
ban is, „kikerülhetjük” a képletek kizárólagos alkal
mazását, amellyel nagy lépést tehetünk a fizika meg
értése felé.

Irodalom
1. Szakmány Tibor, Papp Katalin: Digitális fényképezőgép alkalma

zása a fizika tanításában. Fizikai Szemle 57/6(2007) 205-208.

AZ ELEKTROMOS HÁZICSENGŐ MŰKÖDÉSE Lé9rádS

A középiskolai fizikatanításban ismét szóba került az 
elektromos csengőnek az a régi változata, amely ma 
már -  valószínűleg -  nem sok lakásban működik.

E régi elektromos csengő működését azért érdemes 
még ma is végiggondolni, mert — mint elektromecha
nikai szerkezet -  többféle elektromos és mechanikai 
elemet tartalmaz. Fizika tankönyveinkben azonban 
alig van róla részletes és világos leírás. Legtöbb he
lyen már a rá vonatkozó ábra sem jó, mert a működé
séhez feltétlenül szükséges alkotó részek vagy nincse
nek berajzolva, vagy formájuk olyan, amely nem segí
ti a működés megértését.

A valóban működőképes csengő helyes rajza és 
működésének ugyan nem teljes, de helyes magyará
zata már az 1936-ban megjelent Új idők lexikona ötö
dik kötetében is, a Csengő címszó alatt megtalálható. 
Szerepel még Budó Ágoston: Kísérleti fizika  1968- 
ban kiadott II. kötetében a 186,5. ábrán, és a hozzá 
tartozó apróbetűs, a lényeget bemutató, rövid ma
gyarázatban.

1. ábra. Az elektromos házicsengő alkotóelemei alapállapotban.

Az elektromos csengő külső megjelenése, a techni
ka fejlődésének megfelelően, mindig más és más volt. 
Számunkra ez most érdektelen, ezért ábráinkon csak 
az elektromos, illetve mechanikai szempontból lénye
ges elemeket és elrendezésüket tüntetjük fel.

Tekintsük a csengőnek azt az állapotát alaphelyzet
nek, amikor az 1. ábrán látható /("kapcsoló nyitva van. 
Ekkor a főlemez (rezgőnyelv) is az ábrán látható hely
zetében van; a ráerősített késleltető lemez pedig neki
nyomódik az állítócsavar hegyének és meghajlított álla
potban van, tehát mechanikai feszültség ébred benne.

Minthogy a késleltető lemez a főlemezre van erősít
ve, a főlemez is kap hajlító nyomatékot, vagyis alap
helyzetében a főlemez sem feszültségmentes, de ez a 
nyomaték csak nagyon kis mértékű elhajlást hoz létre 
a főlemez feszültségmentes helyzetéhez képest. A 
csengőnek ez az állapota, vagyis amikor nem csenget
nek, természetesen sokszorosan hosszabb ideig áll 
fenn, mint a működési állapot. Ez egyúttal azt is jelen
ti, hogy a késleltető lemezt olyan acélból kell készíte
ni, amely -  az állandó, jelentősen hajlított állapot elle
nére -  évtizedekig sem veszíti el rugalmasságát.

Ha vendég érkezik és csenget, akkor a K kapcsoló 
bezár, az elektromágnes áramkörében áram indul 
meg. Az elektromágnes feladata az, hogy a rezgő
nyelvre erősített lágyvas lemezt akkora erővel vonzza, 
hogy a kalapács eljusson a harangig és megüsse azt. 
Ezt az ütést többször is meg kell ismételnie!

Minthogy az elektromágnesben önindukció lép fel, 
ezért az áramerősség időbeli növekedése logaritmikus 
menetű. így az áramkör teljes ellenállása, valamint a 
tápláló áramforrás feszültsége által meghatározott 
áramerősség csak lassan alakulhat ki. Tehát az elekt
romágnes vonzóereje az áramkör zárása után csak vé
ges időtartam elteltével ér el a megkívánt értékhez. 
Ezért van szükség a késleltető lemezre, amelynek az 
áramkör megszakadását kell késleltetnie. Vagyis mind
addig, amíg a főlemez és vele együtt a késleltető lemez 
el nem jut a 2. ábrán látható helyzetbe, az áramkör 
zárva marad, a mágneses vonzóerő növekszik, akár el 
is érheti maximumát.

Mechanikai szempontból e bekapcsolt állapotnak, 
vagyis a mágneses vonzóerő munkavégzésének addig 
kell tartania, amíg a főlemez teljes tömege (vagyis a
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A főlemez a mágnes 
vonzásának 

engedelmeskedve 
elhajlott.

A késleltető lemez 
„kiegyenesedett”, 

vagyis felszabadult 
a mechanikai 

feszültség alól. 
Ebben a pillanatban 

az elektromos 
érintkezők is 

elváltak.

A kalapács elérte 
legnagyobb 

sebességét, de még 
nem ért hozzá 
a haranghoz.

2. ábra. A csengetés előtti pillanat.

A főlemez a 
legnagyobb 

mértékben elhajlott.

A késleltető lemezen 
lévő elektromos 

érintkező távol van 
párjától, elektromos 

áram nem folyik, 
mágneses hatás 

nincsen.

A kalapács 
a harangnak ütődve 

egy pillanatig áll.

3■ ábra. ... és a harang megütése.

lemez, a ráerősített lágyvas tömb, a kalapács, valamint 
a késleltető lemez együttese) akkora mozgási energiá
ra nem tesz szert, amely elegendő lesz az áram meg
szűnte után elvégzendő munkához, a harang megüté- 
séhez. Itt kell megemlíteni az alapállapotban meghaj
lított késleltető lemez segítő munkáját is, hiszen a 
benne lévő feszültség igyekszik ellökni a főlemezt az 
állító csavartól, így járul hozzá a rendszer mozgási 
energiájának növekedéséhez.

Az áram megszűnte után elvégzendő munkák a kö
vetkezők: a főlemeznek (és rajta lévő alkatelemek
nek) tovább kell hajolnia az elektromágnes felé, hogy 
a kalapács elérje a harangot, ez a hajlítás munkája. A 
kalapács a haranggal való rugalmas ütközése során 
(3. ábra) ugyancsak munkát végez a harangon, vagy
is legalább annyi energiát kell átadnia, hogy annak 
hangja az egész lakásban hallható legyen.

A kalapácsütés után a meghajlított főlemez rugal
mas ereje végez munkát. Ez a munka az alaphelyzet 
visszaállításához szükséges. A következő folyamat 
zajlik le: a kalapácsütés utáni pillanatban az egész 
főlemez áll (bár szigorúbban tekintve, mindegyik al
kateleme valamilyen frekvencián rezeg, de ezt a rez
gést a csengő működése szempontjából nem kell fi
gyelembe vennünk, mert gyorsan csillapodik), majd a 
rugalmas erő visszarántja a főlemezt az alaphelyzet 
felé, miközben először gyorsítási munkát végez rajta. 
Amikor pedig a késleltető lemez ismét hozzáér az állí
tócsavarhoz, a késleltető lemez meghajlításához szük
séges munkát is elvégzi.

A A kapcsoló még zárva van, hiszen az eddig leírt, 
egyetlen ütést eredményező folyamat körülbelül 
1/30-1/20 másodpercet vesz igénybe, a vendég pedig 
ennél tovább csenget. Emiatt a főlemezben ébredt 
rugalmas erő nem az árammentes alaphelyzetbe viszi 
vissza a főlemezt és a hozzá erősített késleltető le

mezt: amint a visszatérő késleltető lemez újra hozzáér 
az állítócsavarhoz, az áramkör máris zárul, ekkor a 
mágneses vonzás, ha nem is gyorsan erősödve, de 
megindul. Ez azt eredményezi, hogy amikor a főle
mez az alapállapothoz közel -  de nem pontosan ott -  
megáll, akkor a késleltető lemez nem hajlik be olyan 
mértékben, mint amennyire árammentes alapállapot
ban volt. Ezek az eltérések természetesen nagyon 
kicsinyek. Amíg az áramkör a A kapcsoló segítségével 
zárva marad, addig a második és további ütések eb
ből a módosult alaphelyzetből indulnak.

Az állítócsavarnak kettős szerepe van. Egyrészt úgy 
kell beállítani, hogy alaphelyzetben a késleltető lemez 
érintkezzék vele, hiszen az áramkör rajta keresztül zá
ródhat. Másrészt biztosítja, hogy a késleltető lemez al
kalmas görbültségben legyen, és a kalapács még meg
felelő távolságot tartson a harangtól. E távolság változ
tatásával a két ütés közötti időtartam hossza állítható, 
ami azért fontos, mert egy-egy harangütés után kellő 
lecsengési időt is kell hagyni, hogy a csengetés az em
beri fül számára ne legyen sértő, kellemetlen. Ezt a 
beállítást a fentiek ismerete nélkül is bárki elvégezheti: 
a csengő bekapcsolt állapotában addig kell tekerni az 
állítócsavart, amíg a csengő jó ütemben, kellemes han
gon nem szól. Régen a villanycsengőket olyan kis ha
ranggal látták el, amely zenei tekintetben is kellemes 
csendüléssel reagált a kalapács ütésére.

A leírtakban egyenáramú áramforrásra gondoltunk. 
A ilyen működésű elektromos csengőket, köznyelven 
villanycsengőket azonban a váltakozó áramú hálózat
ból is táplálhatták, úgynevezett csengőreduktoron 
keresztül.

A reduktor egy transzformátor, amely a 220 V ef
fektiv feszültséget 8 V effektiv feszültséggé alakítja. A 
hálózati áram frekvenciája 50 Hz, vagyis egy periódu
sának időtartama 1/50 másodperc. Bekapcsolt álla-
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nyomógomb

pótban a csengőn tehát 1/100 másodpercig folyik egy 
irányban az áram, a következő 1/100 másodpercig 
pedig ellenkező irányban, de az elektromágnes és a 
lágyvas közötti vonzást ez nem befolyásolja -  az min-

EÖTVÖS DEMONSTRÁCIÓS 
-  ÚJRAHANGSZERELVE

dig vonzás marad. így a fent elmondottak, a mechani
kai folyamatokat tekintve, a reduktorról táplált csen
gőre is érvényesek.

Több könyvben, tankönyvben az elektromos csen
gő működését a 4. ábrához hasonlóan szemléltetik. 
Az ilyen ábrák alapvető hibája, hogy rajtuk nincsen 
feltüntetve a késleltető lemez, így alapállapotban az 
állítócsavar közvetlenül a főlemezhez ér. Az ilyen 
eszköz a valóságban nem csengőként, hanem inkább 
csak „zümmögő”-ként működik. Ugyanis amint az 
elektromágnes áramát bekapcsoljuk, az a bekapcsolá
si önindukció késleltető hatása ellenére már az első 
pillanatokban akkora erősségű mágneses teret hoz 
létre, hogy a lágyvas testet -  a főlemez rugalmas ereje 
ellenére -  nagyon picit ugyan, de elhúzza, s ezáltal az 
áramkört máris megszakítja. Minthogy a tápfeszültség 
kicsi, még az sem jöhet szóba, hogy a távolodó érint
kezők között olyan erős elektromos ív jöjjön létre, 
amely fenntartja az áramkör zártságát. így a főlemez 
nem tesz szert akkora mozgási energiára, hogy a kala
páccsal megüsse harangot, az megcsendüljön. Az 
áramkör megszakítódásának, az áram megszűnésé
nek, a főlemez visszaugrásának és az áramkör újra 
záródásának együttes időtartama roppant rövid, szá
zad másodperceket jelent csupán. így, mégha a kala
pács hozzá is ér a haranghoz, az nem ad csengő han
got, csak zörög, de általában a főlemez, a rezgőnyelv 
csak maga rezeg, és a keltett hang a zümmögés.

EÖTVÖS DEMONSTRÁCIÓS FIZIKAI INGÁJA
-  ÚTRAHANGSZERELVE Nyugat-magyarországi Egyetem

Eötvös Loränd (1. ábra) kiváló tanár volt: minden i. ábra. Bartók Csaba Eötvös Loránd-reliefje (fotó: Kerényi János). 
tudományos eredményével kapcsolatban készített 
olyan eszközöket, amelyeket egyetemi előadásai 
során használt. Demonstrációs eszközeiről a Báró 
Eötvös Loránd Emlékkönyv (Szerk. Fröhlich Izidor,
Budapest, 1930) VII. fejezetében -  „Előadásairól és 
eredeti előadásai kísérleteiről. Rybár István 1. tagtól.”
-  olvashatunk:

Az ott leírt 18 kísérlet közül most a 4-es számút 
mutatom be (2. ábra) -  Rybár professzor jelöléseit 
használva -, azt a

fél lengésidejű fizikai ingát, amelynél az inga súly
pontjának és a felfüggesztési pontjának s távolságát 
úgy tudjuk változtatni, hogy közben a rendszer K  te
hetetlenségi nyomatéka állandó marad. Nézzünk rá a 
több, különálló tömegpontból álló rendszer tehetet
lenségi nyomatékát megadó összefüggésre! Ez azt 
mondja, hogy szorzatokat kell összegezni: a tömeg-
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Ha a rudak hajlásszögletét változtatjuk, akkor ezzel sem az 
inga tömege, sem pedig tehetetlenségi nyomatéka nem változik 
meg, ellenben súlypontjának a forgási tengelytől való távolsága 
igen. Ennek folytán ez ingával az ingák oly 
sorát állíthatjuk elő, melyeknek tömegei és 
tehetetlenségi nyomatékai egyenlők, de súly
pontjaiknak a forgási tengelytől mért távol
ságai különbözők. Tehát ez ingával az inga 
lengésidejének T-nek az s-től való függése 
m egv izsgá Ih ató .

Ha a gömbalakú súlyok egymást érintik, 
azaz az inga súlypontja a forgási tengelytől 
legtávolabb van, akkor az inga szaporán leng, 
lengésideje kicsiny ; ha azonban az inga rúd- 
jai egymással közel lsO°-ot képeznek, azaz ha 
a súlypont a forgási tengelyhez közel van, akkor az inga 
rendkívül lassan leng, lengésideje igen nagy.

2. ábra. Részlet a Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv bői, benne az 
Eötvös-féle demonstrációs inga rajza.
pontok tömege szorozva a forgásponttól mért távolsá
guk négyzetével. Kis matematikai érzékkel kitalálhat
juk, hogy legalább két tömegpontból álló, összetett 
eszközt kell alkotnunk. Az s súlyponttávolság változ
tatásakor a tömegeknek körív mentén kell elmozdul
niuk, így K változatlan marad.

Kettő darab, félig kifúrt fagolyóból és középen 
meghajlított fémhuzalból azonnal el is készíthetjük a 
kérdéses eszközt. A fémhuzal ne legyen túl vastag, de 
túl vékony se azért, hogy a közepénél, a majdani fel-

4. ábra. Az élő Eötvös-féle fizikai inga két állapota.

3. ábra. A Berzsenyi Dániel Főiskolán készített, továbbfejlesztett 
Eötvös-féle fizikai inga.

függesztési pontnál -  azaz az említett körívet tartal
mazó kör középpontjánál -  kézzel könnyen hajlíthas
suk, azonban utána őrizze meg alakját.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azért is 
figyelemre méltó Eötvös megoldása, mert alkalmazza 
azt a fontos kísérletbemutatási, képletellenőrzési el
vet, hogy egyszerre csak egy fizikai mennyiség vál
tozzon!

Én „újrahangszereltem”, kicsit továbbfejlesztettem az 
eredeti Eötvös-féle fizikai ingát (3- ábra): megdupláz
tam azt, és Szunyogh Gábor kollégám ötlete alapján, 
csapágyas felfüggesztést alkalmaztam. így egyszerre 
két olyan inga lengése mutatható be, amelyek lengési 
ideje egymás kétszerese: a négyzetgyökös kifejezés 
miatt a két inga s távolsága ekkor negyede egymásnak. 
(A lengésidő képletében az s a nevezőben van.)

A csapágyas felfüggesztés segít abban, hogy az 
eszközzel könnyen bemutatható a lengésidő nehézsé
gi gyorsulástól való függése is. Ha az eredeti, csak két 
tömegpontot tartalmazó ingát a  szöggel megdöntjük, 
akkor azt mondhatjuk, hogy az inga a  hajlásszögű 
lejtőn leng. Ekkor a nevezőben szereplő nehézségi 
gyorsulás a sina-szorosára csökken, a lengésidő meg
nő. Szép matematikai feladat kiszámítani azt, hogy 
hány fokkal kell megdönteni az ingát a lengésidő két
szeresére növekedéséhez.

További fizikaiinga-példák az 5 változtatására

Nem kell fémhuzalt és golyókat alkalmaznunk. Ha 
egy ollót kinyitott állapotában rögzíteni tudunk, akkor 
szépen látszik a becsukott alaphelyzethez képest 
megnövekedett lengésidő.

Megkérhetünk egy tornászlányt (4. ábra) -  lány
osztály előtti bemutatásnál tornászfiút hogy kinyúj
tott kézzel és lábbal hajoljon át egy kellő magasságra
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feltett rúdon úgy, hogy a rúd a hasa alatt legyen, 
keze érintse a lábát. Meglengetjük ezt az élő Eötvös- 
féle fizikai ingát. Megjegyezzük a lengésidőt. Ezután 
megkérjük a tornászt, hogy egyenesedjen ki amennyi
re csak tud. Ismét lengetünk. Az s csökkenése miatt,

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON!

11. Polarizációs jelenségek II.
A írás előző részében láttuk, hogy az LCD-képernyők 
polarizált fényt bocsátanak ki, valamint azt, hogy 
nagyon könnyen találhatunk polarizáló szűrőt is. 
Megbeszéltük, hogy az átlátszó tárgyakban a bennük 
rejlő eltérő mechanikai feszültség hatására eltérő 
mértékben fogják elforgatni a polarizált fény síkját. 
Ennek eredményeképpen szivárványos csíkokat fi
gyelhetünk meg az átlátszó tárgyakon belül, amelyek 
árulkodnak a mechanikai feszültség eloszlásáról. A 
Brewster-polarizációt is segítségül hívhajuk, ha fe
szültségoptikai csíkokat akarunk megfigyelni. Te
gyünk egy LCD-monitort az asztalra, képét állítsuk be 
egységes fehérre! Fektessünk a monitor előtt az asz
talra egy átlátszó plexi tárgyat (az 1. ábra1 színes 
fényképén egy CD-tokot figyelhetünk meg)! A moni
torról érkező fény a plexi felületén részben visszave
rődik, részben megtörik. A megtört fény a hátsó felü
letről visszaverődve jut el a szemünkhöz. Megfelelő 
(Brewster) szöget választva megjelennek a feszültség
optikai csíkok. A Brewster polarizáció során nemcsak 
a visszavert nyaláb lesz poláros, hanem a megtört is. 
Ez nem lesz teljesen poláros, de a polarizáció olyan 
fokú lesz, hogy a feszültségoptikai csíkok megfigyelé
sét lehetővé teszi.

Ahhoz, hogy jól láthassuk a mechanikai feszültség 
okozta csíkokat, be kell sötétíteni a helyiséget és az 
asztallapot matt fekete papírral kell letakarni. A pola
rizáció és a polárforgatás jelenségének még jobb 
megértéséhez fekvőből álló helyzetbe forgassuk el a 
monitort. Figyeljük meg a csíkok színváltozását, mi
közben alakjuk nem változik. Ugyanezt figyelhetjük 
meg a tárgy forgatásakor is.

A csíkok megfigyelésének másik módja is létezik. 
Most a matt fekete kartonra helyezzünk egy üveglapot 
és erre állítsuk rá a vizsgálandó tárgyat (a 2. ábra 
fényképén egy névjegykártya-tartót figyelhetünk 
meg)! A rajta áthaladó polarizált fény polarizációsíkját 
a tárgy -  a benne lévő mechanikai feszültségtől füg
gően -  elforgatja. Az üveglapról Brewster-szögben 
visszaverődve láthatóvá válnak a csíkok. Ennél a kí
sérletnél is megfigyelhetjük a monitor és a tárgy for
gatásával a csíkok színváltozását.

1 Az írás színes képeit tartalmazó 1. és 2. ábra folyóiratunk köze
pén, a színes melléklet IV. oldalán látható (a műszaki szerkesztő).

most nagyobb lengésidőt kapunk. A K tehetetlenségi 
nyomaték kiszámításához most integrálni kell, de az 
a feltétel megmaradt, hogy az egyes tömegpontok 
körív mentén mozdultak el, K értéke (számottevően) 
nem változott.

Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

Noha jóval kevésbé megfigyelhető, azonban érde
mes a kísérletnek azzal a változatával megpróbálkoz
ni, amelyben a monitort, mint fényforrást „lecseréljük” 
egy másik poláros fényforrásra: a felhők mögül érke
ző szórt fény is részben poláros, tehát alkalmas lehet 
a mechanikai feszültség kimutatásra.

Kapcsolódó oldalak:
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0603/hartlein0603.html 
http://fízipedia.bme.hu/index.php/Brewster_polarizáció 
http ://en. wikipedia.org/wiki/Brewster’s_angle 
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Brewster

12. Porszívó működtetésű ágyú

Otto von Guericke, a légszivattyú megalkotója nagy kí
sérletező volt. Neve hallatán kinek jutna eszébe, hogy 
fegyvert is készített. A mindenki által ismert magdebur- 
gi féltekékkel elvégzett kísérlete csak egy volt a számta
lan közül. Az elképesztően nagy erő, amelyet légritkí
tással tudott előállítani ösztönözhette, hogy fegyvert is 
alkosson. A 2007-es kutatók éjszakáján egy ezen az 
elven működő ágyúval egy pingpong-labda lövedékkel 
3 mm-es ablaküveget törtem össze. A pingpong-labda 
másfél méter távolságon megközelítőleg 200 m/s se
bességre gyorsult fel (második ajánlott link; a kísérlet 1 
óra 50 percnél tekinthető meg)!

Az 1600-as évek közepén a lőporos ágyúk mellett 
ígéretes találmány lehetett a vákuumágyú (3- ábra). A 
fegyver csöve mindkét végén nyitott volt, a lövedéket a 
lőiránnyal ellentétes oldalon kellett elhelyezni. A cső 
mindkét végét bőrrel hermetikusan lezárták és ezután 
kiszivattyúzták a levegőt. Elsütéskor az ágyúcsövet a 
lövedék oldalán hirtelen ki kellett nyitni, egy éles késsel

3. ábra. Korabeli rajzok a vákuumágyúról.
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4. ábra. T-idom tömítőgyűrűjével, WC-tömítőgyűrű, légpárnás fólia.

be kellett repeszteni a bőrt. A betóduló levegő gyorsítot
ta és röpítette a lövedéket az ellenség felé. Azóta az 
élet(?) a kémiai energiát hasznosító ágyúkat igazolta, míg 
a vákuumágyú nyomtalanul eltűnt. Pedig a vákuumágyú 
jó pár szokatlan, előnyös tulajdonsággal rendelkezett:

-  a kialakításának köszönhetően nincs visszalökődés,
-  érzéketlenebb volt az eső áztató hatására,
-  nem melegedett a cső,
-  lényegesen halkabb volt, és
-  a kis nyomáskülönbség miatt sokkal könnyebb 

lehetett, mint lőporos társa.
Ezzel a utolsó megállapítással el is mondtuk a leg

főbb hátrányát: tűzereje, hatótávolsága korlátozott 
volt. Mégis bíztatok mindenkit, hogy e régi elvet al
kalmazó, tanulságos és szórakoztató eszközt építse 
meg! Tanórán való bemutatásával -  főleg általános 
iskolában -  könnyen száműzhetjük a fizika iránti ér
dektelenséget.

A szükséges eszközök (4. ábra):
-  porszívó,
-  szennyvíz lefolyócső 50 mm 0 x 2  méter hossz,
-  szennyvíz lefolyócső T-idom (50 mm 0),
-  tömítőgyűrűk,
-  légpárnás (buborék) fólia,
-  gyurma vagy agyag.
A z ágyúcső elkészítése:
Az egyenes cső bővebb végébe helyezzük el a tömí

tőgyűrűt és ide csatlakoztassuk a T-idomot. A T-idom 
oldalsó csatlakozásába helyezzünk el egy WC-tömítő- 
gyűrűt. Ebbe a gyűrűbe kell csatlakoztatni a porszívó 
szívócsövét.

A lövedék elkészítése:
Készítsünk gyurmából egy ujjnyi vastagságú, 10 cm 

hosszú hengert. Ezt tekerjük be a légpárnás fóliával 
úgy, hogy a külső átmérője egy-két milliméterrel le
gyen nagyobb a PVC-cső belső átmérőjénél. A végeit 
ragasztóval zárjuk le.

Használat:
A porszívóból távolítsuk el az összes szűrőt és por

zsákot. Kapcsoljuk be a porszívót, amelynek szívócsö-

5. ábra. A porszívós ágyú működése, fölül porszívó bekapcsolása, 
cső lezárása, lövedék behelyezés, alul a kilövés a megfelelő vá
kuum elérése után.

ve csatlakoztatva van az ágyúcsőhöz. Zárjuk le a T-idom 
nyitott végét egy kartonlappal. Ha működik a porszívó, 
akkor elég csak a végére helyezni, mert a nyomáskü
lönbség oda fogja szorítani. Ekkor a cső másik végébe 
helyezzük bele a lövedéket! Erősen kell tartanunk, hi
szen a légritka tér már igyekszik beszívni! Várjunk egy 
kicsit, amíg a kellő nyomáskülönbség ki nem alakul, ezt 
hallani fogjuk a porszívó-motor hangjából. Ekkor en
gedjük el a lövedéket (5. ábra).

Balesetvédelem:
Egy modern, nagy szívóerejű porszívóval akár 20 

méternél is messzebb lehet ellőni a lövedéket. Ha le
hetséges, akkor szabadban kell kísérletezni. Semmi
képpen ne irányítsuk a csövet emberre, de álatokat se 
vegyünk célba!

Egy átlagos porszívó 20 kPa nyomáskülönbséget 
képes előállítani. Ez nem tűnhet nagynak — az 50 mm 
belső átmérőjű csőbe szorosan illeszkedő lövedékre 
megközelítőleg 40 N erőt fog kifejteni. Nem nehéz ki
számítani, hogy a két méter hosszúságú cső végén 
mekkora sebességgel fog távozni.

Irodalom és kapcsolódó oldalak
Guericke, Otto von: Experimenta nova Cut vocantur) Magdebur- 

gica de vacuo spatio. Waesberge, Amsterdam, 1672. 
http ://hu .wikipedia .org/wiki/Otto_von_Guericke 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1064346
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2970,Nem_elhetunk_

fizika_nelkul
http://archive.galileowebcast.hu/20120625_BME_Gyermeknapi_fizika
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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 Fizikai Szemle 
hasábjain az olvasókkal!
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K Ö N Y V E S P O L C

JUBILEUM
50 éves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja

Nehéz elhinni, de valóság: a Sugárvédelmi Szakcso
port megalakulása óta már 50 év telt el. A jubileumra 
megjelent könyvecske minden fontos tevékenységről 
számot ad. Aki még részletesebb ismereteket kíván és 
érdeklik a Szakcsoport működésével kapcsolatos ere
deti anyagok (levelezés, meghívók, kiadvány tarta
lomjegyzékek stb.), a könyvecskéhez csatolt DVD-n 
megtalálhatja.

Magyarországon a sugárvédelem szükségessége a 
röntgen-készülékek és rádiumforrások orvosi alkal
mazása során már a múlt század első évtizedeiben 
felmerült. Ezen a téren többek között Ratkóczy Nán
dor, Hrabovszky Zoltán és Bozóky László munkálkod
tak igen sikeresen.

A maghasadás felfedezése, az atombomba felrob
bantása, az atomenergia békés célú, több irányú fel- 
használása a sugárvédelem fontosságát nagy mérték
ben növelte. Talán itt érdemes elmondanom találko
zásomat Örley úrral, 1967-ben egy kaliforniai konfe
rencián. Ő a Los Angeles-i Egyetemen dolgozott, ott, 
ahol ciklotronokban dúsították az urán 235-öt az 
atombombához szükséges koncentrációra. A ciklotro
nok körüli sugárveszély jelzésére ő készítette a máig 
is ismert, manapság már mindenhol használt, körbe 
vagy háromszögbe zárt háromcikkelyes színes táb
lácskát. Dicsekedhetünk vele, hogy az ötvenes évek 
végétől világszerte elterjedt egy hazánkfia által alko
tott grafika.

A sugárvédelem magasabb szinten való megszerve
zése Magyarországon is komoly feladattá vált, hiszen a 
részecskegyorsítók, reaktorok, izotópok használata 
több mint félszáz éve mindennapos tevékenységgé lett. 
Amíg korábban a radiológiai klinikákon az orvosok 
maguk oldották meg a védelmet, addig az újabb, sok
kal nagyobb sugárveszélyt jelentő eszközök mellett

1. ábra. Déri Zsolt rajza (engedéllyel).

( ÉN VAGYOK A LEGFIATALABB KUTATÓ 
^  A TÖBBIEK KIÖREGEDTEK

már főfoglalkozású szakértő csoportokat kellett szer
vezni. A sugárvédelem interdiszciplináris -  ismerni és 
mérni kell a sugárzást (a fizikus gondja), meg kell hatá
rozni hatását az élő szervezetekre (biológusi, orvosi 
feladat), meg kell tervezni a szükséges mérőeszközö
ket, védőberendezéseket (a mérnök reszortja), tárolni 
kell az adatokat (informatikus kell hozzá) stb.

Az országban orvosi, fizikusi, mérnöki helyeken 
dolgoztak sugárvédelmi csoportok az 50-es években. 
Bozóky László és Fehér István felismerve, hogy célsze
rű az ismereteket, tapasztalatokat megosztani, 1961- 
ben javasolták, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társula
ton belül alakuljon Sugárvédelmi Szakcsoport. A Szak
csoport (első az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban) 
1962-ben megalakult, elnöknek Bozóky Lászlót, titkár
nak Fehér Istvánt választották. Ők a kezdettől 1980-ig 
töltötték be ezeket a posztokat. Ekkor alakították ki 
azokat a fontos tevékenységeket, amelyek a Szakcso
port munkáját az elmúlt 50 évben oly sikeressé tették.

Itt nem lehetséges felsorolni mindazokat az ered
ményeket, munkákat, amelyek a Szakcsoport tevé
kenységét jellemezték -  megtalálhatók a már említett 
könyvecskében csupán néhányat említek.

A Szakcsoport alapító tagja az International Radia
tion Protection Association (IRPA, Nemzetközi Sugár- 
védelmi Társulat) szervezetnek. A Szakcsoport ered
ményességének elismeréseként az IRPA második 
európai regionális konferenciáját 1972-ben Budapes
ten rendezték. A Szakcsoport tagjai aktív résztvevői az 
IRPA négyévenként megrendezett konferenciáinak.

A kiadványban hangsúlyosan szerepel a sugárvéde
lem oktatása, szabályozása területén végzett munka 
ismertetése. Részletes elemzés található a sugárvédel
mi továbbképző tanfolyamok programjáról, valamint 
egy új ismereteket bemutató könyvsorozatról. Meg
tudhatjuk, hogy Sugárvédelem címmel könyvet is 
összeállítottak, amelyet a legfelkészültebb hazai szak
értők írtak. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a hazai sugár- 
védelem értő, önzetlenül dolgozó személyek kezében 
volt és van napjainkban is.

Meg kell említeni az 1996-ban létesített Hírsugár el
nevezésű kiadványt, amelynek célja a „Szakcsoport tag
jainak tájékoztatása volt a taggyűlések közötti időben”. 
Az eddig megjelent mintegy 45 szám a hírek mellett Dé
ri Zsolt kedves, humoros rajzait is tartalmazza.

Egyik karikatúra megérdemli, hogy itt megjelenjék 
(7. ábra), mert segítséget nyújt a záró gondolat meg
világításához. Az idősebb generáció nevelő, szervező 
igyekezete remélhetően nem jut arra a sorsra, hogy 
szakállas öregek legyenek a legfiatalabb kutatók, mi
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után a többiek kiöregedtek. Kívánatos, hogy a fiata
lok tovább vigyék a Sugárvédelmi Szakcsoport mun
káját az elkövetkező 50 évben. A világban megjelenő 
sugárzások problémáit ismerve bizonyára lesz ele
gendő teendőjük.

Végül köszönetét kell mondanunk Deme Sándor
nak és Fehér Istvánnak, akik ötven éven át nemcsak 
aktív tagjai voltak a Szakcsoportnak, hanem még időt 
és energiát is áldoztak a kiadvány szerkesztésére.

Keszthelyi Lajos

Inzelt György: MÉLY KÚTFORRÁSA A BÖLCSESSÉGNEK
Vegyészek és vegyületek -  esszék a term észettudom ány világából 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012. 190 oldal, 2400 Ft

A L’Harmattan Kiadó megjelentette Inzelt György kul
túrtörténeti könyvét, amely elsősorban a kémia törté
netéből tartalmaz epizódokat 12 fejezetben. A tudo
mánytörténeti események leírása mellett megjelenik 
benne az adott korszak szellemi, társadalmi környeze
te is, mintegy ebbe a közegbe ágyazva a tudományos 
felfedezéseket, amelyek sokban hozzájárulnak mai 
korunk megértéséhez. A szerző humán beállítottságát 
sok érdekes irodalmi idézet is jelzi, amellyel színesíti 
az egyes fejezeteket. A könyv bevezetője a Gilgames 
eposzból származó részlettel kezdődik, amelyből a 
kötet címe is adódott.

A kémia legfontosabb fogalmai kialakulásának tör
ténete mellett a szerző sok emberi sorsot is bemutat. 
Ebben a széles körben ismerteken túl olyan tudósok 
életébe is bepillantást enged, akikre kevésbé emléke
zünk, pedig munkásságuk, emberi nagyságuk alapján 
méltóak arra, hogy minél többen megismerjük őket. 
Az élvezetes, olvasmányos stílusban megírt könyvet 
sok érdekes fénykép egészíti ki.

Az 1. fejezet Mengyelejev bemutatása, akit a szerző a 
legismertebb kémikusként állít elénk. Bemutatja gye
rekkorát, tanulmányait, kitartó munkásságát, amely a 
kémia egészét meghatározó periódusos rendszer felfe
dezéséhez vezetett. Eközben kitér a kémia, mint tudo
mány kialakulását és fejlődését meghatározó 1860-ban 
Karlsruhéban megrendezett nemzetközi vegyészkonfe
renciára, amelyen a még ifjú Mengyelejev is részt vett. 
A konferencia célja az volt, hogy megegyezésre jussa
nak a legfontosabb kémiai fogalmak értelmezésében, 
mint atom és molekula. Továbbá azonos álláspontot 
alakítsanak ki a kémiai elnevezések és a jelrendszer 
használatában, az atomsúlyfogalom értelmezésében, 
amelynek alapjául akkor a hidrogént választották. Ez 
alapvető volt Mengyelejev rendszerének létrejötte 
szempontjából. Nagy szerepe volt Stanislao Cannizza- 
rdnak, aki felelevenítette Avogadro 1811-es írását, ame
lyet az utolsó napon osztott ki, így azt a tudóstársak 
hazafelé menet tanulmányozhatták. Ez döntő jelentősé
gűnek bizonyult, ezért ennek elemzésére a szerző több 
fejezetben is visszatér.

Inzelt megmutatja, hogy miért Mengyelejev rend
szere lett világhírű, miben állt felismerésének lénye

ge. Mengyelejev nem egyszerűen csak egy rendszert 
alkotott a rendelkezésére álló adatok segítségével, 
hanem ezt természeti törvényként fogadta el (annak 
közelebbi ismerete nélkül), amelynek alapján új felis
merések számára nyitott utat üres helyeket hagyva a 
rendszerben a felfedezésre váró új elemek számára. 
Ezek várható fizikai és kémiai tulajdonságait is „meg
becsülte” a rendszerben elfoglalt helyük alapján. Né
melyik elemet rövidesen megtalálták az előre meg
adott tulajdonságokkal. Ezek a gallium, germánium és 
a szkandium.

A 2. fejezetben Mengyelejev magyar kortársa, Than 
Károly életét mutatja be a szerző, mintegy összeha
sonlítva a két tudós életútját és lehetőségeit. A fejezet
ben röviden áttekinti a Than előtti kémia helyzetét 
hazánkban, több neves elődjét megemlítve, mint pél
dául Görgey Artúrt. Ezt követően olvashatunk Than 
szerteágazó tudományos, közéleti, tudományszerve
zői és oktatói tevékenységéről.

A 3 ■ fejezetben a Természettudományi Közlöny -  a 
napjainkban is népszerű Természet Világa című folyó
irat elődje -  alapításáról és az első kötetben megjelent 
fő témákról olvashatunk. Az első szám 1869. január 
elsején jelent meg. Ebben többek között hírt adtak a 
már említett karlsruhei konferenciáról, mivel a szer
kesztők fontosnak tartották a „jelenleg uralkodó ato- 
mistikus nézetek” bemutatását.

A 4. fejezet a legterjedelmesebb, amelyben az 
atomkorszak kezdetéről és abban a magyar kutatók 
részvételéről olvashatunk. A fejezet a radioaktivitás 
jelenségének felfedezésével kezdődik, majd a sokak 
számára jelképpé lett Maria Curie-Sklodowska mun
kásságának bemutatásával folytatódik. Megismerked
hetünk a korabeli mérési módszerekkel, majd a té
mával kapcsolatos magyar kutatásokkal. A hazai ku
tatók hamar elsajátították a radioaktív mérési eljárá
sokat, de összefoglalóan sajnos az mondható el, 
hogy az itthoni viszonyok nem voltak alkalmasak 
komolyabb kutatások elvégzésére. Akik mégis ilyen
re vágytak, elhagyták az országot, mint a későbbi 
Nobel-díjas Hevesy György, illetve a kevésbé ismert 
Róna Erzsébet és mások. Ahogy beszámolónk elején 
említettük, Inzelt nemcsak a közismert kutatók mun-
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kásságát mutatja be, hanem a kevéssé ismertekről is 
megemlékezik. Nagyon szép összefoglaló található a 
korszak két magyar női kiválóságáról, Götz Irénről 
és Róna Erzsébetről, akik különböző indíttatásokból 
hagyták el az országot.

Ebben az időben a hazai kutatások főleg ásvány
vizeink elemzéséhez kapcsolódtak, kiegészítve azt 
radontartalom-vizsgálatokkal. Ebben a fejezetben 
ismerkedhetünk meg Weszelszky Gyula két, a témá
val kapcsolatos, kiváló, magyar nyelvű összefoglaló
jával, amelyek azt mutatják, 
hogy hazánkban minden, a 
témával kapcsolatos lénye
ges tudás ismert volt. A 
többi fejezettől eltérően 
ennek végén sok irodalmi 
hivatkozást találunk, mint
hogy azok egy része ma
gyar nyelvű, illetve a hazai 
szakkönyvtárakban megta
lálható.

Sokunk számára kedves 
lehet az 5. fejezet, amelyet 
teljes egészében a tudo
mánnyal foglalkozó nők
nek szentelt a szerző. Az 
ókortól kezdve napjainkig 
terjed az életrajzok hősei
nek sora. Néhány érdekes
ség: Ciliéi Borbála, mint al
kimista; az itáliai egyetemek 
néhány női professzora a 
17. és a 18. századból; Emi
lie du Chatelet, aki Newton 
munkáját fordította franciá
ra; Madam Lavoisier, aki 
férjével közösen dolgozott, 
majd az újkori orvosnők kö
vetkeznek. Megemlékezik 
Telkes Máriáról, akit napkirálynőnek is neveztek és 
szép leírást ad Chien-Shiung Wu parítássértéssel 
kapcsolatos munkájáról. A sort Rachel Carson zárja, 
aki a mai környezetvédelmi mozgalmak elindítójának 
tekinthető.

A 6. fejezet Avogadro 1811-es cikkének 200 éves 
évfordulója tiszteletére íródott. Ebben Avogadro éle
tét, munkásságát mutatja be a szerző, továbbá az 
1811-ben írt cikkekből ad áttekintést. A fejezet végén 
felveti, hogy várhatóan az Avogadro-állandót is rögzí
teni fogják, mivel évek óta folyik a vita arról, hogy az 
Sí-rendszer egyik alapegysége, a kilogramm definíció
ját meg kellene változtatni.

A 7. fejezet rövidebb az eddigieknél. Ebben Inzelt a 
legújabban felfedezett elemeket mutatja be és az 
atomsúlyok meghatározásáról ír. A legújabb eredmé
nyek bemutatásának szép példája a 114-es rendszámú 
flerovium és a 116-os rendszámú livermorium szuper
nehéz elemek szerepeltetése, holott az elnevezések 
bejelentése csak 7 nappal a könyv megjelenése előtt 
történt. A nevek pontosan szerepelnek, nem úgy, 
mint a hazai sajtóban, amely az MTI hibás jelentése 
alapján fordítva adta meg a két új elem rendszámát.

A 8. fejezetben a só évez
redes történetét mutatja be a 
szerző. Képet kaphat az ol
vasó a sók -  és nem csak a 
konyhasó -  kémiájáról, bio
lógiai fontosságáról, kultúr
történetéről és gazdasági 
szerepéről egyaránt.

A 9 . fejezetben a fokhagy
ma kémiájáról, biokémiájá
ról és kultúrtörténetéről ol
vashatunk.

A 10. fejezet a fűszerek 
beszerzésének, használatá
nak történetét és kémiáját 
mutatja be a feketebors, a 
szegfűszeg, a szerecsendió, 
a fahéj, a paprika és a sáf
rány példáján keresztül.

A 11. fejezet az anyagtu
domány kezdeteinek bemu
tatására vállalkozik a bronz
kor példáján keresztül. Rövid 
történeti áttekintés után be
mutatja a réz, az ón és a 
bronz felfedezését, megisme
rését, alkalmazási lehetősé
geit a különböző történelmi 
korokban és napjainkban.

A 12. fejezetben a napjainkban egyre nagyobb sze
repet játszó ritkaföldfémek felfedezését, előfordulását, 
előállítási lehetőségeit és egyre fontosabb alkalmazási 
területeit mutatja be a szerző.

A könyvet magyar nyelvű irodalmi ajánlat, javasolt 
webhelyek gyűjteménye és nyolc oldal terjedelmű 
névmutató zárja.

Ajánlom a könyvet mindazok számára, akik nem
csak a természettudományok, azon belül a fizika és a 
kémia egyes felfedezéseinek története iránt érdeklőd
nek, de mindezt szívesen tekintik komplex társadalmi 
jelenségnek, kultúrtörténeti produktumnak.

Radnóti Katalin

Inzelt György
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Csiszár Imre, Farkas Zsuzsa, Győri István,
M ező Tamás, M olnár Miklós, Nagy Anett: 
TEMATIKUS FELADATGYŰJTEMÉNY FIZIKÁBÓL 
CD-melléklettel, Maxim Könyvkiadó, Szeged 2011

A Maxim kiadó színes, kísérletekkel teli, játékos, de 
szakmailag magas színvonalú fizika tankönyveinek 
szerzői megjelentették a tankönyvcsalád újabb tagját, 
a könyvekhez kapcsolódó feladatgyűjteményt. A szer
zők neve jól ismert a fizikatanárok között, sikeres 
tankönyvek, módszertani munkák, érettségi előkészí
tő feladatsorok fűződnek nevükhöz.

Az érettségi jelenlegi rendszerében a törvény által 
meghatározott típusú feladatok szerepelnek. Teszt
kérdések, megoldandó (hagyományos) feladatok, 
grafikonnal és táblázattal megadott adatsorok elemzé
se. Sok eddig megjelent gyűjtemény tartalmazza eze
ket érettségi feladatsorokba szervezve. Jelen kötetben 
a szerkesztés módja más: a fizika tananyagban és a 
szerzők által megírt tankönyvekben szereplő fejeze
tek szerint rendezi a feladatokat, ezzel könnyítve meg 
a tanár mindennapi munkáját.

Következetesen megjelölték a témák mellett a fel
adatok szintjeit is, így segítve a felhasználót. A legegy
szerűbb gyakorló feladatoktól a versenyfeladatokig 
minden nehézségi fokra találhatunk megoldandó 
problémákat. A feladatgyűjtemény öt fejezetből áll: 
mechanika, hőtan, elektromosságtan, elektromágnes
ség, modern fizika. (Összesen több mint ezer feladat

H Í R E K - E S E M É N Y E K

BERÉNYI DÉNES, 1928-2012

Berényi Dénes Debrecenben született. Édesapja a mete
orológia professzora volt a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetemen. Az ifjabb Berényi Dénes ott szerzett fizikus 
oklevelet 1953-ban, a legjobbkor ahhoz, hogy Szalay 
.Sanc/or tanítványaként alapító tag lehessen az 1954-ben 
megalakuló Atommagkutató Intézet tudományos kö
zösségében. Fiatal kutatóként az atommagokból kibo
csátott sugárzásokat és általuk az atommagok szerkeze
tét tanulmányozta. Ezt a területet magspektroszkópiá
nak nevezik, és Dénes hamarosan a Magspektroszkó
piai Osztály vezetője lett. Az atommagok különleges 
bomlási módjait tanulmányozta, többek között a radio
aktív bomlást kísérő folytonos elektromágneses sugár
zást, és ezekkel a kutatásokkal hamarosan komoly

és háromszáztíz tesztkérdés.) A mellékelt CD tartal
mazza a részletesen kidolgozott feladatokat és a tesz
tek megoldásait, a könyv utolsó fejezeteként pedig 
megtalálhatjuk a számítások eredményeit.

A klasszikus típusfeladatok mellett sok olyat vá
lasztottak a szerzők, amelyek kötődnek a mindennapi 
élethez, valós mérési eredményeken alapulnak. Az 
érettségi mérések közül többet feldolgoztak megol
dandó feladatként.

Alkalmazkodva az érettségi követelményekhez, 
minden fejezethez nagy mennyiségű tesztkérdés tar
tozik. A tesztek is kapcsolódnak a való életben előfor
duló jelenségekhez, a szerzők törekedtek arra, hogy 
sok gyakorlati problémát fogalmazzanak meg.

A kötet nagyon szép külsővel készült el. Az egész 
sorozatra jellemző a színes képek, jó minőségű, szel
lemes grafikák használata. A színek és az alkalmazott 
kódok emellett jelzésként is szolgálnak, a feladatok, 
tesztkérdések jellegére, szintjére utalnak.

A fizikatanárok és a fizikát tanuló diákok jól hasz
nálható, sokoldalú, a tankönyvsorozathoz és a köve
telményekhez jól illeszkedő feladatgyűjteményt kap
hatnak a kezükbe ezzel a kötettel.

Újvári Sándor

nemzetközi elismerést vívott ki. Az 1970-es évektől 
főként az atomok elektronhéjának ütközési folyama
tokban tapasztalható viselkedése érdekelte, ami akkor 
lényegében felderítetlen terület volt. Csoportjával itt is 
jelentős, nagy visszhangot kiváltó eredményeket ért el. 
Azóta ez az Atommagkutató Intézet egyik fő kutatási 
területe, szerteágazó témákkal és alkalmazásokkal. 
Húsz éven át Debrecenben került sor azokra a nemzet
közi műhelytalálkozókra, amelyeket ő indított útjukra, 
és amelyeket Argentínától Japánig a szakterület legran
gosabb találkozójaként tartottak számon.

Tudományos tevékenysége mellett évtizedekig „ön
kéntesként” oktatott a Kossuth Lajos Tudományegyete
men: 1952-54-ben tanársegédként, 1966-74-ben címze-
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tes docensként, 1974-től címzetes egyetemi tanárként. 
Kiválósága a tudományos ranglétrán is gyors előrehala
dást biztosított számára. 1963-ban a fizikai tudomány 
kandidátusa, 1969-ben a fizikai tudomány doktora lett. 
Az MTA-nak 1973-tól levelező, 1985-től rendes tagja. 
1976 és 1990 között Szalay Sándor utódjaként az Atom
magkutató Intézet igazgatója volt. Nevéhez fűződik az 
első magyarországi ciklotron telepítése és a pozitron
emissziós tomográfia magyarországi meghonosítása a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem kutatóival, orvo
saival együttműködve. Ezeket a jö
vőt alapozó eredményeket elsősor
ban az ő kitartásának, türelmének és 
hatalmas szervező munkájának kö
szönhetjük.

A rendszerváltás első éveiben 
1990 és 1993 között látta el az MTA 
alelnöki feladatait, amely akkor sok 
fantáziát és alkotóerőt igénylő, nem 
szokványos feladatot jelentett. Ke
vesen tudják, hogy az Akadémia 
mai felépítésében milyen fontos 
szerepet kaptak akkori kezdemé
nyezései (például az ő eredeti gon
dolatából született az Akadémiai 
Kutatóintézetek Tanácsa). 1993-tól 
1999-ig Debrecen tágabb nemzet
közi környezetének tudományos 
életét fogta össze a Debreceni Akadémiai Bizottság 
elnökeként. Ekkor kötelezte el magát a határon túlra 
szakadt magyarság tudományos műhelyeinek támoga
tása mellett. 1996 és 2006 között az Akadémia Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának első 
elnöke volt. Betöltötte a Domus Hungarica Scientia- 
rum et Artium Kuratórium és a Határon Túli Magyarok 
Oktatásáért Apáczai Közalapítvány Kuratórium elnöki 
posztját is. Mint emeritusz professzor nyugdíjasként is 
tovább dolgozott az Atommagkutató Intézetben.

Szenvedélyes közéleti ember volt. A tudományos 
élet számos szervezetében viselt vezető tisztséget. Több 
nemzetközi konferenciasorozat tudományos bizottsá
gának és nemzetközi szakmai társaságoknak volt hosz- 
szabb ideig elnöke vagy alelnöke. Tagja volt a Nemzet
közi Humanista Liga állandó bizottságának, a Mérnö
kök és Kutatók a Globális Felelősségért társaság taná
csának és a Londonban székelő Európai Akadémiának. 
Itthon elnöke volt a Nemzetközi Tudományos Unió 
Nemzeti Bizottságának és az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulatnak, majd 2000-ben az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat tiszteletbeli elnökévé választották. A Debreceni 
Egyetem alapításának 100. évfordulós ünneplését elő
készítő Centenáriumi Bizottságot is ő vezette. Sokáig 
Marx Györggyel karöltve, majd 2003-2005-ig egyedüli 
főszerkesztőként szerkesztette a Fizikai Szemlét.

Szűkebb pátriája érdekében végzett munkájáért 
Debrecen városa díszpolgárai közé választotta. Szív
ügye, igazi édesgyermeke volt a Debreceni Szemle; a 
kiadó alapítvány kuratóriumának és szerkesztőbizottsá
gának elnökeként is dolgozott, miközben több más ku
ratóriumnak és szerkesztőbizottságnak is tagja volt.

Berényi Dénes nagyszámú eredeti tudományos cikk 
szerzője, tudományos konferenciák és műhelytanács
kozások előadója, szellemi vezéregyénisége, széles 
érdeklődési körű, igazi humanista személyiség volt. 
Ismeretterjesztő munkássága a közelmúltig igen jelen
tős. A Természet Világa számára írt utolsó, nagy léleg
zetű írása a folyóirat legutóbbi számában jelent meg. 
Egyik kedvenc témája az utóbbi években a környezet- 
kutatás és a klímaváltozással kapcsolatos modellek 
kritikai elemzése. Erről két éve könyve is megjelent.

Kutatási eredményeit, oktató és 
ismeretterjesztő munkásságát, hazai 
és nemzetközi szakmai, tudományos 
teljesítményét két Akadémiai Díjjal, 
Állami Díjjal, az MTA ezüst érmével, 
valamint a Magyar Köztársasági Ér
demrend középkeresztjével ismerték 
el. Az Eötvös Loránd Fizikai Társu
lattól fiatal korában díjat, később tár
sulati érmet és Marx György-emlék- 
érmet kapott. Egyéb hazai díjai: a 
Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
Pázmány Péter-díja (1997), a Kos
suth Lajos Tudományegyetem Pro 
Universitate kitüntetése (1998), a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Emlékérme (2000), a DAB Pro Sci- 
entia Érme (2000), a Debreceni 

Zsidó Hitközség Tolerancia-díja (2000), a Határon Túli 
Magyar Felsőoktatásért Apáczai-érme (2002), a magyar 
kormány „Kisebbségekért” díja (2002), a Természet Vi
lága folyóirat Szily Kálmán-plakettje, a Debreceni 
Egyetem Díszérme. A Debreceni Agrártudományi Egye
tem, az Ungvári Nemzeti Egyetem, az Universitatea din 
Oradea (Nagyvárad) és a Babe§-Bolyai Tudományegye
tem (Kolozsvár) díszdoktori címmel tüntette ki. Tiszte
letbeli tagjává választotta a Horvátországi Magyar Tu
dományos és Művészeti Társaság, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület pedig Gróf Mikó Imre-emléklappal és -pla
kettel tüntette ki.

Akik a közelében élhettünk, tudjuk, hogy ez a sok 
kitüntetés, elismerés is csak részben tükrözi mindazt, 
amit Dénes a szakmai és a tágabb közösségért tett. 
Önzetlensége, szerénysége, kedves, szeretetteljes 
lénye különös fénnyel ragyogta be azokat, akik -  
rendszerint sokan -  vele, körülötte dolgoztunk. Ez a 
munka nem volt mindig könnyű, de legkeményeb
ben, legnagyobb kitartással ő dolgozott, ő adott pél
dát. Talán erre a fényre akart emlékeztetni a Smithso
nian Astrophysical Observatory, amikor róla nevezte 
el az (5694)3051 P-L jelű kisbolygót.

Mi, tanítványai, munkatársai mindig csodáltuk azt a 
csillapíthatatlan belső lendületet, amellyel dolgozott: 
energikusan, odaadással, derűsen és optimistán, a 
fásultság látható jele nélkül, még a kényszerű, nem
szeretem munkának is értelmet, lendületet adva. 
Eközben mindvégig, mindnyájunk számára elérhető 
volt, és mi ezzel igencsak éltünk, olykor vissza is él
tünk. Legmeggyőzőbb érve a belőle sugárzó belső 
meggyőződés volt, és ez kezdeményezéseinek külön
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nyomatékot adott. Ez tette őt olyan sok program sike
res vezetőjévé. Különös tehetsége volt arra, hogy em
bereket gyűjtsön maga köré; mindenki érezhette a 
bizalmát. Még az adott pillanatban és helyzetben re
ménytelennek látszó vállalkozásai is sikerre voltak 
ítélve, és ennek titka a résztvevők közös akaratának 
megteremtése volt.

A volt munkatársak és barátok, az ATOMKI egész 
közössége, a tágabb magyar fizikusközösség és a Kár
pát-medence magyar tudományos kutatói most elbú
csúzunk Berényi Dénestől, de tudjuk, hogy azoknak 
az épületeknek a tégláit, amelyekben dolgozunk, jó
részt ő rakta le. Hite, szeretete, tudósi és emberi pél
dája nemzedékeket gazdagít, öröksége áthatja mun
kánkat, döntéseinket, mindennapjainkat.

Lovas Rezső, Sulik Béla

Berényi Dénes írásai a Fizikai Szemlében1

Gamma-spektroszkópia I—II. — 1955/131, 167 
Termonukleáris atommagfolyamatok és a H-bomba (Szalay Sán

dor, Berényi Dénes) — 1956/145 
Megjegyzések a magspektroszkópia problémáihoz — 1959/3 
A pozitív béta-bomlás feltételei — 1963/263 
Bujdosó Ernő, Kardoss Gilbert: Rádióizotópok aktiválási és lebom

lási táblázata (könyvismertetés) — 1964/292 
Tapasztalatok egyetemi fizikus hallgatók szemináriumi foglalkozá

sával kapcsolatban — 1965/156
Megjegyzések a tudományos teljesítmény színvonalának objektív 

felméréséről a fizikában — 1965/217 
Gondolatok és megjegyzések egy amerikai tanulmányúttal kapcso

latban — 1965/373
Újabb eredmények az elektronbefogással kapcsolatban —

1966/21
Az elektronbefogás jelenségéről — 1968/352 
Kutatások az alapvető kölcsönhatásokra vonatkozóan — 1970/196 
Nukleáris gyorsítók alkalmazása az atomi spektroszkópiában — 

1971/199
Miért nincs ciklotron Magyarországon? — 1972/24 
Mi a fizikatanításunk alapkoncepciója? — 1972/64 
Kutatási irányok a pozitron szétsugárzás vizsgálatában — 1972/75 
Nemzetközi munkacsoport a NAÜ keretében — 1972/252 
Túlkutatott-e a magfizika? — 1973/64
Deme S.: Semiconductor detectors for nuclear radiation measure

ments (könyvismertetés) — 1973/96 
A magfizika és a nukleáris tudományok távlatairól és alkalmazásai

ról — 1973/190
Drága-e a magfizikai kutatás? — 1973/224
Távlatok és tendenciák a magfizikai kutatásban — 1974/129
Oktatás vagy kutatás? — 1974/256
Pál Lénárd: Fizika és társadalom. Hozzászólások: Nagy Elemér, 

Tarján Imre, Tihanyi Antal, Berényi Dénes, Erdey-Grüz Tibor, 
Valkó Iván Péter, Kovács István, Marx György, Mezei Ferenc, 
Bodor Géza, Montvay István, Keszthelyi Lajos, Lőrincz László, 
Sas Elemér, Öveges József— 1975/121 

Sokat költ-e a modern társadalom kutatásokra? — 1975/316 
A ciklotron új szerepben — 1976/1
Szimpózium a ciklotronok interdiszciplináris felhasználásáról, Deb

recen, 1975 — 1976/36
Újabb fizikai módszerek a szerkezetkutatásban — 1976/53 
Marx György: A kimeríthetetlen anyag (könyvismertetés) — 

1976/78
Alkalmazott kontra alapkutatás — 1976/80
Az erők egyesítése vagy szétforgácsolása? — 1976/119
A magfizikai kutatás az energiatermelés szolgálatában — 1977/338
Morvay Ferenc köszöntése — 1978/78
Fizika és ipar — 1978/120

1 Összeállította Kármán Tamás.

A fizikusok elhelyezkedési problémái (Angeli István, Berényi Dé
nes, Somogyi György, Csőm Gyula, Lovas Rezső, Kiss Árpád) — 
1978/237

A magyar ciklotron beruházás — 1979/41 
Elektronspektroszkópia az alapkutatásban és a gyakorlatban — 

1979/174
A nukleáris környezetvédelem problémái hazánkban — 1980/34 
Szilárdtestkutatás újabb eredményei (5-6): Szilárdtestfelület-vizsgála- 

tok új módszerei I—II. (könyvismertetés) {B. D., K. L.) — 1980/156 
„Fizika, Fémtan, Technológiai fejlesztés II.” szeminárium — 

1980/276
Elektronspektroszkópia — 1980/376
Fényes Imre: A fizika eredete (könyvismertetés) — 1981/117 
Ion-atom ütközésének vizsgálata napjaink fizikájában — 1981/241 
Koch Ferenc: Atomfizikai alapismeretek (könyvismertetés) — 

1981/320
A fizika mindenütt — 1982/37
Newton I.: A Principiából és az Optikából, Levelek Richard Bent- 

leyhez (könyvismertetés) — 1982/197 
Vajda György: Energetika I. Általános kérdések, primér energiahor

dozók (könyvismertetés) — 1982/237 
Fizikatanításunk koncepciójáról — 1982/391
Farkas János: A tudomány társadalmi lényege (könyvismertetés) — 

1983/158
Toró Tibor: Kvantumfizika, művészet, filozófia (könyvismertetés)

— 1983/311
Heinrich László: Newton klasszikus fizikája (könyvismertetés) — 

1983/311
Hronszky Imre, Varga Miklós: A kémia újabb eredményei (42) 

(könyvismertetés) — 1984/160 
Az interdiszciplináris fejlődés (Berényi Dénes és mtársai) — 

1984/201
Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmé

ben — 1984/326
Szalay Sándor és a debreceni kísérleti fizikai tudományos iskola — 

1985/1
Friedrichs G., Schaff A.: Mikroelektronika és társadalom (könyvis

mertetés) — 1985/360
Feynman R.: A fizikai törvények jellege (könyvismertetés) — 

1985/360
Henrich László, 1910-1985 — 1986/103
Bay Zoltán: A holdvisszhangtól az új méterig (könyvismertetés) — 

1986/200
Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszerkémiában — 

1986/360
Fizikai Centrum Debrecenben — 1987/235 
Marx György 60 — 1987/358
Kutatóintézeti tudománymetria (ATOMKI 1954-1989) IZolnai Lász

ló, Berényi Dénes) — 1989/285 
A nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltása és ellenőrzése — 

1989/336
Kovács Kálmán, 1937-1989— 1989/389 
Az atomfizika reneszánsza — 1989/445
Modem fizika a gépészmérnöki tudományokban és gyakorlatban 

— 1989/465
Szaharov A. D., 1921-1989 — 1990/188 
Levél az MTA elnökéhez a Dubnái Kutatóintézet ügyében — 

1992/444
„A főhivatású kutatóintézet a 20. század terméke” — 1993/60 
Wiedemann László: Két esszé fizikáról, filozófiáról (könyvismerte

tés) — 1993/384
Nemzetközi konferencia a röntgen- és belső-héj folyamatokról, 

Debrecen, 1993. július 12-16. — 1993/416 
Bay Zoltán aktualitása — 1993/470 
Jelölés és modell a fizikában — 1994/23
Elektron ciklotron rezonancia ionforrás I—III. (Berényi Dénes, Biri 

Sándor, Pálinkás József, Vámosi János) — 1994/89, 163, 198 
A szinkrotron-sugárforrások legújabb fejlődése — 1994/285 
Röntgensugárzás és belsőhéj-folyamatok — 1994/331 
Marx George: The Voice of the Martians (könyvismertetés) — 

1994/378
Nemzetközi Sugárfizikai Szimpózium — 1995/72 
Tóth Béla: Maróthi György (könyvismertetés) — 1995/109 
Marx György (szerk.): Planet in our hands -  Atoms in our hands 

(könyvismertetés) — 1995/287
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Fizika az ezredfordulón — 1996/103
Penrose R.: A császár új elméje (könyvismertetés) — 1996/217 
10 éves a magyar ciklotron — 1996/333 
A CERN gyorsító-fizikai iskola megnyitója — 1996/364 
Einstein A.: Hogyan látom a világot? (könyvismertetés) — 1996/367 
A fizika helye és szerepe a tudományban és a társadalomban — 

1997/139
Marx György 70 — 1997/145
Szinkrotronok a gyógyszerkutatásban — 1998/73
FIRKA (könyvismertetés) — 1998/110
Makkai László: A technika századai -  válogatott tanulmányok 

(könyvismertetés) — 1998/111 
Levél Nagy Károlyhoz — 1998/180
Nagy Ferenc (szerk.): Magyar tudóslexikon (könyvismertetés) — 

1998/214
Nagy Ferenc (szerk.): A technika magyarországi történetéből 

(könyvismertetés) — 1998/214
A modern tudomány kialakulásának rövid története hazánkban — 

1998/248
László Ervin: Harmadik évezred (könyvismertetés) — 1998/277 
Búcsú Bartók Bélától? — 1998/317
Lightman Alan: Einstein álmai -  regényfantázia (könyvismertetés) 

— 1998/320
Gondolataim a fizikáról és az atomfizikáról, a tudományról és az 

emberi életről — 1998/327
A valóság bűvkörében -  interjú (Máthé György) — 1998/385 
Jáki Szaniszló: A fizika látóhatára (könyvismertetés) — 1998/429 
Természettudomány a valóság megismerésében — 1999/134 
Hungarian science in world-wide competition — 1999/182 
Hawking Stephen W.: Az idő rövid története (könyvismertetés) — 

1999/255
Burke James: A nap, mely megváltoztatta a világot (könyvismerte

tés) — 1999/277
Gelenter David: Ami működik, az csodálatos -  a technika esztéti

kája (könyvismertetés) — 1999/315 
M. Zemplén Jolán: A felvidéki fizika története: 1850-ig (könyvis

mertetés) — 1999/422
Hawking Stephen, Penrose Roger: A tér és az idő természete 

(könyvismertetés) — 2000/36 
PET a világban és Magyarországon — 2000/72 
Neumann Jánostól az internetig -  akik nyomot hagytak a 20. száza

don (könyvismertetés) — 2000/100 
Gleick James: Káosz -  egy új tudomány születése (könyvismerte

tés) — 2000/144
Hozzászólás Papp Zoltán és Pappné Patai Anikó véleményéhez — 

2000/242
Mérő László: Észjárások -  a racionális gondolkodás korlátái és a 

mesterséges intelligencia (könyvismertetés) — 2000/252 
Horányi Gábor: Beszélgetések a kvantummechanikáról, a relativi

táselméletről és a megértés útjairól (könyvismertetés) — 
2000/327

Elkésett köszöntés Csikai Gyula 70. születésnapjára — 2001/25 
Az atomfizika helye és szerepe a tudományban és a gyakorlatban

— 2001/53
Berkes István: A mindennapok fizikája -  miért unjuk a fizikát? 

(könyvismertetés) — 2001/72
Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János: Kutatás és 

közlés a természettudományokban (könyvismertetés) — 
2001/138

A 21. század iskolája -  Skola 21. storocia -  Die Schule des 21. Jahr
hunderts — 2001/139

Innováció -  törvényi keretek -  működési struktúrák — 2001/140 
Fischer Ernst Peter: Arisztotelész, Einstein és a többiek (könyvis

mertetés) — 2001/228
Gazda István: Kis magyar tudománytörténet (könyvismertetés) — 

2001/300
Az atom- és molekulafizikáról — 2001/320
Technikatörténeti kronológia — 2001/372
Vajda György: Energiapolitika (könyvismertetés) — 2002/68
Hann Judith: Barangolás a tudomány világában (könyvismertetés)

— 2002/93
Marx György 75 éves (Berényi Dénes, Pál Lénárd) — 2002/133 
MÉH Startégiai Elemző Központ: Innovatív társadalomgazdaság és 

jövőtudat (könyvismertetés) — 2002/200 
A MATÁV szakszótár sorozata (könyvismertetés) — 2002/200

Feynman Richard P.: A felfedezés öröme (könyvismertetés) — 
2002/276

Negroponte Nicholas: Digitális létezés (könyvismertetés) — 
2002/368

Marx György nélkül — 2003/4
Makai Mihály: Megáll az ész? -  a racionális modell korlátái (könyv- 

ismertetés) — 2003/80 
Köszönet Zsuzsának — 2003/121
Ronyecz József: Lánczos Kornél élete és munkássága (könyvismer

tetés) — 2003/192
Hargittai István: Életeink -  egy tudományos kutató találkozása a 

20. századdal (könyvismertetés) — 2003/264 
A Természet Világa Bolyai emlékszáma (könyvismertetés) — 

2003/348
Marx, G. (ed.): Eugene Paul Wigner Centennial (könyvismertetés) 

— 2003/384
Shachtman, T.: Abszolút zérus és a hideg meghódítása (könyvis

mertetés) — 2003/446
Planck válogatott írásai (könyvismertetés) — 2004/72 
Köthe, R.: Kísérletek könyve (könyvismertetés) — 2004/107 
Teller Ede: Huszadik századi utazás tudományban és politikában 

(könyvismertetés) — 2004/140 
Szalay Sándor, az ember — 2004/172 
Neumann-emlékszám (könyvismertetés) — 2004/176 
Sagan, C: Korok és démonok (könyvismertetés) — 2004/324 
E. Szabó László: A nyitott jövő problémája (könyvismertetés) — 

2004/324
Ismét a szinkrotronokról — 2004/361
Visszaemlékezés az ATOMKI alapításának 50. évfordulóján — 

2004/427
A Fizika Éve -  2005 — 2005/1 
Az energiakérdés ma -  a fizikus szemével — 2005/22 
Bíró Béla: Véges végtelen (könyvismertetés) — 2005/224 
Gingyikin Sz. Gy.: Történetek fizikusokról és matematikusokról 

(könyvismertetés) — 2005/260
Tusnády Gábor: Sztochasztika (könyvismertetés) — 2005/368 
Pál Lénárd 80 éves — 2005/387 
Búcsú a Fizikai Szemlétől — 2005/405 
Ribár Béla, 1930-2006 — 2006/132
Silberer Vera, Staar Gyula (szerk.): A fizika százada (könyvismerte

tés) — 2006/177
Ropolyi László (szerk.): Wigner Jenő válogatott írásai (könyvismer

tetés) — 2006/317
Kaku, Michio: Hipertér (könyvismertetés) — 2007/68 
Szabó Árpád: A fizika története (könyvismertetés) — 2007/208 
Inzelt György: Vegykonyhájában szintén megteszi (könyvismerte

tés) — 2007/248
leké, Vincent: Christian Huygens -  jövő a múltban (könyvismerte

tés) — 2007/249
Szabó Árpád: Magyar természettudósok -  fizikusok (könyvismerte

tés) — 2008/155
Lacza Tihamér: Bűvös táblázat (könyvismertetés) — 2008/200 
Szentgyörgyi Zsuzsa (szerk.): Mérnök -  tudós -  iskolateremtő, Mi- 

chelberger Pál és kora (könyvismertetés) — 2008/275 
Alapvető fontosságú eredmények az atomfizikában — 2008/304 
Magyar kutatók kutatási stílusa és a nemzetközi együttműködés — 

2008/342
Vatai Endre, 1936-2008 — 2009/9
Révai Gábor: Beszélgetések nem csak tudományról (könyvismerte

tés) — 2009/115 
Szalay Sándor — 2009/402
Aktuális kutatási témák a természettudományokban — 2010/129 
Szemenyei István (főszerk.): Világhírű tudósok jelenről és jövőről 

(könyvismertetés) — 2010/177
Barabási Albert-László: Villanások -  a jövő kiszámítható (könyvis

mertetés) — 2011/176 
Deutsch Gyula, 1931-2011 — 2011/180 
Rutherford aktualitása — 2011/198
Carroll Sean: Most vagy mindörökké -  a végső időelmélet nyomá

ban (könyvismertetés) — 2011/283 
Smolin Lee: Mi a gubanc a fizikával? (könyvismertetés) — 2011/393 
Palágyi Menyhért: A tér és idő új elmélete (könyvismertetés) — 

2012/65
Herczeg János: Csillagórák Vekerdi Lászlóval (könyvismertetés) — 

2012/133
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A TÁRSULATI ELET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. évi K üldöttközgyűlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat éves Küldöttközgyű
lésére 2012. május 19-én került sor az ELTE TTK Eöt- 
vös-termében (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).

A napirend előtti szakmai előadást Ábrahám Péter, 
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóköz
pont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének 
igazgatója tartotta Új irányok, hazai eredmények a 
csillagok keletkezésének megértésében címmel.

Miután meggyőződött arról, hogy a Küldöttközgyű
lés határozatképes -  a 69 küldöttből 53 megjelent -  
Kroó Norbert elnök megnyitotta a Közgyűlést, kö
szöntötte a küldötteket, a meghívottakat, az elnöksé
get, valamint a Társulat érdeklődő tagjait. Röviden 
ismertette a napirendi pontokat, kérve a 6. napirendi 
pont előrehozatalát. A Közgyűlés megszavazta a napi
rendváltozást.

Ez után került sor -  a Közgyűlés egyhangú egyetér
tésével -  a Szavazatszámláló Bizottság (Moróné Tapo- 
dy Éva, Szénást Istvánná, Újvári Sándor), a Mandá
tumvizsgáló Bizottság (Pántyáné Kuzder Mária, 
Theisz György) és a Jegyzőkönyv-hitelesítők (Jani 
Péter János, Nagy Dénes Lajosi felkérésére.

Sólyom Jenő, a Jelölőbizottság elnöke ismertette az 
új, posztját 2013-tól betöltő, választott elnök szemé
lyére vonatkozó javaslatot: Zawadowski Alfréd akadé
mikus, emeritus professzor, a BME Fizikai Intézetének 
volt igazgatója. Más javaslat nem lévén az ő neve ke
rült föl a szavazócédulára.

Ezt követően tartotta meg Kürti Jenő főtitkári beszá
molóját. A Közgyűlés elé terjesztette a Társulat Köz
hasznúsági jelentésének gazdálkodási és számviteli 
beszámolóját, a 2012. évi költségvetési tervet, vala
mint a tartalmi beszámolót.

A tartalmi beszámolóban a közhasznú tevékenysé
gek hivatalos csoportosítása szerint a következő té
makörökben végzett társulati munkáról számolt be:

Kürti Jenő főtitkári beszámolóját tartja.

-  tudományos tevékenység, kutatás;
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret- 

terjesztés;
-  kulturális tevékenység, kulturális örökség meg

óvása, környezetvédelem;
-  az euroatlanti integráció elősegítése.
Ennek keretében ismertette a Társulat szakcsoport

jainak és területi csoportjainak a széleskörű, szakmai 
tekintetben kiemelkedően igényes rendezvényeit.

Gazdálkodási és számviteli beszámoló:
Sajnos költségvetési támogatás -  hasonlóan az elő

ző évhez -  nem volt a 2011-es évre sem. A vagyonunk 
513 eFt-tal nőtt. Ezután következett a mérleg ismerte
tése, és az eredmény kimutatása a 2011-es évről. 
Mindezek részletezése megtalálható a Fizikai Szemle 
2012/6 számában, az ELFT 2011. évről szóló közhasz
núsági jelentésében.

2011. évi pénzügyi beszámoló és 2012. évi 
költségvetési terv

A 2011-es eredmény: 513 eFt. Ez az összeg a mér
legben tőkeváltozásként került átvezetésre. Ez a nö
vekedés javulás az előző évi 227 eFt növekedéssel 
összehasonlítva. Az eredmény-kimutatás részletezése 
megtalálható a Fizikai Szemle 2012/6 számában, az 
ELFT 2011. évről szóló közhasznúsági jelentésében.

A 2012-es tervezett eredmény: 694 eFt.
A társulat anyagi helyzete sajnos továbbra is aggasz

tó. Az 1989. évi állapotot tükröző induló tőkéhez (7,6 
MFt) képest — bár az elmúlt két évben kicsit nőtt — még 
mindig csak 3,6 MFt a vagyonunk. Sajnos költségvetési 
támogatás 2011-ben sem volt és az egyéb támogatások 
is csökkentek. Az MTESZ a csőd szélén van.

Pozitívum viszont, hogy a MÓL továbbra is rengete
get áldoz a tehetségnevelésre. 2011-ben ismét 3,5 millió 
forinttal támogatta a Társulatot, ami nagy segítség volt. 
Meg kell még említeni az Innovációs Szövetségen ke
resztül a Knorr-Bremsét, amely az Ankétot támogatja, 
valamint a Paksi Atomerőművet és az Ericssont, továb
bá a National Instruments Hungary Kft.-t és a Magnifi
cat Kft.-t, mint támogatókat. Az MTA pedig felajánlott 
Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című könyvé
nek legújabb kiadásából 25 darabot a különböző verse
nyeken, illetve a Tanári Ankéton történő díjazásokra.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
A részletes beszámoló szintén megtalálható a már 

említett közhasznúsági jelentésben, ezért itt csak váz
latosan foglaljuk össze.

-  Szakcsoportok programjai (például: 36. Sugárvé
delmi Továbbképző Tanfolyam, Anyagtudományi 
Őszi Iskola, Nanoelektronikai Nemzetközi Konferen
cia, Statisztikus Fizikai Napok, Őszi Fizikus Napok
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Nyíregyházán, Közép- és Általános Iskolai Fizikataná
ri Ankét, elméleti fizikai iskolák stb.)

-  Tudományos tevékenységek, kutatások (példá
ul: Marx György-emlékelőadás, CERN-látogatás, Sci
ence on Stage Koppenhága stb.) A tavalyi évben 2 új 
tiszteletbeli tagja lett a Társulatnak {Prof. Joachim 
Burgdörfer és Prof. Kövesi-Domokos Zsuzsát), mind
ketten megtartották székfoglaló előadásukat.

-  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (például: 
54. Országos Fizikatanári Ankét Sárospatakon, CERN-i 
tanulmányút, tanulmányi versenyek -  Eötvös, Öveges, 
Mikola, Szilárd Leó, Ortvay. A területi csoportok szer
vezésében kiemelkedő például a Varázstorony vetél
kedő. A Fizikai Diákolimpiára felkészítő csapat tagjai 
a Társulatból kerültek ki stb.)

-  Ismeretterjesztés: ezen a téren jelentős volt a 
területi csoportok tevékenysége (például: Baranya 
megyei „Kis esti fizika” című hagyományos előadásso
rozat, Debreceni Fizikusnapok, Győr-Moson-Sopron 
megyei csoport tudományos ülése, Fejér megyei is
meretterjesztő előadások, Csongrád megyei csoport 
ismeretterjesztő rendezvényei). Fizibusz -  vándorló 
fizikai kísérletek. Atomcsill -  előadássorozat középis
kolásoknak. A Csodák Palotáját felügyelő Budapest 
Science Centre Alapítvány kuratóriumának újraválasz
tása. A Fizikai Szemle önálló megjelentetése mellett a 
KöMaL előállításában is részt veszünk, de ez utóbbi 
főként a MATFUND Alapítvány feladata. A KöMaL
2012- ben megkapta a Magyar Örökség Díjat.

-  Kulturális tevékenységek, kulturális örökség 
megóvása: ennek keretében Eötvös Loránd emléktáb
lájának és sírjának koszorúzása, Gábor Dénes emlék
tábla koszorúzása, Bozóky László emlékülés és sírem
lékének megkoszorúzása.

-  Euroatlanti integráció elősegítése: Az EPS mun
kájában Kroó Norbert és Nagy Dénes Lajos, a CERN- 
ben Sükösd Csaba, a Science on Stage-ben Kovách 
Ádám, Sükösd Csaba és Újvári Sándor képviselik a 
Társulatot. A Science on Stage legutóbb 2011. április 
16-19- között zajlott le Koppenhágában, a következő
2013- ban lesz Sfubice /  Frankfurt (Oder)-ben.

Ezt követően került sor a Felügyelő Bizottság jelenté
sére. Úfalussy Balázs elmondta, hogy a Felügyelő 
Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társulat 
működését. A gazdálkodás kiegyensúlyozott, a mér
leg pozitív. A beszámolót, a tervet elfogadásra java
solta a bizottság. Az elnökségi üléseket havi rendsze
rességgel megtartották. A konferenciák nehezen ter
vezhetőek, de nagy szükség van rendezvényekre. A 
Fizikai Szemle és a Csodák Palotája ügyével is foglal
koztak. A Stratégiai Bizottság elmaradásban van ígére
tei megvalósításában. A Társulat működése és gazdál
kodása 2011-ben megfelelt az alapszabálynak. A Bi
zottság kéri a jelentés tudomásulvételét.

Kroó Norbert elmondta, hogy a Stratégiai Bizottság 
munkája tavaly kezdődött, de a sok egyéb elfoglalt
ság, valamint a jogszabályi környezetben történt sok 
változás miatt ez elhúzódik, ezért a Bizottság nevében 
is elnézést kér.

Zawadowski Alfréd, a megválasztott új elnök.

Ezután szavazásra került sor, aminek eredménye
képpen a főtitkári beszámolót és a Felügyelő Bizott
ság jelentését is a jelenlevők egyhangú igennel elfo
gadták.

Ezt követően Kürti Jenő ismertette az elnökség ja
vaslatát az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érmére és a 
Prométheusz-éremre. Az előbbire Bakos József az 
utóbbira Kopcsa Józsefe jelölt. A főtitkár elmondta, 
hogy az egyes díjakra vonatkozó javaslatokat a díjbi
zottság megtárgyalta. A tizenhárom tudományos díj
ból hatot lehet egy évben kiosztani. Faigei Gyula, a 
bizottság elnöke korábban jelezte, hogy megbízatá
suk túlhaladta a 4 évet, ezért az elnökség új díjbizott
ságot választott, amiről -  az ügyrend előírásai szerint 
-  a főtitkár tájékoztatta a Közgyűlést.

Régi díjbizottság: Csákány Antalné, Érdi Bálint, 
Faigei Gyula (elnök), Iglói Ferenc, Kertész János, Mes
ter András, Nagy Dénes Lajos, Radnóczi György, Tró- 
csányi Zoltán.

Új díjbizottság: Benedict Mihály, Biró László Péter, 
Hálálsz Tibor, HeblingJános, Iglói Ferenc, Jánossy And
rás, Kamarás Katalin (elnök), Nagy Dénes Lajos, Oláh 
Katalin, Patkós András, Újvári Sándor, Vihók Agnes.

A mostani döntést a díjakról még a régi díjbizottság 
hozta.

Ezután szünet és szavazás következett. A küldött
igazolványok leadásakor minden résztvevő megkapta 
a szavazólapokat, ezzel szavazhattak. Három sze
mélyre kellett leadni a szavazatot: az új elnökre, vala
mint az ELFT-éremre és a Prométheusz-éremre java
solt személyekre. A szünet ideje alatt a Szavazatszám
láló Bizottság összesítette az eredményeket.

A folytatódó közgyűlésen a Szavazatszámláló Bi
zottság elnöke kihirdette az eredményt.

Az új elnök személyére 53 érvényes szavazat esett, 
ebből 52 igen és 1 nem. Tehát a Társulat megválasz
totta elnöknek Zawadowski Alfrédot, aki 2013-től kezdi 
meg elnöki munkáját. Kroó Norbert gratulált a megvá
lasztott elnöknek. Zawadowski Alfréd megköszönte a 
szavazatokat. Elmondta, hogy elnökségének időszaka 
nem ígérkezik könnyűnek. A fizika kiszorul az oktatás
ból, nagy probléma a NAT kérdése is. Nem a saját véle
ményét próbálja majd ráerőltetni másokra, hanem igye
kezni fog beszélgetésekkel konszenzusra jutni.

HÍREK -  ESEMÉNYEK 279



A két érem esetén is megvolt az 53 érvényes szava
zat. Bakos József 53 igen és 0 nem, Kopcsa József 
pedig 52 igen és 1 nem szavazatott kapott.

Ezután a díjbizottság képviselője, Nagy Dénes Lajos 
és Kürti Jenő főtitkár adták át a díjakat:

-  Barnaföldi Gergely -  Jánossy Lajos-díj,
-  Bobátka Sándor- Selényi Pál-díj,
-  Fodor Gyula -  Novobátzky Károly-díj,
-  Hartmann Péter- Budó Ágoston-díj,
-  Lábár János- Schmid Rezső-díj,
-  VinkóJózsef- Detre László-díj,
-  Bartos Elekes István -  Eötvös Plakett,
-  Kopcsa József -  Prométheusz-érem,
-  Bakos József -  ELFT-érem.
Átadásra került a Fizikai Szemle nívódíja is a Bokor 

Nándor -  Laczik Bálint szerzőpárosnak, illetve Rad- 
nai Gyulának.

Bakos József, Bohátka Sándor és Hartmann Péter 
nem tudtak eljönni, így ők egy későbbi időpontban 
fogják megkapni díjukat.

Az utolsó napirendi pontban Nagy Dénes Lajos a 
Stratégiai Bizottság elnöke elmondta, hogy a Felügyelő 
Bizottságnak sajnos jogos volt az észrevétele, ugyanis 
késésben vannak. Rövid történeti áttekintést adott az 
előzményekről. Az ELFT 1949-ben alakult meg a mai 
formájában. Az 1970-es alapvető átalakulás Marx 
György nevéhez fűződik. 1993-1997 környékén újabb 
átalakulásra került sor a közhasznúsági törvény miatt. 
Napjainkban ismét elkerülhetetlen feladat lett a meg
újulás. A tavalyi Közgyűlésen született meg a stratégiai 
terv. Azonban recessziós időben, változó jogszabályi 
környezetben nehéz új stratégiát kialakítani. Folyama
tosan kommunikálni kell a tagsággal. Egy internetes vi
tafórum van készülőben, amely hamarosan elindulhat. 
A 2011 végén létrejövő új civil törvénynek vannak 
olyan pontjai, amelyek júniusban lépnek hatályba, így 
nehéz egy új stratégiát kialakítani. Az MTESZ helyzete 
is bizonytalan. Meg kellene fontolni, hogy a Társulat 
tagja legyen-e az MTESZ-nek vagy sem. A támogatási 
rendszer is átalakult, beszűkült. 2009 óta nincsen mece
natúra támogatás, amiből a nemzetközi tagdíjakat le
hetne fizetni. Jövőre feltehetően az SZJA 1%-a is csök
ken az egykulcsos adó miatt.
Kroó Norbert elnök a Prométheusz-éremmel kitüntetett Kopcsa Jó
zsef társaságában, háttérben Nagy Margó ügyvezető titkár.

A Stratégiai Bizottság egy év halasztást szeretne 
kérni. Egyik fontos kérdés a Fizikai Szemle papírala- 
púsága, és hogy továbbra is a tagdíj fejében kapják-e 
a tagok. A szak- és területi csoportok is alakítsák ki 
véleményüket, és juttassák el az elnökséghez!

Nagy Dénes Lajos nem javasolt vitát, de ha kérdése 
van valakinek, akkor nyugodtan tegye fel.

Kroó Norbert kérte, hogy a Közgyűlés hatalmazza 
fel a Stratégiai Bizottságot az egy éves halasztásra.

Zátonyi Sándor felhívta a figyelmet, hogy a Békés 
Megyei Csoport javaslata nem hangzott el a stratégiai 
kérdésekben és szeretnének választ kapni két javasla
tukra: a Fizikai Szemle elektronikus formában jelen
jen meg, illetve a tagdíjakból kapjanak támogatást a 
területi csoportok.

Kürti Jenő elmondta, hogy az áprilisi elnökségi 
ülésen beszéltek ezekről a kérdésekről, amelyeket 
azonban nehéz elválasztani a nagy stratégiától. Le
het, sőt kell beszélni róla, de határozatot nem érde
mes most hozni. A konkrétumokra is kitért. A Fizikai 
Szemlénél meg lehetne takarítani a nyomdai és a 
postázási költségeket, de többet veszítene a Társulat, 
mint nyerne. Az MTA a nyomdköltségre adja a támo
gatást, tehát attól elesne az ELFT, úgyanígy a Paksi 
Atomerőműtől kapott pénztől is. Összességében kö
rülbelül 6 MFt-ot veszítenénk, és csak 4 MFt-ot spó
rolnánk. A csoportok támogatása is a stratégia része. 
Mivel a 2011-es évet pozitívan zárta a Társulat, így 
megvalósulhat a támogatás. A konkrét cél, terv meg
jelölésével ez az út nyitott.

Moróné Tapody Éva szerint a legfontosabb az, 
hogy a Társulat létszáma ne csökkenjen. Azon kellene 
elgondolkodni, hogy mi legyen „a miért érdemes be
lépni az ELFT-be?” kérdésre a válasz. Nem lenne cél
szerű egy évet várni.

Härtlein Károly szerint a Fizikai Szemlében kevés 
cikk van, amely a tanároknak szól. Aki a Science on 
Stage-en indul, az írhatna egy cikket a Szemlébe.

Nagy Dénes Lajos elmondta, hogy a véleményeket 
továbbítja a Stratégiai Bizottságnak. Személy szerint 
támogatja a Fizikai Szemle elektronikus megjelené
sét, de csak távlatilag, és előtte beszélni kellene a 
támogatókkal.

Kroó Norbert szerint nem kell mindenkinek min
denben egyetértenie. Legfontosabb a tagság létszámá
nak növelése. Ezekkel a kérdésekkel mindenképpen 
foglalkozni kell!

Kroó Norbert lezárta a vitát.
A Közgyűlés a következő 3 pontban egyhangúan 

egyetértett:
-  A Stratégiai Bizottság folytassa munkáját!
-  A Stratégiai Bizottság a legrövidebb időn belül 

indítsa el a fórumot!
-  Az elnökség folyamatosan tájékoztatva legyen!
A zárszóban Kroó Norbert elnök úr megköszönte a

Közgyűlésen való megjelenést és a bizottságok, cso
portok munkáját. A jövőre nézve további jó közös 
munkát és kellemes nyarat kívánt, majd bezárta a 
Társulat 2012. évi Küldöttközgyűlését.

Kürti Jenő
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A lkalm azásorientált funkcionális anyagok  -  Ő szi Iskola

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi 
és Diffrakciós Szakcsoportja 2012-ben is közösen 
szervezi az immár hagyományossá vált Őszi Iskolát. 
Az idei iskola témája: „Alkalmazásorientált funkcio
nális anyagok”.

A rohamléptekkel fejlődő modern technika az anyag- 
tudományt is folyamatosan új kihívások elé állítja, mert 
vagy egyre egzotikusabb alkalmazásokat kell hogy ki
szolgáljon, vagy kimerülő ásványkészleteket kell pótol
jon, költségeket kell csökkentsen. Az ilyen célból előál
lított anyagokat nevezzük funkcionális anyagoknak. Az 
új funkcionális anyagok megkívánt jellemzőit az alkal
mazási igény szabja meg. Az anyagok fejlesztésének 
hátterét az anyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak 
egyre mélyebb megértése biztosítja, sokszor alkalmazá
suk mérnöki szintű ismeretével együtt. Az anyagok szer
kezetének megismerése, egyedülálló tulajdonságaira 
való rávilágítás új előállítási és/vagy feldolgozási mód
szerek fejlesztését vonja maga után. Ennek következté
ben egyre gyakrabban játszik úttörő szerepet a számító- 
gépes modellezés. Sok esetben biológiai összeférhető- 
séggel kombinálva nyílnak új, érdekes kutatási területek 
és alkalmazási lehetőségek.

Iskolánk célja, hogy az új funkcionális anyagokat, 
valamint az ezekhez kapcsolódó új anyagelőállítási és 
anyagvizsgálati módszereket mutassunk be. Célunk, 
hogy az iskola hallgatói megismerkedjenek a funkcio
nális anyagokkal és felhasználásukkal kapcsolatos 
legújabb kutatási eredményekkel.

Az idén is megőrizzük az Őszi Iskola hagyományos 
felépítését, ezért meghívott előadók tartanak hosz- 
szabb, összefoglaló jellegű előadásokat, főleg PhD, 
illetve diplomázó hallgatóknak.

Emellett várjuk azon kollégák jelentkezését, akik 
rövidebb előadást kívánnak tartani a szakterület kur
rens témáiról, vagy saját eredményes kutatásaikról.

Az iskola 2012. október 3-án, szerdán ebéddel kez
dődik és 2012. október 5-én, pénteken délután ebéd
del zárul. Az iskola helye: Mátrafüredi Akadémiai 
Üdülő, 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.

A költségek előre láthatóan az alábbiak szerint ala
kulnak:

ELFT-tagnak 30 eFt, ami tartalmazza a részvételi dí
jat + szállásköltséget.

Nem ELFT-tagnak 33 eFt, ami tartalmazza a részvé
teli díjat + szállásköltséget.

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 17-e (hét
fő). Kérjük, hogy a hatékony szervezés érdekében a 
határidőt szíveskedjenek betartani.

Jelentkezéshez az alábbi adatokat kérjük: név, inté
zet 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 címek egyiké
re kérjük e-mailben vagy faxon elküldeni: Újfalussy 
Balázs, ujfalussy.balazs@wigner.mta.hu, 1-392-2215 
vagy Fábián Margit, fabian.margit@energia.mta.hu, 
1-392-2215.

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI
MTA TTK MFA kutató tábor: közép isko lások  a ku ta tó labo rban
Ötödik alkalommal is sikerrel zárult a „Tanuljunk egymástól” nyári iskola

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 
Intézete (MTA TTK MFA) a műszaki és természettudo
mányos pálya népszerűsítése érdekében 2012. június 
25. és 29. között ötödik alkalommal rendezte meg ha
gyományos nyári táborát. A táborba 24 diák nyert felvé
telt, és egy teljes héten át dolgozott együtt az Intézet 
kutatóival. A leggyorsabban fejlődő és a jövőt meghatá
rozó kulcstechnológiák -  a nanotudományok, a mikro- 
és nanoelektronika, a korszerű anyagtechnológia, a fo- 
tonika és a biotechnológia — egyes területeibe kaphat
tak bepillantást a 8-11. évfolyamos középiskolások.

A széles körben meghirdetett „Tanuljunk egymás
tól!” programra internetes pályázaton az ország és a 
Kárpát-medence minden részéből érkezett pályázat. A 
kezdeményezés nem titkolt célja a kritikus szint alá 
csökkent hazai műszaki és természettudományos ér
deklődés élénkítése volt. A jelentkezők közül az inté

zet emeritus professzoraiból és vezető kutatóiból álló 
zsűri választotta ki azt a 24 főt, akik egy hetet Csille
bércen, az MTA TTK MFA-ban tölthettek az intézet 
költségén. A legfiatalabb diák 14 éves, a 8. osztályt az 
idén végezte el, a többiek pedig 11. osztályos 17-18 
éves diákok, akik jövőre érettségiznek.

A nyári iskolás középiskolások -  akik közül idén 
feltűnően sok volt a lány -  ezen a héten bepillantást 
nyertek az intézetben folyó kutatásokba, kipróbálhat
ták magukat a fizika, kémia, biológia, informatika és a 
mérnöki tudományok területén, ráadásul saját ötletei
ket is megvalósíthatták. Munkájukat az intézet dokto- 
randuszainak, fiatal kutatóinak irányításával, mentori 
segítséggel végezték.

A diákok az intézet teljes infrastruktúráját és nagy 
értékű eszközparkját igénybe vehették a munkájukhoz; 
az elektronmikroszkópokat, a spektroszkópiai labora
tóriumokat, a mintapreparációs berendezéseket és a

HÍREK -  ESEMÉNYEK 281

mailto:ujfalussy.balazs@wigner.mta.hu
mailto:fabian.margit@energia.mta.hu


mikroelektronikai tiszta-teret. A már hagyományos té
mák -  mikroelektronikai érzékelők fejlesztése, nanobe- 
vonatok elektronmikroszkópos vizsgálata -  mellett a 
fiatalok újabb kutatási területekbe is bekapcsolódhat
tak. Első kézből szerezhettek tapasztalatokat alapkuta
tási témákról: a „Schrödinger macskája” problémáról, 
játékelméleti kérdésekről, ZnO nanodetektorok fejlesz
téséről, továbbá gyakorlati eredményeket is felmutató 
témákkal, elektrokróm rétegek készítésével vagy acél
kerámia kompozitok előállításával is próbálkozhattak.

Nemcsak tudással, hanem szabadidős élményekkel 
is gazdagodtak a fiatalok. Daróczi Csaba Sándor -  a 
nyári iskola főszervezőjének vezetésével -  az egy hét 
során meglátogatták Budapest és környéke nevezetes
ségeit és a szomszéd intézmény jóvoltából kipróbálhat
ták az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóköz
pont csillagászati távcsövét is. A diákok a laboratórium
ban végzett munkájukról pénteken az MTA TTK MFA 
Tudományos Tanácsa előtt adtak számot.

Az ünnepélyes oklevélátadáson Bársony István 
igazgató elmondta: „Ezzel a kezdeményezéssel a fiata
lokban a felismerés és az alkotó munka örömének 
megismertetése és megszerettetése a célunk, hiszen 
közvetve vagy közvetlenül csak az alkotó munkától 
várhatunk gazdasági és társadalmi felemelkedést.” 
Fíozzátette, hogy a „Tanuljunk egymástól” kezdemé
nyezés nevének megfelelően a héten nemcsak a diá
kok, hanem a mentorok is sokat tanultak. Kutatási 
idejükből az évek során egyre lelkesebben, színvona
lasabban és hatékonyabban áldoznak évente egy he
tet az utánpótlás nevelésre.

Búcsúzóul a diákok kézhez kaptak egy „túlélő cso
magot” is, amelyben napelemes elektromos autó, ult
raibolya LED, mágnes és lézer is helyet kapott. A szer
vezők reményei szerint ezzel olyan kísérleteket vé
gezhetnek majd otthon és az iskolájukban, amelyek
kel társaikban is felkeltik az érdeklődést és velük is 
megszerettetik a természettudományokat.

N yíregyházáról az MTA nyári táb o ráb a
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki 
Fizikai és Anyagtudományi Intézete 2012-ben is meg
hirdette a Nyári Iskolát középiskolás diákoknak a 
2012. június 25-29. közötti hétre.

A tudományos kutatótáborba olyan fiatalok jelent
kezését várták, akik nem a 2011-2012-es tanév végzős 
diákjai és érdeklődésük a természettudományos tár
gyak iránt meghatározó.

A tanév végének közeledtével a fenti feltételeknek 
megfelelő, szorgalmas, de az éves munkában megfá
radt diákok első hallásra lelkesedéssel, majd kissé kö
zömbösen fogadták a hírt a pályázat lehetőségéről. Kü
lönösen azért, mert segítség felhasználásával ugyan, de 
a pályázat zömét maguknak kellett megírniuk.

A pályázatnak tartalmaznia kellett a személyi adatok 
mellet a diák önéletrajzát, továbbtanulási terveit, a vá

lasztott kutatási témát annak indoklásával, nyelvismere
tének szintjét, saját ötleteket, valamint ajánlásokat. Je
lentkezni elektronikus formában június 4-ig lehetett.

A leírtaknak eleget tevő diákjaim közül végülis egy 
lelkes maradt, aki a pályázati anyagot elkészítette, és 
azon szerencsések közé tartozott, akit az MFA pro
fesszorai kiválasztottak.

Nádasi Gábor 2005 szeptembere óta a tanítvá
nyom: együtt tanultunk három éven át matematikát, 
amelynek során alaposabban megismerhettem. Meg
oldásaiban néha olyan elgondolásokat lehetett találni, 
ami kreativitásának a csíráit hordozta. Algoritmikus 
gondolkodása is megfelelően alakult: a matematikai 
helyzetekben megkívánt szabálykövetéseket az eg
zaktságra törekedve tartotta szem előtt. A fizika -  a 
mindennapi élet -  tanulmányozását már a tantervben
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előírt idő előtt elkezdtük: a Jármezei Tamás által szer
vezett Jedlik Ányos Fizikaversenyen a Bolyai korcso
porttól kezdve szorgalmasan és esetenként eredmé
nyesen szerepelt. Ennek köszönhetően a Mozaik leve- 
lezős tanulmányi versenyen, valamint a Nyolcosztá
lyos gimnáziumok tanulmányi versenyén is szépen 
teljesített. Tanórai munkáját a szorgalom, kitartás és a 
teljesíteni akarás jellemzi. Együttműködési képessége 
jó: a közös munkát az optimális elosztást követően 
hatékonyan végzi el. Vonzódása a természettudomá
nyokhoz jó kézügyességgel és vizuális képességgel 
egészül ki, így útját kereső fiatalemberként jövőjének 
tervezése szempontjából is hasznos lehetett számára 
ez a természettudományos kutatótábor.

Gabi a tábor meghatározó élményeit foglalta össze 
röviden, egyúttal buzdítva társait a lehetőségek ki
használására:

„Nagy örömömre szolgált, hogy a sikeres pályázás 
után kiválasztottak az MFA fizikusi nyári iskolájába 
júniusban, s így egyedül »képviselhettem" Nyíregyhá
zát az ország minden részéről, és többek közt Erdély
ből érkezett lelkes kutatótársak között.

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudomá
nyi Kutatócentrum Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 
Intézete (MFA) által immár ötödik alkalommal megren
dezett Nyári Iskola azt a célt szolgálja, hogy a kíváncsi, 
reál tantárgyakból (főleg fizikából) jól teljesítő, de még 
nem végzős diákoknak lehetővé tegye a bekapcsolódást 
különféle kutatásokba és a megismerkedést magával a 
kutatói szakmával. Mindezt ösztöndíjas rendszerbe il
lesztve, azaz a szerencsés kiválasztottaknak az utazás 
költségeinek megtérítésén kívül ingyenes szállást és 
étkeztetést is biztosítanak -  nem is akármilyet!

Idén 23 diákot választottak ki, akik közül 9-en vol
tak lányok. Szinte mindannyian külön témát választot

tunk, csupán két duó és két trió akadt közöttünk. A 
június 24-i, vasárnapi érkezés (az utazást mindenki
nek önállóan kellett megszerveznie), ismerkedés és 
túrázás (Budapest, Csillebérc) után hétfőn a főépület 
tanácstermében köszöntöttek minket, majd a bemu
tatkozások és a balesetvédelmi oktatás után az összes, 
listán szereplő laboratóriumot meglátogattuk a kuta
tóközpont (KFKI) területén. A nézelődést csak a sok 
felújítási munka, a szakadó eső és a CERN új szerver
parkjának építése nehezítette meg kissé, de maga a 
környék, az erdős, parkos helyszín sokat dobott min
den »kolléga« hangulatán. Mint minden nap, a hétfő is 
kellemes közös programokkal zárult, a Millenáris Park 
megtekintése után körbesétáltuk a Margit-szigetet.

Kedden azután minden résztvevő számára beindult 
a meló. Én az »Optikai rács készítése holográfiával« 
című témában tevékenykedtem a mentorommal, Há
mori Andrással, akitől rengeteget tanultam már az
nap is, mert a délelőtt a holográfiái labor, valamint az 
elvégzendő munka megismerésével zajlott, s az íny
csiklandó ebéd után mentem csak át a 18-as épületbe, 
ahol egy több szobás steril tér fogadott. Ez egy olyan 
helyiség, ahol túlnyomás uralkodik, így a levegő kife
lé áramlik, s a bent lévőkön a testet szinte teljesen 
beborító ruha »feszül«, mindezzel megakadályozva a 
legkisebb szennyeződés bekerülését, a minták tönk
retételét (főleg szilíciumlapocskákról van szó). Itt 
előkészítettem a munkámhoz elengedhetetlen üveg
hordozókat (a képen ez látható), és a salétromsavas 
letisztítás után fotoreziszt-lakkréteget vittem fel rájuk 
egy speciális centrifuga segítségével. A munkaidő 
letelte után egészen éjfélig kémleltük az eget a tábor 
melletti egyik csillagvizsgálóban.

Szerda délelőtt végeztem a sterilszobában előző 
nap megkezdett munkámmal és délután már nekies
hettem az üveglapokon található lakkréteg beexponá- 
lásának a hélium-kadmium lézer segítségével. Már az 
első próbálkozás sikeres lett, ezért később (pár szabá
lyos minta elkészítése után) szándékosan kellett el
rontanom néhányat, hogy lássam a különbséget a jó 
és a rossz között. A nap a Hősök terén és a Gellért
hegyen történő csatangolással zárult.

Csütörtökön azután a munka végleges befejeztével 
belekezdtem a témahetet lezáró prezentációm elké
szítésébe, s a sportpályán szalonnasütéssel eltöltött 
búcsúest után pénteken -  a többiekhez hasonlóan -  
én is számot adtam a táborban szerzett ismereteimről 
és élményeimről.

A napot -  és a hetet -  pingpongozással, valamint a 
tábor medencéjében való fürdőzéssel és egy hajnalig 
tartó Budapest-túrával zártuk le végleg, majd szomba
ton egy kalandos hazautazás keretében visszaérkez
tem Nyíregyházára.

Ezzel a cikkel szeretném bátorítani az összes kíván
csi és kalandvágyó természetű diákot arra, hogy jövő 
május-júniusban pályázzon az MFA Nyári Iskolában 
való részvételi lehetőségre, mert ha bekerül (ami iga
zán nem nehéz dolog), egy életre szóló élményben 
lesz része!”

Leitner Lászlóné, Nádasi Gábor

HÍREK -  ESEMÉNYEK 283



A kadém iai k u ta tó k ö zp o n tb an  azonosíto tták  a szup raveze tőkön  
belüli kö lcsönhatásokat
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont három munka
társa, Kamarás Katalin akadémikus, Klupp Gyöngyi és 
Matus Péter elsőként azonosították egyértelműen az

elektromos ellenállás nélküli áramvezető anyagokban 
fellépő kölcsönhatásokat. Eredményeikről a Nature 
Communications című folyóiratban számoltak be.

A kadém iai k u ta tó k ö zp o n tb an  e llenőrzik  a CERN adatait
Az elemi részecskék tömegéért felelős Higgs-bozon ki
mutatására a svájci Genf mellett épült Nagy Hadroniit- 
köztető egyik észlelőrendszeréből, a CMS-ből származó 
adatok egy részének kezelését mostantól közvetlenül az

HÍREK ITTHONRÓL

Tíz éves a V arázskuckó, D ebrecen
„A Magyar Érdemrend Lovagkereszttel kitüntették ki 
Nagy Mihályi, a Hatvani István Kísérletező Verseny 
megalapítóját, a »Varázskuckó, Debrecen« Természet- 
tudományos Játszóház Alapítvány kuratóriumának el
nökét.” (Hajdú-Bihari Napló, 2012. március 16.)

Igen, a 2011-ben tízéves „Varázskuckó, Debrecen” 
egyik megalapítóját állami kitüntetésben részesítették. 
Megérdemelten. Jómagam is sokszor voltam előadása
ik, kísérletező délutánjaik részese. Férfiasán bevallom, 
hogy egyik-másik kísérletet nem ismertem régebben, 
ám ez csak emlékezetesebbé tette az élményt.

A Debreceni Református Kollégium több évszáza
dos hagyományainak megfelelően itt is felkarolták a 
Csodák Palotájához hasonló, a természettudományos 
ismeretek játszva tanulása terén működő intézmények 
ügyét. Nagy Mihály és munkatársai, látva az ezen a 
téren egyre halmozódó gondokat, megpróbáltak tenni 
valamit, nehogy az derüljön ki, hogy a 21. században a 
szellemileg-testileg rest utókor szégyenszemre nem 
képes használni a nagyhírű elődök által ránk hagyo
mányozott, sokszínű technikai-tudományos örökséget. 
Ugyanis nem elég, hogy van valamink, azt működtetni 
is kell. Ha nem tudunk valamit működtetni, az olyan, 
mintha az nem is lenne..., csak költségesebb. Vagy 
azért, mert kihasználatlanul áll, vagy azért, mert a tu
datlan felhasználó tönkreteszi azt. Lehet, hogy hama
rosan így járnak például a nukleáris erőművek, ahol 
rengeteg tudás halmozódott fel, ami kihasználatlan 
marad, ahogy a médiumok hisztérikusan ellenzik az 
ilyen energiaforrásokat, az általuk manipulált tömeg 
pedig nyomást gyakorol, hogy dobjuk el a hasznos 
tudást. De mi lesz, ha pár évtized múlva kiderül, hogy 
mégsem lehet megkerülni ezt az energiaforrást sem? 
Addigra a mai tudás birtokosai már lehet, hogy ki is

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban (MTA WFK) vég
zik. A budapesti CMS-állomás az akadémiai intézmény és 
az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) együtt
működésének újabb fontos fejezete.

halnak... Könyvből megtanulni valamit üzemeltetni 
nem azonos az élő gyakorlati tudással.

A gyakorlati tudás kialakításához kerestek helyet a 
fővárosi Csodák Palotája kisöccsének, és azt egy meg
értő iskolaigazgató jóvoltából a Dóczy Gimnázium két 
helyiségében találták meg. Létrehoztak egy alapít
ványt, hogy gazdaságilag is képesek legyenek fenntar
tani az általuk kezdeményezett „Varázskuckó Játszó
házat”. A debreceni tanárok segítettek a Kuckót élettel 
megtölteni. Kettejük nevét ide is írom: Kotormán Mi
hály, Kirsch Éva, de sokkal többen vannak. Sok öreg, 
már nyugdíjas és sok fiatal tanár, mérnök, kutató sora
kozott fel a Varázskuckó zászlaja alá. Segítséget nyúj
tottak az egyetemek tanszékei, az ATOMKI, a társadal
mi egyesületek, például Magnitúdó Csillagászati Egye
sület, Szőnyi Pál Ásványbarát Kör. Segítettek az ipar 
képviselői is. Több száz diák kapcsolódott be a mun
kába a tíz év alatt.

A tíz éves jubileumra szép kis füzetet adtak ki, ahol 
leírják és képekkel bemutatják, hogyan, miért alakult 
meg a Varázskuckó és az alapítványa, hogyan műkö
dik, kik támogatják pénzzel, anyaggal, berendezések
kel, munkával. Bemutatják a Hatvani István Kísérletező 
Versenyt (amit szintén a Kuckó patronál). Beszámolnak 
sok-sok általuk szervezett előadásról, kiállításról. Válo
gatott irodalomjegyzéket adnak az évek során megje
lent művekből, valamint az esetleges segítők részére 
bankszámlaszámot, adószámot közölnek.
Információk a Varázskuckóról a http://doczy.drk.hu 

honlapon találhatók. Itt a kis füzet tartalma is megje
lenik, ha ügyesen kattintgatunk az „egyebek” között.

Ezt a sokrétű szervező, tudományos, irodalmi mun
kát ismerték el a márciusi kitüntetéssel.

Török István nyugdíjas fizikus, ATOMKI
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Nagy valószínűséggel m egtalálták  a H iggs-bozont
A Genf melletti Nagy Hadronütköztetőben (LHC) szin
te teljes bizonyossággal sikerült igazolni az elemi ré
szecskék tömegéért felelős, megjósolt, de eddig még 
ki nem mutatott Higgs-bozon létezését -  jelentette be 
az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN). A 
nagy jelentőségű eredményt, amely óriási lendületet 
adhat a Standard Modellen túlmutató fizikai elméletek
nek, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- 
és Magfizikai Intézetében értékelték a CERN-ben dol
gozó magyar kutatók.

„Különleges nap a mai” -  méltatta a tudománytör
téneti eseményt a genfi szemináriumon Rolf-Dieter 
Heuer, a CERN főigazgatója. A világszerte nagy érdek
lődéssel kísért élő közvetítést Pálinkás József, az MTA 
elnöke jelenlétében nézték meg az MTA Wigner Fizi
kai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézeté
nek munkatársai, közöttük olyanok, akik immár hosz- 
szú évek óta részesei az ott folyó kutatásoknak. „Mi 
magyarok 1 százalékban tulajdonosai vagyunk az 
LHC-nek” -  hangsúlyozta az eseményen Lévai Péter, a 
kutatóközpont főigazgatója, aki egyúttal gratulált is a 
CMS-ben, vagyis a Higgs-bozon vizsgálatát is végző 
egyik nagy észlelőrendszer tevékenységében részt ve
vő magyar kutatóknak. A CMS-kísérlet egyike a világ 
legnagyobb tudományos együttműködéseinek: 37 or
szág több mint 3000 kutatója -  köztük az MTA Wigner

K eleten a fény
Kelet-Európábán egy szokatlan projekt kezd alakot 
ölteni. Az Extrém Fényforrás Berendezés (Extreme 
Light Infrastructure, ELI) egy olyan flexibilis, több 
célt szolgáló létesítmény, amely különböző orszá
gokban létesített, változatos tulajdonságú fényforrá
sokat foglal magába. Az Európai Unió által finanszí
rozott, 700 millió eurós projekt 2015-ben fog műkö
désbe lépni. Az ELI az alap- és alkalmazott kutatások 
egyik központja, a lézeres részecskegyorsítók műsza
ki problémáinak vizsgálata, biológiai és orvostudo
mányi kutatások, röntgen- és gamma-sugárzásos 
képalkotás témaköreiben, valamint a technológiai 
transzfer kezdeményezője és támogatója lesz. Ez na
gyon ambiciózus feladat, de az ELI-nek minden lehe
tősége megvan arra, hogy a kutatások élvonalába 
kerüljön olyan területeken, mint a lézeres részecske
gyorsítás, vákuumfizika, attoszekundumos tudomány 
és fotonukleáris fizika.

A négy tervezett ELI-telephely közül hármat már 
kiválasztottak. Az első Csehországban, Prágában egy 
kompakt lézer-plazma gyorsítónak fog otthont adni, 
amely ultrarövid impulzusú, nagyenergiájú (10 GeV) 
részecskenyalábot, valamint sugárzást (néhány MeV

Fizikai Kutatóközpont, az MTA Atommagkutató Inté
zet, a Debreceni Egyetem, valamint az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem több mint 30 munkatársa -  fogott 
össze, hogy tisztázza a részecskefizika alapvető prob
lémáit. Az észlelőrendszer 25 éven keresztül épült, és 
legalább további 2 évtizedig üzemel majd.

A részecskefizika Standard Modellje szerint a fizikai 
világ kvarkokból és leptonokból, valamint a közöttük 
ható erőkből áll. Még napjainkban sem ismert, hogy 
honnan ered ezen elemi részecskék tömege. A fiziku
sok úgy vélik, hogy az elemi részecskék az úgynevezett 
Higgs-térben mozogva nyernek tömeget, s abban ke
letkezik a Higgs-részecske is. A Higgs-tér alapvetően 
más sajátosságokkal bír, mint a többi fizikai jelenség: 
nem anyag, nem is erő, és a teret egyenletesen tölti be. 
A CERN óriási gyorsítójának, a Nagy Hadronütköztető- 
nek egyik fő célja, hogy a megjósolt részecskét kísérle
tileg kimutassa. A genfi bejelentés szerint az LHC-ben 
4,9 szigma valószínűséggel mutatták ki azt a részecskét, 
amely tulajdonságai alapján valószínűleg a Higgs-bo
zon. A szigma a részecskefizikai kísérletek bizonyossá
gát jelző érték, amely sok különböző összetevőből áll. 
Azt, hogy a kutatók valóban a Higgs-bozont mutatták-e 
ki még további mérésekkel kell megerősíteni. Ezek 
várhatóan az év végére be is fejeződhetnek.

http ://mta. hu/mta_hirei

energiáig) fog szolgáltatni. A második helyszín Ma
gyarországon, Szegeden lesz, ahol egy femtoszekun- 
dumos lézer fog attoszekundumos skálán pillanatfel
vételeket készíteni az elektronok dinamikájáról ato
mokban, molekulákban, plazmákban és szilárd anya
gokban. Az atommagfizikai folyamatokat egy 30 PW 
energiájú lézerrel a harmadik helyszínen, a romániai 
Mágurelében fogják vizsgálni.

A negyedik helyszínről -  amely esetleg az eddigi 
helyszínek szomszédságában, de esetleg egy negyedik 
országban lesz -  később, az év folyamán döntenek. Ez 
egy nagy létesítmény, az ELI program igazi sztárja lesz, 
amely egy 200 PW energiájú, ultranagy intenzitású lé
zernek fog otthont adni, amely a lézeres gyorsítást ki
terjeszti az ultra-relativisztikus tartományba.

Azt a körülményt, hogy egy korszerű ELI fényfor
rásnak adhatnak otthont, sokkal többre értékelik a 
kelet-európai országokban, mint bármely más EU- 
tagállamban. Bár több mint 20 év telt el a berlini fal és 
a vasfüggöny leomlása óta, amely megosztotta a kon
tinenst, a tudomány Kelet-Európábán még mindig 
küszködik a nem kielégítő anyagi támogatás, az el
avult kutatási infrastruktúra, az évtizedes agyelszívás
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következményeivel. Azok az erőfeszítések, amelyek
kel megpróbálták Kelet-Európába visszahívni a nyu
gatra távozott tudósokat, csak kevés sikerrel jártak a 
problémák enyhítésében.

Eközben Kelet-Európa tudósai sokkal könnyebben 
juthatnak hozzá anyagi támogatáshoz és jobb kutatási 
feltételekhez különféle nemzetközi együttműködé
sekhez való csatlakozás révén. A kelet-európai orszá
gok tevékenyen részt vesznek a hamburgi DESY, va
lamint a svájci CERN Nagy Hadronütköztetője (Large 
Hadron Collider) melletti kísérletekben -  Magyaror
szág, Bulgária, a Cseh és Szlovák Köztársaságok már 
mind a CERN tagállamai 1990 óta. Románia most je
lentette be, hogy csatlakozni szeretne. Az ilyen együtt

működések kétségtelen előnyökkel járnak, bár a kuta
tók részére kevéssé vonzó, ha hosszú ideig távol kell 
dolgozniuk otthonuktól.

Az ELI azonban támogatni fogja Kelet-Európa tudo
mányos közösségeit azzal, hogy helyi lehetőségeket 
kínál. Továbbá nagy nemzetközi együttműködéseket 
fog Kelet-Európába hozni. A negyedik ELI-telephely, 
amely a legnagyobb intenzitású fényforrásnak ad ott
hont, várhatóan a világ vezető laboratóriumai közé 
fog tartozni -  mindegyik szóba jövő helyszín kétség
telenül tudatában van annak, hogy ez milyen elő
nyökkel jár. Nehéz döntés lesz, de végül is egyet ki 
kell választani, hogy ragyogni tudjon!

http: /  /www. nature. com

Az O ak  Ridge N em zeti Laboratórium  és a T ennessee  Egyetem  kutató i 
fe lté rképez ték  az atom m agok  sokaságát
Az ORNL (Oak Ridge National Laboratory) és a Ten
nessee Egyetem kutatócsoportja az Energiaügyi Mi
nisztérium (Department of Energy) Jaguár nevű szu
perszámítógépe segítségével meghatározták a lehet
séges izotópok számát, amelyeket a fizika törvényei 
megengednek. A Witek Nazarewicz vezette kutató- 
csoport a sűrűségfunkcionál módszert (egy kvantum- 
mechanikai számítási eljárást) alkalmazták a nukleáris 
kölcsönhatás hat különböző modelljére. Megállapítot
ták, hogy a protonoknak és neutronoknak mintegy 
7000 lehetséges kombinációja létezik, amelyek kötött 
atommagokat hozhatnak létre, egészen a 120 protont 
tartalmazó elemig, amely hipotetikus elemet „unbini- 
lium”-nak nevezték el. A kutatócsoport eredményeit a 
Nature június 28-i számában tették közzé.

Ezeknek az elemeknek a többségét még nem sike
rült kísérletileg megfigyelni. „Ezek a magok kötöttek, 
vagyis nem bocsátanak ki protonokat vagy neutrono
kat, de radioaktívak -  rövid élettartamúak, mivel más 
folyamatok, például béta-bomlás, segítségével átala
kulhatnak.” -  magyarázta Nazarewicz. Az összes le
hetséges magból eddig a természetben mintegy 3000 
atommagot figyeltek meg magfizikai laboratóriumok
ban. A többiek nagytömegű csillagokban vagy heves 
csillagrobbanásokban keletkezhetnek.

A számítások lehetővé tették, hogy a kutatók azono
sítsák az atommagok úgynevezett Drip-vonalait, ame
lyek a stabil atommagok létezésének határát jelzik. Az 
atommagban minden protonszámhoz tartozik egy kor
lát, amely megszabja, hány neutront képes a mag meg
kötni. Például a hélium atommagja, amely két protont 
tartalmaz, nem képes hatnál több neutron megtartani. 
Ha egy további neutront adunk a maghoz, az egyszerű
en „lecsepeg” (drip). Teljesen hasonlóan létezik egy 
korlát a protonok számában is, amely egy adott számú 
neutront tartalmazó atommaghoz hozzáadható. Nehe
zebb atommagoknál a „csepegési vonal” (drip line) he
lyének meghatározása csupán a kísérleti adatokból való 
elméleti extrapoláción alapul, ezért eléggé bizonytalan.

Minél közelebb van egy atommag a csepegési vo
nalhoz, annál gyorsabban bomlik el stabilabb konfi
gurációba. Részecskegyorsítókkal nem sikerült azo
nosítani ezen egzotikus izotópok többségét. Érthető
en azokat sem, amelyek közel vannak a neutronok 
csepegési vonalához, mivel a jelenleg rendelkezésre 
álló részecskenyalábok és targetek kombinációjával 
ezeket nem lehet létrehozni. Nazarewicz szerint tény
legesen valamennyi radioaktív izotóp elbomlik, mi
előtt átalakulhatna annak a 288 izotópnak valamelyi
kébe, amely a „stabilitás szigetét” alkotja. Az itt talál
ható stabil izotópok felezési ideje hosszabb, mint a 
Naprendszer várható -  körülbelül 4,6 milliárd év -  
élettartama.

Az atommagok halmazára vonatkozó korábbi becs
lések 5000-től 20000 atommagig terjedtek, jegyezte 
meg Nazarewicz. A kutatócsoport számításai olyan 
mikroszkopikus nukleon-nukleon kölcsönhatáson ala
pultak, amelyek az atommagokban klaszter-szerkezete- 
ket hoztak létre, és a hat különböző magmodell kereté
ben végzett számítások meglepően konzisztensek vol
tak. Különböző modellek használatával az elméleti 
fizikusoknak először sikerült megbecsülni a megjósolt 
„csepegési vonalak” értékének bizonytalanságait.

Minthogy a legtöbb különleges atommag kívül esik 
a jelenlegi kísérleti lehetőségeinken, a használt mo
delleknek illeszkedniük kell az ismert atommagok 
tulajdonságaihoz, hogy a kutatók az eredményeket 
extrapolálhassák az ismeretlen, egzotikus atomma
gokra is. „Ez nem egy új terület” -  jegyezte meg Naza
rewicz. -  „Az elmúlt években a létező modelleket 
sikerült javítani, hogy sokkal több eredményt tartal
mazzanak. Most egy olyan atommagmodellt dolgo
zunk ki, amely a legjobb elméleti eredményeken és a 
legjobb kísérleti adatokon alapul.”

A számítások óriásiak voltak, mindegyik atommag
sorozatra két óráig tartottak a 244256 processzoros 
Jaguár szuperszámítógép-rendszeren. Minden ilyen 
futtatás mintegy 250 000 lehetséges atommag-konfigu
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rációt vizsgált meg. „Ezek a számítások 2-3 évvel ez
előtt nem lettek volna lehetségesek, a Jaguár szuper- 
számítógép egyedülálló lehetőséget realizált az elmél
eti magfizika számára.” — mondta Nazarewicz.

A kutatásokat, a Jaguár szuperszámítógép haszná
latát az Energiaügyi Minisztérium (DOE) Tudományos 
Hivatala (Office of Science), valamint a Finn Tudomá
nyos Akadémia támogatta, hogy jobban sikerüljön 
megérteni az Univerzum fejlődését és kiaknázni az 
esetleges gyakorlati alkalmazásokat.

A különleges atommagok között említhető a vas-45, 
a 26 protont és 19 neutront tartalmazó izotóp, amely

segíthet megérteni a protonok szupravezetését. 
Ugyanitt találjuk a körte alakú rádium-225 izotópot 88 
protonnal és 137 neutronnal, amely azt segítheti meg
érteni, miért van az Univerzumban több anyag mint 
antianyag, valamint a terbium-149, amely 65 protont 
és 84 neutront tartalmaz, és képes arra, hogy antites
tekhez kapcsolódjon, és így besugározhatja a rákos 
sejteket anélkül, hogy az egészséges sejtekre hatással 
lenne. Egereken és mostanra már embereken is vé
geztek sikeres kísérleteket, és ez a kezelési mód az 
„alfa-kés” (alpha knife) nevet kapta.

http://www.ornl.gov

Nagy tiltakozást válto tt ki a japán  a tom reak to r újraindítása
Az atomenergia újból zöld utat kapott Japánban, bár et
től nem mindenki boldog. Mintegy 650 tiltakozó gyűlt 
össze Öi nukleáris létesítményénél Japán nyugati ré
szén a Fukui prefektúrában. Ahogy azonban a 3- számú 
reaktor kritikussá vált, a tiltakozók lassan elmentek.

Az a körülmény, hogy a Fukusima reaktorkataszt
rófa után ilyen hamar újraindultak az atomenergia 
alkalmazásával, a becslések szerint 180 000 tiltakozó 
aggodalmát váltotta ki, akik összegyűltek Tokióban 
Yoshihiko Noda miniszterelnök irodája előtt. Noda 
június 16-án bejelentette, hogy az Öi atomerőmű 3. és 
4. számú blokkját újra fogják indítani.

Ez a reaktor az első, amelyet újraindítanak a Fuku
sima Daiichi erőmű tavalyi év március 11-i cunamit 
és földrengést követő leolvadása után. Az esemény

hatására az ország 54 atomreaktorát biztonsági vizs
gálatok céljából leállította. Az utolsó reaktort május
ban állították le.

Az állandó energiahiány miatt azonban Noda hajlít- 
hataüan abban, hogy Japánnak szüksége van atomener
giára, amely a földrengés előtt a teljes energiaszükséglet 
egyharmadát fedezte. Az Öi erőmű, amelyet a Kansai 
Electric Power Company (KEPCO) üzemeltet, segíthet 
abban, hogy elkerüljék a megjósolt 15 százalékos ener
giahiányt. A társaság szerint az 1180 megawattos reak
tornak július 3-án kell elkezdeni az energiatermelést, és 
a teljes teljesítményt július 8-án kell elérnie. A létesít
mény 4. számú, ugyancsak 1180 megawattos reaktorát a 
KEPCO a tervek szerint július 17-én indítja be.

http://www. newscientist.com

HÍREK AZ UNIVERZUMBÓL

M agántulajdonú ű rszonda  fogja a veszélyes asztero idákat felkutatni
Egy amerikai nonprofit szervezet bejelentette, hogy 
űrmissziót fog indítani, amelynek célja a Naprendszer 
belsejének feltérképezése, és hogy olyan aszteroidák 
létezésére találjon bizonyítékot, amelyek a Földdel 
ütközhetnek. Az öt és fél éves program, amely a szer
vezet szerint az első magántőkével finanszírozott tá
voli űrbéli misszió (deep-space mission), a tervek 
szerint 2016-ban vagy 2017-ben fog elindulni.

A rendkívül ambiciózus tervet a B6l2 alapítvány 
szervezi, amelyet Antoine de Saint-Exupéry Kis herce
gének. aszteroidájáról neveztek el, és célja „kibővíteni 
a világűr kutatásának határait és megvédeni az embe
riséget a Földön”.

Ez a védelem legalább tízezer olyan Föld-közeli 
aszteroida pályáját kívánja feltérképezni, amelyek 
átmérője legalább 140 km és a Földdel 100 megaton
na TNT hatásánál nagyobb erővel képesek ütközni. 
Ez 3,5-szerese azon objektum átmérőjének, amely 
1908-ban a szibériai Tunguzkában becsapódott, és

több mint 80 millió fát csavart ki, valamint több száz 
kilométeres körzetben minden ablakot betört.

A B612 alapítvány szerint az ilyen aszteroidáknak 
több mint 98%-a teljesen ismeretlen a csillagászok 
előtt. Az űrmisszió célja ezeknek legalább 90%-át 
megtalálni és nyomon követni. „A céljaink elsősorban 
emberbarátiak, kivesszük a részünket a bolygó meg
mentéséből, vagy annak egy részében esetleg bekö
vetkező, valószínűtlen, de óriási katasztrófa elhárítá
sából.” — mondta Clark Chapman, a Southwest Re
search Institute, Boulder, Colorado bolygókutató csil
lagásza, az alapítvány titkára.

Chapman hozzátette, hogy az alapítvány az űr
missziónak egyéb hasznát is el tudja képzelni. „Ter
mészetesen vannak más járulékos tudományos célja
ink is. Ezen aszteroidák feltérképezése szükséges 
előfeltétele olyan objektumok azonosításának, ame
lyek a jövőben különböző anyagok kibányászására 
alkalmasak -  vagy az asztronauták meglátogathatják
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azokat olyan űreszközök és rendszerek tesztelése 
céljából, amelyek segítségével embereket küldhetünk 
a Marsra” -  mondta.

A Sentinel elnevezésű űrszondát a floridai Kennedy 
Űrközpontból fogják egy Falcon 9 rakéta fedélzetén 
fellőni. A Vénusz melletti gravitációsparittya-manőver 
segítségével fogják Nap körüli pályára állítani a Vé
nusz pályája közelében.

Az űrszondán lesz infravörös teleszkóp, hogy meg
határozza a Föld pályáját átszelő aszteroidák helyzetét 
és pályáját. „Ezek nagyon sötét objektumok” — ma
gyarázza Scott Hubbard, aki az aeronautika és asztro
nautika professzora a Stanford Egyetemen és a Bői2 
program tervezője. „A távoli infravörösben kell nézni, 
hogy észrevegyük őket.”

A coloradói Ball Aerospace -  amely a Spitzer- és a 
Kepler-űrteleszkópokat is kifejlesztette -  tervezte a 
Sentinel távcsövét és a szerződés szerint meg is fogja 
építeni. A műszerben lesz egy 50 cm átmérőjű alumí
nium tükör, amely nagy látószögben fogja összegyűj
teni az infravörös jeleket. A felvételeket egy -133 °C-ra 
lehűtött, 24 millió pixeles elrendezés rögzíti majd.

A szonda az összegyűjtött adatokat -  amelyet a 
Sentinel is használni fog nyomkövetési és navigációs

célokra -  a NASA világűr-hálózatán keresztül fogja 
továbbítani Boulderba, a Sentinel Operational Center
be. Ez a központ a Cambridge, Massachussetts telep
helyű NASA Minor Planet Centerbe továbbítja az ada
tokat, hogy azok elérhetőek legyenek oktatási és ku
tatási intézmények számára. Pasadenában a NASA’s 
Jet Propulsion Laboratory a szerzett információt az
után kiterjedt kockázatanalízisnek fogja alávetni, hogy 
az egyes aszteroidák pályáját meghatározza és felmér
je, milyen fenyegetést jelentenek a Föld számára.

A teleszkóp minden 26 órában végigpásztázza az 
éjszakai égboltot. Az egyes aszteroidák ismételt meg
figyelése lehetővé teszi pályájuk kiszámítását és hely
zetük meghatározását legalább egy évszázadra előre.

A misszió természete megváltozott 10 évvel ezelőtti 
megtervezése óta. „Az eredeti elképzelés a bolygók 
feletti gondnokság volt -  a fenyegetés csillapítása... 
De nem tudunk csillapítani semmit amíg meg sem 
találtuk.” -  mondja Hubbard.

A misszió teljes költségét még ki kell számolni, de 
Chapman szerint hamarosan lesz egy megbízható 
becslés az év hátralévő részében. Eközben az alapít
vány további támogatókat keres.

http://www.newscientist.com

A Vénusz-átvonulás legszebb képei
A régóta várt jelenség, a Vénusz 2012. június 6-i átvo
nulása jelentős érdeklődés mellett zajlott, aminek fon
tos oka lehetett, hogy ez volt életünk utolsó ilyen 
eseménye. Hazánkból legközelebb 2125-ben lesz lát
ható Vénusz-átvonulás.

A rendkívül kedvezőtlen keddi időjárás után szerda 
hajnalra mintegy varázsütésre kiderült az ég, és az or
szág jó részéről sikeresen lehetett megfigyelni az át
vonulást. A korai időpont ellenére óriási érdeklődés 
kísérte az óbudai Polaris Csillagvizsgáló bemutatóját,

mintegy 600-an keresték fel az intézményt. 15-20 
amatőr csillagász távcsővel, míg mások a kupolában 
található nagy refraktorral láthatták a jelenséget. So
kan panaszkodtak, hogy nem tudtak napfogyatkozás
néző szemüveget vásárolni, így a csillagvizsgáló teljes 
szemüveg-készlete elfogyott. Az beszámolók alapján 
ez volt a Magyar Csillagászati Egyesület legnépesebb 
nyilvános bemutatója.

A következő oldalon amatőr csillagászok legszebb 
képei közül válogattunk néhányat.
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KVANTALT VEZÉRLÉSI PROBLÉMÁK -  I. RÉSZ
Megállítható-e fordított helyzetében a mozgatott felfüggesztésű inga?

Tél András, BME, I. éves mechatronika MSc hallgató
Czmerk András, BME Mechatronikai, Optikai és Gépészeti Informatikai Tanszék 
Tél Tamás, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Manapság széles körben kutatják azokat a problémá
kat, amelyekben a feladat egy rendszer instabil álla
potba történő juttatása. Erre a célra általában szabá
lyozást használnak, amelynek során visszacsatolások
kal beavatkozunk a rendszer dinamikájába.

A vezérlés és a szabályozás közötti különbség a 
visszacsatolás jelenlététől függ, a vezérlés során nem 
alkalmazunk visszacsatolást, vagyis kizárólag a kezde
ti feltételek és a paraméterek helyes megválasztásával 
érjük el a kívánt viselkedést. A folyamat jobb ellen
őrizhetősége miatt a szabályozás a modernebb, elter
jedtebb technológia, de az érzékelő, beavatkozó 
áramkörök miatt bonyolultabb, és öngerjedés is fel
léphet.

A vezérlés akkor alkalmazható egyszerűen, ha a 
rendszer végállapota stabil. Mi történik, ha e feltétel 
nem teljesül, vagyis, ha a vezérléssel elérendő állapot 
instabil? Eljuttatható a rendszer csupán vezérléssel 
instabil nyugalmi állapotába?

Bevezetés

A feladat általános megoldása reménytelennek tűnik, 
az instabilitás miatt a vezérlés végrehajtása nem ga
rantált. Ezért bevezetjük a sikeres vezérlés fogalmát,

Megjegyezzük, hogy a fordított inga az 1950-es évek óta gyakran 
használt berendezés a szabályozástechnikai laboratóriumokban. 
Megépített változata egy kocsin elhelyezett inga, amely általában 
egy egyenes mentén mozog. Szabályozással a legtöbb esetben az 
inga fordított helyzetben tartását tűzik ki célul a mérnökök, mások 
az ebbe a helyzetbe való eljuttatáson dolgoznak, ritkán előfordul, 
hogy egyszerre mindkét feladatra alkalmassá teszik a robotot [1], A 
mai szabályozástechnikával már a fordított hármas inga felállítása és 
megtartása sem jelent akadályt [2, 31.

amelyen azt értjük, hogy a vezérlési eljárással el tud
juk juttatni a rendszert az amúgy instabil állapotba.

Egyszerű modellként a fordított inga1 mozgását vizs
gáljuk a felfüggesztési pont valamilyen irányba történő, 
adott alt) függvény szerinti gyorsítása mellett). A gyor
sítási függvény kezdeti maximális értékéről 0-hoz tart, 
és a függvény lecsengését egy x időállandó írja le. A 
kérdés az, hogy az inga egy tetszőleges kezdeti állapot
ból eljuttatható-e felállított állapotába.

Dolgozatunkban a cél a fordított helyzetbe szabá
lyozás nélkül történő eljuttatás. A fő kérdés: mennyire 
lehet a vezérlés sikeres?

Nem tudhatjuk, hogy sikeres vezérlés bármilyen 
alt) gyorsulás mellett lehetséges-e. Konkrét példa
ként az

alt) = a0
\

1 < 0
/

(1)

formát vizsgáljuk, ahol x egy időállandó és â  a kezdeti 
gyorsulás nagysága. Szemléletesen fogalmazva, x azt az 
időt jelöli, ahol a th2 függvény a 0 és az 1 értékek kö
zött az átváltási folyamat közepéhez ér 11. ábra).
1. ábra. Az a jth 2(//x)-l] függvény a x = 1/2,1 és 2 időállandókkal.

t
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Szükség lesz a felfüggesztési pont helyzetének is
meretére is. A sebességre az (1) egyenlet integrálá
sából

vlt) = -a 0x th-^ + v0 (2)

adódik, ahol v0 a felfüggesztési pont kezdősebessége. 
Hosszú idő után thlt/x)  -  1, így a v^-a^x sebesség 
általában nem nulla. Szemléltetés céljából olyan moz
gást érdemes vizsgálni, amelynek végén a felfüggesz
tési pont megáll. Ez csakis a v0 = a^x kezdősebesség
gel érhető el. Az origóból induló mozgás esetén az 
elmozdulás ekkor

sít)  = a0x t -  x InMl
_ TV /-*

(3)

A felfüggesztési pont mozgása tehát olyan, hogy a 
nagy negatív kezdeti gyorsulás ellenére a pozitív a^x 
kezdősebesség miatt végig pozitív irányú, s éppen a 
negatív gyorsulás vezet arra, hogy a mozgás egy idő 
után megáll. Hosszú idő után

c h -
x

(4)

így a pozitív irányban megtett teljes elmozdulás:

Az egyszerűség kedvéért csak az (1) gyorsulással 
függőlegesen és vízszintesen gyorsított inga esetét 
vizsgáljuk. A mozgásegyenlet numerikus szimulálása 
azt mutatja, hogy „sikeres vezérlés” mindkét esetben a 
x időállandó bizonyos diszkrét értékeinél lehetséges. 
Ezért mondjuk, hogy a vezérlési probléma kvantált.

2. ábra. A függőlegesen gyorsított fordított inga koordinátáinak 
értelmezése, m zz  l hosszúságú súlytalan rúd végén elhelyezkedő 
test tömege, amely azonban nem jelenik meg a mozgásegyenletben.

Az (7) egyenlet nemlineáris differenciálegyenlet. Jobb 
oldala ráadásul expliciten is függ az időtől, a differen
ciálegyenlet nem autonóm, vagyis a mozgás folytatá
sát nem csak a test pillanatnyi helyzete és sebessége 
határozza meg, hanem egy külső hatás is.

Az (7) egyenlet alapján szemléletesen is világos, 
miért érhető el sikeres vezérlés. Nagy negatív kezdeti 
gyorsulás esetén a - a l t ) - g  eredő gyorsulás eleinte 
pozitív, azaz olyan a helyzet, mintha a gravitációs 
gyorsulás felfelé mutatna. Ez stabilizálja a <p = 0 állapo
tot. Miután az a lt)  gyorsulás elegendően csökkent 
ahhoz, hogy az eredő is negatív legyen, akkortól már 
„csak” arra kell figyelnünk, hogy az inga az instabil 
állapota közelében maradjon és ahhoz közelítsen.

A konkrét (1) gyorsulásfüggvényt behelyettesítve a 
megoldandó differenciálegyenlet

9

th2-  - 1 g
■ sintp. (8)

A függőlegesen gyorsított inga

A nyugvó felfüggesztésű, / hosszúságú fordított inga 
mozgásegyenlete [4]

9 = -y sintp, (6)

ahol g a gravitációs gyorsulás abszolútértéke. A cp szö
get érdemes a pozitív y  tengellyel bezárt szögként 
értelmezni (2. ábra), mert így a sikeres vezérlés ép
pen a 9 = 0 állapotnak felel meg.

A függőleges egyenes mentén (1) szerint lefelé 
gyorsított inga egyenletét legegyszerűbben együtt- 
mozgó koordinátarendszerben kapjuk meg. Ebben 
fellép egy felfelé, azaz pozitív irányba mutató - a l t )  
tehetetlenségi gyorsulás, amely csökkenti a negatív 
irányba mutató g gravitációs gyorsulást. Az eredő gra
vitációs gyorsulás ezért - a l t ) - g .  így a függőleges 
irányban gyorsított fordított inga mozgásegyenlete

* (0 +g Sin<p. (7)

Célszerű az egyenletet dimenziódan alakra hoznunk. 
Válasszuk ezért az időegységet x-nak, és t/x-1 dimen
zióban t' időnek. A dimenziós t = x t' idő szerinti deri
válás x-val történő osztást hoz be. Ha továbbra is <p -tál 
jelöljük a dimenziótian második deriváltat és áttérünk a 
dimenziódan idő í-vel történő jelölésére, akkor

cp = x2[a0(th2t - i ) .— ------ -------------1 sin9 (9)

Az

és d  = A x 2g K  - 8)*2 ( 10)

jelölések bevezetésével a (9) egyenlet átírható, mint 

9 = (rith 2t- r f )s in 9 . (ID

A (8) -  (11) kifejezésekből leolvasható, hogy A a kezdeti 
gyorsulás nagyságának dimenziódan értékét jelenti. A d  
mennyiség ugyanakkor ezen érték és a gravitációs gyor
sulás lx2g ) / l  dimenziótlan kifejezésének különbsége,
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t
3 . ábra. Szimulálással meghatározott szögkitérés-idő függvény kü
lönböző d értékek mellett (A = 56, <p0 = 1, (p = 0). Aí„ = 4,09 pillana
tot, amely után a gyorsítás elhanyagolható, fekete pont jelöli.

vagyis az eredő (felfelé mutató) gyorsulás kezdeti nagy
sága az együttmozgó rendszerben. Az A - d  mennyiség 
tekinthető a x időállandó dimenziótlan értékének is.

A sikeres vezérlés mozgásformái

A (11) differenciálegyenletet numerikusán a LabView 
programmal [5] oldottuk meg [6],

A függőlegesen gyorsított inga jellegzetes mozgás
formáit a 3■ ábrán mutatjuk be az A = 56 dimenziót
lan kezdeti gyorsulás mellett. A d = 49,7 választással a 
cp0 — 1 rád és <j>0 =0 kezdőfeltétel esetén az inga elő
ször átlendül a cp = 0 holtponton, egy negatív irányú 
maximális kitérést elérve visszafordul, majd átlendül, 
és a kezdőfeltételnél nagyobb pozitív maximumot el
érve ismét a 0 felé közelít. A tc = 1,76 pillanatig az ere
dő gyorsulás felfelé mutat, ami miatt az inga „egyen
súlyi” állapota a cp = 0 állapot, amely körül rezgett. 
t> tc-re az eredő gyorsulás negatív (még ha eleinte 
nem is veszi fel a teljes g értéket). Konkrét esetünk 
ben az inga cp = 0 (most már instabil) helyzetét azon
ban nem éri el, és mire onnét eltávolodik, a gyorsítás 
gyakorlatilag 0-vá válik. ta = 4,09-re a g gyorsulást 
1/100 pontossággal elérjük, de a szögkitérés ekkor 
már erősen pozitív, és ezután egy végtelen ideig tartó, 
nagy amplitúdójú lengés kezdődik.

A d= 49,745 paraméterrel az inga már hosszabb ide
ig közelíti meg a cp = 0 helyzetet, de onnét még vissza
esik. Az inga a 0 állapotot jobban megközelíti, a lengés 
periódusideje ezért hosszabb, mint az előző esetben. 
Az alig nagyobb d = 49,746 paraméterrel az inga, mi
után ismét megközelítette a cp = 0 értéket, a másik olda
lon esik le, a cp értékek végig negatívak maradnak.

A folytonosság alapján ebből tudhatjuk, hogy a si
keres vezérlés ezen két d  érték között valósul meg.

mozgásának fázisai a t = 
0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 és 
3,5 pillanatokban, A = 56, 
cp0 = 1, cp = 0, d  = d2 ese
tén. A maximális függőle
ges elmozdulás (5) szerint 
ymax = A\n2 = 38,8 dimen
ziótlan egység.

Numerikus számolásunk sze
rint dz = 49,74578249.

A 4. ábra a sikeres vezérlés 
térbeli lefolyását mutatja né
hány pillanatfelvétellel. A 
megfelelő c p ( í)  függvény a 3- 
ábra vastag görbéje szerint t =
3,5 után jól belesimul a víz
szintes tengelybe.

A dz jelölést az indokolja, 
hogy ugyanezekkel a kezdőfel
tételekkel két kisebb d érték
nél is találhatunk sikeres ve
zérlést. Ezek dx = 33,22 és dj, = 
7,65. A hozzájuk tartozó moz
gások annyiban különböznek, 
hogy a cp = 0 érték elérése előtt 
a c p ( í)  függvény egyszer, illetve 
egyszer sem vált előjelet.

Az általános tapasztalat te
hát az, hogy adott cp0, cp0 mel
lett csak néhány dn érték ese
tén létezhet sikeres vezérlés, 
ezek dj,, dx ... dN_lt ahol N az 
összes sikeresen vezérelhető 
eset száma. Ezen dn-ek ösz- 
szességét vezérlési spektrum
nak nevezzük.

A vezérlési spektrum 
fizikai jelentése

A dn spektrum megtalálása (10) 
értelmében azt jelenti, hogy 
megtaláltunk egy olyan x  idő
állandót, amellyel az adott (1) 
típusú gyorsítási függvény mel
lett sikeres vezérlés valósítható 
meg. dn ismeretében tehát a 
vezérléshez szükséges n-edik 
időállandó

x .  = - ( A ~ dn) >N ő
n = 0, .... N -  1,

( 12)

ahol N  a kvantált vezérlési le
hetőségek száma. Mivel x„  po
zitív, ez mutatja, hogy csak a

dn < A (13)

megoldások bírnak fizikai jelentéssel. A dn értékek 
tehát meghatározzák a vezérléshez választandó ka
rakterisztikus időket.

Látjuk, hogy ha dn közel esik A-hoz, akkor a X „ 

időállandó igen kicsinek adódik. A gyorsításnak ilyen
kor szinte pillanatszerűnek kellene lennie, aminek 
megvalósítása nehéz.
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<Po
5. ábra. Vezérlési spektrum A = 12-re.

A (10) bal oldali egyenlete meghatározza az kez
deti gyorsulást is, hiszen a dn-hez tartozó t„ behelyet
tesítése után:

«... -  ■ (14)

Az n-ik sikeres vezérléshez tartozó megoldáshoz te
hát ekkora kezdeti gyorsulás szükséges. Vegyük ész
re, hogy ez független az inga / hosszától.

Ha d„ nagyon közel esik a maximális A dimenziót- 
lan gyorsuláshoz, akkor a0 n jóval nagyobb lehet, mint 
maga a g gravitációs gyorsulás. Amennyiben például 
10 g -1 tekintünk még megvalósítható kezdeti gyorsu
lásnak, akkor elegendő a

tartományra korlátozódnunk.
A (12) összefüggés megadja a (4. ábrán bemuta

tott) mozgáshoz tartozó időállandót: ehhez ismernünk 
kell az inga hosszát. /= 0,1 m, 1 m és 10 m-es ingákra 
rendre x2 = 0,25 s, 0,79 s, és 2,5 s értékeket kapjuk. A 
kezdeti gyorsulás (14) szerint független az inga hosz- 
szától, s így mindegyik hossz esetén a^2 = 8,59 g, azaz 
meglehetősen nagy kezdeti gyorsulás szükséges a 
í^-höz tartozó kvantált vezérlés megvalósításához. A 
í/i, értékhez rendre az = 2,45 g, a,l0 = 1,15 g kez
deti gyorsulás tartozik.

A vezérlési spektrum szögfüggése

A spektrum meghatározását szisztematikusan elvégez
tük különböző A értékek mellett a kezdeti tp0 szögki
térések - J t  és +7t közötti tartományában nulla kezdeti 
szögsebességgel. A kvantált d„ értékekre vonatkozó 
eredményeket a 5.-7. ábrák foglalják össze.

Az A = 12 esetben összesen két görbét találunk (5. 
ábra), mindegyik tükörszimmetrikus a függőleges ten
gelyre. A kisebb értékekhez tartozó 4)(<Po) ág a teljes (p0 
tartományra kiterjed, a második, dj(cp„) ág azonban 
megszűnik -  eléri a dx = A = 12 értéket, lásd (13) a

<Po
6. ábra. Vezérlési spektrum A = 30-ra. Az egész számokhoz tartozó 
szimbólumok a dn ág n indexére utalnak, a többi szám azt jelzi, hogy 
mekkora szögelfordulás után állapodik meg az inga a ip = 0 helyen.

I cp01 = 1,5 érték körül. A két ághoz tartozó mozgás 
annyiban különbözik, hogy d0 mentén az inga szög
kitérése végig azonos előjelű a kezdetivel, azaz nem 
történik előjelváltás az instabil állapot eléréséig. 
Ezzel szemben a d1 ág mentén a szögkitérés egyszer 
előjelet vált, és csak azután közelít a kitérülésmentes 
állapothoz, de anélkül, hogy közben átfordulna. A d\ 
értékek azonban nagyon közel esnek A-hoz, ezért 
(12) szerint az időállandók nagyon kicsik, és a kezdeti 
gyorsulások (15) alapján megvalósíthatatlan, 10 g-nél 
nagyobb értékre vezetnek. A felső ág matematikai 
létezése ellenére sem jelenti tehát a sikeres vezérlés 
lehetőséget. Az alsó ág ezzel szemben könnyen meg
valósítható. A 4) = 4 körüli érték például x0 = 0,28, 
0,89, és 2,8 s időállandóhoz tartozik /= 0,1, 1, illetve 
10 m-es ingahossz esetén. A szükséges kezdeti gyor
sulás értéke csak 1,5 g.

Az A = 30 kezdeti gyorsulás mellett (ő. ábra) há
rom olyan ágat találunk, amelyhez hozzátartozik a (p0 
= 0 kezdőfeltétel. A legalsó, d̂  ág minden -Jt és +Tt 
közötti (p0-ra kiterjed. A d2 ág csak 2,25-ig, a d2 csak 
1,5-ig húzódik. Az inga mozgása mindhárom ág men
tén teljes átfordulás nélküli, azaz a cp = 0 végállapot
hoz tart, 4 ,-ban előjelváltás nélkül, dx-ben egyszeri, 
t/2-ben kétszeri előjelváltással. Az utóbbi ág végig na
gyon közel húzódik az A = 30-as értékhez, és ezért 
megvalósíthatatlan vezérlést ír le.

Új vonás, hogy a kezdeti szögkitérés rövid, nullát 
nem tartalmazó intervallumain is találunk vezérlési 
lehetőségeket. Ezek olyan mozgásokhoz tartoznak, 
amelyek utolsó áthaladásukkor még véges szögsebes
séggel lendülnek át az origón, és egy vagy több teljes 
körülfordulás után állnak meg az instabil állapotban. 
Számos nagyon rövid intervallumra kiterjedő ágat is 
találtunk, az áttekinthetőség érdekében azonban csak 
a legnagyobbakat ábrázoljuk. A 6. ábra jobb oldalán 
cp0 = 2 és 3 között húzódó alsó ív mentén az inga a 
—27t állapotban (vagyis egy pozitív irányú teljes kör- 
befordulás) után áll meg, a kissé fölötte húzódó ív 
mentén pedig -4jt-ben. (Ehhez nagyon közel húzód
nak nyilván a -n2Jt végállapotok görbéi, de azok nu-
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<Po
7. ábra. Vezérlési spektrum A = 56-ra. A jelölések megegyeznek az 
előző ábrán használtakkal.

merikus felbontása már igen nehéz.) E két ív negatív 
kezdeti szögkitérésekhez tartozó tükörképei mentén a 
végállapot 27t, illetve 4n, vagyis negatív körüljárású 
körbefordulások utáni állapot.

Az A = 56 eset ezek után már lényegében hasonló 
(7. ábra). Most négy tp = 0-án átmenő ágat találunk, 
r^-tól dj-ig. Az általános szabály az, hogy az inga az 
w-edik ág mentén n - 1 előjelváltás után közelíti meg az 
origót, s közben egyszer sem fordul át. A ág nagyon 
rövid és végig túl nagy kezdeti gyorsulásokhoz tartozik. 
A ág (p0 = 1-hez tartozó (utolsó reálisan vezérelhető) 
értékének részletes megtalálását mutattuk be a 3 • áb
rán. A dx és a (Íq ágak végéhez csatlakoznak a többszö
ri átfordulás utáni megállást leíró rövidebb ágak. A dj, 
ág jobb oldalán a -2ti, -4jt-ben, a dx jobb oldalán a 27t, 
47t-ben történik a megállás, az ábra bal oldalán pedig 
az előjelek tükröződnek.

A függőlegesen gyorsított inga 
és a Schrödinger-egyenlet

Az a tény, hogy csak diszkrét d  értékek mellett létezhet 
sikeres vezérlés, óhatatlanul felveti a kvantummechani
kával való kapcsolat keresésének szükségességét.

A függőlegesen gyorsított fordított inga nemlineáris 
mozgásegyenlete azzal a feltevéssel, hogy a (p szögki
térés mindig jóval kisebb, mint 1 radián, a

( p  =  ( A t h 2 f - d ) i p ,  | ( p |  «  1  0 6 )

lineáris alakba megy át, hiszen sincp a cp argumentum
mal közelíthető, ha (p kicsi.

Ha a (16) egyenletben az időváltozót x-szel jelöl
jük, a szögkitérést 'f'-vel, akkor az egyenlet

4"'(x) = ( VCx) -  e) 'V (x), (17)

ahol

V(xj = A(th2x - l ) ,  e= d - A .  (18)

1. táblázat
Az energiaspektrum  k ü lön b öző  A értékekre a (18) 

R osen—M orse-potenciál e se tén

A dói • • •> dN N

12 3, 11 1

30 5, 21, 29 2

56 7, 31, 47, 55 3

Ez nem más, mint a mikrorészecskék energiáját meg
határozó (stacionárius) Schrödinger-egyenlet [7] meg
felelő dimenziótlan egységekben kifejezve [6]. Az e 
mennyiség a részecske konstans energiája, V(x) pedig 
az a potenciál (elektromos mező), amelyben a részecs
ke mozog. A vessző az x  térváltozó szerinti deriválást 
jelöli. A 'E(x) hullámfüggvénynek az a fizikai jelentése, 
hogy a részecske az xhely környékén I 12(x) valószí
nűséggel található meg. Mivel a részecske biztosan 
van valahol, I 12(x) teljes térre vett integrálja egyet 
kell adjon, de ez csak úgy lehetséges, ha xE(x) maga 
nullához tart nagy x értékekre. A 4 4 »  függvény nor- 
máltságából adódó végtelenbeli eltűnés pedig éppen a 
vezérlés tp —> 0 feltételének felel meg [6],

A kis kezdeti kitéréssel indított (és végig kis szögki
téréseket mutató) inga mozgása tehát ekvivalens a 
(17) Schrödinger-egyenlettel. Ennek egyik következ
ménye, hogy a (17) lineáris egyenletben a sajátérték- 
spektrum nem függ a (p0 kezdeti szögkitéréstől.

A E(x) dimenziótlan potenciál az úgynevezett Ro- 
sen-Morse-potenciál, amelynek energiaspektruma 
már 1932 óta ismert [8]. A potenciálgödör -A  mélysé
gétől mért lehetséges dimenziótlan energiaértékeket, 
amelyek a d„ spektrumnak felelnek meg I cp01 « 1  
esetén, az 1. táblázatban foglaljuk össze.

Ez a felismerés magyarázza azt a tapasztalatot, mi
szerint a vezérlési d„ értékek kis kezdeti kitérésekre 
megegyeznek az 1. táblázat értékeivel. A 5. -  7. áb
rán látható dn görbék valóban mind vízszintes érin
tővel futnak be az origóban felvett (schrödingeri) ér
tékükhöz.

Érdemes itt összefoglalni miben jelentős tehát az 
eltérés a (16) Schrödinger-egyenlettel leírt lineáris 
vezérlési feladathoz képest.

• Az dn értékek alapvetően függnek a kezdeti 
szögkitéréstől. Ennek megfelelően a dn ágak görbül
tek és a pozitív indexűek nem is terjednek ki a teljes 
szögtartományra.

• Léteznek olyan más ágak, amelyek nem nyúl
nak el a cp0 = 0 kezdőfeltételig, és ezért még határ
esetben sem lehetnek kapcsolatosak a Schrödinger- 
egyenlettel. Ezek a többszörös átfordulás utáni meg
állást írják le.

• Hangsúlyozzuk, ha a vezérlési problémánk telje
sen „schrödingeri” lenne, akkor az összes vezérlési 
spektrum kizárólag vízszintes vonalakból állna (7. 
táblázat).

A (11) egyenlet tehát egyfajta (stacionárius) nemli
neáris Schrödinger-egyenlet időváltozóban felírt alak
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jának tekinthető. A függőlegesen gyorsított inga ve
zérlése tehát nemlinearitása miatt jelentősen eltér a 
hagyományos Schrödinger-egyenlettel leírt lineáris 
vezérlési feladattól. Egy vonás azonban mindenkép
pen közös: vezérlés csak kvantált értékek mellett le
hetséges, de ez az új típusú kvantálás már egészen 
más jellegű, mint a kvantummechanikai. Ez nem is 
csoda, hiszen a kvantummechanika alapvetően lineá
ris elmélet [7].

A következőkben vizsgálandó vízszintesen gyorsí
tott inga egyenlete még határértékben sem kapcsola
tos a Schrödinger-egyenlettel, ezért ott még nehezeb
ben megvalósítható vezérlésre számíthatunk csak.

Irodalom
1. K. J. Aström, K. Furuta: Swing up a pendulum by energy control. 

Automatica 36  (2000) 287-295.
2. H. Su, C. A. Woodham: On the uncontrollable damped triple 

inverted pendulum. Journal o f Computational and Applied Ma
thematics 151 (2003) 425-443.

3. D. J. Acheson: A pendulum theorem. Proc. Royal Soc. A443 
(1993) 239-245.

4. Nagy K.: Elméleti mechanika. Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
5. National Instruments LabView: ni.com/labview.
6. Tél A., Tél T.: Egy reménytelennek tűnő vezérlési probléma a 

klasszikus és modern fizika határán. Fizikai Szemle 61/12 {2011) 
409-416.

7. Marx Gy.: Kvantummechanika. Műszaki Kiadó, Budapest, 1971.
8. N. Rosen, P. M. Morse: On the vibrations of polyatomic mole

cules. Phys. Rev. 15(1932) 210-217.

A CIRKULÁRISÁN FÉNYPOLARIZÁLÓ SZKARABEUSZOK 
NEM REAGÁLNAK A CIRKULÁRIS POLARIZÁCIÓRA -  II. RÉSZ
Egy évszázados biooptikai hipotézis cáfolata

Blahó Miklós, Egri Ádám, Horváth Gábor
Környezetoptika Laboratórium, Biológiai Fizika Tanszék, ELTE, Budapest

Hegedűs Ramón
Számítógépes Látás és Robotika Csoport, Gironai Egyetem, Girona, Spanyolország

Kriska György
Biológiai Szakmódszertani Csoport, Biológiai Intézet, ELTE, Budapest

Jósvai Júlia, Tóth Miklós
Növényvédelmi Intézet, Agrártudományi Kutatóközpont, MTA, Budapest

Kertész Krisztián, Biró László Péter
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Természettudományi Kutatóközpont, MTA, Budapest

Albert Abraham Michelson amerikai fizikus 1911- 
ben fedezte föl, hogy bizonyos szkarabeusz bogarak 
fém színű kitinpáncéljáról visszavert fény balra cir
kulárisán poláros. Azóta feltételezték, bogy e boga
rak képesek érzékelni a fény cirkuláris polarizáció
ját, amit a fajtársak megtalálásához használnak. E 
hipotézist ellenőriztük hat kísérletben az  Anomala 
dubia, Anomala vitis, Cetonia aurata és Potosia cup- 
rea szkarabeuszfajok több száz egyedével. Kimutat
tuk, hogy e bogarak nem vonzódnak a cirkulárisán 
poláros fényhez a fajtársak vagy a táplálék keresése 
közben. Azt is megmutattuk, hogy e szkarabeuszok 
gazdanövényei cirkulárisán polarizálatlan fényt 
vernek vissza. Mindezzel cáfoltuk azon évszázados 
hipotézist, hogy a szkarabeuszok kitinpáncéljáról 
tükröződő fény cirkuláris polarizációja e bogarak 
vizuális kommunikációját szolgálja. Cikkünk I. ré
szében1 a szkarabeuszok cirkulárispolarizáció-érzé- 
kelésének hipotézisét ismertettük, majd leírtuk e 
probléma vizsgálatára elvégzett kísérleteinket. írá
sunk II. részében a kísérleti eredményeinket mutat
ju k  be és azokat vitatjuk meg.

1 Fizikai Szemle 62/7-812012) 217-221.

A szkarabeuszok nem reagálnak 
a cirkuláris polarizációra

A Cetonia aurata aranyos rózsabogarak kitinpáncélja 
BCP-fényt, míg az alattuk lévő Epipremnum levelek 
cirkulárisán polarizálatlan fényt vernek vissza. A Poto
sia cuprea rezes rózsabogár, az Anomala dubia és az 
Anomala vitis cserebogarak kitinpáncélja szintén 
BCP-fényt ver vissza. A Cetonia, Potosia és Anomala 
vitis teljesen fekete BC polárszűrőn át nézve, továbbá 
az Anomala dubia a barna szárnyfedőitől eltekintve 
szintén fekete BC polárszűrőn keresztül. Másrészt 
viszont e szkarabeuszok optikai környezetében elő
forduló növények (galagonya: Crataegus monogyna, 
vadrózsa: Rosa canina, fekete nyár: Populus nigra, 
platán: Platanus acerifolia, lisztes berkenye: Sorbus 
aria, mezei juhar: Acer campestre, kislevelű hárs: 
Tilia cordata, madárberkenye: Sorbus aucuparia, 
vadcseresznye: Prunus avium, ecetfa: Rhus typhina, 
mezei szil: Ulmus campestris, japánakác: Sophora ja- 
ponica, szelídgesztenye: Castanea sativa, közönséges 
nyír: Betula pendula) által visszavert fény cirkulárisán 
polarizálatlan.
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1. táblázat
A 2. kísérletben a balra cirkulárisán poláros (BCP) 
vagy a jobbra cirkulárisán poláros (JCP) fényingert 

választó Cetonia aura ta  szkarabeuszok száma három 
különböző képinger esetén, napos vagy borult időben.

BCP fényinger JCP fényinger

1. képinger: Cetonia aurata egy galagonya (Crataegus 
monogyna) virágon

Összesen 196: 
100 ¥ + 96 <f

94 bogár
S: 34, AS: 27, B: 33 

M: 59, R: 35

102 bogár 
S: 33, AS: 29, B: 40 

M: 62, R: 40

2. képinger: galagonya (Crataegus monogyna) levelek 
és virágok

Összesen 141: 
73 ¥ + 68 d-

67 bogár 
S: 34, AS: 33 
M: 39, R: 28

74 bogár 
S: 39, AS: 35 
M: 48, R: 26

3. képinger: virágzó galagonya (Crataegus monogyna') bokor

Összesen 131: 
69 ¥ + 62 <f

67 bogár
S: 23, AS: 17, B: 27 

M: 37, R: 30

64 bogár
S: 26, AS: 19, B: 19 

M: 40, R: 24

Teljes 468: 
242 ¥ + 226 <f

228 bogár 
S: 91, AS: 77, B: 60 

M: 135, R: 93

240 bogár 
S: 98, AS: 83, B: 59 

M: 150, R: 90

Rövidítések:
¥: nőstény 
<?: hím
S: a bogarak választása a tesztdoboz napos felére esett.
AS: a bogarak választása a tesztdoboz nappal átellenes felére esett. 
B: a teljesen borult ég miatt a tesztdobozt egyenletes égboltfény 

világította meg.
M: a bogár mászott.
R: a bogár repült.
Megjegyzés: A statisztikai elemzés szerint a különbségek nem szigni
fikánsak.

Az 1. kísérletben összesen 61 (ebből 40 mászott, 21 
repült) Cetonia aurata választotta az LCP, míg 59 (42 
mászott, 17 repült) a BCP fényingert. E kis különbség 
statisztikusan nem szignifikáns (%2 = 0,033, df= 1 , p  = 
0,86). A Cetonia aurata e kísérletben adott reakciója 
a véletlenszerű választásnak felel meg a BCP és JCP 
fényingerek között.

A 2. kísérletben (7. táblázat), amikor egy galagonya 
virágán lévő Cetonia aurata képe volt a tesztdoboz 
ablakában (1. inger), 94 Cetonia aurata választotta a 
BCP, míg 102 a JCP fényingert. A galagonya levelét és 
virágát (2. inger), valamint a virágzó galagonyabokrot 
(3. inger) mutató színes képeknél a BCP és JCP fényin
gert választó Cetonia rózsabogarak száma 67 és 74, 
illetve 67 és 64 volt. Mindösszesen a BCP fényingert 
228-szor, a JCP-t pedig 240-szer választották e bogarak. 
E különbségek egyike sem szignifikáns. A hat főszektor 
egyike sem volt kitüntetett. A tesztdoboz Nap felőli 
oldalát (mikor az ég felhőtlen volt) valamivel többször 
választották (189), mint a másik, Nappal ellentétes felét 
(160), de statisztikusan még e különbség sem szignifi
káns (x2 = 2,41, df= 1, p  = 0,12). A fényingereket a Ce
tonia rózsabogarak gyakrabban közelítették meg mász
va (285), mint repülve (183).

Nagyon hasonló eredmények adódtak a Potosia 
cuprea, Anomala dubia és Anomala vitis esetében is

2. táblázat
A 2. kísérletben a balra cirkulárisán poláros (BCP) vagy 
a jobbra cirkulárisán poláros (JCP) fényingert választó 

P otosia  cuprea, Anomala vitis és Anomala dubia  
szkarabeuszok száma a 3. képinger (virágzó 

galagonyabokor színes fényképe) esetén.

faj (100 egyed) BCP fényinger JCP fényinger

Potosia cuprea 
52 cf + 48 ¥

50
M: 35, R: 15

50
M: 37, R: 13

Anomala vitis 
100 <f

51
M: 32, R: 19

49
M: 31, R: 18

Anomala dubia 
100 cf

48
M: 30, R: 18

52
M: 32, R: 20

Rövidítéseket lásd az 1. táblázatnál!
Megjegyzés: A statisztikai elemzés szerint a különbségek nem szigni
fikánsak.

3■ táblázat
A 3. kísérletben a balra cirkulárisán poláros (BCP) fényt 

visszaverő, közvetlenül látható, azonos fajú 
szkarabeusztetemeket vagy a jobbra cirkulárisán 

poláros (JCP) fényű, síktükörben látható, azonos fajú 
szkarabeusztetemeket választó Cetonia aurata, 

Potosia  cuprea, Anomala vitis  és Anomala dubia  
szkarabeuszok száma.

faj
(100 egyed)

BCP szkarabeusztetem 
(közvetlenül látható)

JCP szkarabeusztetem 
(síktükörből látható)

Cetonia aurata 
50 cf + 50 ¥

48
M: 44, R: 4

52
M: 46, R: 6

Potosia cuprea 
52 <f + 48 ¥

51
M: 45, R: 6

49
M: 34, R: 15

Anomala vitis 
100 <f

50
M: 41, R: 9

50
M: 35, R: 15

Anomala dubia 
100 <?

46
M: 30, R: 16

54
M: 42, R: 12

Rövidítéseket lásd az 1. táblázatnál!
Megjegyzés: A statisztikai elemzés szerint a különbségek nem szigni
fikánsak.

(2. táblázat)-, a BCP/JCP fényingert választók száma 
50/50 (Potosia), 48/52 (Anomala dubid) és 51/49 
(.Anomala vitis) volt. E különbségek egyike sem szig
nifikáns. A tesztdoboz egyik szektora sem volt kitün
tetett és a bogarak mind a három fajnál inkább mász
va közeledtek (Potosia: 72, Anomala dubia: 62, Ano
mala vitis: 63) a fényingerek felé, mint repülve (Poto
sia.: 28, Anomala dubia: 38, Anomala vitis: 37).

A 3- kísérletben (3- táblázat) a BCP/JCP-fényűnek 
látszó szkarabeusztetemek választási aránya 48/52, 
51/49, 46/54 és 50/50 volt rendre a Cetonia, Potosia, 
Anomala dubia és Anomala vitis fajoknál. Ezen ará
nyok statisztikailag nem szignifikánsan térnek el az 
50/50%-tól. A szkarabeuszok megint a mászást prefe
rálták (.Cetonia.- 90, Potosia: 79, Anomala dubia: 72, 
Anomala vitis: 76) a repüléssel szemben (Cetonia: 10, 
Potosia: 21, Anomala dubia: 28, Anomala vitis: 24).

A 4. kísérletben a szexferomonnal ellátott csapdák 
nagy számú Anomala dubia és Anomala vitis bogarat 
fogtak, szignifikánsan többet, mint bármely más csap-
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4. táblázat
A 4. kísérletben használt, Anomala vitis /du b ia  tetemekkel 
ellátott, vagy szexferom ont kibocsátó, vagy üres csapdák 

által fogott Anomala vitis és Anomala dubia  
szkarabeuszok száma.

csali Anomala vitis Anomala dubia

Anomala dubia tetemek 1 (<7> 0

Anomala vitis tetemek 1 <y) 0

szexferomon 867 (<7> 381 <y)

üres 0 1(<0

/»-érték 0,0002 0,0002

Rövidítésekéi lásd az 1. táblázatnál!
Megjegyzés: A p-értékek a Kruskal-Wallis statisztikai tesztre vonat
koznak.

5. táblázat
A 4. kísérletben használt, Cetonia au ra ta  tetemekkel 
ellátott, vagy virágillatot árasztó, vagy üres csapdák 

által fogott Cetonia aura ta  és P otosia  cuprea  
szkarabeuszok száma.

csali Cetonia aurata Potosia cuprea

Cetonia aurata tetemek 0 0

vonzó virágillat 415(2059+210c?) 47 (24¥+23cO

üres 0 0

p-é rték < 0,0001 <0,0001

Rövidítéseket lásd az 1. táblázatnál!
Megjegyzés: A p-értékek a Kruskal-Wallis statisztikai tesztre vonat
koznak.

da (4. táblázat). Csak 1-1 Anomala vitis egyedet fo
gott az Anomala vitis, illetve Anomala dubia szkara
beusztetemeket tartalmazó csapda, míg az üres csap
dák nem fogtak semmit. Az Anomala dubiák fogása 
is nagyon hasonló képet mutatott: a szexferomonos 
csapda nagy számú egyedet, míg a másik két csapda 
egyetlen, vagy egyetlen egyedet sem fogott (4. táblá
zat). A virágillattal csalogató csapdák is szignifikán
san több Cetonia aurata és Potosia cuprea egyedet 
fogtak, mint a Cetonia-tetemekkel ellátott vagy az 
üres csapdák (5. táblázat).

Az 5. kísérletben a négy vizsgált szkarabeuszfaj 
egyike sem részesítette előnyben a BCP és a lineári
san poláros fényinger egyikét sem (ő. táblázat). A 
tapasztalt nagyon kis különbségek egyike sem volt 
szignifikáns. Hasonló a helyzet a 6. kísérletben, ahol 
mind a négy szkarabeuszfaj gyakorlatilag fele-fele 
arányban választotta a BCP és a polarizálatlan fényin
gert, és a különbségek itt sem voltak szignifikánsak 
( 7. táblázat). Az 5. és 6. kísérlet eredménye megerő
sítette azt a következtetésünket, hogy a Cetonia aura
ta, Potosia cuprea, Anomala vitis és Anomala dubia 
szkarabeuszok nem vonzódnak a BCP-fényhez sem a 
táplálék, sem pedig a fajtársak keresésekor.

Az 1. ábra szerint a balra cirkulárisán polarizáló 
Anomala vitis, Anomala dubia és Cetonia aurata 
bogarak kitinpáncéljának visszaverődési spektruma

6. táblázat
Az 5. kísérletben a balra cirkulárisán poláros (BCP) 
vagy a teljesen lineárisan poláros (TLP) fényingert 

választó Cetonia aurata, P otosia  cuprea, Anomala vitis 
és Anomala dubia  szkarabeuszok száma.

faj (100 egyed) BCP fényinger TLP fényinger

Cetonia aurata 50 (M: 48, R: 2) 50 (M: 47, R: 3)

Potosia cuprea 52 (M: 51, R: 1) 48 (M: 46, R: 2)

Anomala vitis 52 (M: 52, R: 0) 48 (M: 48, R: 0)

Anomala dubia 45 (M: 45, R: 0) 55 (M: 55, R: 0)

Rövidítéseket lásd az 1. táblázatnál!
Megjegyzés: A statisztikai elemzés szerint a különbségek nem szigni
fikánsak.

7. táblázat
A 6. kísérletben a balra cirkulárisán poláros (BCP) 

vagy a polarizálatlan fényingert választó Cetonia aurata, 
P otosia  cuprea, Anomala vitis  és Anomala dubia  

szkarabeuszok száma.

faj
(100 egyed)

BCP
fényinger

polarizálatlan
fényinger

Cetonia aurata 49 (M: 49, R: 0) 51 (M: 51, R: 0)

Potosia cuprea 47 (M: 47, R: 0) 53 (M: 53, R: 0)

Anomala vitis 53 (M: 53, R: 0) 47 (M: 47, R: 0)

Anomala dubia 52 (M: 52, R: 0) 48 (M: 48, R: 0)

Rövidítéseket lásd az 1. táblázatnál!
Megjegyzés: A statisztikai elemzés szerint a különbségek nem szigni
fikánsak.

(merőleges beesés mellett) egyetlen csúccsal rendel
kezik a zöld tartományban (Anomala vitis: 562 nm, 
Anomala dubia: 614 nm, Cetonia aurata: 574 nm). A 
Potosia cuprea visszaverődési spektrumának két csú
csa van: az elsődleges csúcs a vörösben (670 nm) és a 
másodlagos csúcs a zöldben (549 nm). Az egy csúcsos 
spektrumok fémes zöld színt kölcsönöznek e boga
raknak, míg a kétcsúcsos spektrum a Potosia cuprea 
rezes-barnás színéhez vezet.

A kísérleti eredmények megvitatása

A vizsgált szkarabeuszfajok természetes optikai kör
nyezetében a legerősebb CP fényforrás e szkarabeu
szok BCP-fényt visszaverő kitinpáncélja, mivel növé- 
nvi környezetük gv ikorlatilag cirkulárisán polarizálat- 
1.> Kzért a cirkulai ^polarizáció-érzékelés a kitinpán- 
celiol visszavert BCP-fény keresésével elvben segít
hetne a fajtársak megtalálásában. Azonban a kísérle
teink szerint -  annak ellenére, hogy a vizsgált szkara
beuszfajok kitinpáncélja a spektrum látható tartomá
nyában BCP-fényt ver vissza -  a Cetonia aurata, Po
tosia cuprea, Anomala vitis és Anomala dubia szka
rabeuszok az általunk tesztelt körülmények között 
(táplálék és fajtársak keresése közben) nem vonzód
nak a CP-fényhez.
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A 4. kísérletből látszik, hogy a vizuális jelek -  be
leértve a szkarabeusztetemek által visszavert BCP- 
fényt is -  a vizsgált szkarabeuszfajoknál nem idéztek 
elő vonzó hatást, annak ellenére, hogy a vizsgált bo
garak nagy egyedszámban voltak jelen a kísérleti 
helyszínen -  ezt mutatja a szexferomont (Anomala 
vitis és dubia) és virágillatot (Cetonia és Potosia) 
árasztó csapdák nagy fogásszáma. A 4. kísérlet alap
ján úgy tűnik, hogy a szkarabeuszok fajtársaikat a 
szagok segítségével, nem pedig vizuális jelek (pél
dául a kitinpáncélról visszavert CP-fény) alapján ta
lálják meg. Jól ismert jelenség [1], hogy az Anomala 
dubia és Anomala vitis szexferomonjai kis mérték
ben egymást is vonzzák. Hasonlóképpen ismert a 
Cetonia és Potosia vonzódása a kísérletben alkalma
zott virágillatokhoz [2, 31-

Ha a vizsgált szkarabeusz bogarak szag alapján 
találnak egymásra, akkor ehhez vizuális jelekre nincs 
szükségük. Megjegyzendő viszont, hogy a feromonok 
használata nem föltétlenül zárja ki a vizuális jelek 
szerepét, ami számos faj esetében ismert [4]. Vélemé
nyünk szerint a szkarabeuszok kitinpáncéljáról vissza
vert fény cirkuláris polarizációja csak mellékterméke 
a kitinpáncél csavart (helikális) nanoszerkezetének. 
Szerintünk a kitinpáncél csavart struktúrájának elsőd
leges célja a mechanikai és/vagy kémiai hatásokkal 
(mechanikai nyomással és/vagy sav-lúg okozta sérü
lésekkel) szembeni ellenálló képesség növelése lehet 
és nem a BCP-fény keltése vizuális kommunikáció 
céljára. Az itt bemutatott kísérleteink fényében a szka- 
rabeusz-kitinpáncél cirkuláris polarizációjának optikai 
szerepe nagyon valószínűtlen, az említett mechanikai 
és kémiai föltételezés pedig a jövőben kísérletileg 
ellenőrizendő. Az is tisztázatlan kérdés még, hogy a 
kitinpáncélnak a kizárólag csak a szkarabeuszoknál 
megjelenő [51, s a koleszterikus folyadékkristályoké-

1. ábra. Az Anomala vitis, Anomala dubia, Cetonia aurata és Po
tosia cuprea szkarabeuszok fémes BCP-fényt tükröző kitinpáncéljá
nak visszaverődési spektruma merőleges visszaverődés esetén. A 
visszavert fény I intenzitásának mérésekor a mérőműszer fehér, dif
fúz visszaverődési standardja jelentette a referenciaállandót. Az /-ér
tékek akkor lehetnek nagyobbak 100%-nál, ha a vizsgált felszín 
több fényt tükröz vissza, mint a referenciaállandó.

hoz hasonló szerkezete miért tér el ilyen nagy mérték
ben más fémfényű bogarakétól.

A szkarabeuszok pozitív reakciójának, azaz a BCP- 
fényhez való vonzódásának hiánya magyarázható 
lenne a kísérletekben használt egyedek motivációjá
nak (táplálék- és fajtárskeresés) hiányával is. Azonban 
ez több okból is igen valószínűtlen: (1) Az 1. kísérlet
ben használt Cetonia aurata bogarakat közvetlenül a 
kísérletet megelőző napon, rajzáskor gyűjtöttük be, és 
nehezen képzelhető el, hogy másnapra elvesztették 
volna a táplálék- és fajtárskeresési motivációjukat. (2) 
A 2., 3-, 5. és 6. kísérletben a tesztdobozban használt 
szkarabeuszokat szintén a kísérleteket megelőző na
pokon gyűjtöttük be, a bogarakat a kísérletek előtt 6 
órán át egy külön edényben éheztettük, s minden 
egyedet csak egyszer teszteltünk. E körülményekkel 
minimalizáltuk annak lehetőségét, hogy a bogarak 
elveszítsék motivációjukat a táplálék és fajtársak kere
sésére. (3) A 4. kísérletet a terepen végeztük, moti
vált, röpködő szkarabeuszokkal. (4) Az 1., 2., 3-, 5. és 
6. kísérletben a szkarabeuszok gyakorta repültek a vi
zuális ingerek felé ( 1-3■ táblázat), ezzel mutatva akti
vitásukat, motivációjukat. Továbbá, a vizsgált szkara- 
beuszegyedek szemlátomást párzási hangulatban vol
tak, mert mind a négy faj befogott egyedei folyamato
san párosodtak, vagy erre tettek kísérletet.

Összefoglalás

A bogarak Scarabaeidae családja Rutalinea alcsaládjá- 
nak Anomala vitis és Anomala dubia fajainál, vala
mint Cetoniinae alcsaládjának Cetonia aurata és Po
tosia cuprea fajainál, amelyek páncélja balra cirkulári
sán poláros fényt ver vissza, nem találtunk kísérleti 
bizonyítékot arra, hogy a cirkulárisán poláros fényre 
bármiféle viselkedési választ (például vonzódást) ad
nának. A kitinpáncél fénypolarizáló tulajdonságaiban 
a nemek között nem volt különbség. Úgy tűnik, hogy 
e szkarabeuszok esetén a fajtársak megtalálásában a 
szagok nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a vizuális 
jelek. Mivel a szkarabeuszok látórendszerének alap
vető anatómiai és optikai tulajdonságai megegyeznek 
[6], ezért eredményeink minden bizonnyal általánosít
hatók a többi szkarabeuszfajra is. A jövőben azonban 
fontos lenne további szkarabeuszfajok cirkulárispola- 
rizáció-érzékelését is vizsgálni, hogy még általáno
sabb érvényű kijelentéseket tehessünk a szkarabeu
szok cirkulárispolarizáció-látásával vagy polarizáció
vakságával kapcsolatban.
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KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON -  II. RÉSZ

A cikk első része' leírta az extrém energiájú kiterjedt 
légizáporok alapvető tulajdonságait és a detektálás 
két fontos módszerét felszíni zápor- és fluoreszcens 
detektorokkal. A fluoreszcens detektorok és a hibrid 
(kombinált felszíni zápor- és fluoreszcens) detektorok 
jelentősek mind a primér részecske azonosításában, 
mind az energiabecslés javításában. Hangsúlyoztuk 
az extrém energiájú kozmikus sugárzás jelentőségét 
a részecskefizikai kutatásban, minthogy ez az ener
giatartomány még a legnagyobb működő gyorsítóval 
(LHC) sem érhető el.

Anomális záporok és fizika 
a Standard Modellen túl

A múlt század kilencvenes éveiben, az extrém energia
tartományban a fluxusadatok legnagyobb részét az 
AGASA-detektor adta. A spektrum legmeglepőbb két tu
lajdonsága az volt, hogy nem mutatta a várt GZK-levá- 
gástés még E> 1020 eV fölött is 11 záport figyeltek meg. 
A Fly’s Eye korai adatai további 5 eseménnyel támogat
ták. Ezeket nevezzük anomális záporoknak. A GZK- 
levágás fizikájához (pion fotokeltés) semmilyen kétség 
sem fért, minthogy ezt a folyamatot a múlt század ötve
nes évei óta laboratóriumi kontrollált körülmények kö
zött sokszor kimérték. Ebből következett, hogy vagy a 
GZK-gömbön belül keletkeznek a protonok, vagy a 
záport kezdeményező részecske akadálytalanul keresz
tülutazik a mikrohullámú háttérsugárzáson, de a levegő
maggal -  a protonhoz hasonlóan -  erősen hat kölcsön. 
Minthogy a csillagászok kifogytak a nagy fluxusú vagy 
nagy számú „extrém” forrásokból, a részecskefizikusok 
léptek akcióba. Két csoportba sorolhatjuk az elméleti 
elgondolásokat: csak a Standard Modellt használó és az 
azon lényegesen túllépő magyarázatokat.

Z-robbanás
A Standard Modellen túl csak azt kell feltenni, hogy a 
neutrínók tömeggel rendelkeznek, ami kísérletileg jól
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igazolt tény. A Világmindenség bármely részéről ér
kező extrém, E ~ 1023-1024 eV (!) energiájú neutrínók 
rezonanciában keltenek egy semleges, gyenge bo- 
zont a Z°-1, amikor a neutrínó-háttérsugárzás egy 
neutrínójával ütköznek a GZK-gömbön belül. A Z° 
bomlásból átlagosan csak 2 nukleon, de körülbelül 
20 gamma-foton (több extrém energiájú is) és na
gyon sok lepton keletkezik. A bomlásból származó 
protonok keltik az „anomális” záporokat. Ez a mo
dell, bár nagyon takarékos az alapvető kölcsönhatási 
modellben, de minden másban a praktikusnak elfo
gadott lehetőségek határán kívüli körülményeket 
követel. Természetesen a döntő szót itt is csak a kí
sérleti-megfigyelési eredmények adhatják. Két kísér
let is sikerrel adott felső korlátot ezen rendkívüli 
energiájú neutrínók fluxusára. Ezek a korlátok már 
szinte kizárták a Z-robbanást, mint az anomális zápo
rok forrását. Az Auger Obszervatórium és a Telesz
kóprendszer eredményeiből rövidesen láthatjuk, 
hogy ez a folyamat lényegében nem adhat járulékot 
az extrém energiájú fluxushoz.

Topológiai defektusok és szupernehéz sötét anyag
A Nagy Egyesítés Elméletek (Grand Unified Theory 
vagy GUT) a Standard Modell háromféle mértékinva
riáns kölcsönhatását (gyenge, elektromágneses és 
erős) és a sokféle kvarkot, leptont próbálják egy egy
séges elméletté összehozni. (Emlékezzünk, hogy az 
első ilyenfajta egyesítés a 19- század végén az elekt
romos és mágneses jelenségek összekapcsolása volt 
Maxwell egyenleteiben. A Standard Modellben az 
elektromágneses és gyenge kölcsönhatások egyesül
tek és a részecskék is családokba rendeződtek.) Köz
vetlenül az Ősrobbanás után a Világegyetem a GUT 
alapján működött: minden kölcsönhatás erőssége 
egyforma volt. Ahogy a Világegyetem hűlni kezdett, 
a kölcsönhatások erőssége szétvált. Ez az átmenet 
nem egyformán folyt le mindenütt és úgynevezett 
topológiai hibahelyek keletkeztek, amelyek metasta- 
bilak, de élettartamuk akár a Világegyetem mai korá
hoz (körülbelül 13 milliárd év) hasonlítható. A korai 
GUT-korszakból hasonló élettartamú nehéz marad-
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1. ábra. A felső ábra a skálázott energiaeloszlás 2009-es eredmé
nyeit mutatja. Az AGASA-adatok nem mutatják a GZK-levágást, de a 
HiRes- és Auger-pontok már igen. Az alsó ábra a 2011-ig látott új 
eseményeket is tartalmazza. A szaggatott vonal hatványfüggvénye
ket, a fekete vonal pedig hatványfüggvényeket és sima függvénye
ket illeszt az Auger-eloszláshoz.

ványrészek (me2 ~ 1024 eV) is keletkezhettek, ame
lyek játszhatják egy szupernehéz sötét anyag szere
pét is. Mind a topológiai defektusok eredményeként, 
mind a szupernehéz sötét anyag bomlásakor végül 
stabil részecskék keletkeznek: protonok, gamma
fotonok, elektronok, pozitronok és neutrínók. Fontos 
megemlíteni, hogy csak körülbelül 5% a protonok 
száma és nagyon sok extrém és nagy energiájú gam
ma-részecske keletkezik. Természetesen az így kelet
kező protonok felelősek az „anomális” záporokért. 
Az új fluoreszcens- és hibriddetektor-megfigyelések 
nagymértékben korlátozzák a topológiai defektusok 
és a szupernehéz sötét anyag jelenlétét.

Erősen kölcsönható neutrínók

Az egyesített modellek még ambiciózusabb formája a 
gravitációt is magukba foglaló húrelméletek. Itt a ré
szecskék szerepét egy pici rezgő húr játssza. Az 
egyesítés céljából szóbajöhető húrelméletek 10 vagy 
11 dimenzióban definiálhatók (egy idő- és a többi 
térdimenzió a szokásos három helyett). Ezen kívül az 
energiaskála, ahol a teljes egyesítés megvalósul, a

gravitációval kapcsolatos Planck-energiánál van: » 
1028 eV. Az 1990-es évek közepén bebizonyosodott, 
hogy ebben a sokdimenziós univerzumban a köl
csönhatások egyesítése sokkal alacsonyabb energián 
is bekövetkezhet, ha az 5 vagy 6 extra dimenzió csak 
véges méretű. (Például, ha van egy hosszú henge
rünk, amely mondjuk a zr-tengellyel párhuzamos és a 
keresztmetszet sugara egy fix r hossz, akkor ezt a 
felületet hengerkoordinátákban leírhatjuk a z-koor- 
dinátával, amely a ( -» ,  +°o) intervallumban változik 
és az azimutális szöggel, amely csak 0-tól 2n-ig ter
jed.) Egy ilyen húrelméletben az új fizika már 
(5-10)-1013 eV energián is beköszönthet. Többek 
között a neutrínók kölcsönhatása is olyan erőssé 
válik, mint a kvarkoké. így az extrém energiás neutrí
nók a látható Univerzumból akárhonnan elérhetik a 
Földet, mert a háttérsugárzással való kölcsönhatás 
tömegközépponti energiája messze az alacsony húr
skála alatt van, a Standard Modell érvényes. A leve
gő-atommaggal való ütközésnél azonban meghalad
hatja az új fizika energiaküszöbét és akkor lényegé
ben egy erősen kölcsönható részecskéhez, mondjuk 
protonhoz hasonló légizáport indít. Pillanatnyilag, 
még az új Auger- és a Teleszkóprendszer-adatokat is 
figyelembe véve sincs elegendő esemény a GZK-le- 
vágás környékén ahhoz, hogy a relatíve alacsony 
energián esetleg megjelenő új fizika létét megfigyel
hessük.

Az Auger Obszervatórium, HiRes és 
a Teleszkóprendszer eredményei
Mára meggyőzően bebizonyosodott, hogy E= 5 • 1019 
eV-nál a bejövő részecskék száma jelentősen csök
ken ( i .  ábra). Ez a GZK-levágás jelenlétét kétségte
lenül alátámasztja. (Természetesen mindig fennáll az 
az értelmezési lehetőség, hogy az asztrofizikai gyor
sítók „kifulladnak”, azaz gyorsító képességük energe
tikai határához érkeztek.) A GZK-levágás felett a flu
xus alaposan csökken, de nem nulla. Ezt az alacsony 
fluxust csupán asztrofizikai forrásokkal sem lehetet-

2. ábra. A különböző részecskefizikai hipotézisek jóslatai az integ
rális fotonfluxusra és a megfigyelési korlátok (M. Settimo ICRC 
2011) .
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3. ábra. A felső ábrán a Teleszkóprendszer, az alsón a HiRes mé
réseit látjuk. Az egyenesvonal-csoportok a különböző hadronmo- 
dellekkel készült szimulálások eredményét mutatják.

len megmagyarázni. Ezeken az energiákon a galakti
kus és extragalaktikus rendezett és kaotikus mágne
ses terek sem a protonok sem az atommagok terje
dési irányát nem tudják lényegesen befolyásolni. így 
a töltött részek is visszamutatnak a forrásukhoz. 
Minthogy csak kis számú forrás tud extrém energiák
ra gyorsítani, a részecskék beesési irányeloszlásának 
lényeges anizotrópiát kell mutatnia. Érdekes módon 
a topológiai defektusok (TD), szupernehéz sötét 
anyag (super heavy dark matter, SHDM) és a már úgy 
is gyengélkedő Z-robbanás (Z-burst, ZB) hipotézis
nek nem a transz-GZK események redukált száma 
adta meg a kegyelemdöfést. Az Auger Obszervató
rium szigorú felső korlátot ad a primér gamma-flu
xusra. Mindezek az elméletek a protonok mellett 
elkerülhetetlenül nagyszámú energetikus fotont is 
adnának, ellentmondva a megfigyelt felső korlátnak 
(2 . ábra).

A legfontosabb megoldatlan rejtély a primér össze
tételével kapcsolatos. Elvben protontól vasig bármi 
lehet. A fluoreszcens detektorok módot adnak a zá
por Xmílíí(E) maximumának és AX„aJ.E) szórásának 
meghatározására (3- és 4. ábra). Ezekből az ábrákból 
elég világos, hogy az Auger Obszervatórium mérései 
a proton dominanciájáról fokozatosan a vasra történő 
áttérést részesítik előnyben, mígnem a HiRes és Te
leszkóprendszer úgy látja, hogy többségben protonok 
jönnek a mért energiatartományban. Az LHC új ada
taival javított hadronmodellek valamivel markánsabbá 
teszik az Auger összetétel-változást az energia függvé
nyében. Talán csak az okozza a különbséget, hogy az 
egyik detektor a déli, a másik kettő az északi féltekén

4. ábra. Az Auger-mérések, amelyek szórási adatokat is tartalmaz
nak (RMSCW = AXmax).

gyűjtötte az adatokat. Egy másik érdekes, egyelőre 
megoldatlan kérdés, hogy a szimuláló programok 
miért nem képesek a müonszámot helyesen megadni. 
Az LHC kísérleti eredményeit pontosan leíró hadron
modellek fontos segítséget adnak az extrém energiájú 
tartományban szükséges analízisre. A nagy, új kozmi- 
kusdetektor-rendszerek még csak rövid ideje működ
nek, így további adatokra kell várni, hogy a felvetett 
problémákra és esetleges újabbakra magyarázatot 
adhassunk. Fontos kérdés, hogy a GZK-energia kör
nyéken és felette -  az LHC-energia feletti ismeretlen 
tartományban -  a várható nagyobb statisztika mutat-e 
valami új anomáliát, amely segítene egy még nem 
ismert, a Standard Modellen túlmenő fizika felfedezé
sében. A részecskefizikusok abban reménykednek, 
hogy a kis számú asztrofizikai gyorsító nem „fullad ki” 
az új fizika küszöbe alatt.
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Három, meglepő eredménnyel járó 
gondolatkísérlet

1. Üldözéses versenyhez készülődik a világűrben 
Akhilleusz és egy teknősbéka. Elhelyezkednek egy
mástól 0,8 fényév távolságra szabadon lebegő űrhajó
jukban, ahogy az 1. ábra mutatja. A félúton levő ver
senybíró fényimpulzussal adja meg a jelet az indulás
ra. A teknősbéka jobbra indul, Akhilleusz feladata, 
hogy utolérje.

A teknősbéka nem ambiciózus, inkább a kényelmet 
választja. Pontosan földi körülményeket akar teremte
ni a fedélzeten, ezért állandó aB = g = 10 m/s2 (saját)- 
gyorsulásra állítja űrhajóját. Akhilleuszban erősebb a 
versenyszellem, nagyobb, aA (> aH) gyorsulással ira
modik a teknős után, és -  hiába bizonygat Zénón 
mást -  hamarosan utol is éri.

A verseny visszavágóján megint az 1. ábra szerint 
helyezkednek el. Ismét egyszerre kapják meg az indí
tójelet, de a teknősbéka most kicsit jobban rákapcsol. 
Ismét állandó (saját)gyorsulásra állítja űrhajóját, de 
most aB= 1,5 g = 15 m/s2 számértékűre. Ezzel a ver
seny el is dőlt. Akhilleusznak, akárhogyan igyekszik 
is, elvi esélye sincs, hogy utolérje a teknőst. Hogyan 
lehetséges ez?

2. Galaktikus távolságokra -  gumiszalagokkal össze
kapcsolt -  robotűrhajókból álló konvoj szállítja a teher- 
rakományokat a 2. ábra szerinti elrendezésben. Ezeket 
a robotűrhajókat úgy tervezték, hogy tetszőlegesen 
nagy gyorsulást kibírnak, és motorjuk képes is tetszőle
gesen nagy gyorsulású mozgásra bírni őket (gondolat- 
kísérleti). Egyetlen korlátozó tényező van: a konvoj 
első tagja, a 2. ábrán M-mel jelölt „mozdony”-űrhajó 
olyan érzékeny vezérlőegységet szállít, amely „csupán” 
1015 m/s2 gyorsulást bír ki. A konvoj hossza 100 méter. 
Az egyes robotűrhajók mozgását úgy hangolják össze, 
hogy az összekapcsolásukhoz használt gumiszalagok 
útközben még éppen ne feszüljenek meg.

1. ábra. Akhilleusz és a teknősbéka.

A Galaktikus Szállítóvállalat diszpécsere két megle
pő tényt jegyez fel:

1) Ha az AT űrhajó a benne levő vezérlőegység által 
még épp kibírható 1015 m/s2 gyorsulással indul, akkor 
a robotűrhajók közötti gumiszalagok elkerülhetetlenül 
megnyúlnak.

2) 100 helyett 90 méteres konvojt alkalmazva már 
nincsen gond: megoldható, hogy a gumiszalagok la
zák maradjanak. Hogyan lehetséges ez?

3- Egy szállítóvállalat pilótái azt a feladatot kapják, 
hogy egy törékeny anyagból készült „fényévrudat” 
(ami olyan, mint a méterrúd, csak hossza 1 fényév) a 
Tejútrendszerből egy másik galaxisba szállítsák. A 
fényévrúd mentén sűrűn űrhajókat helyeznek el, ame
lyekhez a rudat rögzítik. Az űrhajókba pilóták ülnek, 
és várják az indulást. A megbeszélt indulási időpont
ban egy előzetesen betáplált program szerint az ösz- 
szes űrhajó állandó gyorsulással mozgásba lendül. Az 
űrhajók mozgása gondosan úgy van összehangolva, 
hogy szállítás közben a törékeny fényévrúdban se 
húzó-, se nyomófeszültség ne ébredjen.

A fényévrúd speciális festékkel van bevonva: ez 
induláskor még fehér színű, de az idő múlásával meg
szürkül, majd teljesen befeketedik.

Az űrhajók pilótái -  akik oldalra kinézve ellenőrzik a 
hozzájuk képest álló fényévrúd hozzájuk közel eső da
rabkájának állapotát -  érdekes jelenségre lesznek fi
gyelmesek. Mindegyikük azt tapasztalja, hogy a fény
évrúd nem egyenletesen szürkül. Minden fényévrúd- 
darab menetirány szerinti hátulja világosabb, mint az 
eleje (ahogy a 3■ ábra mutatja), ami azt jelenti, hogy a 
fényévrúd egyes darabjai -  és így a pilóták -  nem azo
nos ütemben öregednek. Hogyan lehetséges ez?

A Dewan-Beran gondolatkísérlet

Mindhárom fenti példa tág értelemben az úgynevezett 
Dewan-Beran gondolatkísérlethez [1] (közismertebb, 
bár kevésbé jogos nevén a „Bell-féle rakétaparado- 
xon”-hoz) kapcsolódik.

A Dewan-Beran gondolatkísérlet így hangzik:
Két teljesen azonos űrhajót d  hosszúságú vékony 

cérnával kötünk össze. Az űrhajók kezdetben állnak a 
K inerciarendszerben, ahogy a 4. ábra mutatja. Egy
szerre elindulnak (az ábrán jobbra), és teljesen azo
nos mozgással felgyorsulnak ^végsebességre.

A „teljesen azonos mozgás” azt jelenti, hogy a gyor
sulási szakaszaik pontosan ugyanakkora sebességnö
vekményekből állnak, és ezekre a sebességnövekmé-

3. ábra. A nem egyenletesen szürkülő fényévrúd.

i * >  r >
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4. ábra. A K inerciarendszerben kezdetben álló űrhajók.

nyekre — akár a K inerciarendszer koordinátaidejét, 
akár az űrhajósok karóráján mutatott sajátidőt néz
zük -  mindig ugyanazokban az időpontokban tesz
nek szert. A két űrhajó világvonalát a K inerciarend
szerbeli Minkowski-diagramon (5. ábra) ábrázolva az 
„azonos mozgások” fogalma még könnyebben érthe
tő: a világvonalak azonos alakú görbék, egymásnak 
pusztán az x-tengely mentén eltolt másai (és kezdeti 
meredekségük végtelen).

Mi történik a cérnával? A cérna két vége pontosan 
ugyanazt a mozgást végzi. Azt várnánk tehát, hogy a 
cérna egésze -  anélkül hogy mechanikai feszültség 
ébredne benne -  háborítatlanul mozog jobbra. Azon
ban ez lehetetlen. Az egyre gyorsabban mozgó cér
na hossza ugyanis csak a K inerciarendszerből nézve 
marad állandó (az 5. ábrán-, például AXBX = A2B2 = 
dj. Ez viszont -  a hosszúságkontrakciót és a cérna 
egyre gyorsuló mozgását figyelembe véve -  azt kell 
hogy jelentse, hogy a cérna sajáthossza folyamato
san nő. Ez természetesen mechanikai feszültségek 
létrejöttével is jár, tehát a cérna előbb-utóbb el
szakad.

A 5. ábra Minkowski-diagramja egyszerű, azonnal 
átlátható módon írja le a jelenséget, amely azonban 
így is bántóan ellentmond az intuíciónknak, hiszen a 
következő mondat igazságát vagyunk kénytelenek 
megemészteni: „Ha egy éppen csak megfeszített cér
na két végét -  a cérna hossza mentén -  pontosan 
ugyanolyan módon gyorsítjuk, a cérna előbb-utóbb 
menthetetlenül elszakad.”

A Dewan-Beran gondolatkísérlet által bemutatott 
jelenségnek nem dinamikai okai vannak. A cérna el
szakadását a hosszúságkontrakció tisztán téridő-geo
metriai effektusa okozza, aminek a newtoni mechani
kában nyoma sincs. A gondolatkísérlet arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a hosszúságkontrakció nem csupán a 
mozgási hossz mérésének módszeréből adódó „illú
zió”, hanem olyan effektus, amelynek nagyon is való
di (fizikai) következményei lehetnek.

6. ábra. A részecske világvonala egy K nyugvó laboratóriumi iner
ciarendszer Minkowski-diagramján.

5- ábra. A két űrhajó világvonala a K inerciarendszerbeli Minkowski- 
diagramon.

Mielőtt a cikk elején szerepelt gondolatkísérletek 
meglepő eredményeinek részletes magyarázatába 
kezdenék, teszek egy olyan feltevést, amely lényege
sen egyszerűsíteni fogja a matematikai részleteket: 
mostantól olyan mozgásokat fogok tekinteni, ame
lyekben az adott tömegpont sajátgyorsulása állandó. 
Az első kérdés: milyen görbe írja le az ilyen részecs
kék világvonalát egy K nyugvó laboratóriumi inercia
rendszer (x, ctj Minkowski-diagramján (6. ábra)?

Állandó sajátgyorsulással mozgó tömegpont

A sajátgyorsulás állandóságát az

a' = — = const. (1)
dt

egyenlet fejezi ki, ahol a' a gyorsulás, u' a sebesség 
és t' az idő. Minden vesszős mennyiség a tömegpont 
pillanatnyi nyugalmi rendszerében értendő (abban a 
K' inerciarendszerben, amely olyan v sebességgel 
mozog a A-hoz képest, hogy O' origója az adott idő
pillanat kis környezetében éppen együtt mozog a 
tömegponttal).

A A és K' közötti Lorentz-féle sebességtranszfor
mációs formula:

u - v 
y u v

.-2
(2)

(Azon esemény szűk környezetében tehát, amelyre az 
(1) egyenletet felírtuk, u= vés u' =0.)

Az (1) egyenletben szereplő deriválást az összetett 
függvény deriválási szabályával felírva:

const. = d u ' du dt 
du d t d t

du
(
1

i.

u vv dt

(3)
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ahol az első tényezőt a (2) egyenlet u szerinti derivá
lásából kaptuk, a harmadikat pedig az idődilatációs 
tényezőből. A (3) egyenletet átrendezve, az u = v ösz- 
szefüggés felhasználásával a gyorsulásdeficitet kifeje
ző alábbi differenciálegyenlethez jutunk:

du
dt

(
= a' 1 (4)

(A gyorsulásdeficit elnevezés abból ered, hogy -  mint 
a (4) egyenlet mutatja -  a tömegpont A- vonatkoztatási 
rendszerben mért gyorsulása kisebb, mint a newtoni 
fizika alapján várt a’.) Az egyenlet közvetlen integrá
lással kapható megoldása (u(t=0) = 0 kezdőfeltétel 
mellett, azaz nyugalomból induló tömegpont esetén):

dx
dt

a t
(5)

1 +

(5)-ből újbóli integrálással megkapható a világvonal 
alakját leíró x(t) függvény:

x  =

Átrendezés után:

c2 a’212 1 + u 1
A c2

a'
+ const.

(6)

(x - const.)2 _ c212 1
(7)

a világvonal alakja tehát hiperbola. A 7. á&ra a (7) 
egyenlettel felírt hiperbolát (illetve annak pozitív a' 
sajátgyorsuláshoz tartozó ágát) ábrázolja.

( 2)2 < 2)c c~
a a

7. ábra. A (7) egyenlettel felírt hiperbola pozitív sajátgyorsuláshoz 
tartozó ága.
pont mozgását leíró hiperbola mindvégig kívül marad 
az üldöző űrhajó t = 0-beli fénykúpján, azon a tarto
mányon, ahová az üldöző valaha is eljuthat.

A jelenség szépségét az adja, hogy az űrhajók véges 
távolságból vesznek üldözőbe egy véges sajátgyorsu
lással mozgó tárgyat, és akármilyen gyorsulással is 
erednek a nyomába, eleve esélytelenek. Ezzel a cikk 
elején szereplő 1. gondolatkísérlet meglepő eredmé
nye is érthetővé válik. A számadatok ellenőrzését az 
olvasóra bízom. (Az a tény, hogy a tömegpont világ
vonala kívül marad a C-ből kiinduló fénykúpon, ter
mészetesen azt is jelenti, hogy még az üldöző űrha
jókból kibocsátott fényjelek sem tudják a tömegpontot 
soha utolérni. Az 1. gondolatkísérletben tehát ha a 
teknősbéka aB = 1,5 g értékűre állítja gyorsulását, 
nemcsak a versenyt sikerül megnyernie, de akkor sem 
lesz semmi baja, ha a frusztrált Akhilleusz esetleg lé
zerfegyverrel lő utána.)

A gyorsulás felső korlátja

Utolérési limit
-  az 1. gondolatkísérlet magyarázata
A (7) egyenlet alapján könnyű belátni, hogy a hiper
bola aszimptotája -  mint a 7. ábra is mutatja -  azon 
fénysugár világvonala, amely átmegy a C eseményen 
(az ábrán a C pont a hiperbola úgynevezett közép
pontja). Más megfogalmazásban az aszimptota nem 
más, mint a C eseménynél jelen levő objektumok jö
vőbeli fénykúpjának jobb oldali „ága”. A C-nél jelen 
levő objektumok tehát -  bár kezdetben véges távol
ságra voltak a tömegpontunktól -  soha nem találkoz
hatnak vele, hiszen világvonaluk — akármennyire is 
(legfeljebb 45°-kal) dől a ci-tengelyhez képest -  soha 
nem metszheti a (7) hiperbolát.

A (7) egyenlet nevezőiben szereplő, hosszúságdi- 
menziójú L = c2/a ' kifejezés ennek megfelelően fon
tos fizikai jelentéssel bír: egyfajta utolérési limitnek 
tekinthető. Ha egy üldöző űrhajó a t = 0 pillanatban 
legalább L távolságra helyezkedett el az álló tömeg
ponttól a negatív x-tengely mentén, akkor a tömeg-

Mozgassuk a Dewan-Beran-kísérlet cérnájának jobb 
oldali végét állandó a ' sajátgyorsulással jobbra. Világ
vonalát a 8. ábra j  jelű hiperbolája mutatja, amelynek 
az egyenlete:

c2t2
( y2 t v

c2 c2
a . a ,

V J) l J)

Mint látható, az egyszerűség kedvéért a hiperbolát 
vízszintes irányban úgy pozícionáltam, hogy az 
aszimptotája átmenjen az origón. Ez a (7) egyenletben 
a const. = 0 választásnak felel meg, vagyis annak, 
hogy a 7. ábra C eseményét (a hiperbola középpont
ját) az origóba helyeztem.

Mekkora gyorsulással kell mozgatnunk a bal oldali 
véget, hogy a cérna mindvégig éppen megfeszített 
maradjon, de ne szakadjon el?

A 8. ábra szaggatottan jelzett t f  világvonala, amely 
a j  világvonal eltolt mása, tehát szintén gyorsulásé 
mozgást ír le, biztosan nem jó: a cérna az ilyen moz-
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8. ábra. A Dewan-Beran-kísérlet cérnája bal és jobb oldali végének 
világvonalai.

gás során elszakad (sajáthossza nő), ezt láttuk már az
5. ábrával kapcsolatban. Hogy a cérna ne szakadjon 
el, a bal oldali végének nem elég ugyanolyan saját
gyorsulással mozognia, mint a jobb oldali végének, 
hanem szaporábban kell a jobb oldali vég után igye
keznie. Ilyen lehetséges mozgásokat mutatnak pél
dául a 8. ábrán a if* és b jelű világvonalak. Melyik 
lesz az ilyen mozgások közül a megfelelő?

Próbáljuk ki azt az a'b állandó sajátgyorsulású moz
gást, amelynek egyenlete

x2 c2t2
( )(2 f Y

c2 c2
a'b a'b\ /

Ez éppen a 8. ábra b-vel jelölt hiperbolája. A (9) 
egyenletet a (7) egyenlettel összevetve látható ugyan
is, hogy ezen eset különlegessége ismét a const. = 0 
választás, amely biztosítja, hogy a /jelű  hiperboláéval 
azonos az aszimptotája. Ez, valamint az a követel
mény, hogy a két hiperbola kezdeti távolsága az 
x-tengely mentén legyen d (a cérna kezdeti hossza), 
egyértelműen meghatározza a'b értékét:

x r x b

amiből

c2 _ c2 ^  
a'j a'b

(10)

1
1 d a ’. 

1 - ; 
c2

(11)

Állítás: ha a bal oldali vég a (11) képletnek megfele
lően gyorsul -  azaz a b jelű világvonalon mozog -, 
akkor a cérna sajáthossza (és így megfeszítettségi 
állapota) mindvégig változatlan marad. Ez az alábbi 
gondolatmenettel látható be.

A b jelű hiperbola nem más, mint a különböző 
jobbra mozgó K'', K" stb. inerciarendszerek x ', x" 
stb. tengelyeinek kalibrálására szolgáló úgynevezett 
kalibrációs hiperbola: ez metszené ki az x ', x"  stb.

tengelyekből azt az osztást, ahová a c2/a'b hosszérté
ket fel kell mérni. (A (9) hiperbolának ez a tulajdon
sága -  amelynek analógiája az euklideszi síkon az 
(x,y) derékszögű koordinátarendszerhez képest el
forgatott ( x ' , / )  tengelyek kalibrálására szolgáló 
kalibrációs kör -  a Minkowski-koordinátákban felírt 
téridő-intervallum invarianciájából, az x 2- c 2t2 = 
x ,2- c 2t'2 = ... = const, összefüggésből következik). 
A b világvonalat követő részecske tehát mozgása so
rán mindvégig ugyanakkora, c2/a'b „téridő-interval- 
lumnyira” van az origó-eseménytől. Ez azt is jelenti, 
hogy a részecske pillanatnyi nyugalmi inerciarend
szereiből végigkövetve a mozgást (egy-egy ilyen 
inerciarendszerben a részecske világvonala a lokális 
időtengely irányába mutat) a részecske mindig az 
adott inerciarendszer x-tengelyének c2/a ’b osztású 
pontjában tartózkodik, és éppen nyugalomban van. 
Hasonló módon a j  világvonalú részecske is mindvé
gig ugyanakkora, c2/a'j „téridő-intervallumnyira” van 
az origó-eseménytől, tehát ő is minden jobbra 
mozgó inerciarendszer x-tengelyének ugyanazon 
jelzésű pontjában (a c2/ a' pontban) tartózkodik -  és 
éppen nyugalomban van! -, amikor az adott inercia
rendszer órái 0-t mutatnak. (Az ilyenkor szokásos 
módon feltettem, hogy az összes inerciarendszer 
origója a kezdő időpillanatban egybeesik.) Ez viszont 
azt jelenti, hogy abban az inerciarendszerben, 
amelyben a bal oldali cérnavég éppen áll, a jobb ol
dali cérnavég is éppen áll. Ilyen értelemben a két 
cérnavég közötti távolság -  ami ez esetben a cérna 
sajáthossza, hiszen abban a rendszerben mért hossz, 
amelyben a cérna végei állnak -  nem változik. A 
cérna nem szakad el, mindvégig ugyanabban a meg
feszítettségi állapotban marad.

Azt a tényt, hogy az egyik cérnavég pillanatnyi nyu
galmi inerciarendszerében a másik cérnavég is mindig 
éppen áll, a 9. ábra illusztrálja. Az ábrán látható -  és 
analitikusan is könnyen megmutatható -, hogy a két 
hiperbola meredeksége, azaz a két cérnavég sebessége 
minden olyan eseménypárban megegyezik, amelyek

9. ábra. Az egyik cérnavég pillanatnyi nyugalmi inerciarendszeré
ben a másik cérna vég mindig éppen áll.
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10. ábra. A bal oldali cérnavég (dimenziótlanná normált) gyorsulá
sa a jobb oldali cérnavég (dimenziótlanná normált) gyorsulásának 
függvényében.

egy-egy adott inerciarendszer x-tengelye mentén a 
kezdő időpillanatban egyidejűleg történnek. A két cér
navég tehát egymáshoz képest nem mozog. Érdemes 
ezt összevetni a tf és j  jelű hiperbolák viselkedésével: 
abban az esetben is kijelenthető, hogy „minden pilla
natban megegyezik a két cérnavég sebessége”, de ott a 
„minden pillanatban” szó a végig nyugvó laboratóriu
mi inerciarendszer egyidejű pillanatait jelenti.

A 8. ábra b és j  jelű hiperboláival -  (8) és (9) 
egyenletek -  megtaláltuk tehát azt a mozgáspárt, 
amelyet a cérna bal és jobb oldali végének követnie 
kell, hogy a cérna mindvégig éppen megfeszített le
gyen, de ne szakadjon el. (Természetesen a cérna 
közbülső pontjainak is a megfelelő, egymástól eltérő 
gyorsulású mozgást kell végezniük. Világvonaluk a 8. 
ábrán olyan, b és j  között elhelyezkedő hiperbolase
reget adna, amelyek középpontja az origóban van, és 
közös aszimptotájuk a 45°-os egyenes.) A fenti szá
molás -  bár korrekt -  azzal a zavarba ejtő következ
ménnyel jár tehát, hogy a cérna állandó sajáthosszá
nak biztosításához a bal oldali végnek jobban (na
gyobb gyorsítóteljesítménnyel) kell igyekeznie, mint a 
jobb oldali végnek. Ami még zavarbaejtőbb: a jobb 
oldali cérnavég adott gyorsulású mozgása mellett mi
nél hosszabb a cérna, annál nagyobb gyorsulással 
kell a bal oldali végnek igyekeznie, hogy a szakadást 
elkerülje. Felmerül tehát a kérdés: a cérna hosszát 
növelve nem jutunk-e el előbb-utóbb valamilyen elvi 
korláthoz, vagyis olyan cérnahosszhoz, amikor a bal

oldali cérnavégnek semmilyen mozgása nem tudja a 
szakadást megakadályozni? Vagy: adott cérnahosszú
ság mellett a jobb oldali vég sajátgyorsulását növelve 
nem jutunk-e el előbb-utóbb valamilyen elvi korlát
hoz, vagyis olyan sajátgyorsuláshoz, amikor a bal 
oldali végnek semmilyen mozgása nem tudja a cérna 
szakadását megakadályozni?

A választ (de igen, vannak ilyen elvi korlátok!) a 
(11) összefüggésből kiindulva kaphatjuk meg. Sejthe
tő, hogy a képlet jobb oldalán szereplő, gyorsulás 
dimenziójú c2/d  mennyiségnek fontos fizikai tartalma 
lesz. Vezessük be rá az a 'rmx jelölést (mindjárt kide
rül, miért) és a segítségével normáljuk az a'b és a'j 
gyorsulásokat. A (ll)-ből így az alábbi dimenziótlan 
egyenletre jutunk:

/max a
j  max

j  max

( 12)

A bal oldali cérnavég (dimenziótlanná normált) 
gyorsulását a jobb oldali cérnavég (dimenziótlanná 
normált) gyorsulásának függvényében a 10. ábra 
mutatja. A (12) egyenletből és a 10. ábrából világossá 
válik az a'max konstans jelentése: ahogy a jobb oldali 
cérnavég gyorsulása megközelíti a'nrix-ot, a bal oldali 
cérnavég gyorsulásának végtelenhez kell tartania, 
hogy a cérna azonos megfeszítettségi állapotban ma
radhasson. Az

£_
d ’

(13)

tehát azt a kritikus sajátgyorsulást adja meg, amelyet 
nem érhet el egy adott d hosszúságú, jobb felé mozgó 
objektum jobb oldali végének mozgása, ha azt akarjuk, 
hogy az objektum (ténylegesen, fizikailag) ne nyúljon 
meg (vagy szakadjon el). Ha a jobb oldali vég a 'max-ot 
elérő vagy meghaladó sajátgyorsulással mozog, akkor a 
bal oldali végnek még végtelen sajátgyorsulás sem elég 
ahhoz, hogy „lépést tartson” vele (hogy az objektum 
sajáthosszát változatlan értéken tartsa).

Irodalom
1. E. Dewan, M. Beran: Note on stress effects due to relativistic 

contraction. Am.J. Phys. 27(1959) 517.

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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KAROLYHAZY FRIGYES, 1929-2012

Tisztelt Gyászoló Család!1 
Tisztelt Gyászolók!

Az ember feljő, lelke fényfolyam,
A nagy mindenség benne tükrözik.

Kiirthatatlan vággyal, a mig él,
Tűr és tűnődik, tudni, tenni tör;

Károlyházy Frigyesre, különösen ráillenek Vörösmarty 
Mihály sorai. Tudós emberként egész életében a min
ket körülvevő világ jobb megértésén tűnődött, tudni 
szerette volna hogyan működik, tanárként pedig so
kat tett azért, hogy a tudást másoknak is továbbadja.

1929-ben született, így mindössze 3 évvel volt fia
talabb a kvantummechanikánál, annál a kvantumme
chanikánál, amit könyve címében Igaz varázslatnak 
nevezett és aminek jobb megértésének és megérte
tésének szentelte egész életét. Habár briliáns mate
matikai képességekkel rendelkezett, a kvantum- 
mechanika tanításában többet szeretett volna, mint a 
formális matematikai megértés. Próbálta azt a mate
matikában kevésbé jártas ember számára is érthető 
módon, szemléletesen is elmagyarázni. Mindazok, 
akiknek szerencséjük volt legendás előadásait hall
gatni, jól emlékeznek arra, ahogyan lerajzolja a táb
lára a hullámfüggvény időbeli változását és elmagya
rázza azokat a hétköznapi tapasztalatunknak gyakran 
ellentmondó jelenségeket, amiket az elektron meg 
tud „csinálni”.

Kutatómunkáját is a kvantummechanika és a gravi
táció jobb megértésének szentelte. A kvantummecha
nika egy -  annak megszületésétől fogva -  sokat vita
tott kérdése a mérésre vonatkozó elv, amely azt mond
ja ki, hogy a mérés során a hullámfüggvény véletlen
szerűen „beugrik” a mérőberendezés egyik sajátállapo
tába. Ezt a problémát Ő a kvantummechanika és a 
gravitáció egyesítésével kívánta tárgyalni és feloldani. 
Erről írta nagydoktori disszertációját is. Munkája több 
világhírű kutató: Feynman, Wigner, Penrose figyelmét 
keltette fel. A kérdéskör mind a mai napig megoldat
lan. Károlyházy Frigyes több mint 40 évvel ezelőtt e 
témában íródott cikke újra érdeklődést vált ki.

Az egyetemi hallgatók mellett külön gondot fordí
tott a középiskolásokkal való foglalkozásra is. Hosz- 
szú időn keresztül vett részt a KöMaL szerkesztésé
ben és az Eötvös fizikaverseny feladatainak kitűzé
sében. És milyen feladatok voltak ezek! Ha valaki ol
vasta őket, gyakran ez volt az első benyomása: atya 
ég, hogy is van ez? A feladatok igazán helyes megol
dását talán csak Ő tudta, de mindig bízott benne, lesz 
olyan gyerek, aki rájön, mire is gondolt és ebben 
nem is csalatkozott.

1 Elhangzott 2012. július 24-én a Farkasréti temetőben.

Tankönyveit nívódíjjal jutalmazták, tanári munkáját 
az oktatási miniszter Apáczai Csere János díjjal (1993), 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Felsőoktatási Díjjal 
(2006), tudományos munkásságát a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Eötvös József koszorúval (1997) is
merte el. Halála előtt nem sokkal a II. kerület emlék
éremmel tüntette ki.

„Istennek örökké él minden teremtmény” énekel
jük. Az öröklét földi megtestesüléseként az a különle
ges gondolkozás, ami Károlyházy Frigyes sajátja volt, 
ott él tovább azon tanárkollégák szavaiban, akik fizi
kát tanítanak a gyerekeknek, vagy azon kutató mun
katársak gondolataiban, akik a fiatal kollégák munká
jában segédkeznek.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Inté
zet minden munkatársa nevében búcsúzom. Frici, em
lékedet szeretettel megőrizzük.

Groma István

Kedves Frici!1

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevében búcsúzom 
Tőled.

Személyedben jól ismert és nagy hatású tagját ve
szítette el a magyar fizikusok közössége. A Károly
házy Frigyes név fogalom nagyon sok fizikus és fizi
katanár számára.

Ismert az a tudományos eredményed, amire ma
napság Károlyházy-féle bizonytalansági reláció néven 
hivatkozik a szakirodalom. Én most az oktatásban, a 
tehetséggondozásban és az ismeretterjesztésben be
töltött kiemelkedő szerepedet szeretném méltatni.

Mindig szíveden viselted a fizikaoktatás kérdését, 
az általános iskolástól kezdve, a középiskoláson át, az 
egyetemi oktatásig. Alkotó módon, a hivatástudat által 
vezérelve dolgoztál az oktatás javításán. Nevedhez fű
ződik egy kiváló, alternatív tankönyvsorozat az álta
lános iskolások számára.

Sokféle tanulmányi versenyen az általad kitűzött 
feladatok külön kategóriát jelentettek, és ez nagyon 
fog hiányozni a jövőben. Feladataid megoldásához 
mindig a fizikai lényeg felismerésére volt szükség, 
akár a Mikola-versenyről vagy a Károly Iréneusz ver
senyről, a KöMaL pontversenyéről vagy az Eötvös- 
versenyről volt szó. Külön kiemelendő, hogy az Eöt- 
vös-verseny versenybizottságának elismerten leginno
vatívabb tagja voltál -  majdnem negyven éven át!

Mindezek alapján jogosan kaptad meg az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat Felsőoktatási Díját 2006-ban. 
Nem ez volt az egyetlen díjad, hiszen tankönyveidet 
nívódíjjal jutalmazták, továbbá megkaptad a miniszté
riumi Apáczai Csere János díjat, az MTA Fizikai díját 
és az MTA Eötvös József koszorúját is.

Reguláris egyetemi előadásaid mellett legendásak 
voltak ismeretterjesztő előadásaid, írásaid. Közülük
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csak néhányat emelek ki: a Fizikai Szemlében vagy a 
Természet Világában megjelent cikkeidet, vagy az is
meretterjesztő irodalom egyik remekművét, az Igaz 
varázslat című könyvedet. Azután emlékszem egyik 
szellemes ábrádra, amivel az 1983-as Fizikus Diákköri 
Nyári Iskola nyitó előadását illusztráltad.

Még a legutóbbi időkben is ugyanolyan fiatalos hév
vel tartottad előadásaidat, mint a több évtizeddel ez
előtti TIT rendezvényeken, vagy a Fizikai Társulat, il
letve a KöMaL által szervezett különböző Ankétokon.

Hogy csak a legutolsó nagy si
kerű előadásaidat említsem: az 50.
Fizikatanári Ankéton, Szegeden 
beszéltél a fizika tanításáról, és 
erről egy remek cikket írtál a Fizi
kai Szemlében, A z öcskös felesége 
címmel. Vagy egy másik előadá
sod Tündérkert -  egy kis időtöltés 
a téridőn címmel az egyik Szkep
tikus konferencián. Szerencsére 
ez utóbbiról készült videófelvétel 
megtekinthető az interneten.

Végül, szeretnélek nemcsak 
mint az ELFT főtitkára búcsúztat
ni, hanem szabad legyen néhány 
személyes tartalmú mondatot is 
szólnom. Te azon néhány ember 
egyike voltál, akiknek hatására a 
fizikusi hivatást választottam 
életpályámul. Még gimnazista 
koromban jártam a kvantumme
chanikáról szóló TIT előadás- 
sorozatodra. Lenyűgözött szuggesztív előadásmódod. 
Borzongató, helyenként katartikus élmény volt átélni, 
ahogyan mély és kristálytiszta gondolataid átjárták az 
agyamat. Később a Természet Világában a 70-es 
években a téridőről megjelent több részes írásod tett 
rám óriási hatást, amit tovább erősített az egyetemen 
erről a témáról tartott spécid meghallgatása. A téridő 
geometriájának olyan tárgyalásával, ahogyan Te ke
zelted, sehol máshol nem találkoztam az irodalom
ban. Ez a koordinátáktól független leírás az egyik leg
szebb gondolatmenet, amit valaha is hallottam.

Kedves Frici! A magam és fizikus kollégáim nevé
ben is: köszönöm/köszönjük mindazt, amit Tőled ta
nulhattam/tanulhattunk.

„Akik az igazságra oktatnak sokakat, Ragyogni fog
nak örökkön-örökké, Miként a csillagok.” E gondolat 
jegyében búcsúzom Tőled az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat nevében. Emlékedet megőrizzük.

Kürti Jenő

Életének 83-ik évében, 2012. július 2-án elhunyt Ká- 
rolyházy Frigyes, az ELTE Elméleti Fizikai Tanszéké
nek nyugalmazott egyetemi tanára.

A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. 
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
folytatta matematika-fizika tanári, majd fizikus sza

kon. Diplomája megszerzése után az egyetem Elmé
leti Fizikai Tanszékére került. 1963-ban egy évet töl
tött az Egyesült Államokban, a North Carolina Univer- 
sityn, itt már a kvantumelmélet és az általános relati
vitás összekapcsolásán dolgozott, ami mindvégig ku
tatói munkásságának középpontjában állt. A Nuovo 
Cimentóban 1966-ban megjelent cikkében a Min- 
kowski-téridő minimálisan detektálható tartományára 
adott korlát Károlyházy-féle bizonytalansági reláció
ként vált ismertté az irodalomban. Ez a cikke, amely 

akadémiai doktori disszertációjá
nak alapját képezte, több hivat
kozást kapott, a legutóbbi -  kínai 
szerzők dolgozata -  ez év már
ciusában a kozmológiai sötét 
energiára vonatkozó következte
téseket vont le belőle. 1972-ben 
lett egyetemi tanár. Az 1996-97- 
es tanévben a Budapest Kollégi
umban egy kis csoport vezetője
ként folytatta kutatásait, sikeres 
konferenciát szervezett a kvan
tummechanika legújabb eredmé
nyeiről. Előadása, amelyben arról 
beszélt, hogy a testek hullám- 
függvényének véletlenszerű re
dukciója anomális Brown-moz- 
gást okozhat, komoly érdeklő
dést váltott ki. Sokáig bízott ab
ban, hogy a gravitációs hullá
mokra vadászó kísérletek ezt a 
jelenséget is kimutathatják.

Nagyon tudott és szeretett tanítani. Nem bíbelődött 
a hosszú levezetésekkel, gondolkodni tanított. Tőle 
tanultuk meg, hogy a speciális relativitáselméletben a 
Minkowski-síkon, a téridőben bolyongva mennyi ér
dekességgel találkozhatunk, milyen könnyen megért
hetjük e látszólag bonyolult elméletet. Az érdeklődő 
ma is megtekintheti az interneten Tündérkert -  egy 
kis időtöltés a téridőn című előadását. Ő magyarázta 
el nekünk a kvantummechanika kétréses interferen
cia-kísérletét, ami világossá teszi a részecske -  hullám 
kettős természetet. És nem csak egyetemi szinten tu
dott tanítani. Nívódíjjal jutalmazott tankönyvsorozatot 
készített fizikából az általános iskolásoknak, járta az 
országot, hogy felkészítse a tanárokat az újszerű taní
tási módszerekre. Hosszú évtizedeken keresztül tagja 
volt az érettségizettek számára rendezett Eötvös-ver- 
seny feladatkitűző bizottságának. Szinte minden év
ben tudott adni olyan feladatot, amely eldönthette, 
kik lesznek a verseny díjazottjai.

1993-ban Apáczai Csere János díjjal, 1997-ben ki
emelkedő tudományos életművéért a Magyar Tudo
mányos Akadémia Eötvös József Koszorújával tüntet
ték ki. Halála előtt a II. Kerületi Önkormányzat em
lékérmet adományozott neki.

Csodálatos könyve az Igaz varázslata kvantumme
chanikát magyarázza el úgy, hogy megértéséhez elvi
leg csak a négy matematikai alapműveletre van szük
ség, gyakorlatilag azonban nagyon mély és kitartó
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gondolkodásra. A bevezetés mottójául Szabó Lőrinc 
Dsuang Dszi álma című versének utolsó versszakát 
választotta:

és most már azt hiszem, hogy nincs igazság, 
már azt, hogy minden kép és költemény, 
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét, 
a lepke őt és mindhármunkat én.

Ilyen a kvantummechanika. Álmodj tovább békében 
Tanár Úr, kedves Frigyes!

Gálfi László

Emlékezés a fizikatanárok tanárára

Gyászol a fizikatanár-társadalom. Meghalt Károlyházy 
Frigyes, aki mindig szívesen segített bárkinek, bármi
lyen oktatással kapcsolatos probléma megoldásában. 
Olyan tudós volt, aki nem csak megérteni akarta a 
természetet, de számára egész életében az is fontos 
volt, hogy mások is értsék. Tanszéki szobája mindig 
nyitva állt a tőle segítséget kérők előtt.

Magam először 1972-ben, Kőszegen hallgattam őt 
egy Marx György által szervezett nyári iskolán, ahol 
A kvantummechanika alapfogalmainak szemlélteté
séről címmel tartott két részes előadást. Ezen és a ké
sőbbi nyári iskolákon is az egyik legnagyobb érdek
lődéssel várt előadás az övé volt. Frici adott ötlete
ket, hogyan lehetne a 12. évfolyamon a kvantumme
chanika, a mikrovilág jelenségeit elképzelhetővé 
tenni a diákok számára. Ő próbálta meg „aprópénzre 
váltani” a mások által megfogalmazott, fennkölt -  és 
ugyanakkor elvont -  gondolatokat. Ő magyarázta fá
radhatatlanul, mit gondoljunk és taníthatunk mi, ta
nárok az alagúteffektusról, a hullámcsomagokról, a 
kettős résen áthaladva interferenciát adó elektronok
ról és fotonokról.

Én biztosan sokkal felületesebben tudtam volna 
tanítani ezeket a témákat, ha Frici nem korrepetál 
tanóráim előtt. Türelmesen magyarázott, legtöbbször 
este, telefonon át. Ezekért az órákig tartó telefonos 
segítségekért életem végéig hálás leszek neki.

Károlyházy professzor úr sokat tett a tanárok to
vábbképzéséért. 1972 óta segítette -  rémes ez a múlt 
idő! -  a modern természettudományos oktatás szem
léletének kialakítását.

1973-ban a tatai nyári iskolán Mennyit hazudha
tunk lelkiismeretfurdalás nélkül, 1975-ben Sárospa
takon A természettudományi tárgyak tanításának 
egybehangolásáról, 1977-ben Győrben a Konfigurá
ciós tér címmel, 1978-ban Jászberényben az Entró
pia és élet, Fonyódon a fizika oktatásával foglalkozó
IV. Dunaszemináriumon Quantum mechanics for  
material science in school című előadásával segített 
megtalálni azokat a módokat, amelyekkel az érett
ségi előtt álló diákoknak képet adhatunk a szubato- 
mi világról.

Ezekben az években a középiskolai ankétok szer
vező bizottsága is többször kérte fel őt előadások

tartására. 1973-ban Veszprémben Osztható-e az elekt
romágneses tér, 1976-ban Zalaegerszegen Nem tudja 
azt senki fia, mitől nő az entrópia, 1977-ben Szolno
kon Fotonok és koherencia, 1980-ban Tudnak-e az 
erővonalak mozogni?, 1986-ban Győrben Anyaghul
lámok címmel tartott előadást.

A fenti, egyáltalán nem teljes lista alapján látszik, 
hogy -  a hagyományos tananyag fogalmainak tisztá
zásától a modern fizika fogalmainak középiskolai 
bevezetéséig -  az iskolai tanítás során előkerülő, szin
te valamennyi témáról tartott előadást.

Az általános iskolai ankétoknak -  az ELFT Általá
nos Iskolai Oktatási Szakcsoportjának megalakulása 
óta -  csaknem minden évben előadója volt. Az elsőn, 
1977-ben Nyíregyházán, az energiáról tartott nagy 
sikerű előadást. Azután, az akkori iskolarendszerben 
teljesen újszerű, úgynevezett párhuzamos tanköny
veink megjelenése idején a tankönyv felépítéséről és 
a tanterv legproblémásabb fogalmairól beszélt a ta
nároknak.

1981-ben Egerben A 6. osztályos új párhuzamos 
tankönyv felépítése, az energia fogalma és tanítása 
címmel, 1982-ben Kaposváron Az anyag korpuszku
láris szerkezete az általános iskolai fizikában, 1985- 
ben Szekszárdon Anyaghullámok, 1986-ban Sopron
ban Különösen nehéz fizikai fogalmak kialakulása, 
1987-ben Békéscsabán A párhuzamos 7. osztályos 
tankönyv elektromosságtani részének felépítése, 1988- 
ban Debrecenben A 8. osztályos párhuzamos tan
könyv felépítésével ismertette meg a tanárokat.

Az általános iskolai fizikatanítás jobbításának szán
dékától indíttatva az éppen aktuális szakmai kérdé
sek elméleti hátterének bemutatásával segítette az 
Általános Iskolai Ankétokon résztvevő fizikatanárok 
munkáját. 1989-ben Vácott a Kulcsfontosságú kísérle
tek a fizikában, 1993-ban Mosonmagyaróváron A 
csábítás trükkje, 1999-ben Zamárdiban az Élővilág a 
fizikában, 2001-ben Veszprémben Ki lepétfog, lopva 
járjon, 2002-ben A kerettanterv és a fizikatanítás 
című előadásaival segítette a hallgatóság látókörének 
bővítését, felső fokú tanulmányaik aktivizálását, mo
dernizálást.

Előadásai az ankétok várva várt eseményei voltak. 
Jó hangulatú, közvetlen, szellemes rajzokkal illusztrált 
magyarázatai még hónapok múlva is beszédtémája 
volt a tanári közösségeknek. Sokat tett a fizika nehéz, 
elvont fogalmainak tisztázása, és az alapfokú tanítás 
sikeressé tétele érdekében. Elméleti fizikusként sem 
sajnálta az időt annak kigondolásától, hogyan lehetne 
ezeket minél egyszerűbben, szakmailag mégis ponto
san tanítani.

A közoktatás érdekében végzett legmaradandóbb, 
és a szó szoros értelmében vett kézzel fogható mun
kái az általános iskolák 6., 7. és 8. évfolyamai számá
ra készített tankönyvei. A könyvek elkészítésében 
természetesen mi, tanárok is részt vettünk, de az ér
demi munka Károlyházy Fricié. Életéből évtizedeket 
vett el e könyvek létrehozása, illetve -  az évek múlá
sával és az óratervek változásával — átírása az újabb 
kiadások számára.
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A könyvsorozat elkészítésére az akkori minisztertől 
kaptuk a felkérést. Az 1978-as tantervi reform radiká
lisan változtatta meg az addig érvényben lévő tanítási 
gyakorlatot, nevezetesen, hogy az általános iskolai 
fizikaórákon elsősorban a mindennapi életben tapasz
talható jelenségekre kell a tanulók életkori sajátossá
gait figyelembe vevő magyarázatot adni. Addig első 
sorban a „mi történik?” és a „milyen?” kérdésekre pró
báltunk tudományosan elfogadható válaszokat adni a 
gyerekek számára.

Az új tanterv azonban azzal kívánta a tudományos
ságot fokozni, hogy a jelenségek bemutatása mellett 
minden esetben ki kellett térni azok kölcsönhatás jelle
gére is. Ez sok, nem várt nehézséget okozott még az 
olyan egyszerű, hétköznapi jelenségek esetében is, 
mint egy alma földre esése. Bár világos, hogy a köl
csönhatásban résztvevő egyik test az alma, de mi a 
másik?! Erre és ehhez hasonló kérdésekre kellett a 12 
évesek számára elfogadható és fizikailag korrekt vá
laszt találni. A „Föld” nem jó válasz a kérdésre, mert 
mindenki látja, hogy a Föld esés közben nem ér hozzá 
az almához. Márpedig kölcsönhatás csak két olyan test 
között jöhet létre, amelyek érintkeznek egymással. A 
távolhatást túlhaladott elméletnek nyilvánította az ak
kori oktatásirányítás, nem korszerű, tehát nem fogad
ható el magyarázatként -  mondta a „szakma” annak 
idején. Ebben az esetben a gravitációs mezőt kellett az 
almával kölcsönható testként megjelölni... (Elképzelhe
tőek a 12 éves gyerekarcok ennek hallatán?!)

A tanterv másik alapvető elvárása volt annak be
mutatása, hogy a kölcsönhatások közben energiavál
tozások is történnek. Méghozzá úgy, hogy az egyik 
testé csökken, a másiké pedig nő. Sőt: a csökkenés 
éppen akkora, mint a növekedés! Vagyis: nem csak 
kvalitatív megállapítással kell élni, hanem az energiát 
mérhető mennyiséggé kell tenni (a 6. osztályban!), 
hiszen máskülönben a megmaradást minek alapján 
lehetne kimondani? És akkor még hátra volt annak 
megválaszolása, hogy az alma esésekor minek csök
ken az energiája és minek nő?

Ez tipikusan Károlyházy Fricinek való probléma 
volt. Mi tanárok, nem tudtunk erre -  a 12 évesek által 
elfogadható -  magyarázatot adni. Mi csak azt tudtuk, 
amit annak idején az egyetemen tanultunk, ami ugyan 
elmondható a 6. osztályban is, de elég kicsi az esélye, 
hogy lesz, aki azt megérti. Arra pedig, hogy ilyen ma
gyarázatok után egy gyerek beleszeret a fizikába, még 
kisebb volt az esély.

De volt még más is. A jelenségek makroszkopikus 
bemutatása, megfigyeltetése mellett mikroszkopikus 
szinten is magyarázatot kellett adni rájuk. Ez azért 
okozott nehézséget, mert a látható, érzékelhető jelen
ségekre a nem érzékelhető világban kellett magyará
zatot találni -  a 12 évesek számára. Erre az elvont 
gondolkodásra pedig nem minden gyerek képes még 
12 évesen, sőt, általában nem is érdeklik őket az ilyen 
kérdések. Figyelmük addig terjed, amíg valami érzé
kelhető változás tapasztalható: például melegítés ha
tására bizonyos anyagok színe megváltozik; a melegí
tett jód kristályokból fantasztikus lila „köd” keletke

zik, amiből lehűlés után pedig csodás, csillogó kristá
lyok csapódnak ki az edényt záró óraüvegre. Rá tud
nak csodálkozni a színkép színeire, érdekesnek talál
ják, hogy van olyan folyadék, amelyben az a gyertya, 
amely a vízben úszik, lemerül, hogy a nehéz vasgolyó 
úszik a higanyban, lelkesen készítenek Cartesius-bú- 
várt stb. stb. De, hogy mit csinálnak közben az anyag 
részecskéi, már nem izgalmas e korosztálynak.

E problémák megoldásához is Károlyházy Frici 
szakmai ismeretei, lelkiismerete és zsenialitása kellett. 
Azért, hogy lássa a gyerekek reakcióit a felvetett 
problémákra, hogy megtapasztalja, meddig terjed az 
elvont magyarázatokat befogadó képességük, a Tanár 
Úr sokat járt hospitálni iskolákba. Figyelte a gyerekek 
reakcióit a kísérleti tananyagra. Soha nem írt le a tan
könyvben semmi olyat, aminek taníthatóságáról elő
zőleg nem győződött meg. Csak kipróbált kísérleteket 
írtunk bele a könyvekbe, amelyeket szellemes illuszt
rációival tett érdekessé, egyedivé, a gyerekek és min
den olvasójának figyelmét felhívóvá. Segítette a tan
anyag eredményes elsajátítását a sok eredeti, gondol
kodást igénylő, de a tananyag alapján megoldható 
tankönyvi feladat is.

A sok munka egyik legértékesebb eredménye a 
gyerekektől kapott Tetszés díj volt. A Tankönyvesek 
Országos Szövetsége versenyeztette minden évben az 
összes, adott évben forgalomban lévő tankönyvet. Az 
elektromosságtannal foglalkozó 8. osztály számára 
készített könyvünket értékelték így a diákok a ’90-es 
évek végén.

Az Akadémia doktora, elméleti fizikus létére több 
évtizedet áldozott életéből a közoktatás jobbítására, 
csak mert lelkiismerete nem engedte, hogy a gyere
keknek és tanáraiknak olyasmikkel kelljen küzde
niük, amelyekre nem találják a megoldást. Flogy segít
sen nekik tudásával, emberségével.

Nagyon fog hiányozni!
Csákány Judit

Károlyházy Frigyes írásai a Fizikai Szemlében2

A foton — 1953/88 
Űr és órák — 1959/80 
A téridő szerkezete — 1960/269 
Niels Bohr, 1895-1962 — 1963/3
Van-e az elektromágneses potenciáloknak abszolút jelentése? —

1963/54
A Mach-elv az általános relativitáselméletben — 1964/18 
A térelméleti módszer a részecskefizikában — 1967/161 
A kozmológia általános relativitáselméleti alapjai — 1971/12 
Tóth Eszter: Kvantummechanika középiskolásoknak (könyvismerte

tés) — 1973/32
A kvantummechanika alapfogalmainak elfogadtatása — 1974/243
Az energia eloszlása — 1976/471
A teljesség igézete — 1979/214
Gravitációs, de nem mező: mi az? — 1979/88
Száz éve halt meg James Clerk Maxwell — 1979/443
Máthé János — 1983/24
Rendetlenség a rend lelke — 1984/401
Bay Zoltán: Az élet erősebb (könyvismertetés) — 1991/148
Hungarae gentis decus — 1998/397
Az öcskös felesége — 2007/367

2 Összeállította Kármán Tamás.
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A KVANTUMMECHANIKA KÁROLYHÁZY-MODELLJE
Frenkel Andor

MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet

A fizikában két olyan elmélet van, amely minden anyagi 
folyamatot érint: az általános relativitáselmélet és a kvan
tummechanika. Furcsa módon ez a két elmélet nem vesz 
tudomást egymásról. A kvantummechanikában nem ve
szik figyelembe az általános relativitáselméletet, és az ál
talános relativitáselmélet nem építi be a téridő geomet
riai szerkezetébe a testek helyzetének és sebességének 
kvantummechanikai határozatlanságát. Ezek a tudomá
sul nem vételek annyiban jogosak, hogy mindkét elmé
let így is igen nagy pontossággal írja le a maga területét. 
Következésképpen egymásra hatásuk csak igen kis 
mennyiségi változásokat eredményezhet.

A fentiektől látszólag független probléma, hogy a 
kvantummechanika szerint bármely szabad fizikai 
rendszer tömegközéppontjának térbeli helyzete egyre 
határozatlanabbá válik a kvantummechanikai hullám- 
függvény korlátlan szétfolyásának megfelelően. Már
pedig a tapasztalat szerint míg a mikrorészecskék 
helyhatározatlansága lehet makroszkopikus méretű 
(ez történik a neutronnal a neutron-interferométer- 
ben), egy makroszkopikus test tömegközéppontjának 
térbeli helyzete mindig jól lokalizált, ellentétben a 
hullámfüggvény szétfolyásának korlátlan voltával.

Valószínűleg Károlyházy Frigyes volt az első, aki 
megmutatta, hogyan lehet az általános relativitáselmé
letet és a kvantummechanikát úgy kombinálni, hogy 
egyúttal határ szabassék a hullámfüggvény szétfolyá
sának [1, 2],

A téridő-szerkezet minimális határozatlansága

Az általános relativitáselmélet és a kvantummechani
ka néhány alapvető összefüggésére, többek között a 
Schwarzschild-sugár képletére és Heisenberg határo
zatlansági relációjára támaszkodva Károlyházy megál
lapította [1, 2], hogy az einsteini téridő szerkezetének 
van egy minimális határozatlansága, amelyet a

A 7 = 7̂ /3 T'! i (1)

képlet fejez ki.1 (l)-ben T egy időintervallum hossza, 
ATa 7-hez. tartozó minimális határozatlanság és

jelöl. Az általános relativitáselmélet és a kvantumme
chanika egyesített elméletének hiányában nincs mód 
a Yés A Yközötti pontos összefüggés megállapítására.

Károlyházy A 77s képletének megjelenése előtt el
terjedt volt az a nézet, hogy egy T intervallum mini
mális határozatlansága mindig maga a parányi Planck- 
idő. (1) szerint ez nem így van, AT  sokkal nagyobb is 
lehet TP-nél. Például T~ 1 s esetén

A T = 1CT29 s, (3)

ami még mindig igen kis érték, de 15 nagyságrenddel 
nagyobb a Planck-időnél. Megjegyzendő, hogy TP-nél 
kisebb T időintervallumokra magának a téridőnek a 
fogalma kérdéses, így (1) csak Tj.-nél nagyobb időkre 
alkalmazandó.

Mivel (l)-ben nem szerepel semmilyen partikuláris 
objektum adata, a képlet magának a téridőnek a szer
kezetére vonatkozó relációnak tekinthető.

A hullámfüggvény relatív fázisainak 
határozatlansága. Mikrorészecske és szilárd 
test koherenciacellája és a c cellahossza

A téridő szerkezet (l)-es határozatlansága határozat
lanságokat indukál bármely fizikai rendszer kvantum- 
mechanikai hullámfüggvényében. Ezek a határozat
lanságok elsősorban a hullámfüggvény relatív fázisai
ban jelentkeznek, és annál nagyobbak, minél na
gyobb tömegű a vizsgált rendszer, adott rendszeren 
belül pedig annál nagyobbak, minél távolabbi pontok 
közötti relatív fázisról van szó.

Mikrorészecskék koherenciacellája és cellahossza
m tömegű mikrorészecske esetén a relatív fázis Aó 
határozatlanságára a tér x  és x '  pontjai között

m/3
A = Z2/3 —  (4)

m

adódik, ahol

Tn Gb
\| c5

= 5,3 • 10 44 s (2)

a Planck-idő. G = 6,7-lO-8 cm3 -g"1 -s-2 a newtoni 
gravitációs állandó, h = 1,1 -10~27 erg-s a redukált 
Planck-állandó, c = 3 ‘1010 cm/s a fénysebesség. (1)- 
ben és a továbbiakban , nagyságrendi egyenlőséget

1 Matematikai képleteink nem [l]-hez és [2]-höz, hanem 131-hoz 
állnak közel.

a = |ar - x '  |

a két pont távolsága,

Lm
h

c m

(5)

(6)

az m tömeghez tartozó Compton-hullámhossz, és

Lp = cTp = 1,06 -lO’33 cm (7)
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a Planck-hossz. Látjuk, hogy monoton növekszik 
az a távolsággal. A. csak a = 0 esetén zérus, bármi
lyen kis a -ra Â  > 0, a hullámfüggvény koherenciája 
mikrorészecskék esetében sem tökéletes. Mikor A0 
eléri a Jt értéket, a relatív fázis teljesen határozatlanná 
válik, a koherencia az ennek megfelelő x , x ’ pontpá
rok között elvész. Jelöljük az ehhez tartozó a értéket 
ac-ve 1:

,1/3

A 4( öc)  -  L ^ - ^ -  = ti «  1, (8)

ahonnét ([1, 2, 3])
I  V
z

V )

L . (9)

Egy ac átmérőjű tartományon (egy „koherenciacel
lán”) belül a koherencia részlegesen fennáll, de egy
mástól öc-nél, a „cellahossznál” nagyobb távolságokra 
lévő pontok között elvész.

Nézzük meg ac tipikus értékeit. Elektronra ZjjJ = 
3,9 '10"n cm, amivel (9)-ből

a f ~ 1035 cm (10)

adódik, míg neutronra Z“  = 2,1 -10"14 cm-rel

a"e = 1025 cm. (11)

Mikrorészecskékre ac nagyobb, mint a Galaxisunk 
1021 cm-es átmérője. Egy mikrorészecske hullámfügg
vénye a valóságban csak a koherenciacella igen kis tar
tományára terjed ki, így Â -je sokkal kisebb mint n, a 
koherencia majdnem tökéletes. Ennek fényében nem 
csoda, hogy a neutron hullámfüggvénye koherensnek 
bizonyul a neutron-interferométerben, és ez akkor is 
így lenne, ha a jelenlegi közel 1 méter helyett az inter- 
ferométer mérete mondjuk 100 kilométer lenne.

Szilárd testek koherenciacellája és cellahossza
M tömegű, R sugarú homogén szilárd test esetén a 
jelölje a test tömegközéppontjának (tkp) két helyzete 
közötti távolságot:

a = * tkp -X tkp I (12)

A relatív fázisok viselkedésének vizsgálata azt adja, 
hogy határozatlanságuk most is monoton növekszik 
a-val, és a koherencia akkor vész el, mikor a eléri az 
alábbi ac értéket [1, 2, 31:

( V

1 ̂ ha a c * 2 R, (13a)

2 R Y 3
j /W’ ha a c £ 2 R. (13b)

Vegyük észre, hogy ac mikrorészecskékre vonatko
zó (9) képlete egyezik az ac> 2R tartományban érvé
nyes (13a) képlettel Cm és M mindkét esetben a vizs
gált rendszer tömege). Ennek így is kell lennie: a 
kvantummechanikában a mikrorészecskék pontszerű- 
eknek tekintetnek, így 2R = 0 < ac nyilván teljesül. De 
ebbe a tartományba nem csak mikrorészecskék tar
toznak. Például egy p = 1 g/cm3 sűrűségű, R~ 10"" cm 
sugarú, tehát M ~ 4jtpZ?3/3  ~ 4,2-10' 18 g tömegű 
szemcsére (13a)-ból

flf = 5 km (14)

adódik. A szemcse tömegközépponti hullámfüggvé
nye a szemcse méreténél sokkal nagyobb tartományra 
terjedhet ki anélkül, hogy koherenciája elveszne.

Tekintsünk most egy példát az ac < 2R tartomány
ban. Ott ac képlete függ a vizsgált test sugarától is. R 
~ 1 cm sugarú, 1 grammos golyóra (13b)-ből azt kap
juk, hogy

a* = 10"16 cm. (15)

A golyó tömegközépponti hullámfüggvényében inko
herens pontpárok jelennek meg, amint a függvény 
túlterjed 10~16 cm-en, vagyis amint a tömegközéppont 
helyhatározatlansága ennél nagyobb lesz.

(Megjegyzés: Nem gömbölyű testeknél a koheren
ciacella sem gömb alakú. Például homogén cilinder 
esetén két cellahossz lép fel, a cilinder magasságának 
és átmérőjének megfelelően.)

Expanzió-kontrakció ciklusok.
A l c ciklusperiódus
A koherenciacellán túl bekövetkező teljes koherencia
vesztést Károlyházy objektív, megfigyeléstől független 
jelnek tekintette, amelynek hatására fellép egy kohe
renciavesztést ellensúlyozó reakció. Azt javasolta [2], 
hogy a Schrödinger-egyenletnek engedelmeskedve 
terjedhessen a hullámfüggvény a koherenciacellán túl 
egy 2ac átmérőjű tartományra, amikoris már diszjunkt, 
egymáshoz képest teljesen inkoherens cellák is meg
jelennek. Ekkor pillanatszerűen és stochasztikusan 
kontrahálódjék a hullámfüggvény az általa elfoglalt 
2 ac átmérőjű tartomány valamelyik koherenciacellájá
ra, ezáltal megszüntetve a teljes koherenciavesztést. 
Ezután a hullámfüggvény ismét terjedhessen ki egy 
2ac-s tartományra, onnét újra kontrahálódjék, és így 
tovább. Mivel a kontrakció pillanatszerű, egy expan
zió-kontrakció Xc ciklusperiódusát az ac —> 2 ac expan
zióhoz szükséges

(16)

idő adja.
Mint már láttuk, a mikrorészecskék ac-i asztrono- 

mikus méretűek, egy mikrorészecske hullámfüggvé-
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nye csak a koherenciacella igen kis tartományára ter
jed ki, így kontrakcióra nem kerül sor. Ezt xc értékei is 
mutatják. Figyelembe véve, hogy az elektron tömege 
9,1’1 CT28 g, a neutroné pedig 1,7-10~24 g, (16), (10) 
és (11) azt adja, hogy

Dominánsan mikroszkopikus 
(kvantummechanikai) és dominánsan 
makroszkopikus (klasszikus) viselkedés. 
A mikro-makro átmeneti tartomány

x=‘ = 1069 s és x̂ e = 1053 s. (17)

A mikrorészecskék xc ciklusperiódusai sokkal na
gyobbak, mint az Univerzum életkora...

Más a helyzet egy 1 grammos golyó esetén. a%c ~ 
10“16 cm-rel (16) szerint

xf = 10“5 s, (18)

a golyó tömegközépponti hullámfüggvénye másod
percenként százezerszer kontrahálódik. Ennek kö
szönhetően a tömegközéppont helyhatározatlansága 
nem nő korlátlanul, hanem íj® = 10“16 cm és 2 ű® kö
zött ingadozik, tehát lokalizáltsága nagyságrendileg 
10~16 cm-es marad.

Károlyházy vizsgálta a koherencia elveszését légne
mű közegben is, nevezetesen Wilson-kamrában kép
ződő nyomok szuperpozíciójának szétesését [2], Hely
szűke miatt erre az érdekes kérdésre itt nem térhe
tünk ki.

A kvantummechanikai méréselmélet szerint a hul
lámfüggvény redukcióját egy klasszikus mérőműszer
rel, vagy az emberi tudattal való kölcsönhatás indu
kálja. Károlyházynál a redukciót felváltják a mérőmű
szertől és a megfigyeléstől független kontrakciók.

1986-ban Ghirardi, Rimini és Weber alkottak egy 
kvantummechanikai modellt [4], amelyben az expan
zió-kontrakció ciklusokat stochasztikus differenciál
egyenlet írja le. A GRW-modell és a Károlyházy-mo- 
dell összehasonlításával 151 foglalkozik. A hullám- 
függvény objektív, stochasztikus kontrakcióját tartal
mazó modellt javasolt Diósi Lajos [6] és Roger Pen
rose is [7].

Anomális Brown-mozgás. A Károlyházy- 
modell kísérleti ellenőrizhetősége
Minden egyes, a hullámfüggvény kiterjedését 2<3c-ről 
ac-re csökkentő kontrakciónál fellép egy

Ap  = — (19)
a c

nagyságrendű impulzushatározatlanság. Ez oda vezet, 
hogy egy szabad makroszkopikus golyó tömegközép
pontja nem pontosan a newtoni egyenes pályán mo
zog, hanem körülötte ingadozva halad növekvő inga
dozási amplitúdóval. Bár ez az ingadozás igen ki
csiny, elvileg lehetőséget ad Károlyházy módosított 
kvantummechanikájának kísérleti ellenőrzésére. Egy 
makroszkopikus test kellő izolálása a környezettől 
igen nehéz feladat. A kísérletet a nanotartományba 
eső objektummal kellene elvégezni.

A fentiekből látszik, hogy az ac»  2R tartományba eső 
szilárd testek a mikrorészecskékhez hasonlóan visel
kednek: tömegközépponti hullámfüggvényük a test 
méreténél sokkal nagyobb tartományra terjedhet ki 
jelentős koherenciavesztés nélkül. Ezzel szemben az 
ac «  2R tartományba tartozó szilárd testek viselkedé
se közel áll a klasszikushoz. Hullámfüggvényük elvesz
ti koherenciáját már akkor, amikor a test méreténél 
sokkal kisebb tartományra terjed ki. Ennek megfele
lően a test tömegközéppontja -  a gyakran ismétlődő 
kontrakcióknak köszönhetően -  majdnem pontszerűen 
lokalizált. A tömegközéppont mozgása közel klasszi
kus, a kvantummechanikai háttérre csak az anomális 
Brown-mozgás emlékeztet.

A mikro-makro átmenetet nyilván az ac ~ 2Rreláció 
jellemzi, ahol a koherencia elveszése a test méretének 
nagyságrendjébe eső tartományban történik. 1 g/cm3 
sűrűségű testre (13a) -  és természetesen (13b) is -  azt 
adja, hogy

aac = 2 Ru = 10“5 cm, (20)

ahonnét az átmeneti (transition) tömegre

Mu = 10“14 g (2D

adódik. Ez a porszemek és a kolloidszemcsék tömeg- 
tartománya.

Régebben úgy gondolták, hogy az általános relativi
táselméletnek nem lehet köze a mikro-makro átmenet
hez, mert ha lenne, akkor az átmeneti tartományt az

M„ h c 
~G 2,2-IO'5 g (22)

értékű Planck-tömegnek kellene jellemeznie, mivel az 
általános relativitáselmélet és a kvantummechanika 
alapvető természeti állandóiból, c-ből, U-ből és 6-ból 
ez a tömeg kombinálható ki. Azonban egy 10' 5 gram
mos tömeg makroszkopikusan viselkedik, nem lehet 
köze az átmeneti tartományhoz.

Károlyházy mutatta meg, hogy a koherencia elve
szésének mértékét nem csak az említett természeti ál
landók, hanem a vizsgált fizikai rendszer tulajdonságai 
(tömege, mérete, alakja, halmazállapota) is befolyásol
ják, és ennek figyelembe vétele a Planck-tömegnél 
jóval kisebb, plauzibilis értékű átmeneti tömeget ad.

Konklúzió

A kvantummechanikai méréselmélet szerint ahhoz, 
hogy a kvantummechanikából konkrét eredménye
ket kapjunk, szükség van egy, a kvantummechanikán
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kívüli klasszikus mérőműszerre, vagy -  végső soron 
-  egy megfigyelő tudatára. Azonban Károlyházy 
megmutatta, hogy ha figyelembe vesszük az einsteini 
téridő minimális szerkezeti határozatlanságának hatá
sát a hullámfüggvény relatív fázisaira, akkor nincs 
szükség az anyagi világ éles felosztására kvantumme
chanikai és klasszikus objektumokra. Minden fizikai 
rendszer egy közös dinamikai törvénynek engedel
meskedik. Ebben a determinisztikus, schrödingeri 
evolúció ötvöződik a hullámfüggvény stochasztikus 
kontrakcióival. Elvileg egy mikrorészecske hullám- 
függvénye is kontrahálódhat, de a valóságban erre 
nem kerül sor. Makroszkopikus szilárd testeknél a 
kontrakciók gyakoriak, és biztosítják a tömegközép

pont erős lokalizációját akkor is, ha a test szabadon
mozog és senki sem figyeli meg.
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A FIZIKA TAN ÍTÁSA

KÁROLYHÁZY-FELADATOK AZ EÖTVÖS-VERSENYEN
I. RÉSZ -  MECHANIKA
Károlyházy Frigyes több mint fél évszázadon át volt 
tagja az Eötvös-verseny versenybizottságának. Ő ma
ga diákkorában nem indult ezen a versenyen, mivel 
amikor érettségizett, már éppen szétszakadóban volt 
a versenyt jegyző Eötvös Loránd Matematikai és Fizi
kai Társulat, és nem rendezték meg a versenyt. A ma
tematikusok külön társulatot hoztak létre Szegeden, a 
fizikusok pedig éppen csak ébredeztek a kábulatból,

amelyet például Ortvay Rudolf elvesztése okozott. 
Setényi Pál, akinek aktív szerepe volt a fizikai társulat 
háború utáni megalakításában, a nála munkára jelent
kező Vermes Miklóst bízta meg a fizikai tanulóverseny 
megszervezésével. Vermes kimutatása szerint az első 
hivatalos fizikai Eötvös-versenyt 1949-ben rendezték, 
amikor Károlyházy Frigyes már másodéves hallgató 
volt az egyetemen, ezért nem is indulhatott rajta. Ő 
ugyan emlegetett egy előző évben tartott versenyt, 
amelyen elindult és amelyen sikeresen szerepelt, sőt 
még arra is emlékezett, hogy Sós Vera is indult a ver
senyen, de lehet, hogy az matematikaverseny volt és 
semmi írásos nyoma nem maradt.

Hogyan került Károlyházy Frigyes a versenybizott
ságba? Kezdetben Selényi Pál, majd Pócza Jenő volt a 
versenybizottság elnöke, 1959-től lett Vermes Miklós, 
aki addig is a verseny szervezője, mindenese volt. 
Valószínűleg még Pócza idejében történt, hogy nem 
sokkal a verseny után valaki felhívta Vermest telefo
non és az egyik feladat megoldása iránt érdeklődött. 
Vermes évtizedekkel később is kuncogva mesélte el 
a történetet: az illető azt kérdezte, hogy ugye az 
ennek a feladatnak a megoldása, hogy... — és el
mondta a megoldást, amire a bizottság gondolt. — 
Ugyanis az a helyzet -  mondta az illető rendkívül 
tapintatosan -, hogy az úgy nem jó. Az illetőt Károly
házy Frigyesnek hívták, akit Vermes már a következő 
évben behívott a versenybizottságba. Ezután már 
csak egyetlen évben engedte meg neki, hogy távol 
maradjon, amikor tanulmányúton volt az Egyesült 
Államokban, 1974-ben. Ekkor hívta meg a bizottság
ba Vermes e sorok íróját.
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Károlyházy és Vermes kiegészítették egymást. Ká- 
rolyházy menekült minden adminisztratív tevékeny
ség elől, ezt rábízta Vermesre, aki viszont bátran rá
bízta magát Károlyházy fizikai szemléletére, meglá
tásaira. Ők ketten minden alkalomra kirukkoltak 
egy-egy nehéz feladattal, olykor többel is, hogy tud
jon miből választani a bizottság. Vermes általában 
számításos feladatokat hozott, amelyek megoldásá
hoz biztos tárgyi tudásra és problémamegoldói gya
korlatra volt szükség, Károlyházy viszont majdnem 
mindig „meglepő” feladatokkal érkezett, amelyek 
megoldásához kreativitás kellett. Ezen feladatok 
közül fogunk most válogatni. A régi versenyzőknek 
alkalmuk lesz nosztalgiázni, a fiatalok pedig megis
merhetik azt a fizikus gondolkodásmódot, ahogyan 
Károlyházy Frigyes nézte — és nézni tanította -  körü
löttünk a világot.

Több mint 50 éve, 1961-ben szerepelt Eötvös-verse- 
nyen a következő Károlyházy-feladat.

Ostornyél egyik végére vékony cérnaszálon elenyé
sző tömegű tollpihét kötünk, és körbe forgatjuk. Mi
lyen pályán mozog a pihe?

Megoldás. A pihére jellemző, hogy nincs tömege, 
súlya, és csak a légellenállási erő hat rá. Az R hosszú 
pálca végéhez L hosszúságú fonálra kötött pihére a 
légellenállási erő a sebesség irányával ellentétesen 
hat, tehát a fonál iránya a pihe pályagörbéjének érin
tője. A bot vége R sugarú kört ír le, ezért ha L < R, 
akkor a pihe is körpályán mozog, amelynek x  sugarát 
Pitagorasz tételével számíthatjuk ki:

jc = v/R2~L2 .

Ha a cérna hosszabb, mint a pálca, akkor nincs stabil 
pálya.

1972-ben a következő kérdést tette fel Károlyházy 
Frigyes.

Felfújt, könnyű műanyag labdát találomra meg
pörgetve sima vízfelületre ejtünk. Azt tapasztaljuk, 
hogy mielőtt megáll, rendszerint függőleges tengely 
körül forog. Mi a jelenség magyarázata?

Megoldás. A ferde helyzetű tengely körüli forgás 
vízszintes és függőleges tengely körüli forgás eredője
ként fogható fel. A vízszintes tengely körüli forgást a 
súrlódás erősen fékezi, mert a gömb „egyenlítője” 
mentén nagy a sebesség, és emiatt nagyobb a folya
dékban a súrlódás. A függőleges tengely körüli for
gásnál az érintkező felület kis gömbsüveg, ahol a se
besség és így a súrlódás is kisebb; a forgásnak ez az 
összetevője lassabban fékeződik le, és idővel már 
csak ez érvényesül.

1985-ben egy igazi gravitációs feladatot adott fel.
Egy U alakú csőben folyadék van egyensúlyban. Ez

után a bal oldali szár alá igen nagy tömegű golyót he
lyezünk. Hogyan változnak meg a folyadékszintek?

Megoldás. A közlekedőedény folyadékfelszínei ní
vófelületen helyezkednek el, ezek eredetileg vízszin

tes síkok. A nagy tömegű golyó odahelyezése után a 
nívófelületek jobb oldalt kissé lefelé hajlanak, tehát a 
folyadékszint a bal oldali szárban kissé emelkedik, a 
jobb oldalon süllyed.

zacskó

flakon

1. ábra

1989-ben pedig egy, a mindennapi életből ellesett 
problémával lepte meg a versenyzőket.

Gergő gyakran segít a 
háztartásban. A zacskós tejet 
az 1. ábrán látható módon a 
zacskónál valamivel szűkebb 
keresztmetszetű, levágott tete
jű  és alul kilyukasztott mű
anyag flakonban szokták tá
rolni. Gergő megfigyelése sze
rint a szájával lefelé fordított 
flakonból a még felbontatlan 
zacskós tej magától kiesik, vi
szont a tetejénél megfogott te
jes zacskóról még akkor sem 
esik le a flakon, ha alulról egy másik zacskó tejet 
akasztunk rá. Mi lehet a magyarázat?

Megoldás. A flakont a súrlódási erő tartja meg. A 
súrlódási erő a flakon falára ható nyomóerővel ará
nyos, ez a nyomóerő pedig a tej hidrosztatikai nyomá
sából származik. A súrlódási erő nagyságát becsléssel 
állapítjuk meg. Azt kell megmutatnunk, hogy a fla
konra ható súrlódási erő az ábrán látható helyzetben 
10 N-nál is nagyobb lehet, viszont a szájával lefelé 
fordított flakonban a tejeszacskóra 10 N-nál kisebb 
súrlódási erő hat.

Most egy becsléssel megmutatjuk, hogy ez teljesül. 
Az egyszerűség kedvéért mérjük a távolságot centi
méterben (2. ábra). A tejeszacskó kerülete valamivel 
kisebb, mint 25 cm, ezért a flakonban a zacskó kissé 
meggyűrődik, így a tej egyenletesen nyomja a zacskót 
a flakon falához. A zacskóban a tej fölött levegő van, 
ennek nyomása megközelítőleg egyenlő a külső lég
nyomással. Esetleg még nagyobb is lehet, ha -  miköz
ben tartjuk -  jól meg is szorítjuk a zacskót. Ezzel a 
nyomóerőt és így a súrlódási erőt is tovább növeljük. 
Most azonban ezt ne vegyük figyelembe; e nélkül is 
meg kell tartsa a flakont (a ráakasztott másik zacskó 
tejjel együtt) a súrlódási erő.

2. ábra
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Mivel a hidrosztatikai nyomás lefelé lineárisan nő, 
átlagos értéke a 2. ábra alapján:

p + p= r«* = i 25 kPa.
2

A flakon falának területe:

K-1 = 375 cm2 = 3,75 -HT2 m2.

E kettő szorzatának |A0-szorosa adja meg a súrlódási 
erő maximális értékét. (|X0 a tapadási súrlódási együtt
ható, amelynek értéke legalább 0,3 és legfeljebb 0,6 a 
zacskó és a flakon fala között.) A legkisebb |0.o értéket 
véve is:

> 13 N,

tehát a súrlódási erő valóban meg tudja tartani a mint
egy 10 N súlyú másik zacskó tejet.

A feladat megoldása akkor teljes, ha azt is megmu
tatjuk, hogy a lefelé fordított flakonból magától kiesik 
a tejeszacskó, még a lehető legnagyobb |L0 esetén is.

Tegyük fel, hogy a lefelé fordítás után a zacskó 
még nem mozdult el, csak a tej ömlött át a zacskó 
alsó részébe (3- ábra). A flakon falára ható hidroszta
tikai nyomás átlagértéke most csak

p  = 0,5 kPa,

és ez a kisebb nyomás ráadásul kisebb területen is hat 
a flakon falára:

K-1 = 250 cm2 = 2,5 ■ 1(T2 m2.

E két érték szorzatának p0-szorosa még Lt0 = 0,6 ese
tén is csak 7,5 N, tehát

< 8 N-

Ezért a tejeszacskó kiesik a lefelé fordított flakonból.
Megjegyzés. A megoldáshoz tartozik p0 értékének 

becslése is. A példaképpen bemutatott gondolatme
netben a 0,4 < p0 < 0,6 becslést alkalmaztunk, ez össz
hangban van a Középiskolai Fizikai Táblázatokban, 
illetve középiskolai és egyetemi tankönyvekben kö
zölt adatokkal. Ugyanakkor, ha a tejeszacskó kívül 
zsíros, p0 jóval kisebb is lehet, s a zsíros tejeszacskó

ról bizony lecsúszhat a flakon a ráakasztott másik liter 
tejjel együtt. Most azonban nem erről a tapasztalatról 
volt szó, nem ezt kellett megmagyarázni.

Látjuk, a fenti feladat megoldásához már némi számo
lásra, numerikus becslésre is szükség volt. 1992-ben 
viszont ismét elég volt „csupán” gondolkozni a prob
lémán.

Körülbelül 1 cm2 keresztmetszetű, 80 cm hosszú, 
felül nyitott üvegcsövet színültig megtöltünk higany
nyal. A cső felső végére ráhúzzuk és befőttesgumival 
a csőhöz szorítjuk egy teljesen összelappadt (levegőt 
nem tartalmazó) lufi száját. Ezután a csövet a leve
gőben tartva felfordítjuk. Mi fog történni? (Készítsen 
rajzot is!)

Megoldás. Feltételezhetjük, hogy amikor az össze
lappadt lufit ráhúzzuk az üvegcső szájára, a higany 
feletti részben nem lesz levegő, és később sem tud 
bejutni levegő a lufi belsejébe.

Fordítsuk meg a csövet! Függőleges helyzetben a 
cső -  most már alul levő -  szájánál a lufihártyára be
lülről 80 cm magas higanyoszlop nyomása, kívülről 
pedig a külső levegő nyomása hat. (Vegyük ez utób
bit 76 Hgcm-nek.) A belső, nagyobb nyomás kissé 
szétnyitja az összelappadt lufit, s a higany elindul 
lefelé. 80-76 = 4 cm3 higany lefut egészen a lufi aljá
ra, és ekkor a folyamat leáll. A csőben marad 76 cm 
magas higanyoszlop, fölötte vákuum (a higanygőz 
nyomása elhanyagolható). Alul, a cső szájától kezdve 
a lufi újra összelappadt állapotban van, mert a külső 
légnyomás összenyomja. Legalul, az összelappadt 
lufiban lévő 4 cm3 higany kicsi, kidudorodó zacskó
ban gyűlik össze.

A folyamat legfontosabb pillanatait a 4. ábra soro
zata szemlélteti („oldalnézetben”).

Ha túl gyorsan fordítjuk meg a csövet, esetleg a 
végén még meg is lökjük kissé, 4 cm3-nél több higany 
is le tud folyni a lufi aljára. Ekkor a végállapotban a 
külső légnyomás kissé visszanyomná a lufit a cső szá
jánál a cső belseje felé. Ugyanakkor a lufit a higany 
lefelé húzza, kissé megnyújtja a gumit, s ez a hatás a 
cső szájánál is érvényesül. Mindezek azonban olyan 
kicsiny nyomáskülönbséget és többleterőt eredmé-
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nyeznek, hogy a lufinak ebből származó alakváltozá
sa szabad szemmel alig vehető észre, s a megoldást 
lényegesen nem módosítja.

Károlyházy Frigyes figyelmét nem kerülte el az űrhajó
zás sem, és egy sajátos problémát vetett fel 2003-ban.

Egy szabadon keringő űrhajó kabinjának belsejé
ben mozdulatlanul lebeg egy körülbelül 4 cm átmé
rőjű vízgolyó és a közelében egy körülbelül 8 cm 
hosszúságú, vékony, kör keresztmetszetű, legömbölyí
tett végű üvegpálca. A pálca egyik végét egészen fino
man érintkezésbe hozzuk a „vízcseppel”. Vázolja fel, 
milyen alakot vesz fe l a víz!

Megoldás. A kiindulási helyzetben (5 .a ábra) a 
vízgolyó közelében lebeg az üvegpálca.

A folyamat akkor kezdődik, amikor a pálca egyik 
végét egészen finoman érintkezésbe hozzuk a vízcsep
pel (5.b ábra). A víz nedvesíti az üveget, kissé „ráfo
lyik” a pálca legömbölyített végére (5.c ábra). Itt azon
ban a folyamat nem állhat le, mert az üvegpálcára ható 
erők eredője nem nulla. Igaz ugyan, hogy az R sugarú 
vízcsepp belsejében a nyomás egy kicsit nagyobb, mint 
a külső légnyomás (Ap = 2a/R), és ez VtzAp erővel 
tolná kifelé az r sugarú pálcát, de ennél sokkal na
gyobb a pálcára rásimuló vízhártya által kifejtett 2n ta

a)

b)

c)

d)

e)

nagyságú húzóerő. A pálca tehát benyomul a vízcsepp- 
be, egy közbülső helyzet a 5.d ábrán látható.

Az erőegyensúly ebben a helyzetben sem áll fenn, 
nincs ok, amiért a pálca megállna, egészen a 5  e ábrán 
látható állapotig. Most már a pálca elérte a vízcsepp bal 
oldali szélét, kissé túl is ment rajta, a vízfelszín itt kissé 
kinyomódik. Az erőegyensúly azonban csak akkor áll 
be, amikor a pálca bal oldali vége teljesen kibújik a 
vízcseppből, ekkor a pálca mindkét végét körülölelő 
víz felszíne ugyanolyan alakú (5 / ábra).

Meg kell gondolnunk még, hogy vajon a vízcsepp 
nem folyik-e szét a pálcán. A rendszer összenergiája a 
levegővel érintkező víz felületi energiájának és a víz
zel érintkező üveg energiájának összegével egyenlő; 
ez a mennyiség igyekszik minél kisebb lenni. Tekin
tettel arra, hogy a pálca vékony, a üveg teljes felülete 
elhanyagolható a vízgolyó felületéhez képest. A rend
szer egyensúlyát tehát a legkisebb vízfelszín követel
ménye határozza meg, ez pedig (adott térfogatú víz 
esetén) a gömb alaknál teljesül.

A végállapotban a vízgolyó majdnem pontosan gömb 
alakú, az üvegpálca ezen gömb egyik átmérője mentén 
helyezkedik el, és mindkét végét „kidugja” a vízből.

Egy év múlva szokatlan rugalmassági problémával állt 
elő, amelyet jellegzetesen „Károlyházy Frigyes módra” 
fogalmazott meg.

Egy habó kos lakberende
ző  állófogast tervez, két vál
tozatban. Egy negyedkörív 
alakú, vékony, de erős, ru
galmas fémszálat egyik vé
génél szilárdan hozzáerősít 
egy merev törzshöz, egyszer 
az a), másszor a b) elrende
zésben (6. ábra). Meglepőd
ve tapasztalja, hogy ha ugyanakkora terhet akaszt a 
fogasokra, a fémszálak végpontja nem ugyanannyi
val süllyed le a két esetben.

Okoskodjak ki egyszerű megfontolásokkal, hogy 
melyik esetben nagyobb a végpont lesüllyedése!

Megoldás. Vegyük észre, hogy a külső erő hatására 
a negyedkörív alakú rugalmas fémszál alakja fog 
megváltozni, pontosabban az erő által kifejtett (pont
ról pontra változó) forgatónyomaték okozza a szál 
alakjának megváltozását. A szál hosszának megválto
zása (megnyúlása) elhanyagolható a szál alakjának 
megváltozása (lehajlása) mellett.

Célszerű lesz a két fémszál alakváltozását úgy ösz- 
szehasonlítani, hogy kölcsönösen egyértelműen meg
feleltetjük egymásnak a két szál pontjait. A megfelel
tetett pontokban fellépő deformációkat (elhajlásokat) 
hasonlítjuk össze, majd megvizsgáljuk, hogy ezek a 
deformációk milyen mértékben járulnak hozzá a vég
pontok lesüllyedéséhez.

Képzeljük -  modellezzük -  a rugalmas fémszálat 
nagyon kis szemekből álló láncnak, ahol az egyes (me
rev) láncszemeket piciny spirálrugók kapcsolják egy
máshoz. A lánc (amelynek saját súlyát elhanyagoljuk) 
terheletlen állapotában pontosan negyedkört formál.

í ) ,  k n
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7. ábra

írjuk fel, hogy mekkora forgatónyomatékot gyako
rol a teher függőleges irányú G súlya a fémszálnak cp 
szöggel jellemzett helyén az ottani „spirálrugóra” ( 7. 
ábra)\ (Ezen rugó elfordulása nyomán kialakuló 
visszatérítő nyomaték fogja majd G'-nek azon a he
lyen fellépő forgatónyomatékát kiegyenlíteni, kom
penzálni.)

Amint az az ábráról is leolvasható, ugyanazon cp 
szöghöz tartozó pontokban az M  forgatónyomaték az 
a) esetben sohasem lehet kisebb a b) esetben fellépő
nél, mivel sincp > costp. Az egyenlőség csak tp = 0 és cp 
= 7t/2 esetben (vagyis a szál végpontjainál) áll fenn, 
közben Ma mindig határozottan nagyobb, mint Mh.

Ebből már látszik, hogy a fémszál deformációja 
(görbültségének megváltozása) minden bizonnyal az 
a) esetben lesz nagyobb. Azt kell még megnéznünk, 
hogyan jelentkezik mindez a szál végpontjának le
süllyedésében. Sejtésünk az, hogy a nagyobb defor
máció nagyobb lesüllyedést is eredményez.

Vizsgáljuk meg, hogy ha csupán a cp szöggel meg
jelölt pontban jönne létre deformáció (ha csak az ot
tani kis spirálrugó csavarodna el), ez a végpont mek
kora függőleges elmozdulását (lesüllyedését) ered
ményezné!

Az a) esetben a 8. ábrán látható PA ív elhajlása
(ea) az Ma forgatónyomatékkai, a b) esetben a PB ív
(eb) elhajlása az Mb forgatónyomatékkai arányos. 
Mondhatjuk, hogy az AA' szakasz hossza annyiszo
rosa a BB' szakasz hosszának, ahányszorosa az Ma 
nyomaték nagysága az Mb nagyságának.

Vegyük észre azt is, hogy az AA' irány közelebb áll 
a függőlegeshez, mint a BB' irány! Egyszerű geomet
riai megfontolásból következik, hogy a végpontok 
lesüllyedésének aránya

Ahb _ e* Sm~f _ e, m
Ah e„ cp e„ g 2 'a a cos— a

2

Másrészt

ezért

b _ Mb 1 - coscp cp
M. sincp = tg- 2 ’

A \
A h.

tg2-|- < 1 , ha 0 < cp < -Í-.

Beláttuk tehát, hogy a két fémszál egymásnak megfe
leltetett pontjai közül (a végpontoktól eltekintve) 
mindig az a) esetbeli pontoknál fellépő deformáció ad 
nagyobb járulékot a szál végének lesüllyedéséhez. 
Mivel a teljes alakváltozás összetehető az egyes spirál
rugók deformációiból származó alakváltozásokból, 
kimondhatjuk: az a) esetben nagyobb a szál végpont
jának lesüllyedése.

Megjegyzések. 1. Energetikai megfontolásokkal és 
integrálszámítással numerikusán is meg tudjuk hatá
rozni a kétféle lesüllyedés arányát, jóllehet a verse
nyen ez nem volt feladat.

Ha a fogas végére -  óvatosan növelve a terhelést -  
maximálisan G nagyságú erőt fejtünk ki, és ennek 
hatására a végpont A(?-val mélyebbre kerül, akkor 
összesen

W= — GAb 
2

munkát végzünk. (Az 1/2-es faktor onnan származik, 
hogy az erő átlagértéke a maximális érték fele.) Ez a 
munkavégzés a kicsit meghajlított szálban tárolt rugal
mas energiával egyenlő, ami a szál egyes darabkáiban 
tárolt energiák összegeként számítható. Egy-egy da
rabka rugalmas energiája -  a megfeszített egyenes 
rugó energiaképletének analógiájára -  a darabka 
hosszával és a végein ható forgatónyomaték négyze
tével arányos. Ezek szerint a kétféle ruhafogas ener
giaviszonyait összevetve:

A » , _ f

A h ‘ S M ‘̂ d í  J a -cos*?  dp
o

1 n

Ü - 2 +  —— 3n - 8  
2 2 ~2

2. Természetesen más úton is eljuthatunk a helyes 
válaszhoz. Minden egyszerű megfontolás során a ne
gyedkor alakú rugalmas fémszálat valamilyen egy
szerű módon modellezzük. Az egymásnak megfelel
tethető ívek, szakaszok deformációit hasonlítjuk ösz- 
sze, s ebből következtetünk a végpont lesüllyedésé
re. Tekinthetjük az eredeti negyedkörívek helyett 
akár a 9- ábrán látható derékszögeket is! Ebben a 
közelítésben a teljes alakváltozás két tag összege-
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9. ábra
10. ábra

ként, a (kezdetben) vízszintes, illetve függőleges szá
rak deformációjából tehető össze.

A vízszintes szakaszok lehajlása, ha a függőleges 
szárak nem tudnának elmozdulni, azonos terhelés 
esetén ugyanakkora lenne; eddig tehát még egyfor
mán viselkedik a két ruhafogas. A függőleges szaka
szok deformációjának hatása a végpont lesüllyedésé
re azonban a két változatnál már különböző lesz. Az
a) esetben a derékszög függőleges szára is elgörbül 
(hiszen a vízszintes szár a sarokpontnál forgatónyo- 
matékot fejt ki rá), s ez az Ä  végpont további függő
leges elmozdulását eredményezi. A b) esetben viszont 
a függőleges szár alakja gyakorlatilag változatlan ma
rad, mindössze elfordul (a vízszintes szár lehajlása 
miatt); ez az elfordulás azonban a B végpont majd
nem pontosan vízszintes irányú elmozdulását hozza 
létre, tehát nem járul hozzá annak függőleges irányú 
lesüllyedéséhez.

Látható, hogy ebben a durva modellben az a) eset
beli végpont lesüllyedése körülbelül kétszerese a b) 
esetbelinek, és sejthető, hogy az eredeti, negyedkörív 
alakú szálakhoz visszatérve a lehajlások arányának 
számértéke ugyan más lesz, de az egyenlőtlenség 
iránya nem változik meg.

Egyedi és igazán Károlyházyra jellemző ennél a 
feladatnál a probléma felvetése; a fizikai mondanivaló 
elbújtatása egy banális, hétköznapi, és éppen ezért 
izgató, azonnali választ követelő kérdés mögé. A 2. 
kiegészítés ad példát egy kvalitatív, mégis elfogadha
tó válaszra.

Zárjuk ezt a visszatekintést azzal a 2005-ben feladott 
példával, amellyel Károlyházy Frigyes azt mutatta 
meg, hogy lehet még a sokat szidott állócsiga-mozgó- 
csiga témakörben is új és érdekes problémát felvetni. 
A megoldás itt se lesz könnyű, fel kell gyűrni az inguj
jat hozzá.

Két rögzített, egymástól l = 2 m távolságra levő 
csigán erős, de nem nyúlékony fonalat vezetünk át, 
és a végeire egy-egy M = 1 kg tömegű testet erősítünk 
a 10.a ábra szerint. (A fonal 
néhányszor 10 N terhelést bír 
ki szakadás nélkül. A csigák 
és a fonal tömege elhanyagol
ható.) Ha ujjunkkal lehúzzuk 
a fonal közepét úgy, hogy a 
két test 1-1 méterrel megemel
kedjék (10. b ábra), majd 
elengedjük, a fonal elpattan, 
amikor A és B között „kiegye
nesedik”. Ha azonban úgy

engedjük el, hogy előbb egy ugyancsak 1 kg tömegű 
testet erősítünk a fonal közepéhez, akkor a fonal a 
továbbiakban nem szakad el.

a) Magyarázzuk meg a jelenséget!
b) Mekkora erő feszíti a fonalat abban a pillanat

ban, amikor kiegyenesedik?
Megoldás, a) Azt kell észrevenni, hogy amikor a 

fonal kiegyenesedik, abban a pillanatban a fonalat 
két oldalról húzó testek már állnak. Rendkívül rövid 
idő alatt kell megállniuk, lefékeződniük arról a v = 
(2 g h )1/2 ~ 16 km/h sebességről, amire addigi moz
gásuk (szabadesés) során felgyorsultak. (Itt és a to
vábbiakban h = Vil = 1 m.) Ha a fékezést „pillanat
szerűnek” gondolnánk, vagyis a fékezés ideje A f > 0 
lenne, akkor a testek gyorsulása és a fonalat feszítő 
F evő is minden határon túl nőne, ezért elpattanna a 
fonal.

A valóságban természetesen még a „nem nyúlé
kony” fonal sem abszolút nyújthatatlan, hanem egy 
kicsit deformálható. Ehhez az alakváltozáshoz egy 
kicsiny, de véges At idő szükséges, így a testek gyor
sulása és ezzel együtt a fonalat feszítő erő, ha nem is 
végtelenné, de nagyon naggyá válik. Mivel a fonal 
nem bír ki nagy erőt, elszakad.

b) Ábrázoljuk a folyamat három jellemző állapotát! 
A 11.a ábrán a kezdőállapotot tüntettük fel, megje
lölve közben a középső test egyensúlyi helyzetét is, 
amelyen maximális sebességgel átlendül. A 11.b áb
rán a fonal középső része vízszintes, a középső test 
azonban még emelkedik fölfelé. A l l .c  ábra azt a 
pillanatot mutatja, amikor a középső test éppen meg
áll. Ekkor ismét állnak a szélső testek is. (Persze el
képzelhető, hogy a középső test fel se emelkedik a 
l l .b  ábrán látható helyzetig, ezt a lehetőséget majd 
számítással kell ellenőriznünk.)

A b) kérdés megfogalmazása arra utal, hogy a 
fonal ki fog egyenesedni, tehát a középső test eljut a 
l l .b  ábrán jelzett állapotba. Lesz-e ott sebessége? 
Ezt érdemes kiszámítanunk. írjuk fel a munkatételt a

11. ábra

M Aí »

c)
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11.a helyzettől a l l .b -ig jelzett folyamatra! A szélső 
testek h utat süllyednek, a középső 631/2 utat emel
kedik, ezért

M g h  -  M g h \ / i  + M g h  = ^ M v 2.

Felhasználtuk, hogy a l l .b  helyzetben a szélső testek 
egy pillanatra megállnak, ezért csak a középső test
nek lehet ekkor mozgási energiája. A felírt egyenlet
ből a középső test sebessége:

v  = ^ 2 g ( 2 - ^ ) h  > 0.
Tehát a középső test még valóban emelkedik. Meddig 
emelkedik? Ezt is kiszámíthatjuk, ha a l l .b  és a 11.c 
állapotot energetikailag összehasonlítjuk:

2 Mg [ y j h 2 + y 2 - h ) + M g y  = ^ M v 2.

Ez y -ra nézve másodfokú egyenletté alakítható, 
amelynek megoldásai: yx = -1,73 6 és y2 = 0,22 h. (Az 
első gyök nyilván a kezdőállapotot adja meg, 2. 11.c 
állapotnak y2 felel meg.)

Hogy válaszolni tudjunk a feladat b) kérdésére, 
vizsgáljuk meg tüzetesen a l l .b  ábrán látható helyze
tet! Ebben a pillanatban a fonalat feszítő erő gyorsítja 
az éppen álló, de felfelé induló szélső testeket. Mek
kora ez a gyorsulás? Tegyük fel, hogy a bal oldali csi
gától a középső testhez vezető AP fonál At idő alatt 
már egy kicsiny Aoc szöggel túllendült a vízszintes 
helyzeten ( 12. ábra). Jelöljük a szélső testek sebessé
gét Átível! Ez a sebesség (a fonal nyújthatatlansága 
miatt) megegyezik a P pontban levő középső test 
sebességének AP irányú vetületével, vagyis

Ad . . .—  = sinAa = A a.
v

Másrészt a PQA derékszögű háromszögből
vA t „ . A—-— = tgAa = A a.h

Av _ v2 
A t h

adódik.
Ugyanehhez a képlethez úgy is eljuthatunk, ha 

felírjuk, hogy a vízszinteshez közeli AP szakasz hosz- 
sza időben hogyan változik. Mivel PQ ~ vt (ahol t a 
l l .b  ábrán látható állapottól mért idő), Pitagorasz 
tétele szerint

AP = \J h2 + v212 1 + v2t2
b2

= 6 + v2t2 
2 h t2.

Ebből leolvashatjuk, hogy az AP szakasz hossza a = 
i?/h gyorsulással növekszik, és a fonal nyújthatatlan
sága miatt a bal oldali test is ugyanekkora nagyságú, 
függőlegesen felfelé irányuló gyorsulással kell, hogy 
rendelkezzék.

A fonal által kifejtett erő a szélső testek mozgás
egyenletéből kapható meg:

Ffonar M g  = M ^

azaz

Ffona l Mg 1 + 2 2 = 1,536 Mg m 15 N.

így már érthető, miért nem szakad el ebben a helyzet
ben a „néhányszor 10 N terhelést kibíró” fonal.

Érdemes felfigyelni arra, hogy a szélső testek két
szer is emelkednek és kétszer is süllyednek egy-egy 
periódus során, hiszen a 11. ábrán feltüntetett mind
három állapotban éppen állnak. Süllyedésük az idő 
függvényében nagyjából a 1 3 - ábrán vázolt módon 
történik.

Radnai Gyula

A fenti két egyenlet összevetéséből

A v = A t,
h

vagyis a szélső testek gyorsulására
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V É L E M É N Y E K

AZ ENTRÓPIAPROBLÉMA -  II. RÉSZ Oláh Károly
BME, Fizikai Kémia Tanszék

A megoldás

Az első részben1 a százötven évvel ezelőtt született és 
azóta változatlan entrópiadefiníció megértési problé
máival foglalkoztunk. Emlékeztetőül a szóbanforgó 
energiamérleg-egyenlet:

dU = TdSa - PdV+\idN. (1)

ahol Ua belső energia, Taz abszolút hőmérséklet, P a 
nyomás, V a térfogat, N  az anyagmennyiség, és a két 
új mennyiség: Sa a clausiusi entrópia (energia/hőmér- 
séklet) és p a kémiai potenciál. Az így definiált entró
pia nehezen értelmezhető kettős identitásé: része az 
energiamérlegnek, a hőhatás képviselője, és ugyanez 
ugyanekkor egy struktúra képviselője, mértéke is. 
Emellett sajátos tulajdonsága: ha nincs egyensúly, 
természetes „törekvése” van: növekszik, az egyen
súlyban maximális. Ez utóbbi viselkedés köré egész 
mitológia született.

A fenti alapegyenletnek azonban több egyenértékű 
variánsa lehetséges, más-más értelmezéssel. így pél
dául,

összehasonlítást különböző anyagok között és meg
becsüli az elérhető állapotok számát.

4. Ha a dimenziómentes entrópiát és a tempergiát 
használjuk a kB Boltzmann-állandó fölöslegessé válik.

Ebben Leff állást foglal Boltzmann entrópiadefiní
ciója mellett és javasolja a clausiusi entrópia helyett a 
dimenziómentes boltzmanni entrópia használatát. (Ez 
írás szerzője bevallja, Leff álláspontját illetően vélemé
nye szubjektív).

Az „entrópiaprobléma” megoldása meglepően egy
szerű.

Legyen az entrópia definícióegyenlete az energiamér
leg helyett annak a dimenziómentes változata. Ez az S 
entrópia az eloszlások, a struktúra elemeinek gyűjtőhe
lye. Minden elemi E, energiarésznek van x, részaránya. 
A makroszkopikus anyag entrópiája szintén ilyen részek 
részeinek, a „lnx,” entrópiaelemeknek áüaga vagy ösz- 
szege. Boltzmann-nál az Et energiájú részecskék rész
aránya xv Ez a kitevőben lnx,, majd x, részarányokkal 
szorozva a lnx, mennyiségek is összegződnek. Ha a 
részletek egyformák (x, = 1), az entrópia zérus.

Az „anyag” potenciálja (az Q állapotösszeg logarit
musa):

M + dv-L-d
R T  RT R = dN-^=. RT

(2) lnQ A
R T

lnx... (4)

A dimenziómentes entrópiaváltozat:

5=  A .  (3)
R

Térjünk vissza Harvey S. Leff 1999-ben tett javasla
taira.

Következtetéseit és javaslatait hat pontban sorolja 
fel. A négy legfontosabb:

1. A (clausiusi) entrópia dimenziója a hőmérséklet 
Kelvin-skálájához van kötve.

2. Dimenziómentes entrópia definiálható, ha T hő
mérsékletet energiaként definiáljuk ( tempergy).

3. A molekuláris dimenziómentes entrópia, amely
nek számértéke 0 és ~80 között van, megkönnyíti az

A Fizikai Szem le szerkesztőbizottsága 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 szerkesztőbizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szem
le feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika 
oktatására vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolato
kat tartalmaznak és építő szándékúak, függetlenül attól, hogy 
egyeznek-e a lap szerkesztőinek nézetével, vagy sem”. Ennek szel
lemében várjuk továbbra is olvasóink, várjuk a magyar fizikusok 
leveleit.
1 F izikai Szem le 6 2 /7 -8  (2012) 243-248.

(Energia -  Hőmérséklet — Eloszlás)
És összegük, a teljes rendszer: Gibbs energiamérle

gét (Thelyett) RT-vel osztottuk

J L
R T

H _ s  _ U+PV  
R T  R T (s° -  lnx). (5)

(Energia -  Hőmérséklet -  Struktúra) Ezzel a változó
kat szeparáltuk!

a. A H entalpia az energiákat képviseli.
b. Az A T hőmérséklet az energia és az entrópia (a 

struktúra) kapcsolata.
c. Az S entrópia a struktúrát, az összetételrendszert 

képviseli.
d. A \i/R T a kettő együttese, mindkét hatást tartal

mazza.
Itt már világosan értelmezhető mennyiségek van

nak, problémás kapcsolatok nélkül.
Az entrópia felépítése:

S = X) *íln*n
i

Sf = -lnx,,

x,
És semmi más!

3 2 0 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 / 9



Nincs már szó hőről, információról, valószínűség
ről, irreverzibilitásról, rendezetlenségről, Univerzum
ról, tudjuk már, mik az elemei, van-e entrópia, ha 
nincs hőmérséklet, van-e entrópiaáram és mi a hely
zet a produkcióval. És azt is tudjuk, miért és hogyan 
nő (Lásd: Függelék). Ha az arányok exponenciálisak, 
az entrópia maximális (de nem korlátlan). Ahol ré
szek és részarányok vannak, ott mindig értelmezhető 
entrópia. Tehát nem csak „termikus” entrópia lehetsé
ges. (Ennek illusztrálására Landsberg mutat be köny
vében (I960) [1] egy nyelvészeti entrópiát, különböző 
nyelvek szavainak szótagszám-statisztikáját). Tág érte
lemben ebbe tartozik az elegy kémiai összetétele, a 
kémiai tömeghatástört és így tovább. Ezek már nélkü
löznek minden misztikát. A kémiai potenciál kérdés
köre külön történet lehetne.

Addig is:
-  Felejtsük el a clausiusi (energia/hőmérséklet) 

entrópiát!
-  Felejtsük el a „redukált” energiákat!
-  Felejtsük el a „hőt”!
-  Felejtsük el a Boltzmann-állandót!
-  A hőmérsékletet az RT(a „tempergia”) képviselje!
Sem az R gázállandót, sem a T hőmérsékletet ne

használjuk más vonatkozásban.
Összefoglalva:
Az eredeti (Clausius, majd Planck) energia/hőmér

séklet jellegű „hőhatás-entrópia” rejtélyes és „problé
más” mennyiség. Másfél évszázada jelent problémát 
ezen entrópia megértése, megértetése, értelmezése. Az 
4/P szerzői a közelmúltban erre keresték a megoldást.

Gibbs fundamentális egyenletének a dimenziómen
tes változata az eredetinél egyszerűbb összefüggés- 
rendszert ad meg. Ami történt, mindössze osztás az 
RT  mennyiséggel. Az energia és a struktúra jellemzői 
szétváltak, a (duális) clausiusi entrópia helyét a boltz- 
manni //-függvény foglalta el (foglalta vissza). A di
menziómentes, „struktúraentrópia” már egyszerű, 
érthető, szemléletes.

A termodinamika oktatása ily módon megszabadul 
minden értelmezési nehézségtől. Jelentős lehet a 
megkönnyebbülés. És gondolkodni lehet eddig elha
nyagolt kérdések megoldásán.

A hőmérséklet kérdése (Leff) felhívja a figyelmet a 
hőmérséklet és a gázállandó használatának problé
máira. A hőmérséklet-probléma egy általánosabb 
problémakörre, a szorzatok kérdésére irányítja a fi
gyelmet. Matematikailag megengedett szorzások, osz
tások nem mindig problémamentesek. És érdemes 
elgondolkodni a fizikai mennyiségek (idő, sebesség 
stb.) „alfajain”, értelmes és értelmetlen kapcsolataik 
felülvizsgálatán is.

Ha mindezt végiggondoljuk, meglep a termodina
mikai összefüggésrendszer hihetetlen egyszerűsödé
se. Várható, hogy e javaslat hatása általánosan érvé
nyesülni fog. Szemlélet, szóhasználatok, értelmezések 
sora változik vagy szűnik meg.

A tájékoztatás, ezen javaslatok ismertetése nem 
halogatható. Remélhető, hogy az olvasók közül sokan 
levonják a következtetéseiket.

Egy kis-káté

Sok kérdésre már könnyen adhatjuk meg a választ.
-  Mi az entrópia?
-  Ez: Z, xf\nx,.
-  Reális fizikai mennyiség az entrópia?
-  Igen.
-  Van entrópiája egy testnek, ha az nincs egyen

súlyban?
-  Igen.
-  Van entrópiája egy olyan testnek, aminek nincs 

hőmérséklete?
-  Van.
-  Mindig minden testnek van entrópiája, vagy 

van, aminek nincs?
-  Mindig van.
-  Ha a rendszer csupa egyforma elemekből áll, 

akkor is van entrópia?
-  Igen. Ekkor számértéke zérus.
-  Lehet entrópiaváltozás, ha nincs hőfelvétel?
-  Igen.
-  Beszélhetünk entrópiaváltozásról, ha a hőfelvé

tel „nem reverzibilis”?
-  Igen.
-  Van entrópiája negatív hőmérsékletű anyagnak 

és az negatív vagy pozitív?
-  Van és pozitív.
-  Van egyértelmű kapcsolat az energia és az ent

rópia között?
-  Csak akkor, ha van hőmérséklet, tehát: csak az 

egyensúlyban.
-  Miért nő az entrópia?
-  Mert lnx monoton függvénye x-nek és mert ilyen 

a dinamika.
-  A növekedés az entrópia természetes „ törekvése ”?
-  Nem tehet mást.
-  Meddig nőhet?
-  Véges számú elem esetében véges nagyságú.
-  Valóban a legrendezetlenebb állapotban a leg

nagyobb az entrópia?
-  Értelmetlen kérdés. Az egyensúlyban jelentős a 

rendezettség.
-  Minden fajta entrópiára jellemző a növekedési 

tendencia?
-  Csak ahol ilyen a dinamika, például az energia

struktúránál.
-  A z entrópia a második főtétel aktív résztvevője?
-  Csak „írnoka”.
-  Mértéke az entrópia az irreverzibilitásnak?
-  Nem.
-  Van aktív szerepe az entrópiának a hő—» munka 

átalakításánál?
-  Nincs. A változásoknak csak passzív elszenve

dője.
-  A természetes irány („idő-nyíl”)  forrása az ent

rópia?
-  A végső forrás a dinamika. Ez okozza az entró

pia változását is. És sok mást.
-  A z entrópia a valószínűségnek vagy a valóság

nak mértéke?
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-  Mindig csak a valóságnak.
-  Van entrópiaáram?
-  Nincs. Ahogyan nincs koncentrációáram, hőmér

sékletáram sem. Az irreverzibilis termodinamika „ent
rópiaárama” nem az entrópia árama.

-  Világmindenség: van entrópiája?
-  Ha vannak részei és azoknak vannak részará

nyai, akkor igen.
-  Hőhalál: számíthatunk rá?
-  Nem kell tartanunk tőle.
-  Feketelyuk: itt is az entrópia „működik”?
-  Nem minden mögött entrópia van, ami növek

szik (például, a fák).
-  Mindenféle eloszlás definiálhat entrópiát?
-  Igen, például nyelvtani statisztika is, de ez már 

tágabb értelem.
-  Információs entrópia. Függ az entrópia attól, 

hogy mennyit tudok róla?
-  Nem minden logaritmusfüggvény entrópia.
-  Mértéke-e az entrópia a megvalósulható lehető

ségek számának?
-  Lehet, ha ez a szám a részarányban valósul meg.

Függelék

Ha nincs egyensúly, a dinamika egyértelmű változá
sok forrása. Formálódik egy szabályos struktúra, kö
zös hőmérséklet, nő az entrópia. A lehető legegysze
rűbb modellen figyelhetjük meg a jelenség eredetét. 
Legyen három (rögzített) ekvidisztans energiaszint 
(R T egységekben):

E1 = 0,

E2 = E,

E} = 2 E.

Legyen a (rögzített) elem- (részecske-) szám: 

N  = Nx + N2 + N} = 333.

b. A Mikroszkopikus reverzibilitás:
—> <—

k = k = k.

c. A sebességi állandó pozitív: k > 0.
d. A Részletes egyensúly elve:

NCeNye N22,e

(Egyensúlyban az ellentétes folyamatsebességek 
egyenlővé válnak). Legyen

X  = E N ’
*2

E N’ z  = ^3
E N

A W nettó folyamatsebesség a különbség:
W

kN 2
= X Z -  V2.

A (negatív) entrópia (a HB-függvény):

-5  = XlnX  + FlnF+ ZlnZ.
Ha egy sorozat összetételt kiszámolunk 0 < Z < 7 tar
tományban, akkor a következőket figyelhetjük meg:

n2 ^3 -X \n X - Y\nY -Z lnZ  = 5

297 36 0 4 0,1020 + 0,2405 + 0 = 0,3426

298 34 1 4 0,0994 + 0,2330 + 0,0174 == 0,3498

299 32 2 4 0,0970 + 0,2251 + 0,0307 ■= 0,3525

300 30 3 0,0940 + 0,2168 + 0,0424 =■ 0,3532

301 28 4 T 0,0913 + 0,2082 + 0,0531 =- 0,3526

302 26 5 t 0,0886 + 0,1991 + 0,0630 == 0,3507

303 24 6 T 0,0859 + 0,1895 + 0,0724 == 0,3478

304 22 7 T 0,0832 + 0,1795 + 0,0812 =■ 0,3439

Legyen az összenergia:

AT £, + N2 E2 + N3 E3 = 36 E.

(Rendszerünk tehát zárt térfogatra, anyagra és ener
giára). így minden lehetséges eloszlás lineáris sorba 
rendezhető, N3 értéke szerint, 

a. A tömeghatás törvény 
Az energiacsere-folyamat:

Al + A} ** 2 Ar

A sebességi egyenlet:

W = kNx AT - kN 2,

W =
dA\
dt

dN dN;
—1 = 2 -----
dt dt

■ W .

AlnX elemi entrópiák monoton csökkennek, ezek 
(nyilak) az egyensúly érték (0,0940) fölötti értékeknél 
csökkennek, az egyensúly érték (0,0940) alatti érté
keknél nőnek,

yln Y elemi entrópiák monoton csökkennek, ezek 
(nyilak) az egyensúlyi érték (0,2168) fölötti értékeknél 
csökkennek, az egyensúlyi érték (0,2168) alatti érté
keknél nőnek,

ZlnZ elemi entrópiák monoton nőnek, ezek (nyi
lak) az egyensúly érték (0,0424) alatti értékeknél nő
nek, az egyensúly érték (0,0424) fölötti értékeknél 
csökkennek.

Az egyik ilyen, a másik olyan irányban változik. 
Nem látható egy irány.

Irodalom
1. P. T. Landsberg: Thermodynamics with Quantum-Statistical 

Illustrations. Interscience-Wiley, I960, p. 236.
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HÍREK-ESEMÉNYEK

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

A természettudományok népszerűsítését szorgalmazta 
a hazánkba érkezett Nobel-díjas tudós
Európai kőrútjának állomásaként hazánkba érkezett 
Roy J. Glauber, Nobel-díjas fizikus, aki látogatásával a 
tudományos kutatások társadalmi fontosságát is hang
súlyozta. A magyar tudósokkal folytatott együttműkö
dése során segíteni kívánja az 
Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet (CERN) Nagy Had- 
ronütköztető (LHC) gyorsító
jánál működő TOTEM-kísérlet 
méréseinek értelmezésén ala
puló kutatómunkát.

Roy J. Glauber hosszú ideje 
közreműködik a CERN pro
jektjeiben, jelenleg az LHC-ben 
proton-proton ütközéseket 
vizsgáló hét berendezés egyi
kében, a TOTEM-kísérletben 
részt vevő magyar tudósokkal 
dolgozik együtt. A kísérlet 
célja a nagy energián történő 
proton-proton ütközések meg
figyelése, valamint a ré
szecskék előreszórási szögé
nek mérése. A professzor sze
mináriumot tartott az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont
ban, és találkozott a magyar 
PHENIX és TOTEM kutatócso
portok tagjaival, meghallgatta 
a fiatal kutatók beszámolóit.

Glauber professzort magyarországi látogatása során 
fogadta Szabó Gábor fizikus, akadémikus, a Szegedi 
Egyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség ügy
vezető igazgatója, aki tájékoztatást adott az Európai 
Lézeres Infrastruktúra beruházás szegedi projektjének 
jelenlegi helyzetéről.

Roy Glauber érdeklődése a fizika iránt gyermekkorá
ra tehető: 10 éves lehetett, amikor technikai eszközök 
építésébe fogott, amelyekkel különféle kísérleteket vég
zett. Saját rádiót, távírót és távcsövet épített, utóbbival 
díjat is nyert egy diákok számára meghirdetett helyi tu
dományos kiállításon. 18 éves korában felkérték, hogy 
vegyen részt a Manhattan-tervben. „Soha nem gondol
tam volna, hogy elméleti területen fogok majd dolgoz
ni” -  ismerte el, bár később éppen az optikai koheren
cia kvantumelméletének területén végzett munkájáért 
jutalmazták Nobel-díjjal. „A valódi probléma az volt, 
hogy felismerjük, mi is tulajdonképpen a fény, és ho

gyan magyarázható kvantumelméleti megközelítésben. 
Először megtanultam, hogy a fény hullámtermészetű, de 
idővel arra is rájöttem, hogy részecsketulajdonságokkal 
is bír. Ezért viselkedése csak a kvantumelmélet segítsé

gével írható le helyesen. A fény 
kis energiacsomagokból áll, 
amelyek bizonyos körülmé
nyek között részecskeként, 
más körülmények között pedig 
hullámként viselkednek: ezek 
a fénykvantumok, azaz a foto
nok. A kvantumelmélet kidol
gozói kezdetben csupán olyan 
rendszereket vizsgáltak, ame
lyekben mindössze néhány 
fényrészecske van jelen, az op
tikai vizsgálatokhoz azonban 
az igen sok fényrészecskét tar
talmazó fénysugarak pontos el
méleti leírására volt szükség. 
Ez nagyon szövevényes mate
matikai problémákhoz veze
tett, és olyan területet nyitott 
meg, amelynek tanulmányozá
sa ma is jelentős erőkkel foly
tatódik” -  magyarázta Glauber 
professzor az mta.hu-nak adott 
interjújában.

A Nobel-díjas tudós a je
lenleg legérdekesebbnek ítélt 

kutatási eredményekről is beszámolt. Az amerikai BNL 
RHIC gyorsító PHENIX-kísérletében a relativisztikus 
nehézion-ütközések során előállított 4-5 terakelvines 
hőmérsékletekről elmondta: „Különleges jelenségek 
után kutatni lebilincselő tevékenység. Igyekszünk meg
ismerni a világunkat egyben tartó, alapvető szabályo
kat. Teljesen nyilvánvaló kapcsolat áll fenn a nagy 
energiák és a kis távolságok között. A nagy energiák 
vizsgálata révén a rendkívül kis távolságokon, közvetve 
a proton átmérőjénél ezerszer kisebb távolságon belül 
végbemenő folyamatok vizsgálatára is módunk nyílik. 
Habár e folyamatokat nem értjük teljes egészében, is
mereteink folyamatosan gyarapodnak. A hétköznapi 
tapasztalatainktól távol eső, különleges állapotokat 
azonban csak különlegesen szélsőséges körülmények 
megteremtésével tudjuk tanulmányozni.”

A professzor megosztotta az LHC-ben a közelmúlt
ban felfedezett Higgs-bozonszerű részecskékkel kap

Roy J. Glauber a tudás fáját ülteti, segít Csörgő Tamás.

hírek -  események 323



csolatos véleményét is: „Az elmúlt negyven évben sok 
találgatás látott napvilágot a részecske létezését illető
en. Senki nem tudott választ adni a tömegét illető kér
désre, amelyet mind ez idáig rejtély övez. Részecskék 
ütköztetésekor rengeteg újabb részecske keletkezik, és 
komoly fejtörést okoz különbséget tenni közöttük. Ah
hoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy homokdűné
ben keresünk egyetlen aranyszemcsét. Hogyan látnánk 
hozzá e részecske megkereséséhez? Ebben a kísérlet
ben ilyen statisztikai jellegű nehézségbe botlottunk. 
Most azonban a kutatók egy valóban ígéretes jelöltre 
bukkantak, amely legalább egy, a Higgs-részecskétől 
elvárt tulajdonságot felmutat. További kutatás tárgyát 
képezi annak megállapítása, hogy a részecske rendel
kezik-e a kutatók által előrevetített egyéb jellemzőkkel, 
és vajon ez-e az a részecske, amelyet kerestünk. Köny- 
nyen meglehet, hogy egy másikra bukkantak.”

A 87 éves professzor továbbra is aktív részt vállal 
számos, a fizikusok és a közvélemény érdeklődésére 
számot tartó projektben. Az mta.hu-nak adott interjú
jában arra a kérdésre, hogy mi motiválja a tudomá
nyos kutatásban, azt felelte: „Az a vágyam, hogy felfe
dezzem a világ egy eddig ismeretlen és érdekes tulaj
donságát.” Továbbá úgy gondolja, a gyermekeket ak

A FIZIKA TANÍTÁSA

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON!

13. Mozgások fotózása

A fényképezés a technika fejlődésének köszönhetően 
példátlan módon alakult át. A hagyományos -  papír
alapú fényképezés -  az exponálástól a kész fotóig a 
legjobb esetben is több órás tevékenység, amely spe
ciális tudást és nagy eszközparkot igényel. A digitális 
fotó az exponálástól a kivetítésig csak pár másodperc, 
a szaktudás pedig a számítástechnikai eszközökbe 
van építve, jószerivel tudni sem kell róla. Egy kép 
néha többet mond ezer szónál -  tartja a mondás és 
ha a kép elkészítése nem vesz el sok időt, akkor hasz
nos órai és otthoni kísérleti eszközzé válhat kezünk
ben egy digitális kamera. Ehhez egy kicsit el kell mé
lyülünk a digitális fényképezőgépek által nyújtott 
szolgáltatásokban. Elsősorban otthonra ajánlom az 
elmélyedést, mert a képek elkészítése tervezést igé

kor tudjuk leginkább bevonni a tudományos életbe, 
ha felismerjük, hogy „a világ többé nem az, mint ami
ben felnőttünk, és meg kell dolgoznunk azért, hogy 
megérthessük a tényleges valóságot”.

A Magyar Tudományos Akadémia atommag- és ré
szecskefizikus doktora, Csörgő Tamás meghívására ha
zánkba érkezett Glauber professzor látogatást tett a 
gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és az egri Do
bó István Gimnázium Természettudományos Önképző
köreinek középiskolás nyári táborában Viszneken, ahol 
meghallgatta a diákok előadásait, majd elültette a tudás 
fáját jelképező óriás mamutfenyő-csemetét. Két nappal 
később a fény útjáról tartott előadást egy hódmezővá
sárhelyi középiskolában azzal a céllal, hogy a természet- 
tudományos szakirány választására ösztönözze a követ
kező nemzedék potenciális tudósait. A diákok hatalmas 
lelkesedése mély benyomást tett rá. Hangsúlyozta a ter
mészettudományos önképzőkörök és tanulócsoportok, 
valamint a kísérletek fontosságát, amelyek lehetővé te
szik, hogy a fiatalok megismerjék a világot, hiszen mint 
elmondta: „minél távolabb kerülünk hétköznapi tapasz
talataink körétől, annál különösebbé és érdekesebbé 
válik számunkra a világ, amelyben élünk”.

http://mta.hu

Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

nyel, ehhez pedig a fizikai alapismeretek nélkülözhe
tetlenek. Tehát otthon modern eszközzel játszva ta
nulhat diákunk. A tanítási órán én a módszert mutat
nám be, készítenék egy-két fényképet, és a többit 
rábíznám a diákok alkotóképességére.

Az 1. ábrán látható fotót a Science on Stage {2005) 
fesztivál nyitó ünnepségén készítettem. Labdákkal 
zsonglőrködik a két szereplő. A labdákba számító
gép-vezérelt ledeket építettek. A hatás fokozásáért 
sötét a nézőtér. Állványról fotóztam „Night Scene” 
programmal, amely mintegy négy másodpercig expo
nál. A képen látható a labdák útja: levegőben repülve 
parabolapálya, kis körív a zsonglőrök kezében mo
zogva. Az is látszik, hogy rajtam kívül ez alatt a négy 
másodperc alatt még valaki fotózott, mégpedig vaku
val. Ebben a pillanatban a levegőben három labda 
tartózkodott. Ezt bizonyítja a zsonglőrök mögötti
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1. ábra. Zsonglőrök világító labdákkal, jól kivehető a ferde hajítás 2. ábra. A villogó ledek a mozgás pillanatnyi gyorsaságáról is ad- 
parabolapályája. hatnak információt.

három kerek árnyék. Még az is behatárolható, hogy 
honnan vakuztak, hiszen az előtte ülők feje hátulról 
jól be van világítva. A labdába épített ledek folyama
tosan világítanak, csak olykor váltanak színt. Az is jól 
látszik, hogy a zsonglőr leány mozgott, hiszen elmo
sódott (bemozdult) a teste.

A következő kép (2. ábra') elkészítésekor egyszí
nűén villogtak a ledek, amit a villogás szaporasága 
miatt csak a kamera látott. Ezen a képen nem labdák
kal, hanem buzogányokkal zsonglőrködtek, amelyek 
tengelyében egyenlő távolságra hat ledet szereltek, 
így az is megfigyelhető, hogy a buzogány mint kiter
jedt test forogva repül. A kép készítése alatt senki sem 
vaku zott.

Ilyen mozgások fotózásához szükséges, hogy a 
vizsgált tárgy világítson, sőt kimondottan szerencsés 
ha nem folyamatosan, hanem villogva. A gyermekjá
tékok között — ezek a legtöbb esetben jól bírják a do- 
bálást -  sok ilyet találhatunk, de egy világító kulcstar
tó vagy egy kerékpárlámpa is lehet a fényképezendő 
tárgy. Rögzíthetjük a világító-villogó tárgyat a vizsgá
landó mozgó testhez, vagy mozgathatjuk mi magunk 
is. Ezt mutatja be a 3■ ábra. Egy játék rendőrbotot —

amely villogó ledeket tartalmaz -  forgat egy diák söté
tített teremben. Ugyanezt a botot kezében tartva sétál 
a kísérletező (4. ábra).

Technikai alapok
A fényképezőgépünket állványra kell rakni, vagy 

más módon kell biztosítani, hogy az exponálás ideje 
alatt ne mozduljon el. Sötétítsük be a helységet, de 
nem kell törekedni a teljes sötétségre. Ezt majd az 
első képek elkészülte után meg fogjuk „érezni”, a 
túlzottan nagy sötét csak hátráltatja munkánkat. Le 
kell tiltani a vakut és a „Night Scene” (éjszakai fényké
pezés) üzemmódba kell kapcsolni gépünket. A „Night 
Scene” üzemmódot még az egyszerűbb mobil telefo
nok fényképezőgépei is tartalmazzák. Tükörreflexes 
gépek „B” záridejét is használhatjuk, sőt ezek között 
találhatunk olyanokat is, amelyek programozottan 
akár 30 másodpercig is nyitva tartják a zárat. Ilyen 
géppel fényképezve precízen megadhatjuk a nyitás 
idejét, így időméréses felvételekre is módunk van. A 
fénykép elkészítéséhez két személy szükséges, egy 
aki kezeli a fényképezőgépet, és egy aki mozgatja 
vagy mozgásba hozza a megfigyelt tárgyat.

3- ábra. Egyenletesen forgatott játék rendőrbot. 4. ábra. Majdnem egyenesvonalú, egyenletes mozgás bemutatása.
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MAGYARORSZÁG 20 ÉVE A CERN TAGJA
, ,  , x, , ^  Horváth Dezső-  a vendegszerkeszto előszava mta wigner fk rmi

Magyarország 20 éve az Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet (European Organization for Nuclear Research, 
Centre Européenne pour la Recherche Nucléaire, CERN) 
hivatalos tagországa, de magyar kutatók már jóval ré
gebben, a hetvenes évek óta dolgoztak a CERN-ben. 
Eleinte ennek leggyakoribb módja az volt, hogy magya
rok a dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet, az EAI 
színeiben vettek részt CERN-i kísérletekben, a CERN és 
az EAI között ugyanis a kezdetektől -  hidegháború ide 
vagy oda -  igen szoros, baráti együttműködés volt. Je
lenleg is évente közös iskolát szerveznek doktorandu- 
szok számára (a legközelebbi CERN-EAI közös részecs
kefizikai iskola 2013 júniusában éppen Magyarországon 
lesz), és a dubnai intézet egyike az LHC-kísérletek egyik 
legjelentősebb résztvevő intézeteinek.

A részecskefizika különösen érdekes a kutatók, a 
nagyközönség, valamint az ipari fejlesztés szempont
1. ábra. G öncz Árpád  a CERN-ben, 1997. Áll: Michelberger Pál 
(MTA). Első sor: Vesztergombi György (Wigner FK), Göncz Árpád, 
Siegler András (NKTH). Számunk szerzői közül a 3. sor jobbszélén 
ül Igó-Kemenes Péter (Heidelbergi Egyetem), jobbra mögötte, félig 
eltakarva H ajdú Csaba (Wigner FK).

jából. Ami a részecskefizikus kutatók számára magá
tól értetődő, az a más területen dolgozó kutatókat 
elképeszti: az együttműködések és mérőrendszerek 
iszonyatos mérete és a némileg ipari jellegű szerve
zettség eredményeképpen születő, több ezer szerzős 
publikációk. A nagyközönség fantáziáját is a méretek 
mozgatják: ha a világ adófizetői hajlandók voltak ösz- 
szeadni 6 milliárd eurót az LHC megépítésére, amely
nek egyik fő célja a Higgs-bozon megtalálása, akkor 
az a Higgs-bozon biztosan nagyon érdekes, kering is 
róla rengeteg vicc az interneten. Az ipari fejlesztést is 
a méretek érdeklik, hiszen egy-két eszközt még meg
veszünk a boltban, de sok ezer egyformára már érde
mes célberendezést fejleszteni.

A CERN jelenleg a világ legnagyobb részecskefizikai 
laboratóriuma: mintegy 2800 főt foglalkoztat, és ezzel 
tízezernél jóval több, a kísérletekben résztvevő kutatót 
és több mint ezer diákot szolgál. Részecskefizikai alap
kutatásra szakosodott intézmény, jelentősége azonban

2. ábra. Sokszálas proporcionális kamra építése a CERN-ben. Georges 
Charpak, a kamra Nobel-díjas (1992) felfedezője bal oldalt látható.
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messze túlnő a részecskefizikán. Georges Chárpák (2. 
ábra) 1968-ban építette meg a CERN-ben az első sok
szálas proporcionális számlálót, amely azután forradal
masította a részecskeészlelés technikáját (nemcsak a 
részecskefizikában), és Nobel-díjat hozott a felfedező
nek. Az a technológiai kihívás, amelyet az újabb és 
újabb gyorsítók és detektorrendszerek kifejlesztése és 
megépítése követel, komoly fejlődést hozott a vákuum- 
technikában, az elektronikában és a számítástechniká
ban egyaránt. A LEP (Nagy elektron-pozitron ütköztető, 
1989-2000) gyorsító DELPHI (Detector with Lepton, 
Photon and Hadron Identification) detektora a világ 
legnagyobb szupravezető mágnesét tartalmazta 1989- 
ben, és a 2009-ben indult LHC (Large Hadron Collider, 
Nagy hadronütköztető) CMS (Compact Muon Solenoid) 
detektora tartalmazza a jelenlegi legnagyobb szuprave
zető szolenoidot: a hat méter belső átmérőjű henger
ben 3,8 T mágneses tér honol. A CERN körül, a svájci

francia határ mindkét oldalán, hatalmas technikai par
kok jöttek létre, fejlesztőcégek tucatjaival.

A CERN máig legnagyobb jelentőségű (mellékter
méke a világháló. 1990-ben Tim Berners-Lee két mun
katársával arra fejlesztette ki, hogy a fizikusok az iro
dáikból (legyen az Genfben vagy Londonban) tudják 
ellenőrizni a kísérlet állapotát (a főnöke azt írta az 
eredeti tanulmánytervre, hogy „Vague, but exciting”, 
„Bizonytalan, de izgalmas”), és néhány év alatt robba
násszerűen elterjedt a világban, 1994-ben már a vati
káni könyvtárban barangoltam vele. A CERN a jelen
leg igen gyorsan fejlődő Grid-technológia fejlesztésé
ben is az élen járt: egy 2004-ben kezdődött EU-pro- 
jekt keretében a világ nyolcvan intézményének kon
zorciumát koordinálta egy egységes Grid-rendszer 
kifejlesztése érdekében. A CERN-ről sok közérdeklő
désre is számot tartó érdekesség olvasható a CERN 
honlapján (http ://intranet. cern. ch/Public).

A CERN gyorsítókomplexuma 2000 előtt
A legnagyobb gyűrű a LEP, a Nagy elektron-pozitron ütköztető volt 

négy kísérlettel, amelyek közül kettőben, az L3- és az OPAL-kísérletben

ALEPH

nyugati terület

DELPHI 

LHCb

keleti terület

EPA LIL

déli terület

........  elektron
— —  pozitron 
— — proton

antiproton
nehézion

működött magyar csoport. A részecskék 
energiáját több gyorsító növelte, amíg 
elérte a kívántat, és a közbenső 
gyorsítók közvetlen kísérleteket is 
szolgáltak. Az elektronok és pozitronok 
a balra lenn található EPA-ból (Elektron
pozitron akkumulátor) indultak és a 
Proton szinkrotron (PS) és a Szuper- 
proton-szinkrotron (SPS) gyorsítókon 
keresztül jutottak a LEP-be. Az SPS 
protonokat és nehéz ionokat juttatott 
az ott telepített kísérleteknek, amelyek 
közül az NA-49 nehézion-kísérlet 
jelentős magyar részvétellel működött.
A protonok a LINAC2 lineáris 
gyorsítóból a PSB-be (Proton- 
szinkrotron booster) jutnak, ahonnan a 
részecskék felét az ISOLDE (Isotope 
Separator OnLine DEvice) izotóp
szeparátorba juttatják, itt segítségükkel 
atomi nyalábokat készítenek. A 
protonok másik fele a PS-ben 24 GeV 
energiát nyer, majd továbbjut az SPS- 
be, vagy antiprotonokat állítanak elő 
vele az AAC (Antiproton akkumulátor / 
kollektor) számára, amely azokat 
folyamatosan gyűjti. Amikor a LEAR 
(Low Energy Antiproton Ring, 
Alacsonyenergiás antiproton-gyűrű) 
kifogy az antiprotonokból, az AAC 
átküldi a felgyűlt antiproton-készletét a 
PS-be, amely azt kellőképpen lelassítva 
a LEAR-gyűrűbe juttatja. A LEAR állandó 
nyalábhűtés közben lelassítja őket, majd 
fokozatosan a kísérletekhez engedi, az 
azok által kívánt ütemben. Az 
ólomionok a LINAC3-ból indulva járják 
végig a protonok útját egészen az SPS 
kísérleteiig.
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A CERN az ismeretterjesztést és a közoktatást is tá
mogatja: évente mintegy 80 000 látogatót fogad, főként 
iskoláscsoportokat, és fizikatanárok számára többféle 
továbbképzést is szervez: kéthetest angolul és egyhe
test anyanyelven. Az utóbbit mi, magyarok szerveztük 
meg elsőként 2006-ban, és azóta évente ismételjük 40- 
40 magyar fizikatanár részvételével; azóta már évente 
30 hasonló kurzus van különböző nyelveken. A koráb
bi magyar nyelvű iskolák teljes anyaga megtalálható a 
http://education.web.cern.ch/education/Chapterl/ 
Page3_HU.html lapon.

A magyar ismeretterjesztő sajtó mindig komoly 
figyelmet szentelt a CERN-i kutatások magyar vonat
kozásainak. 1994-ben a Fizikai Szemle különszámot 
szentelt a CERN fennállása 40. évfordulójára, és a Ter
mészet Világának is volt részecskefizikai különszáma 
(.Mikrovilág, 2003), amelyben a kísérleti vonatkozású 
cikkek a CERN-re összpontosultak. Amikor Zimányi 
Jozseße\ a Fizikai Szemle 2003-as CERN-különszámát 
szerkesztettük csatlakozásunk 10. évfordulója alkal
mából, felhívásunkra annyi cikk érkezett, ami messze 
meghaladta egy szám terjedelmét, ezért a különszám

megjelenése után csepegtetve, hónapokig jelentek 
meg az eredetileg oda szánt cikkek. Valószínűleg a 
mostani felhívásunknak is hasonló eredménye lesz. A 
20 éves magyar tagság kapcsán ugyanis most másfajta 
cikkek megírására kértük CERN-es kollégáinkat: írja
nak személyes élményeikről, kalandjaikról. Hátha 
abból a lelkesedésből, amellyel csatlakoztunk és részt 
vettünk a CERN tevékenységében, sikerül valamit a 
fiataloknak átadni, és növelni bennük a természettu
dományok iránti érdeklődést. Ebben a cikksorozatban 
tehát elsősorban nem fizikáról, hanem a CERN-nel 
kapcsolatos személyes élményeinkről írunk. Remé
lem, a tisztelt olvasók megbocsájtják nekünk az ebből 
fakadó aránytalanságokat: van, akinek sok minden 
eszébe jutott, van, akinek kevesebb, de biztosan 
mindegyik írás érdekes és helyenként kimondottan 
mulatságos.

A későbbiekben keretes, rövid írásokban felidéz
zük a CERN főbb mérőberendezéseit és gyorsítóit. 
Ezekkel az évtizedek folyamán számtalan cikkben 
foglalkoztunk, de a jobb megértés érdekében most is 
érdemes összefoglalnunk.

A jelenlegi gyorsítókomplexum
A CERN jelenlegi zászlóshajója az LHC (Large 

Hadron Collider, Nagy hadronütköztető), amely 
2012-ben 4 TeV (1 TeV = 1000 GeV) energiájú 
protonokat ütköztet egymással négy pontban, az 
ALICE, ATLAS, CMS és LHCb óriási észlelőrendszerek 
középpontjában). A protonok a korábban leírt 
LINAC2, PSB, PS és SPS úton, két irányból jutnak 
egymással szemben keringve az LHC-ba. A nehéz 
ionok is ugyanezt az utat járják be a LEAR helyén 
épült LEÍR (Low  Energy Ion Ring, Alacsonyenergiás 
iongyűrű) közbeiktatásával. Az LHC ólomionokat is 
tud egymással ütköztetni, sőt 2013-ban proton-ólom 
ütközéseket is tervez. Az AAC helyén most az AD 
(Antiproton Decelerator, Antiproton-lassító) 
működik. Az LHC-kísérletek közül az ALICE-ben és a 
CMS-ben dolgozik nagy magyar csoport. Működik 
még magyar csoport a CMS két oldalán felépült 
TOTEM-kísérletben, valamint az ATLAS-ban is.
Ezeken kívül az SPS SHINE kísérletében (az NA-49 
utóda) van még magyar csoport, valamint az AD 
ASACUSA-együttműködésében. nyugati

protonok P 
antiprotonok 
ionok
neutrínók Gran Sassónak Gran Sasso (I) 730 km

neutrínók 

keleti terület
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Igó-Kemenes Péter
Heidelbergi Egyetem, NémetországEMLEKEZES

Kellemes itt a cseresznyefa árnyékában tölteni a nyári 
napokat és böngészni a múlt időket. Családi házunk 
egy kis francia falucskában helyezkedik el, a svájci 
határtól és Genf városától néhány kilométerre, a 
CERN kutatóintézettől alig tízpercnyi utazásra, az 
LHC-gyorsító huszonhét kilométeres gyűrűjének 
nagyjából a közepén. Szinte érezni -  de ehhez fizikus
nak kell lenni -  a protonnyalábok száguldását az ala- 
gútban ötven-hatvan méterrel a föld alatt és a kozmi
kus energiájú proton-proton ütközéseket a gigantikus 
mérőberendezések (detektorok) szívében.

Olykor a CERN hívó szava is ide hallatszik egy-egy 
fontosabb előadás alkalmából. Most éppen 2012. jú
lius 4-ét írjuk és igen fontos bejelentések tanúi lehe
tünk: úgy tűnik, hogy több évtizedes erőfeszítés után 
végre sikerül a mérési adatokban észlelni a Higgs- 
bozon első jeleit!

A CERN folyosóin ide-oda rohangálnak a farmer- 
nadrágos fiatal fizikusok, kamerás újságírók és öltö- 
nyös-nyakkendős emberek. A nagy előadóterem bejá
ratánál fürtökben csüngenek a kint rekedt érdeklő
dők, akik nem sejthették, hogy már az éjszakát is itt 
kellett volna tölteniük, szendviccsel és kispárnával. A 
kávézóban nagy a zsibongás: a világ minden nyelvén 
-  így magyarul is -  folyik a halk szavú, izgalmas be
szélgetés, találgatás, várakozás.

Mint nyugdíjas fizikusra, aki nemrég tette le a lan
tot, rám is hatott a CERN hívó szava: otthagytam a 
cseresznyefa árnyékát, hogy meghallgassam a két 
mamut kísérlet, az ATLAS és a CMS életbevágó beje
lentését. Közben az én szívem is nagyokat dobban, 
mert emlékezetemben még élnek az elmúlt évtize
dek erőfeszítései és főképp a 2000-es év izgalmai, 
amikor a LEP-gyorsító utolsó hónapjaiban mi tettünk 
hasonló (de a mainál lényegesen szerényebb) beje
lentést. A mostani adatok ismeretében már kijelent
hetjük, hogy mi sem jártunk messze a felfedezéstől: 
ha a LEP-gyorsító energiáját még csak öt százalékkal 
sikerült volna magasabbra tornásztatni (amire tech

nológiailag semmi esélyünk nem volt), akkor a felfe
dezés a miénk lehetett volna. -  De azért ma együtt 
örülünk a felfedezők csapatával, köztük a harminc
nál is több magyar fizikussal, akik jogosan osztoz
nak a dicsőségben.

Hogy erre sor kerülhetett, ahhoz előbb komoly 
átalakulásoknak kellett végbemenniük a magyar és 
az európai politikai és társadalmi színtéren. A vas
függöny leomlásának külső szemlélőjeként még ma 
is csodálattal gondolok vissza az 1989 és 91 közötti 
időszak bámulatos eseményeire, amelyek alapjaiban 
változtatták meg a közép-európai országok geopoli
tikai helyzetét, bekapcsolva őket újra Európa vérke
ringésébe.

Indulás

A napvilágot otthon láttam meg, de Nyugaton nőttem 
fel. Németországban érettségiztem, az egyetemet Bel
giumban végeztem, és először 1967-ben, friss fizikusi 
diplomával a kezemben jártam az akkor még embrio
nális CERN intézetben. 1971-ben doktoráltam a Lue- 
veni Egyetem fizikai karán, és mint fiatal ösztöndíjas 
kerültem újra a CERN-hez. Ott a Heidelbergi Egyetem 
kötelékébe kerültem, de a CERN-ben végeztem kuta
tói tevékenységem legjavát.

Az emigrációban élő magyarok különös érzékeny
séggel szűrik ki a magyar szót az idegen nyelvű hát
térből. így nem csoda, hogy feleségemmel együtt 
már a hetvenes és nyolcvanas években gyakorlatilag 
minden magyar kutatóval kapcsolatba kerültem, aki 
a CERN-ben megfordult. Közülük többel ma is igazi 
barátság köt össze; mások váltakozó magatartásából 
pedig pontosan fel tudtuk mérni, hogy otthon éppen 
hogyan viszonyulnak a „Nyugatra szakadt honfitár
sakhoz”.

A CERN-hierarchia, mint „magyar fizikust” tartott 
számon, és talán ebből adódik, hogy az 1989-90-es

U n j 1**'^ J  i
i I* 
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PS (Proton-Szinkrotron)
A CERN veterán részecskegyorsítója, 

1959 óta működik. Protonokat és nehéz 
ionokat gyorsít protononként 24 GeV 
energiára, de pályafutása során 
gyorsított elektront és pozitront is a LEP 
és antiprotont az SPS számára, valamint 
lassított antiprotont a LEAR-nek.
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1. ábra. Magyarország csatlakozása a CERN-hez: az ünnepélyes 
zászlófelvonás.

évek nyitásának időszakában többször kerestek meg 
kérdésekkel vagy éppen kérésekkel. Én váltig ma
gyarázhattam, hogy „másféle” magyar vagyok, aki
nek nemigen van rálátása az otthoni viszonyokra; 
mégis, számítottak a segítségemre a kapcsolatok ki
építésében.

Kapcsolatok

Akkoriban leginkább Vesztergombi György kollégám
mal „kávézgattam”, akinek igazi szívügye volt Ma
gyarország kapcsolódása a CERN-hez. Úgy hiszem, ő 
hozott össze Zimányi József professzor úrral, akinek 
barátságát 2006-ban bekövetkezett haláláig élveztem. 
Jozsó” és felesége, Magdolna többször járt ottho
nunkban és mi is élveztük vendégszeretetüket a Diós
árok utcai lakásukban. Ők hoztak össze Pungor Ernő 
akadémikussal, akárcsak az RMKI és ELTE számos 
professzorával és kutatójával. Az ő társaságukban 
utaztam a debreceni „vándorgyűlésre”, ahol a már 
javában működő LEP-gyorsító friss eredményeiről 
számolhattam be. Sajnos semmiféle meglepetéssel 
nem szolgálhattam, mert a mérések mind a Standard

Modell elméletet igazolták és az azon túli „új fiziká
nak” semmi nyomát nem mutatták. így csak az esti 
banketten sikerült némileg magamra vonni a figyel
met, amikor két centiméteres pontossággal sikerült 
megsaccolnom tíz méter távolságból egy madzagon 
lógó, akkor már üres borosüveg talpának padlóhoz 
viszonyított távolságát.

A csatlakozás

Komolyra fordítva a szót: az 1991-92-es tárgyalások 
eredményeként a magyar delegációnak végül sikerült 
méltányos anyagi feltételeket kiharcolnia, és 1992-ben 
sor kerülhetett Magyarország felvételére a CERN tag
államai közé. A Tanács zártkörű gyűlésére, az ünnepi 
aktus pillanatában bevonultunk mindannyian, a 
CERN-ben tartózkodó magyarok egy nemzeti színű 
zászlóval. Emlékeimből már csak a csehszlovák dele
gátus beszédét tudom felidézni, aki méltató szavakkal 
illette Magyarország helyét Európa tradicionális tudo
mányos életében.

A déli órákban került sor a magyar zászló felvoná
sára a CERN bejáratánál a többi tagállam zászlaja kö
zé. Az aktust Carlo Rubbia vezérigazgató és Pungor 
Ernő akadémikus együttesen végezték, több-keve
sebb sikerrel. A zászló ugyanis rögtön az elején el
akadt, és világosan lehetett látni, hogy a két nagy tu
dású ember éppen ellenkező irányban rángatja a kö
telet, amíg az „okosabbik” végül engedett. Estefelé 
egy kedélyes, kötetlen fogadásra került sor a mi csalá
di házunkban. Pungor Ernő köszöntőjében, pezsgős 
pohárral a kezében el is mondta (de ez később nem 
szerepelt a Magyar Televízió közvetítésében), hogy az 
ő ujja szorult a csiga és a kötél közé, és igen fájdalmas 
volt, ahogy Rubbia professzor minden áron át akarta 
ráncigálni rajta a drótkötelet, úgy hogy végül ő volt 
kénytelen engedni (2. ábraj.

Nem sokkal az ünnepélyes beiktatás után került sor 
Göncz Árpád köztársasági elnök úr hivatalos látogatá
sára, és ennek előkészítése kapcsán az én baráti kö-

SPS (Szuper-proton-szinkrotron)
A CERN részecskegyorsítója protonok és nehéz ionok 

számára. 1976-ban épült, 6,9 km kerületű föld alatti 
alagútban helyezkedik el, nyalábenergiája protononként 
400, illetve 450 GeV-et ér el. A gyorsítandó 
részecskéket a Proton-szinkrotrontól (PS) kapja 24 GeV 
protononkénti energián, a felgyorsított részecskéket 
továbbítja az LHC Nagy hadronütköztetőnek (LHC), 
illetve álló céltárgyas kísérleteknek juttatja, amelyek 
közül az NA61 (más néven SHINE) nehézion-kísérlet 
rendelkezik komoly magyar részvétellel. A gyenge 
kölcsönhatást közvetítő W- és Z-bozonokat az SPS UA1 - 
kísérlete (lásd a CERN múzeumában készült képet) 
fedezte fel az SPS proton-antiproton ütköztető 
üzemmódjában, ez Nobel-díjat hozott Carlo Rubbiának 
és Simon van der Meemek.
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OPAL (Omni-Purpose Apparatus for LEP)
A CERN-ben 1989 és 2000 között működött LEP (Nagy elektron

pozitron ütköztető) részecskegyorsító legkisebb együttműködése: 9 
ország 330 kutatója vett részt benne, közöttük 1995-től változó 
létszámú, 5-11 fős magyar csoport az MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpontjából, az MTA Atommagkutató Intézetéből és a 
Debreceni Egyetemről, valamint hallgatók az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemről és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemről. A kísérlet fő célja a Standard 
Modell ellenőrzése és a Higgs-bozon, valamint új fizika keresése 
volt; az ellenőrzés sikerült, de Higgs-bozont és új fizikát nem talált. 
Magyarok elsősorban a töltött Higgs-bozonok keresésével és 
fotonfizikával foglalkoztak, amelyekből számos magyar 
diplomamunka és PhD-dolgozat született, de részt vettek a detektor 
fejlesztésében és üzemeltetésében is.

röm is növekedett. A CERN ugyanis újra engem kért 
fel a helyi magyarság „összeterelésére”, hogy az Elnök 
urat elkísérjük CERN-járásán. Az internetes hívó sza
vamban megemlítettem, hogy jó volna az alkalom 
méltóságához illő öltözékben megjelenni. Postafor
dultával érkezett Horváth Dezső válasza (akit akkor 
még nem ismertem), miszerint neki sajnos csak far
mernadrágja van. Mire én: hogy szívesen kölcsönzők 
neki egy jobb szövetből készült nadrágot; mire ő: 
hogy igen ám, de ő majd’ két méter magas; mire én: 
hogy én is! így azután könnyen felismertük egymást, 
és ettől kezdve együtt híreszteltük (például a kávézó 
olasz személyzete előtt), hogy a magyar fizikusok 
mind ilyen magasak. Erről azután hamarosan le kellett 
tennünk, amikor Pásztor Gabriella csatlakozott társa
ságunkhoz fiatal doktoranduszként.

Építkezés

Az ünnepi aktusok után folytatódott az érdemi mun
ka: a CERN-tagság kereteit valódi tartalommal kellett 
megtölteni. A fentiekben már említettem, hogy ko
rábban is munkálkodtak magyar fizikusok a CERN- 
ben, ők többnyire egyéni utakon, például az orosz 
dubnai intézeten, vagy más külföldi intézeteken, 
egyetemeken keresztül érkeztek. Most viszont egész 
csoportok megszervezése került napirendre, hiszen a 
CERN nyújtotta lehetőségek erőteljesebb kihasználá
sa nélkül indokolatlanná válhatott volna a költséges 
CERN-tagság.

Az időpont alkalmasnak bizonyult. A világviszony
latban is vezetőként számon tartott LEP-gyorsító már 
évek óta ontotta a szebbnél szebb, analízisre váró 
mérési adatokat. Kutatási téma akadt bőven, és a kí
sérleti berendezések futtatása, karbantartása és állan
dó fejlesztése is sok „emberanyagot” igényelt. így volt 
ez az OPAL-kollaborációnál is, amelynek már vagy tíz 
éve jómagam is tagja voltam a Heidelbergi Egyetem 
égisze alatt. Adva volt tehát a lehetőség egy magyar 
csoport befogadásához. Magyar részről Zimányi Jó
zsef és Pungor Ernő személyében találtam komoly

támogatókra: ők készítették elő az utamat Budapestre 
és Debrecenbe, ahová a CERN részéről elkísért Rolf 
Heuer, akkor még „csak” heidelbergi kutató társam, 
ma már a CERN vezérigazgatója. Együtt ismertettük az 
OPAL-csoport kutatási programját, az elért eredmé
nyeket, és tárgyaltunk egy magyar csoport csatlakozá
sának lehetőségéről.

Debrecenben Pálinkás József, az ATOMKI igazga
tója, majdani miniszter és a Tudományos Akadémia 
mai elnöke fogadott bennünket, és nagy lelkesedésé
ben arra kért, hogy hic et nunc fogalmazzunk meg 
két doktorátusi témát, amihez ő majd javasol diáko
kat. Rolf Heuer kollégával egymásra néztünk és per
cek alatt meg is szerkesztettünk két „kiírást” a Higgs- 
bozonok felkutatásának területén. Ez számomra egy
szerű volt, mert az OPAL-kísérlet Higgs-csoportjának 
vezetőjeként a témát jól ismertem, és azt is tudtam, 
hogy hol jönne jól a segítség. — Elég az hozzá, hogy 
ott rögtön össze is állt egy kis magyar csapat Pálinkás 
József (távoli) vezérlete alatt.

Itt kell megemlítenem, hogy hasonló szervezkedés 
más LEP-kísérleteknél is folyt, nevezetesen az L3-kol- 
laborációnál Nagy Elemér személye körül, és az NA35 
nehézion-kísérletnél, ahol már évek óta munkálko
dott Vesztergombi György, Fodor Zoltán és többen 
mások is. Feltételezem, hogy ezekről a kezdeménye
zésekről mások számolnak be, így az én visszaemlé
kezésem csak az OPAL-kísérletnél történő szerepvál
lalásra szorítkozik.

A magyar OPAL-csoport vezetéséhez még kereste
tett egy rátermett személy, aki egyéb elfoglaltsága 
mellett huzamosabb időt tudott „odakint” tölteni, aki 
komoly tudományos múltat tudott felmutatni, múlt
béli tevékenysége révén jártas volt a CERN-ben és 
ugyanakkor alaposan ismerte a hazai kutatások 
anyagi és emberi erőforrásait is. Talán Zimányi Jó
zsef irányította figyelmünket Horváth Dezső szemé
lyére, aki erős karfacsargatás és nem kevés töpren
gés után el is vállalta a feladatot. Megkezdődhetett 
tehát egy tíz éves szoros és eredményes együttmű
ködés, amelyről több száz közös tudományos közle
mény tanúskodik.
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Érdemi munka
Eredeti felállásában a magyar OPAL-csoport a követ
kező személyekből állt: Pálinkás József (akkor még 
Jóska”), Horváth Dezső, Pásztor Gabi doktorandusz 
és Hajdú Csaba tudományos kutató. A magyar cso
port kutatása elsősorban a Higgs-bozonok felkutatá
sára irányult, de idővel kiterjedt más témákra is, neve
zetesen a Standard Modellen túli, úgynevezett „szu
perszimmetrikus” részecskék és általában az „új fizi
ka” nyomainak keresésére. Természetesen mindenki 
kivette részét a rutinszerű munkából is, ami magában 
foglalta az OPAL-detektor állandó, éjjel-nappali üzem
ben tartását, a detektor részeinek és az analízis-szoft
ver fejlesztését, számítógépes szimulációkat; egyszó
val mindazt, ami a kísérleti részecskefizikus minden
napját jelenti. Húsz év távlatából elmondhatjuk, hogy 
a magyar csoport érdemben szólt hozzá a LEP-kutatá- 
sok szinte minden fontos témájához.

A gyorsító programjának első fázisában (LEP 1: 
1989-1995) a nemrégiben felfedezett Z-bozonra össz
pontosult a figyelem; ez a részecske az elektrogyenge 
kölcsönhatás közvetítőjeként központi szerepet játszik 
az elméletben. A Standard Modell nagy pontossággal 
meghatározza a Z-bozon valamennyi tulajdonságát, így 
a mérések összevetése a számításokkal a Standard Mo
dell érvényességének határait feszegeti. A fizikus ter
mészetesen főképp az eltérésekre kíváncsi, hiszen ezek 
jelzik az újat és ismeretlent, vagyis az igazi felfedezést. 
A gyorsító ütközési energiája a Z-bozon tömegére lett 
hangolva, és az így gerjesztett Z-bozonok közül több 
millió példányt sikerült az évek során azonosítani és 
alaposan górcső alá venni. Ezek a nagy pontossággal 
végzett mérések mind „csak” a Standard Modellt igazol
ták, így a LEP-program első fázisa a Standard Modell 
győzelmeként értékelhető.

Az elmélet egyik fontos állítása, hogy a Z-bozonok 
bomlástermékei között nagyritkán, de szükségsze
rűen meg kell, hogy jelenjen a régóta áhított, „isteni 
részecskének” is becézett, agyon mediatizált, de 
mindvégig hiába keresett Higgs-bozon is. E ritka ré
szecske kiszűrése a sok millió másféle bomlástermék 
közül joggal hasonlítható a varrótű és a szénaboglya 
esetéhez; csak persze a kísérleti fizikus a számítógép
re bízza ezt a szinte kilátástalan válogatást. Az algorit

musok kidolgozásában és alkalmazásában komoly 
szerepet vállalt a magyar csoport, de a felfedezés hát- 
borzongató öröme sajnos elmaradt.

Következett tehát a kísérleti program második fázi
sa (LEP2: 1995-2000), amelynek során a gyorsító üt
közési energiája fokozatosan növekedett. Minden 
lépést nagy elvárások kísértek, mivel ilyenkor egy-egy 
új, soha nem látott energiatartományba hatoltunk be. 
Az elméleti fizikusok váltig bíztattak bennünket: „It is 
just around the corner!”, vagyis „a felfedezés már a 
kapuban áll”, hangoztatták naphosszat, hol a Higgs- 
bozonra, hol pedig általában az „új fizikára” gondol
va. A négy LEP-kollaboráció munkáját nagy versengés 
és bizonyos titkolódzás jellemezte, ami nem meglepő, 
hiszen mindegyik elsőként szerette volna bejelenteni 
az áttörő felfedezést; de hát a kiszivárgások elkerülhe
tetlenek, amikor egy-egy kísérleti csoport több száz 
kutatója ugyanabban a kantinban ebédel, kávézik és 
érdeklődése is nagymértékben azonos.

A felfokozott izgalom hatására elő is fordult egy-egy 
„felfedezés”, ami azután nem állta ki az idő és a másik 
három kísérlet próbáját. Komoly gondot okozott pél
dául egynéhány „négy-jet” esemény az ALEPH-adatok- 
ban, amelyekben a szerzők a Higgs-bozon ismérveit 
vélték felfedezni. Nagy izgalom, sok huzavona és med
dő vita után összeállt egy közös munkacsoport a négy 
kísérlet Higgs-kutatói közül, amely az ellentmondásos 
tényállást volt hivatott tisztázni. Több éves közös erőfe
szítés és újabb adatok feldolgozása árán végül sikerült 
ezt az ominózus effektust elsüllyeszteni a statisztikus 
fluktuációk tengerében.

Hasonló „felfedezés” az OPAL berkeiben is előfor
dult, de az izgalom minálunk csak estétől hajnalig 
tartott és reggelre elillant. A gyorsító éppen akkor 
váltott magasabb energiára, tehát újra terra incognitá- 
ra léptünk. Július 14-ikét írtuk, amikor egész Francia- 
ország a Bastille lerombolását ünnepli tűzijátékkal és 
szabadtéri táncmulatsággal. Ebben a borgőzös hangu
latban csak néhány eltökélt fizikusnak jut eszébe, 
hogy a számítógép képernyőjét böngéssze a felfede
zés reményében. Ez utóbbiak közé tartozott Pásztor 
Gabi, akinek mentségére szóljon, hogy éppen ő volt a 
soros.

Úgy éjféltájban két jelzést találtam az üzenetrögzí
tőmön: az egyiket Gabitől, a másikat egy japán kollé-

LEP (Large Electron Positron collider)
A CERN-ben 1989 és 2000 között 

működött Nagy elektron-pozitron ütköztető 
részecskegyorsító, 27 km kerületű, 100 m 
mély, föld alatti alagútban Svájc és 
Franciaország között. Elektront és pozitron 
ütköztetett kezdetben 91 GeV, majd az 
energiát fokozatosan növelve 200 GeV 
fölötti energián. Négy nagy kísérlete volt: 
ALEPH, DELPHI, L3 és OPAL. Leszerelése 
után a LEP-alagútban építették fel az LHC-t, 
a Nagy hadronütköztetőt.
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gától (a japánok sohasem alszanak), miszerint a re
gisztrált „események” egy gyanús csoportosulást mu
tatnak egy és ugyanazon tömegsávban és egyébként a 
Higgs-bozon ismérveit viselik. Csoportvezetői minő
ségemben nem mondhattam, hogy „majd holnap”, mi
vel ki tudja, talán ne-adj-isten, a CERN másik szegleté
ben már készül a jelentés, és hajnalra az egyik konku
rens kísérlet megelőzhet minket! (Egyébként akkor 
tényleg ennyire kiélezett volt a versengés a kollaborá- 
ciók között.) Tehát elindultam a CERN felé és útköz
ben bekopogtam Horváth Dezső tető alatti fészekszerű 
lakásának ajtaján, aki érthető okokból nem volt elra
gadtatva az éjjeli látogatásomtól, de a helyzet komoly
ságára való tekintettel ruhát öltött és velem jött. Rövid 
vizsgálódás után eldöntöttük, hogy jó lesz értesíteni az 
OPAL-kísérlet felelős vezetőjét. Ő, mély álmából éb
redve, nem sokat teketóriázott: azonnal rendkívüli 
gyűlésre invitálta az egész kollaborációt reggel kilenc
re. Ekkor már kissé melegünk lett és mondogattuk is, 
hogy talán jobb lett volna egyet aludni rá. Az éjszaka 
hátralevő néhány óráját lázas tevékenységben töltöt
tük: minden egyes eseményt alaposan megvizsgál
tunk; számítgattunk, mérlegeltünk, és mire hajnalo- 
dott, valamennyi eseményt el is vetettük.

Reggel kilencre az OPAL szemináriumterme zsúfo
lásig megtelt. A legfiatalabbak elől a padlón ültek, 
mások a székek támláján, az asztalokon és egymáson, 
és mindenki felfokozott izgalommal várta a bejelentést. 
Ha csak rajtunk múlik, egy rövid „bocsival” be is értük 
volna; csakhogy akkor már a nagyérdeműre is átszállt 
az izgalom és így nekünk kellett bizonygatnunk, hogy 
valójában mégsem a felfedezés szálait tartjuk a kezünk
ben. Végezetül megmaradt a tanulság: egy-egy felfede
zés bejelentése előtt okosabb „tízig számolni”.

Versengés helyett együttműködés

Bizonyára az ALEPH „négy-jet” effektusa körüli polé
mia is hozzájárult ahhoz, hogy a LEP-program utolsó 
éveiben közös, úgynevezett LEP-csoportok alakultak 
egyes kiemelt fontosságú kutatások közös végzésére, 
a közös végeredmények kidolgozására és közlésére. A

négy kísérlet adatainak összegzése növeli az végered
mények statisztikus értelemben vett pontosságát és 
egyúttal lehetővé teszi az esetleg felmerülő ellent
mondások kielemzését és feloldását.

A kiemelt témák egyike természetesen a Higgs- 
bozonok felkutatása volt, és a közös LEP-Higgs cso
port felállítását és vezetését rám bízta a négy kollabo- 
ráció. Természetesen a legmegbízhatóbb kollégákat 
szemeltem ki a közös munkára: így vált a magyar 
OPAL-csoport néhány tagja egyben a LEP-Higgs cso
port részévé. A feladat elvégzése sok fejtörést oko
zott. A négy kísérletnél alkalmazott technológia erő
sen különbözött egymástól, így a mérési adatok is 
más és más formában jelentek meg. Meg kellett tehát 
találnunk azt a közös „platformot”, ahol az adatok 
egyáltalán összevethetőek. Továbbá, ki kellett dol
goznunk az összegzés legmegbízhatóbb, és a feladat
nak leginkább megfelelő statisztikai módszerét. Csak 
ezek után kezdődhetett meg az érdemi munka, vagyis 
a Higgs-bozon keresésére irányuló adatok rendszeres 
statisztikus összegzése. Erre évente több alkalommal 
került sor, főképp a téli és nyári világkongresszusok 
előtt. A közös eredmények először a CERN közönsége 
előtt kerültek bemutatásra, és csak a minden oldalról 
megvizsgált, végül jóváhagyott eredmények nyertek 
zöld utat a nemzetközi konferenciák felé.

Ami a Higgs-bozonok témáját illeti, a gyorsító ener
giája hiába ért el egyre magasabb csúcsokat; hiába 
nyíltak meg új vadászterületek; az eredmény évről 
évre negatív maradt: a Higgs-bozon nem mutatkozott. 
Just around the corner” szólt rendületlenül az elmé
leti kollégák bátorítása. Addig-addig ismétlődött ez a 
kép, amíg végül 2000 augusztusában, alig két hónap
pal a LEP-program végleges lezárása és a gyorsító 
tervezett elbontása előtt, az ALEPH-kollaboráció tagjai 
(már megint ők) nagy bejelentéssel álltak elő: újra a 
Higgs-bozon jeleit vélték felfedezni. A bejelentést 
mindenütt lázas tevékenység követte, de a másik há
rom kísérlet közül egyik sem tudta megerősíteni az 
ALEPH-eredményt. A figyelem végül a LEP-Higgs cso
portra összpontosult: tőlünk várták az adatok összeg
zésén nyugvó végső ítéletet. A tét óriási volt, mert a 
vélt felfedezés hatására egyre erősödtek a LEP leállítá-

ALEPH (Apparatus for LEP PHysics)
A CERN-ben 1989 és 2000 között működött LEP 

(Nagy elektron-pozitron ütköztető) részecskegyorsító 
együttműködése, magyar csoport nem vett részt 
benne. Az ALEPH-kísérlet 2000-ben felfedezni vélte a 
Higgs-bozont 115 GeV körül, de ezt akkor a másik 
három LEP-kísérlet cáfolta, és az LHC azóta teljesen 
kizárta. Az észlelt jelenség csupán statisztikus ingadozás 
lehetett.
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sát ellenző hangok, ami viszont az LHC-gyorsító épí
tésének sine die elnapolását jelentette volna, komoly 
emberi és anyagi következményekkel.

A LEP-Higgs csoport a csatazaj és a média növekvő 
érdeklődése közepette, higgadtan végezte munkáját és 
a kitűzött dátumra el is készült a feladattal. Bár a négy 
kísérlet adatainak összegzése lényegesen gyengítette az 
ALEPH-megfigyelést, a teljes kizárásra (statisztikai érte
lemben) nem volt képes. így a tisztán tudományos 
döntés helyett egy sokáig vitatott politikai döntésre 
került sor, melynek alapján a LEP-gyorsító elbontása 
hamarosan el is kezdődött, hogy átadja helyét az LHC- 
gyorsítónak. Ezzel lezárult a részecskefizikai kutatások 
egy roppant termékeny és izgalmas időszaka, amiből 
az újonnan csatlakozott tagállamok, köztük Magyaror
szág is, bőségesen kivehették részüket.

Epilógus

Visszaemlékezésem utolsó sorait egy másik cseresz
nyefa alatt, a Balaton partján írom, ahol a nyári hóna
pokat töltjük évről évre gyermekeinkkel, unokáink
kal. Innen indulunk országjárásra; ide várjuk régi is
merőseinket, barátainkat, kollégákat, akikkel olykor 
jólesik felidézni a közös múltat.

Nem tudom, e történet szereplői milyen érzelmek
kel gondolnak vissza a kezdetekre és a közös erőfeszí

tésekre. Ami engem illet, az elmúlt két évtized bizo
nyára tudományos életem legizgalmasabb és legtartal
masabb ideje volt. Örömmel tölt el, hogy a magam sze
rény módján hozzájárulhattam a magyar CERN-tagság 
előmozdításához is, és hogy aktív éveim legjavában 
élvezhettem magyar kutató barátaim társaságát.

De vajon miképpen vélekedik az Akadémia mai el
nöke a pionír napokról, amikor ő is a fizikus standard 
öltözékében, farmerben és tornacipőben, „nyomta” az 
éjszakai műszakot az OPAL-kísérlet kontrolltermében, 
néha már az álom és unalom határán, és velünk együtt 
végezte a detektor szívverését, vérnyomását, egyéb 
életfunkcióját ellenőrző rutinméréseket, vagy figyelte 
a képernyőn a beáramló „eseményeket”? Vajon ho
gyan értékelik az elmúlt időket azok a magyar diákok, 
fiatal kutatók, akik a közös munkából merítették dok
tori disszertációjuk témáját; rangot és elismerést nyer
tek, és ma is a kutatás élvonalában tudhatják magu
kat? Sokan közülük megtalálták helyüket a kutatások 
jövőjét jelentő LHC-gyorsító egyik vagy másik kísérle
ténél és most részesülnek az igazi felfedezésekkel 
járó izgalmakban és a kitüntető figyelemben; mások 
azóta hazatértek és itthon találták meg a kibontakozás 
lehetőségét.

Úgy hiszem, mindenképp elmondhatjuk, hogy a 
CERN-tagsággal hazánk teljes mértékben beágyazta 
magát a nemzetközi fizikai kutatások medrébe és 
hogy a kezdetek erőfeszítései elérték céljukat!

A DEBRECENI EGYETEM KÍSÉRLETI FIZIKAI 
TANSZÉKÉNEK TETTEI A RÉSZECSKEFIZIKÁBAN -  I. RÉSZ
avagy a csodálatos 20 év alulnézetből

Raics Péter
Debrecen Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék

Puskás Öcsinek tulajdonítják a következő összefüg
gést: Kis pénz kis foci ... [1]. De azért a világot meg
rengették az Arany Csapat eredményei! Kis pénz kis 
fizika, vagyis KisFizika? [2] (A tanszéket rövidítve Kis- 
Fiz-nek becézzük.) Hogyan alakítja át a korábban 
csak atommagfizikával foglalkozó egyetemi tanszék 
oktatását, kutatását, szemléletét a természettudomá
nyos megismerés egyik csúcsát jelentő nagyenergiájú 
fizika? Mennyi pénz kell ehhez? És még mi?

Hazánk CERN-beli tagságának kezdetekor alakul ki 
az egyetemi csoport (az akkor még Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen, KLTE-n). Véletlenül? Az alapító 
ősatyák és ősifjak tevékenységét megpróbáljuk „tudo
mányosan” összefoglalni. A szubjektivitás elkerülését 
meg sem kíséreltük, mivel a szerző maga is közvetlen 
résztvevője a történetnek.

Ez az írás amolyan bemutatkozás-féle is (az ilyen 
sorozatban nem jelentünk meg annak idején a Fizikai

Szemlében). Ezért hosszabb bevezetést kell végig
szenvednie az olvasónak, hogy érthető legyen a ré
szecskefizikában végzett tevékenységünk megannyi 
sajátossága.

Réz- és vaskor

A matematika-fizika-kémia szakos diplomával rendel
kező Szalay Sándor professzor (1909-1987) a Ruther- 
fordnál eltöltött fél évét követően 1936-ban elindítja a 
magyar magfizikai kutatást és oktatást Debrecenben a 
Tisza István Egyetem Orvoskari Fizikai Intézetében (a 
KisFiz jogelődjében). Réz üstökből Van de Graaff 
gyorsító épül, mozdonykerékből pedig alfa-spektro- 
méter. Szinte minden eszközt saját erőből készítenek 
a később alapított akadémiai kutató intézetben 
(ATOMKI) is. Ez a szemlélet hatotta át tanítványait,
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amikor új területre merészkedtek. Az volt az elv, hogy 
itthon meg kell tanulni, csinálni mindent, amit lehet 
és utána érdemes külföldre menni. Ehhez műszaki 
infrastruktúrára van szükség és elméleti csoportra. Az 
alapkutatás eredményeit az alkalmazások (például 
uránkutatás, levegő radioaktivitás, kormeghatározás 
stb.) jól tudták hasznosítani. Ezzel az egységes szem
lélettel és megközelítési móddal vált méltán híressé a 
Szalay-iskola.

Középkor: részecskefizikai kísérletek 
és gondolkodás magfizikai köntösben
A kutatások főbb területeit a magreakciók és a bomlá
sok vizsgálatai képezték a tanszéken, majd az ATOM- 
KI-ban is. A Berényi Dénes (1928-2012) vezette cso
port a béta-bomlás kísérleti és elméleti tanulmányozá
sát végezte. Ma ezt elegánsan a gyenge kölcsönhatás 
kutatásának nevezzük. (E sorok írója a béta-bomlás 
jelenségeire, elméletére a mai napig félelemmel ve
gyes csodálattal néz fel.)

A neutrínófizika egyre jobban mindennapi életünk 
meghatározó részévé válik. A különleges részecske 
közvetett kimutatásának legszebb, a részecskefizikai 
könyvek által sűrűn idézett visszalökési kísérleteit 
1954-től kezdve végezte Csikai Gyula és Szalay Sán
dor expanziós ködkamra segítségével [3]. Kísérleti be
rendezésük az elektromechanikai vezérlés és optika, 
adatgyűjtés és kiértékelés korabeli csúcspontja volt.

A magfizika és részecskefizika sokáig keveredik. 
Az utóbbi a kutatásokban és oktatásban az előbbiből 
születik Debrecenben. Egy részecskefizikai tankönyv
részlet [4] írása során az általam az induktív tárgyalást 
előnyben részesítő felépítés a magfizikai alapokból 
indult volna ki, amely megoldást szeretett és tisztelt 
Horváth Dezső kollégám igen zokon vett, s bírálatá
ban kemény szavakkal illetett. Hát igen! Ő részecske
fizikusnak született, én pedig dezertáltam a magfizi
kából. Hiába bábáskodtam az új tudomány helyi újra- 
megszületésénél, annak gondolatvilága nem vált vérré 
bennem (de legalább felismertem új időknek új sza
vát). Bocsánat az ifjúság hamvas lelkének folytatóla
gosan és tudatosan elkövetett megrontása miatt! 
Egyébként: tényleg röhej, hogy volt bátorságom ilyen 
témából oktatási segédleteket készíteni! Még csak 
hályogkovács sem vagyok, mert az legalább tudatla
nul is képes a megfelelő helyen vágni. Mentségem a 
szokásos: aki tudja csinálja, aki nem, az tanítja (aki 
erre sem képes, az szervezi). Ám, aki tudja, csinálja és 
még tanítja is, az néha írhatná is! Dezső minden szem
pontból a legautentikusabb lenne, hiszen nemcsak 
világhírű kutató, a főcsapások irányának meghatáro
zója nemzetközi szinten, de csodálatos tanár és peda
gógus is. Ezt egyetemünkön tartott előadásai, tanítvá
nyainak sikerei egyértelműen bizonyítják.

Ezúton is megköszönöm Fényes Tibornak, az MTA 
Atommagkutató Intézet emeritus professzorának, 
hogy egységes szemléletű, folyamatosan karbantartott 
kétkötetes tankönyvvel ajándékozott meg bennünket

atommag- és részecskefizikából [5]. Az ő példája (is) 
mutatja: nem feltétlenül káros és szégyellnivaló, ha 
valaki a magfizikától jut el a részecskefizikáig!

Alapozás az Újkorhoz

Csikai Gyula akadémikus 1967-ben vette át a tanszék 
vezetését (én is ekkor kerültem ide). Rögtön építettünk 
egy 200 kV-os „Házi Neutrongenerátort”, egy hordozha
tót pedig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől kap
tunk. (Ezzel a szervezettel sokoldalú, gyümölcsöző kap
csolat alakult ki.) Egy harmadik, az úgynevezett Nagy- 
áramú/fluxusú gyorsító is épülgetett hosszú évekig a 
külön az erre a célra kialakított korszerű földalatti la
boratóriumban, a „bunkerben”... (Ez sem akármilyen 
történet! Egyik kollégám szerint „ez volt a mi Bős-Nagy
marosunk”.) Neutronindukált magreakciókat vizsgál
tunk, gerjesztési függvényeket mértünk itthon és na
gyobb gyorsítókon külföldön, aztán az ATOMKI ciklot
ronján. Elméleti modellekkel értelmeztük a tapasztalta
kat. Neutrongáz-fizikai vizsgálataink közvetlen felhasz
nálást nyertek alkalmazott célokra. Kutató csoportok 
alakultak ki egyes témák körül. Én a boldog emlékű 
Daróczy Sándor (1935-1995) vezette hasadási csapat
ban dolgoztam Nagy Sándor (NaSa) barátommal. Sok 
tehetséges fizikusjelölt vett részt a maghasadás termékei 
tömegeloszlásának gamma-spektrometriai meghatáro
zásában. (Tanítványaink között köszönthetjük Hamvas 
Istvánt is, a Paksi Atomerőmű jelenlegi igazgatóját.) Eb
ből eredt aztán a nehéz elemeken létrejövő (n,2n) fo
lyamatok gerjesztési függvényének mérése, az urán dú
sításával és az atomerőművek biztonságával kapcsolatos 
in-situ alfa- és gamma-spektrometriai módszerek kidol
gozása. (1985 óta járunk az atomerőmű blokkjait ellen
őrizni; külföldön is végeztünk hasonló méréseket...)

A tanszék kísérleti-technikai háttere: kisfeszültségű 
gyorsítók, aktivációs technika NaJ(Tl), Ge(Li), Si(Li), 
HpGe gamma-spektrométerekkel, repülési idő neut- 
ron-spektrometria, alfa-spektrometria, alacsony-hátte
rű béta-detektálás (3H), a szükséges elektronika és 
mechanika elkészítése, mikro-, mini-számítógépek 
alkalmazása, DSP felhasználása. „Látszerész” társam
mal, Szabó Józsefiét az optikai laboratóriumi gyakor
latok fejlesztése során új technikákat honosítottunk 
meg hobbiszerűen, a paletta színesítése és a mi örö
münk végett: LED-ek, lézerek, száloptika, PC-vezérelt 
spektrométer, detektálás (gyors diódák, fotoelektron- 
sokszorozók, CCD, CMOS-szenzor), alkalmazások. 
Ebből újszerű speciálkollégium született Modern opti
ka néven, ami további ösztönzést adott a fejlesztésre
(.... . aki nem tudja, az tanítja”). De a többi labor is
túlnőtt a hagyományos oktatási kereteken. Különösen 
fontos lett a nukleáris technika által megkövetelt 
gyors impulzus-elektronika, amelynek ihletett műve
lője Sztaricskai Tibor (azaz Sztari) volt.

Az egyetemre jellemző univerzalitás tanszéken be
lül, az ATOMKI-val közösen, illetve a többi intézettel 
együttműködve nagyon sok alapkutatási, interdiszcip
lináris és alkalmazott feladat megoldását tette lehető
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vé. És az ember megtanulta, kihez kell fordulni, vagy 
honnan lehet valamit hirtelen „kölcsönvenni” a legvá
ratlanabb esetekben. Mindezzel szinte tudat alatt (de 
tudatosan) készültünk a részecskefizikai jövőnkre.

A Szalay-Csikai-iskola a kísérletezésen, építésen, 
fejlesztésen alapult. Mi kell még ehhez a „kiművelt em
berfőkön” kívül? Műhelyek nagyszerű technikusokkal, 
szakmunkásokkal, akik ugrásra készen várják az okta
táshoz, kutatáshoz szükséges speciális eszközökre vo
natkozó (néha őrült) igényeket, amelyek teljesítési ha
tárideje „tegnap(előtt)”. A mechanikai, elektromos, 
elektronikus, üveg- és vákuumtechnikai egységek nem
csak „termeltek”, hanem tanítottak is: egyetemi hallga
tókat a kísérleti eszközök sajátkezű elkészítésének 
alapjaira, szakmunkástanulókat a hivatásukra.

Néhány hozzávetőleges adat a KisFiz-ről a 90-es 
évek kezdetén: diplomások száma 26 (fizikusok, taná
rok, mérnökök), műhely-dolgozóké 7, irodaiaké 2, 
egyéb feladatot ellátóké 6. Jövőre a kiváló elektronikus 
technikusunk nyugdíjba küldésével megszűnik az utol
só műhely is. Mitől lesz „Kísérleti” egy tanszék? A „Kis- 
Fiz” ezentúl valóban „kicsi fizikát” fog jelenteni? Miköz
ben évfolyamonként száznál több villamosmérnököt 
képezünk BSc-n! És végre újra kezdődhet a tanárkép
zés az egyedül értelmes osztatlan, 5+1 éves rendszer
ben?! (Miért is nem állítjuk vissza a fizikus képzésben is 
az ötéves tanulást? Olyan nehéz beismerni, hogy az 
általunk megvalósított BSc-MSc teljesen megbukott? 
Nincs, mert nem is lehet valódi „munkaerő-piaci keres
let” a BSc-s fizikusokra. Az öt év alatt 2 szakdolgozat, 1 
felvételi vizsga, 2 záróvizsga, nem egyenletes súlyú 
képzés a két időszakban -  szegény hallgatók! Mikor 
tudnak végre elmélyedni a tudományban?)

Milyen nagy a részecskefizika?

Baksay László „amerikás magyar professzorral” (jelen
leg Florida Institute of Technology, Melbourne, Flori
da) 1992-ben született meg a kapcsolat Pesten, ahol 
Csikai professzor úr javaslatára néhai Vas László 
(1947-1997) társunk találkozott vele. Előbb a KFKI

munkatársaival dolgozott együtt OTKA-pályázat kere
tében, majd a BME Fizikai Intézetével. Ősszel Debre
cenbe jött és meglátogatta a KisFiz-t, amit Nagy Sán
dorral mutattunk be neki. Meglepte, itt milyen sokan 
oktatnak, kutatnak. Szerinte a világ egyik legnépe
sebb fizikatanszéke a miénk. Szétnézett és látta: a 
munkatársak hajlandók kísérletezni, építeni, fejleszte
ni, a kezüket is használni, izzadni, nemcsak üveges 
tekintettel bámulni a számítógép képernyőjét. A mű
helyek különösen megragadták figyelmét.

Másnap feltette nekem a kérdést: Miért nem csinál
tok ti részecskefizikát? Minden adottságotok megvan 
hozzá. Ez a legizgalmasabb kutatási terület mind az  
elmélet, mind a kísérlet számára!

-  De hát a részecskefizika az ilyen nagy! — mutat
tam neki széttárt kezeimmel a méteres skálát.

-  Dehogy -  válaszolta -, ilyen kicsi részekből van 
összetéve -  jelezte ujjaival a mm-t. -  Sokan csinálják 
együtt, attól lesz olyan óriási!

Ez a lecke nagyon elgondolkoztatott. Addig is volt 
részem hazai és nemzetközi együttműködésben, de 
ez valami különlegesnek ígérkezett. Azután Nagy 
Sanyi barátommal hármasban beszélgettünk vele to
vább és egyre logikusabbnak látszott a felvetés: vált
sunk. Igen, persze, hogyne, de...

Szóval: világosan látszott, mi van mellette és mi 
ellene. Legalább egy-egy objektív és szubjektív elem:

-  Ezt a tudományágat mindenképpen meg kell ho
nosítani az egyetemen, mert a kutatás mellett az okta
tást is teljesen felpezsdíti, vonzó lesz a diákok számára, 
nemzetközi kapcsolatok épülhetnek, csodálatos világ 
nyílik ki előttünk akár 80 nagyságrend távlatában is.

-  Ám valamelyikünknek fel kell vállalnia a téma 
gondozását FŐÁLLÁSBAN, nem pedig a magfizika 
mellett, félvállról, maradék időben!

A második mondat azt jelentette, hogy vége a mag
fizikus múltnak az alapkutatásban, ami pedig már 
elég jól be volt járatva (cikkek, kandidátusi fokozat, 
esetleg belátható időn belül nagydoktori, és...). Is
mertük a „szabályt”: egy futó kísérletben (akkor a 
CERN-i LEP/L3) sokáig nem kerülünk fel a szerzői 
listára. Ez, ugyebár, nagy veszteség, mert az egyete-

L3
A CERN-ben 1989 és 2000 között működött LEP 

(Nagy elektron-pozitron ütköztető) részecskegyorsító 
egyik legnagyobb együttműködése volt, jelentős 
magyar csoport vett részt benne a kezdetektől, főként 
az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetéből és a 
Debreceni Egyetemről. A kísérlet fő célja a Standard 
Modell ellenőrzése és a Higgs-bozon, valamint új fizika 
keresése volt; az ellenőrzés sikerült, de Higgs-bozont és 
új fizikát nem talált. Jelentős volt a magyar hozzájárulás 
a detektor optikai helyzetmeghatározó rendszeréhez és 
fotonfizikai eredményeihez. Eredményeiből számos 
magyar diplomamunka és PhD-dolgozat született. Az 
L3-kísérlet mágnesét a LEP lebontása után az LHC ALICE 
kísérlete hasznosította.
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men, sajnos, nem az oktatási tevékenysége, hanem 
kizárólag a számszerűsíthető tudományos eredményei 
alapján ítélik meg az oktatót. Mivel Sanyi oktatás- és 
tudományszervezési feladatokat kapott korábban 
dékánhelyettesként (majd rektorhelyettesként), egyér
telmű volt az önkéntes választásom. Ő maga is átállt 
erre a témára, természetesen, és előadások tartásával, 
szervezésével sokat segített, mellettem-mellettünk állt 
mindenben. Feleségemmel, a szintén fizikus Gyarma
ti Edittel is megbeszéltük, hogy az új fokozat, meg 
egy „fényesebb” (mert bejáratott) jövő talmi ragyo
gása áll szemben valami teljesen újjal. Soha vissza 
nem térő alkalom! (Persze, rá sokkal több munka há
rult ettől kezdve öt gyermekünk nevelésével kapcso
latban! Én meg bíbelődhettem egy új játékkal.)

Ne higgye senki, hogy olyan súlyos, drámai áldoza
tot hoztam! Megvallom őszintén, mindentől függetle
nül, az addig művelt magfizikában is elkövetkezett 
volna valami váltás. (És a disszertációkkal szembeni 
irtózásom így igazolást nyert.)

Kezdeti botladozások

A kutatásfinanszírozás adott rendszere miatt az indu
lás (és sokáig a folytatás is) Baksay Laci önzetlen 
anyagi és tárgyi segítségén alapult (utazások, eszkö
zök). Az ő révén kerültünk be a CERN LEP/L3 nem
zetközi együttműködésbe.

Zilizi Gyula 1993-ban Pesten találkozott vele és 
megbeszélték a korábban a KFKI-ban Laci szervezé
sében az L3 kísérlethez épített Drift Velocity Monitor 
(DVM) felújításának feladatait. Májusban utaztak Genf- 
be Laci Talbot Horizon kocsijával (7 liter benzin /  100 
km, 1 liter olaj /  1000 km, javítása roncstelepi alkatré
szekkel). 1994-ben Gyulával, Szabó Zsolttal már né
gyen autóztunk együtt Gertibe a Silicon Microvertex 
Detector (SMD) és Hans Tuscherer megismerésére. Őt 
az akkor még Alabamai Egyetemen tanító, aacheni 
múltú, (1978-ban Carlo Rabbidnál doktoráló) Baksay 
alkalmazta a CERN-ben. Az úton kemény vallási-filozó- 
fiai-történelmi vitát folytattunk Lacival, aki református 
volt, e sorok írója pedig római katolikus. Kérdés volt az 
is: Genfben a legnagyobb református templom miért 
viseli Szent Péter és Pál nevét, ha a protestánsoknál

nincsenek szentek? Mit hozott a magyarságnak a ke
reszténység? És a reformáció? Szent István keménysége 
hogyan fért össze a szeretet vallásával? A fiatalok fizetni 
is akartak, nehogy abbahagyjuk. A hangos beszéd egy
úttal a sofőr ébrentartását is hivatott volt szolgálni.

Betértünk Aachenbe Hans Reithlerhez, aki már 
akkor bekapcsolt minket a még csak tervezett CMS- 
detektor „muon alignment” programjába, mondván, 
„ha már az L3-nál úgyis ezt csináljátok”. Később Szta- 
ricskai Tibor és Szabó Zsolt a müon teszt-impulzus 
rendszer kialakítása céljából utazott az RWTH-ra. Zili
zi hosszabb időt töltött Baksaynál az Alabamai Egye
temen a DVM elektronikájának felújítása kapcsán. 
(Történelem: egy teljesen új rendszert kellett volna 
építeni az SSC-hez is, de éppen akkor állította le az 
Amerikai Kongresszus a szupergyorsító építését.)

Laci révén kerültünk szoros kapcsolatba az ugyan
csak L3-as Gutay Lászlóval (Purdue University), aki
vel Zilizi alakított ki szoros, a CMS-nél ma is élő mun
kakapcsolatot. Ennek során mind az USA-ban, mind a 
CERN-ben folyt a fejlesztő munka, igen széles skálán 
(detektorfejlesztés, gyártásautomatizálás LabVIEW- 
használattal, ami később a villamosmérnök-palánták 
képzésénél lett fontos nálunk). Gutay professzor la
kást tartott fent a CERN közelében, a francia oldalon, 
ahol az egymást váltó fizikusok szállást találtak rövi- 
debb-hosszabb időre. Meg kellett szoknunk: ezek az 
együttműködések sok utazással, távolléttel járnak.

A futó programok esetén a berendezések felügye
letét is el kellett látni, ami kötelező műszak (shift) 
vállalással járt és a cikk szerzői közé kerülés egyik 
feltétele volt. Ez kemény munkát, sok számítógép 
eredményeinek figyelését, gyors beavatkozást kívánt. 
Az L3 vezetője a Nobel-díjas Ting professzor volt (kü
lönleges telefonja bálványként csillogott az asztalon a 
föld alatt 100 m mélységben lévő irányító központ
ban). Ő megkövetelte, hogy a nyalábidőt ez a csapat 
használja ki a legjobban, több adatot gyűjtve a konku
rens detektoroknál (például OPAL). De ha túl gyorsan 
adtuk fel a nagyfeszültséget a sokszálas proporcioná
lis detektorokból álló rendszerre, és az e“-e+ nyaláb a 
kezdeti instabilitások miatt a falra futva hatalmas 
elektromágneses zavarokat keltve „kiütötte” a számlá
lókat, akkor bizony jelentős kieséssel tudtuk csak az 
adatgyűjtést elkezdeni. A főnök nem örült.

SMD (Silicon Microvertex Detector)
Valamennyi nagyenergiás észlelőrendszer szíve, az 

ütközési pont környékén, közvetlenül a nyalábvezeték 
körül elhelyezkedő, a digitális fényképezőgépek 
érzékelőjéhez hasonló, igen finom felbontású, félvezető 
pixel-lapokból készült részecskedetektor a töltött 
részecskék pályájának és kiindulási pontjának 
azonosítására.
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CMS (Compact Muon Solenoid)
A két óriási, általános célú LHC-együttműködés másik 

kísérleti berendezése. 3000-nél több fizikus és mérnök, 
valamint mintegy 1000 egyetemi hallgató vesz részt 
benne 41 ország 179 intézetéből, közöttük 40 magyar 
kutató az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjából, az 
MTA Atommagkutató Intézetéből, a Debreceni 
Egyetemről, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről és 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemről. 2012 júliusában jelentette be az ATLAS- 
kísérlettel együtt a Higgs-bozonhoz hasonló részecske 
felfedezését. Részecskeészlelő rendszere a világ 
legnagyobb, 6 m belső átmérőjű szupravezető 
mágnesét tartalmazza: a detektor 21 m hosszú és 15 m 
átmérőjű, a súlya 14000 tonna. Magyar fizikusok több 
részegységét segítenek üzemben tartani és fejleszteni, 
és igen jelentős a részvételük a nehézion-programban.

Érdekes tanulsággal szolgált a munkavédelmi -  
sugárvédelmi -  tűzvédelmi -  balesetelhárítási oktatás 
és vizsga. Itthon megszoktuk, hogy valaki eldarálja 
ezeket, távolról megmutatja (ha egyáltalán) a falon 
csüngő, lejárt szavatosságú tűzoltó készüléke(ke)t és 
már töltjük is ki a tesztlapot (közösségi munkával). A 
CERN-ben mindent bemutattak működés közben. 
Elektromos és „egyszerű” tüzeket produkáltak. Ne
künk kellett kiválasztani a megfelelő eszközt és (az ő 
felügyeletük mellett) el kellett oltani azt. A „pom- 
piere”-k elmondták: 100 méter mélységben először 
nekünk kell intézkednünk, mert egyébként a kiérke
ző lánglovagok legfeljebb elszenesedett maradvá
nyainkat tudják majd összekaparni a hátramaradottak 
számára (esetleg azt sem, mert a szellőző csöveken át 
a nemes természetbe már régen kiszálltak füstmarad
ványaink...). Vidámság, kemény munka, móka, kaca
gás -  és fegyelem.

Első CERN-i tartózkodásaink során sok segítséget 
kaptunk a KFKI-s fizikusoktól a kinti eligazodásban, 
szakmai és szervezési kérdésekben, a Genf-Budapest 
autós utazásokban: Vesztergombi György, Tóth József, 
majd Bencze György és mások. Itthon az SMD-fejlesz- 
tésekben Ádám Antal, Kornis János és munkatársai 
segítettek sokat (BME Fizikai Intézet). A „CERN-i ma
gyarok” egymást támogató nagy családjába így kap
csolódtunk be fokozatosan mi is Debrecenből.

A csapat felépítése szempontjából alapvető volt a 
hallgatók bevonása a kutatásba, fejlesztésbe, építés
be. A nem könnyen elérhető CERN-i nyári diák ösz
töndíjak nagyon fontos lehetőségeket adtak számunk
ra. Néhányukat őszre is visszahívták munkájuk folyta
tására. A ma is kint dolgozó csapatból Szillási Zoltán 
az elsők egyike volt, aki ilyen lehetőséget kapott. 
Mintegy tucatnyi fiatal ismerhette így meg a professzi
onális kutatás ízét, a nemzetközi együttműködés ere
jét. Egyik diplomamunkásom, Bondár Tamás is hosz- 
szabb időt tölthetett ott; amikor végzés után egy jó 
nevű külföldi elektronikai céghez felvételizett, a 
CERN-i hónapok említése után azonnal alkalmazták.

Műszaki egyetemisták is kerültek a fejlesztési idősza
kokban a nyári diákok közé. Villamosmérnök fiam, 
Zoltán így tölthetett huzamosabb időt Bencze Gyuri 
és csapata mellett, konkrét példákon (nemcsak szülei 
elbeszéléséből) megtanulva, mit jelent a kutatás -  
fejlesztés -  építés egysége a fizikus és mérnök harmo
nikus együttműködésében (most éppen egy világhírű 
bázeli neurobiológiai kutatóintézetben hasznosítja 
tapasztalatait).

A fejlődés, erősödés rögös útjai a KisFiz-es 
csapatnál sztrádává szélesednek

Világos volt, hogy hazai pénzügyi segítség nélkül nem 
lehet folytatni a költséges kutatásokat. Ki adhat be és 
mikor OTKA-pályázatot? Egy új csapat esetén mennyi 
az esély? Ki kitől veszi el a támogatást? (A magfizika 
és a részecskefizika között is megvolt az ellentét: ha
zai kutatás vagy külföldre szórjuk el a pénzt? -  kap
tam a szemrehányást Debrecenben.) A pesti és a fiatal 
debreceni csapat képviselői az Akadémia egyik ter
mében ültek le 1993 nyarán megbeszélni a jövőt, fel
osztani a tortát. Heves volt a vita, néha személyeske
déstől sem mentesen, például: „Te hány Z0 eseményt 
értékeltél már ki életedben?” Végül is Csikai Gyula 
vállalta, hogy beadja az OTKA-t és vezeti a jelzésérté
kű összeggel elfogadott pályázatot (1994-96). Ebből 
már a legszükségesebb kiadások fedezhetők voltak, 
de Baksay Laci sokszínű segítségére ezután is rászo
rultunk. Időközben ő oktatási munkája révén vendég
professzori kinevezést kapott a KLTE-n és a pályáza
tok ezután már az ő nevén is futhattak. 2002-ig há
rom, egyre növekvő pénzügyi támogatást nyertünk 
témavezetésével. Mások nevén is egyre több sikeres 
pályázatunk volt a részecskefizikai kutatásokkal és 
oktatásával kapcsolatban, amelyekben ő is mindig 
részt vett. Nagy áttörés volt ez! Sokat köszönhetünk 
Vesztergombi Györgynek, Horváth Dezsőnek, Bencze 
Gyurinak és másoknak, akik önzetlenül és sokolda
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lúan támogatták az új csapat elindulását, fejlődését. 
Kiderült, a témák nem ütötték, hanem jól kiegészítet
ték egymást, a CERN-i munkák sikere mindenkinek 
érdeke volt/lesz, mert a közös (nemzetközi) cél a 
fizika  önmaga, az ismeretlen felfedezése! A tortasze
letek nem kisebbedtek, illetve nem így kellett nézni a 
közös asztalt. A magyar csapatvalt sikeresebbé!

Fiataljaink intenzíven bekapcsolódtak a fejlesztő 
munkán kívül a fizikai analízisbe is, amely kezdetben 
Tóth József segítségével folyt, majd Horváth Dezső és 
Trócsányi Zoltán fogta bizonytalan kezüket, illetve a 
CERN-i közösség terelgette őket.

Csodálatos érzés így dolgozni! És ez megmaradt 
később is. A CMS müon-detektorai optikai helyzet
meghatározó rendszerének kiépítésénél a fővezér 
Bencze György lett (kicsi a világ: Nagy Sanyival éve
kig együtt voltak Dubnában). Vele ugyancsak nyer
tünk OTKA-kat, az egyiket az ATOMKI-val közös csa
pattal. Valahogyan szenvedést okozhattunk neki vala
miben, mert időközben szívinfarktust kapott. Lábado
zása közben sem hagyott békét nekünk, például ek
kor javította, bírálta Zilizi disszertációját.

Szinte a teljes magyar részecskefizikai közösséget 
képes volt nagy CMS OTKA-pályázatokban egyesíteni 
Horváth Dezső 2005-től. Ez az együttműködés a sok 
résztvevő és eléggé eltérő feladatok ellenére nagyon 
szoros. Megint a lelkesítő fizikai célok, elsősorban a 
Higgs-bozon észlelésének csábítása (és a korábbi 
együttműködések sok jó tapasztalata) teremtette meg 
az összhangot. No meg a Dezső által életre hívott heti 
rendszerességű szemináriumsorozat, amelyen min
denki részt tudott venni az élő internetes kapcsolatok 
segítségével, bárhol is érte őt a hétfői nap a világon...

Egymás munkáját folyamatosan figyelemmel tudjuk 
követni, benne élünk a történésekben. így aztán 2012. 
július 4. nem ért teljesen váratlanul bennünket: őszinte 
és közös örömet szerzett 5000-nél is több résztvevő 
közös munkájának csodálatos eredménye: egy új ré
szecske (Higgs?) „észlelésének” bejelentése. Utána jár
tam Marosvásárhelyen, ahol a Teleki-tékában saját sze
memmel olvashattam Bolyai János Temesvárról 1823. 
november 3-án apjához írt levelének eredeti példányá

ban az aláhúzással kiemelt híres sort: „semmiből egy ujj 
más világot teremtettem”. Lehet, hogy a mostani CERN- 
beli eredmény is egy más világ hírnöke.

Itt kell legalább a megemlékezés szintjén, a teljes
ség kedvéért kitérni a „szomszéd várakra” (amelyek
ről nyilván külön beszámoló készül). A KisFiz-en a 
LEP/OPAL csoport Horváth Dezső és Trócsányi Zol
tán segítségével alakult meg. A tanszékvezetői felada
tot 1995-től ellátó Pálinkás József is ebben az együtt
működésben vett részt. Ő előbb került itt a szerzői 
listára, mint a mi csoportunk tagjai az L3-ban, és büsz
kén mutatta az egyik ilyen első különlenyomatát. A 
cikk a A++-részecskékről és a Z0 bozonról szólt. Meg
kértem, olvassa fel hangosan a címet. Bepöccent, el
küldött, sarkon fordult ... Nyilván megdöbbent tudat
lanságomon. A főleg a hecc kedvéért folyó „rivalizá
lás” egyik pillanatában ő mondta: „Úgyis együtt le
szünk majd mindnyájan a CMS-ben.” így is történt.

Az ATOMKI munkatársainak kötődése a részecske- 
fizikához majd kiderül az ő visszaemlékezésükből. A 
LEP két kísérletében közvetlenül vettek részt: OPAL, 
DELPHI. Közös munkáink nagyrészt a CMS-ben vol
tak, Bencze Gyuri OTKA-főnöksége mellett: detekto
rok, elektronikai eszközök gamma- és neutronsugár- 
zás-tűrése Fenyvesi Andrással, elektronikai fejleszté
sek a helyzetmeghatározáshoz Molnár József révén a 
KisFiz-es Szabó Zsolt és Bíró Zoltán elektronikus 
technikus alapvető közreműködésével.

Legendárium

Egy csoporttörténetet a jeles mondások és legendák 
képesek hitelesíteni. íme:

Baksay László dolgozószobájában volt látható a Kis- 
Fiz-en, a „To do list” szomszédságában:

„The experience is a great thing. It enables you to 
recognize a mistake, when you make it again.” (A 
kísérletezés csodálatos: általa felismerheted a hibát, 
amit újra elkövettél.)

Szóval, tanulni sem árt néha...

DELPHI (DEtector with Lepton, Photon and Hadron 
Identification)

A CERN-ben 1989 és 2000 között működött LEP (Nagy elektron
pozitron ütköztető) részecskegyorsító legnagyobb együttműködése, 
magyar csoport nem vett részt benne. Elkészültekor a világ 
legnagyobb szupravezető mágnesében az akkori legmodernebb 
észlelőrendszereket tartalmazta.
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Bencze György: íme egy történet, ami megmutatja, 
milyen kreatív volt a CMS-alignment csapat:

A müon-kamrák két oldalán futó 50x65 mm2 négy- 
szögletes, 2,5 m hosszú zárt cső (amiben a LED-ek 
világítanak) gyártás után elég poros, piszkos volt, 
meg kellett valahogy tisztítani. Ez egy hatékony cél
szerszámot igényelt. Szillási Zolival elindultunk a he
lyi barkács-jellegű boltba azzal, hogy megoldás nélkül 
nem térünk vissza, ráadásul nem kerülhet többe 5 
CHF-nál. Átfésültük az egész boltot, és végül is össze
állt a megfelelő eszköz. így lett a labor becses darabja 
két egymásba toldott műanyag cső, amibe a villany
drótot szokták behúzni és a végére erősítve egy WC- 
kefe. Nem tettük el a blokkot, de tényleg belefért a 
rászánt összegbe. Mind az 500 kamracső tisztítását 
kiszolgálta, károsodás nélkül.

Dávid Gábor színes történetei, azaz chromo-históriái:
DGS = Dávid Gábor Seminar, amelynek időbeosztása: 

„Egy nap huszonnégy órából áll ... plusz az éjszaka!”
Hajnali kettő körül vagyunk, mindenki a teremben, 

dolgozik a feladatán. Szillási egy shower-modellt pró
bál összehozni. Korábban lefordult már a programja, 
(gyakorlatilag) nem változtatott semmit, és a következő 
iterációnál meg már nem fordult. Dühösen felkiált:

-  Mi az Isten??? Miért nem fordul???
Mire, nanoszekundum késés nélkül a terem másik 

végében fapofával, fahangon Vértesi Robi:
-  Az első kérdésedre az a válasz, hogy egy öröktől 

való, mindenek felett álló lény, a másodikra pedig az, 
hogy mert valamit elizéltél. (Más szót használt.)

Tarján Péter (a PHENIX-ben) egyszer (horribile 
dictu!) szombat-vasárnap el akart menni kirándulni. 
Óvatosan beszólt:

-  Van a hét végére valami krízis előirányozva?
Az viszont valódi krízis volt, amikor egy fontos 

munkával többszöri határidő-módosítás után sem ké
szült el, és a végén megmondtam: nem tudom tovább 
tartani a hátam, álljon fel és vallja be a csoportnak.

Persze, ódzkodott a kínos jelenettől, mire ez a böl
csesség szaladt ki belőlem:

-  Péter, időnként fenékig le kell nyelni a keserű 
békát.

Tarján Péter: Pesty László a CERN-be jött forgatni a 
Pesty Fekete Doboz című műsorához. Több helyen for
gattak, ahol magyarok voltak (ASACUSA, SPS, L3), mi 
meg próbáltuk a kamerába lebutítani a nagy magas 
tudományt, ami ott folyt. Persze, ez egyeseknek talán 
jobban is sikerült, mint kéne ... Az L3-nál forgatott ré
szeknél Doki (Szillási Zoli) és én magyaráztunk. Már 
vagy 10 perce engem vett a kamera az L3 aknája mel
lett, legjobb tudásomat nyújtva próbáltam közel hozni 
az úri közönséghez a bonyolult részecskefizikát. Az 
ütközésekről beszéltem, amikor (egy magyarázó kari
katúrarajzra emlékezve) valami ilyesmivel próbáltam 
megvilágítani a lényeget: „Az érdekes az, hogy részecs- 
ke-antirészecske ütközésben nem csak az a bizonyos 
részecske, hanem mindenféle egyéb is keletkezhet. 
Mintha egy eper és egy antieper ütközésekor nem csak 
újabb eprek és antieprek keletkezhetnének, hanem 
például banán és antibanán vagy kutya és antikutya is.” 
A riporter és az operatőr felcsillanó tekintetéből azon
nal láttam, hogy ez súlyos hiba volt. És valóban, a 
CERN-ről szóló körülbelül 10 percesre vágott riportban 
belőlem ezt az egy mondatot hagyták meg ...

Idézetek, hivatkozások
1. http://www.urbanlegends.hu/2010/12/puskas-kis-penz-kis-foci- 

nagy-penz-nagy-foci/
2. Pozsgai Imre (Richter Gedeon RT.) évfolyam-, TDK-társam és Csi- 

kai Gyula (ATOMKI), mint szemináriumvezető által kitalált szójá
ték, ami az egyetemi kutatás pénzügyi helyzetére utalt (1966).

3. J. Csikai, A. Szalay, Int. Conf. on Mesons and Recently Dis
covered Particles (Padova-Venezia, 22-28 Sept. 1957) IV.8-16.

4. Erostyák J., Kürti J., Raics P., Sükösd Cs.: Fizika III. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest-Debrecen-Pécs (2006) 483-540., 
VIII. rész, Részecskefizika.

5. Fényes T. (szerk.): Atom m agfizika I. (2. korszerűsített kiadás, 
2009); Fényes T.: Atom m agfizika II. Részecskék és kölcsönhatá
saik. (2. korsz. kiad., 2012, Debreceni Egyetemi Kiadó)

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
Az LHC nehézion-fizikára alakult 

együttműködése, célja a kvark-gluon 
plazma előállítása és tanulmányozása 
nagyenergiás nehézion-ütközésekben. 1200 
kutató vesz részt benne 36 ország 132 
intézményéből. Jelentős magyar csoporttal 
rendelkezik: 20 fizikus és mérnök, főként az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjából és 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemről. 
Magyar fizikusok és mérnökök fejlesztették 
ki és építették meg az ALICE igen gyors 
adattovábbító rendszerét, amely azután 
annyira sikeresnek bizonyult, hogy a világ 
számos más kísérlete átvette és alkalmazta. 
Ugyancsak a magyar csoport fejleszti és 
építi a nagyon nagy energiás részecskék 
azonosítására szolgáló detektorelemét.
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MINDEN KEZDET NEHÉZ

Diákként nem mindig volt luxus életkörülményekben 
részünk a CERN-ben, de erre általában nem is volt 
semmilyen panaszunk. Az a tudat, hogy bekapcso
lódhattunk a világ egyik vezető laboratóriumának 
munkájába, minden nehézségért kárpótolt. Emellett 
ezek a helyzetek az általános rugalmasságunkat nö
velték, amire nagyon nagy szükségünk volt későbbi 
pályánk során is. Úgy éreztem, hogy a gazdag orszá
gokból származó kollégák el vannak kényelmesedve, 
így adott esetben a mi túlélőképességünk versenyké
pessé tesz velük szemben. Többet, keményebben és 
rosszabb körülmények között is hajlandók voltunk 
dolgozni.

A kalandok általában már a CERN-be való kiutazás
sal kezdődtek. Akkor még nem léteztek olcsó, fapa
dos légijáratok és a benzin sem volt még ennyire drá
ga, tehát megérte autóval közlekedni. Ezeken az uta
kon általában témavezetőnk autóját használtuk és a 
16-18 órás utazást a hátsó ülésen vészeltük át. Az út 
első felében nagyon sok érdekes dologról, fizikáról, 
terveinkről, politikáról, életről beszélgettünk -  ezek a 
beszélgetések, illetve az erre természetes alkalmat 
adó utazások azóta is nagyon hiányoznak -, de az
után előbb-utóbb mindenkinek elfogyott a mondani
valója. Mivel megfigyelések szerint minden ötperces 
megállás félórás késést okozott a megérkezésnél (en
nek pontos magyarázatát még most sem sikerült fel
fedni), ezeket igyekeztük elkerülni, kivéve egy ötper
ces tankolást Münchenben, félúton. Ezért azután rá
jöttünk, hogy az utazásra egy „léböjt”-kúrával érde
mes felkészülni, tehát a reggel 8 órai indulás előtt 12 
órával (és alatta) semmit nem szabad inni, főleg reg
geli teát, kávét nem. A legjobb megoldás az volt, ha 
egész éjjel nem aludtunk indulás előtt, mert akkor 
sokkal könnyebb volt az autóban a kényelmetlen ülő 
helyzetben is végig aludni -  ez az utazás unalmassá- 
gára és egyben veszélyességére is egyaránt gyógyírt 
jelentett.

Veszélyességére, hiszen jó öreg autónk vezetésé
hez elég volt az ébrenlét és alvás között félúton le
begni, tekintve hogy a „tempómat”, azaz a gázpedál

Veres Gábor 
CERN és ELTE

és vezetőülés közé szorított hosszú esernyő szükség
telenné tette azt a(z ébren tartó) fizikai erőfeszítést, 
amelyet a gázpedál nyomkodása jelentett volna. Meg
tanultuk tehát, hogy az autópálya szélén kialakított 
aszfaltbarázdák mennyire hasznosak, és milyen erő
sen tudnak sivítani. Én személyesen is hírhedt voltam 
arról, hogy ha én is a kocsiban utaztam, akkor -  fizi
kai törvényekkel nem magyarázható módon -  minden 
alkalommal adódott valami probléma: tankolás után 
nem indult be a motor, vagy túlmelegedtek a fékek 
(pedig fékezni csak a legritkább esetben szoktunk), 
illetve csak 80 km/h sebesség fölött működött a vilá
gítás (vagy még akkor sem -  ekkor a nálam levő ke- 
rékpár-hátsólámpával teremtettük meg a biztonságos 
közlekedés feltételeit). Egy ilyen alkalommal történt, 
hogy hazafelé Budaörsnél késő este egy jól láthatóan 
valódi ok nélkül elhelyezett 30 km/h-s sebességkorlá
tozás táblát meglátva súlyos dilemmával kellett szem
benéznünk: a közelben várakozó rendőr vagy gyors
hajtás, vagy a világítás hiánya miatt fog megbüntet
ni... szerencsére sikerült az „arany középutat” válasz
tanunk, azaz 60 km/h sebességgel, teljes sötétségben 
átrobogni a táblán, a nem messze várakozó rendőr 
legnagyobb megdöbbenésére... aki csak annyit tudott 
mondani, hogy nem lenne szívesen a helyünkben.

A CERN-es szállásaink is nagy változatosságot mu
tattak, az arab munkanélküliek által elfoglalt tömeg
szállók takarítást ritkán látott szobáitól (ahol a hiá
nyos közbiztonságot esetenként a lépcsőházban talál
ható, szúrt sebekből származó vérfoltok, az étkezési 
szokásokat pedig a közös zuhanyzóban kivéreztetett 
kecskék jelezték) kezdve a pár négyzetméteres kollé
giumi szobákon keresztül az éjjelenként ugyan elha
gyatott, de nappal a munkások által használt, félre
eső, ám fűtéssel és kempingágyakkal ellátott barakko
kig, ahova 20 kilométeres kerékpározás vezetett a 
majdnem mindennapos esőben.

Külön érdekességet jelentett, hogy ez a szállásunk 
a genfi repülőtér kifutópályájától 800 méterre volt, 
alvásra tehát éjjel 12 és reggel 6 között volt lehetősé
günk, amikor nem szálltak fel gépek.

ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
A két óriási, általános célú LHC-együttműködés 

egyike. 3000-nél több fizikus és mérnök, valamint 
mintegy 1000 egyetemi hallgató vesz részt benne 38 
ország 176 intézetéből, közöttük két magyar fizikus az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjából. 2012 
júliusában jelentette be a CMS-kísérlettel együtt a 
Higgs-bozonhoz hasonló részecske felfedezését. A világ 
legnagyobb részecskeészlelő rendszerével működik: 
szupravezető toraid- és szolenoidmágnest is tartalmazó 
detektora 45 m hosszú és 25 m átmérőjű, tömege 
7000 tonna.
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A pihentető alvás után pedig nem egyszer kemény 
munka várt ránk: míg a nappali műszakban egy élvo
nalbeli kísérlet detektorait próbáltuk -  egyébként 
nagyon sikeresen -  olyasmire használni, amire az 
nem is volt tervezve („hozzuk ki a lehető legtöbbet 
belőle”), addig az esti és éjszakai órákat a már felha
gyott, de még élvonalbelibb kísérletek leselejtezett 
alkatrészeinek szétszedésével ütöttük agyon, illetve 
nemcsak azokat, hanem majdnem egymást is, az áll
ványzatról leejtett kábelvágó ollóval...

A CERN-ben ugyanis számos olyan eszköz, alkatrész, 
számítógép van, amelyek leselejtezés és egy kis admi
nisztráció után hozzáférhetők és ajándékba megkapha
tok, ha megfelelő oktatási-demonstrációs célra óhajtjuk 
őket felhasználni. Egy ilyen alkalommal a Genf-Buda
pest távolságot a fent már bemutatott, 150 kg teherbírá
sú tetőcsomagtartóval is ellátott gépjárművel szerettük 
volna hősiesen megtenni, miután a tetőre — utólagos 
becslésünk szerint -  több mázsányi kiselejtezett szcin- 
tillátorrudat pakoltunk fel. Az út egyenetlenségeitől 
(amelyekből Svájcból kiérve egyre több lett) a rako
mány fokozatosan elkezdett „bejönni” az autóba, azaz a 
meghajlott csomagtartó hiábavaló erőfeszítését szinte 
lehengerelve, behorpasztotta a tetőlemezt. Belülről, 
legjobb tudásunk szerint kézzel igyekeztünk ellensú
lyozni a gravitáció egyre erősebbnek tűnő térnyerését. 
Az akkor még szigorú ellenőrzés alatt álló hegyeshalmi 
határátkelőnél a fáradt arcú vámos a letekert ablakon 
lemondóan bekiabált „és ez meg mi akar lenni?” kér
déssel utalt a tetőn levő furcsa, párhuzamos rudakra, 
amelyek előrefelé elkeskenyedő végén a fotoelektron-

sokszorozókat valaha tartó fémkarikákat csörgette a 
hideg februári szél. „Ez a repülési idő mérésére szolgál” 
-  hangzott a készséges válasz, mely láthatóan gondol
kodóba ejtette hivatalnokunkat. Kisvártatva megkér
dezte: „tehát polgári repülési célokra lesz?”. Ez a kérdés 
viszont a témavezetőnket gondolkoztatta el erősen. Én 
gyorsan kezdtem átgondolni, hogy miféle választ lehet 
erre adni, de ő megelőzött: „Nemi’ -  közölte a vámos
sal, aki erre feladta a további okoskodást (pedig már 
számítottam rá, hogy visszakérdez: „Akkor tehát kato
nai c é l r a ? . megnézte a papírunkat, amelyen az állt, 
hogy a holmi értéke mindössze egyetlen svájci frank, 
tehát nem kell vámot fizetnünk. Ezzel azonban a másfél 
órás várakozásnak mégsem lett vége, mert felfedezte, 
hogy a nyomtatványunk sorszáma túl kevés számjegy
ből áll: négy számjegy hiányzik. Kérdésünkre, hogy 
akkor hol kaphatunk a papírunkra még pár számjegyet, 
a téli ködben alig látszó távoli barakkra mutatott. Té
mavezetőnk el is indult az ítéletidőben a számjegye
kért, és félóra elteltével visszatérve közölte, hogy meg
üti a guta.... Felháborodva mutatta, hogy kapott ugyan 
belőlük még négyet, de mind a négy számjegy nulla 
volt!... Fáradozásunk viszont nem volt hiábavaló, hi
szen ezeket az eszközöket ma is használjuk az oktatás
ban, kozmikus müonok detektálására -  tehát valóban 
nem polgári repülési célra.

Több, mint egy évtizeddel ezelőtti CERN-i kaland
jainkat szórakoztatás céljából írtam meg. Azóta az 
utazási és munkakörülmények rengeteget javultak; 
nem szeretném, ha cikkem elrettentené az ifjú után
pótlást a CERN-ben való munkától.

MOZAIKOK A CERN ÉS AZ INFORMATIKA 
TÖRTÉNETÉBŐL -  I. RÉSZ Turchányi Géza 

INFO-IPv6 Kft., Budapest

A CERN a fizikusnak fizikáról szól, az informatikusnak 
viszont informatikáról, illetve számítógép-hálózatokról, 
az Internetről. Persze a fizikusnak is, az informatikus
nak is mindkettőről, de másképp, mert másra figyel
nek. Akkor is, ha a CERN bűvkörébe vonódva előbb fi
zikus vagy matematikus volt, azután lett informatikus...

A fizikusnak a mágnesszalag-kapszulákról ( í. áb
ra) az jut eszébe, hogy a kísérleti adatokat ide mentik 
el, s innen töltik le lemezekre, hogy azután feldolgoz
zák. Az informatikust a kiszolgáló, felügyelő program- 
rendszer izgatja, amit valaki már megírt, de nem csak 
használni kell, hanem időnként karban is tartani. S 
hogy az egész működése elragadóan automatizált, de 
mégis, mellé kell ülni. Vagy talán az: nincs az a sávszé
lesség, amin gyorsabban lehetne átvinni egy kamionnyi 
mágnesszalag-kapszulán elférő adatot, mint magával a 
kamionnal, akármilyen komótosan is menne... Vagy a 
közeljövőben mégis lesz? Épp a CERN@Wigner prog
ram keretében?

Csapjunk a történet közepébe
Ha valaki meg akarná írni az informatika történetét, 
akkor, ajánlom figyelmébe, fussa át a CERN School of 
Computing történetét először, kezdve a csc.web.cern. 
eh oldalon, folytatva a kutatást az egykori KFKI 
könyvtárában. Az iskola azokra a számítástechnikai 
témákra fókuszál, amelyek a részecskefizikusok kísér
leteinek kiszolgálásához a legfontosabbak lehetnek, 
ideértve a mikroprocesszorok és a számítógép-háló
zatok világát is. Ha a témák nem is ölelnek fel min
dent, például az ügyviteli alkalmazásokat sem, de 
nagyon sok területre kiterjednek. 1994-től kezdve 
egyre több részlet lett elérhetővé a weben keresztül 
is, de a korábbi előadások, tematikák csak a szép 
halványsárga, A4-es lapméretű CERN reportokban 
olvashatók el. Az 1982-es, a hetedik iskola reportja 
például a CERN 83-03 azonosítót viseli, a 94-es pedig 
a CERN 95-01-et.
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A CERN School of Computing a CERN informatikai 
nyári iskolája, amit hagyományosan más-más ország
ban tart, szűk két héten keresztül, kirándulásokkal és 
aktív sporteseményekkel tarkítva, 40-80 hallgatónak.

Az első olyan iskola, amiről már valami információ- 
morzsa a csc.web.cern.ch web-szerveren keresztül is 
megtalálható, épp a magyarországi, az 1994-es, amit 
Sopronban tartottunk, Szegő Károly, Zimányi Mag
dolna és jómagam hazai szervezésében. A szervezést 
12 évvel korábban, 1982-ben kezdtem el, amikor elő
ször tehettem be lábamat Svájcba, nevezetesen épp az 
akkori CERN School of Computing résztvevőjeként. 
Kiutazásom számomra kitüntetés volt, szűkebb mun
kahelyem, a KFKI Számítóközpontja számára viszont 
kisebb katasztrófa: a központ két éves nyugati utazási 
keretét ennek ellenére feláldozta Lőcs Gyula főosz
tályvezető, hogy én kimehessek. Mégpedig nem az 
előző évit, hanem az azévit és a rákövetkezőt is. Ja, 
nem csak az informatika kerül pénzbe, hanem a tudá
sa is — s nem kellett hozzá sokáig számolnom, hogy 
rájöjjek, ha még egyszer az életben egy ilyen iskolán 
részt akarok venni, akkor meg kell, hogy szervezzem 
Magyarországon, mert még egyszer ekkora áldozatot 
nem fognak hozni értem (akkori 1100 CHF a részvéte
lért + útiköltség).

CERN School of Computing, 1982

Mi az, ami 30 év távlatából is megmaradt bennem 
néhány csinos francia kislány arcán túlmenően? Azon 
túl, hogy a svájci hegyek közti kiránduláson az iskolát 
vezető Levrat professzor saját kezűleg szedte össze 
azt a szemetet, amit néhány társam „elvesztett”?

Először is az, hogy néhány lengyel egyenest a 
CERN-ből jött, ők már akkor ott dolgoztak. Lengyelor
szágban 1978-ban már volt egy ilyen iskola. Termé
szetesen Lengyelország sem léphetett be akkor még a 
CERN tagországai közé, de a hetvenes években Gie- 
rek volt ott a vezető, aki Franciaországban és Bel
giumban nőtt fel, pragmatikus volt, modernizálni 
akarta Lengyelországot, és amennyire lehetett, nyitni 
próbált Nyugat-Európa felé, ideértve a nyugaton élő 
lengyel emigrációt is.

Másodszor, életemben először találkoztam olyan 
orosszal, akinek ősei a Szovjetunióból menekültek 
el. Zacharovnak hívták, s rögtön kijelentette, hogy a 
híres szovjet fizikus Sakharovmk, a szovjet atom
bomba egyik atyjának, későbbi belső „disszidens- 
nek”, emberi jogi aktivistának nem rokona. Jót gom
básztunk együtt, akkor tanultam meg rókagombát 
szedni. Zacharov kitűnő, háromrészes előadás-soro
zatot tartott arról, hogyan és mennyiben párhuzamo- 
síthatók a számítástechnikai feladatok. Már akkor azt 
magyarázta, hogy a processzorok sebessége nem nö
velhető a végtelenségig, mert a fizikai törvények ezt 
behatárolják, ám egymás mellé akárhány processzort 
tehetünk, ha számításainkat párhuzamosítani tudjuk. 
Ha az azóta kifejlesztett grid-technológiákra gondo
lunk, meg arra a tízezernyi processzorkártyára, ami a

1. ábra. Robotokkal kezelt mágnesszalag-kapszulák terme a CERN- 
ben, 2001. © CERN

CERNOWigner projekt keretében Csillebércre kerül 
majd 2013-ban, akkor elmondhatjuk, hogy Zacharov 
30 évvel ezelőtt is jó irányban vizsgálódott.

Másik emlékezetes előadás a transputer chipről 
szólt. Ezt a processzort Európában fejlesztették, a 
bölcsőjénél elsősorban angol és svájci mérnökök 
szorgoskodtak. A chipet magát úgy tervezték meg, 
hogy könnyű legyen egy egész processzorfarmot ösz- 
szerakni belőle, mert nemcsak a hatékony mikroprog- 
ramozás, hanem a hatékony külső soros kommuniká
ció és együttműködés is az építőkövek közé tartozott. 
Mi ott a CERN iskoláján hamarabb hallottunk e chip
ről, s a hozzáfejlesztett Occam programozási nyelvről, 
minthogy ezeket a nagyvilág megismerhette. Én ak
kor el is hittem, hogy végre sikerült valamit (Nyugat-)- 
Európának ledolgoznia a nyomasztó amerikai számí
tástechnikai fölényből, de tévedtem: a nagy piacok 
nyertek a szellemes megoldások felett, ismét. 1982 
karácsonyára dobták piacra a Commodore 64-es já
tékgépet, 1983 márciusában az IBM XT-t, és ugye, az 
Apple gépek 1976-tól már hódítottak. Mire a transpu
ter fejlesztői rájöttek (a 80-as évek második felében), 
hogy ha életben akarnak maradni, akkor az otthoni 
számítógépek, sőt a játékgépek fejlesztéseit is támo
gatniuk kellene, már késő volt. A meccset azok nyer
ték, akik nagyobb sorozatokat tudtak eladni, az pedig 
az olcsó számítógépek piacán volt csak lehetséges.

Agytekervényt mozgató előadást hallottunk a loká
lis számítógép-hálózatokról is. Ugye 2010 körül már 
minden harmadik magyar háztartásból is néhány 
Mbps sebességgel volt elérhető az Internet, többnyire 
egy belső kisebb ethernet-hálózattal kiegészítve. De 
1982-ben még a Központi Fizikai Kutató Intézetben, 
vagy a SzTAKI-ban sem volt ethernet, legfeljebb ol
vastunk róla, illetve próbáltunk kitalálni valami ha
sonlót, ami a mi eszközeinkből összerakható lenne. 
Internetről akkor meg még nem is hallottunk, a mai 
Internet még kicsiben sem létezett. A KFKI-ban már 
működött a helyi CÉDRUS-hálózat, a SzTAKI-t vezető 
Vámos Tibor már 1981-ben az Akadémián lobbizott a 
a távfeldolgozást támogató számítógép-hálózati fej
lesztésekért. Ami ma a sarki fűszeresnél is kapható azt
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bizony nemcsak azért nem lehetett akkor megvenni, 
mert még a nyugati sarki fűszeresnél sem volt kapha
tó -  hanem volt valami, amit a mai fiatalok nem érte
nek: úgy hívták, hogy embargó és COCOM-lista. Azaz 
ami a COCOM-listán rajta volt, azt az Elbától keletre — 
mi pedig ide estünk, a lengyeleket is beleértve -  nem 
lehetett megvenni. Márpedig az összes számítógéphá- 
lózat-építési, távközlési technológia rajta volt a listán, 
de még a Commodore 64-es, 64 kbyte memóriával 
rendelkező játékszámítógép is!

így aztán úgy hallgattam az ethernetről, az IBM 
Token Ringről és társaikról szóló előadásokat, mint 
tiltott, ízletes gyümölcsökről szóló meséket, amelyek
ből én enni talán soha nem fogok, hanem marad ne
kem Bacsó Péter Tanú filmjének magyar narancsa, 
ami kicsi, sárga, savanyú, de a mienk. Később néhány 
kollégám egészen „ízletes narancsokat” hozott össze 
Magyarországon is, ilyen volt a KFKI-s Telbisz-csapat 
LOCHNESS hálózata, amit a folyamatvezérlésekhez 
fejlesztettek ki (amire az ethernet nem is volt alkal
mas), illetve a SzTAKI-s Bródy féle „lóhalál” hálózat 
(többek között, de ezek csak kis sorozatokig jutottak 
el, természetesen epizódértékük volt).

Visszatérve az előadásra: itt hallottam először arról 
az ötletről, hogy a falban levő villanyvezetékre is le
hetne számítógép-hálózatot ráültetni -  ami úgy húsz 
évvel később, már az új évezredben lett tömegesebb 
valóság.

Természetesen, egy ilyen iskola nem volt elképzel
hető a gyorsítókról és a gyorsítók vezérlő-rendszerei
ről szóló előadások nélkül. A mai PC egerének ősi 
rokonát is a fizikusok kezdték szélesebb körben hasz
nálni, ez volt a trackball -  amit persze a katonák talál
tak ki, sokkal korábban, s arra használtak (hétpecsé
tes titokban tartva), hogy a radarképernyőkön megje
lenő tárgyak helyét könnyebben azonosíthassák. A 
civil fejlesztések felé a katonai technológia a fizikuso
kon keresztül jött, akik természetesen elsősorban a 
részecskék képernyőkön látható nyomait azonosítot
ták a trackball segítségével.

Az egyik, a hetvenes évek közepén a CERN-ben 
bevezetett újítás az volt, hogy minden, a gyorsító ve
zérléséhez tartozó számítógépes konzolhoz tartozott

egy beépített trackball. Én erről az eszközről is itt 
hallottam először: egy évvel később, 1983-ban a Mic
rosoft rendszeresítette a Word szövegszerkesztő hasz
nálatához az egeret, de hozzánk az egér is pár év ké
séssel jutott csak el.

Természetesen itt csak szemezgetek az előadások
ból, nem térhetek ki minden fontos részletre, de azt 
még el kell mondanom, hogy nem csak a technikáról 
tanultam ott, hanem arról is, hogyan kell előadni. 
Amíg Magyarországon az előadók többsége olyan 
nyelven beszélt, amit csak a beavatottak érthettek, az 
összes nyugat-európai előadó szemmel láthatóan a 
közérthetőségre, az áttekinthetőségre törekedett. Ha 
lehet, a humor eszközeit is felhasználva.

CÉDRUS, az első hazai számítógép-hálózat 
CERN-i gyökerekkel

„Egy újszülöttnek minden vicc új”, ám nemcsak a vic
cek, hanem a számítástechnika kultúrájának CERN-től 
való eltanulása is régebbi, mintsem hogy én ebbe a 
folyamatba belecsöppentem volna.

Azt a luxust, hogy odaülhetek egy képernyő elé, ahol 
bepötyöghetem a programomat, majd lefuttathatom, 
megnézhetem az eredményét ma minden PC-használó 
élvezhetné, ha a Microsoft környezetben is lehetne ké
nyelmesen programot fejleszteni..., de a 70-es években 
a képernyős fejlesztés legfeljebb elképzelhető volt Ma
gyarországon, de nem gyakorolható.

Pontosabban: Telbisz Ferenc csapata összerakta a 
CÉDRUS számítógép-hálózatot 1978 végére, ami épp 
ezt a luxust teremtette meg egyszerre 10-12 felhaszná
lónak a KFKI-ban. A CÉDRUS gyökerei is a CERN-be 
nyúlnak vissza (a CERN-iek meg egy kanadai egyete
mi rendszert faragtak át korábban a saját környeze
tükhöz). Akkor még a közhasznú, „public domain”, 
nyílt forráskódú programok fogalma talán nem is léte
zett, de ebből a kulturális közegből indult. Az egyete
mek és kutató intézetek között átadtak programokat a 
teljes forráskóddal, dokumentációval egyetemben, 
csak annyit kellett elvállalni, hogy üzleti vagy katonai 
célokra ezt nem fogják felhasználni. (Hosszú ideig a

WLCG (Worldwide LHC Computing Grid)
Az LHC adatainak tárolására és 

feldolgozására szolgáló, világméretű 
számítógép-hálózat. Rétegekre tagolódik, a 
központi Tier-0 jelenleg a CERN-ben van, 
de hamarosan CERN@Wigner néven 
Budapestre költözik, a Tier-1 elsődleges 
adattároló és -feldolgozó központok és a 
Tier-2 adatelemző központok szét vannak 
szórva a világban. A BUDAPEST Tier-2 
állomás 2003-ban, hetedikként csatlakozott 
a WLCG-hez és azóta egyike lett a CMS- 
kísérlet egyik legmegbízhatóbb 
állomásainak.
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katonai szembenállás, a hadialkalmazásoktól való 
félelem vetette vissza az egész együttműködési rend
szert kelet és nyugat között. A fizikusok nagyon sokat 
tettek a bizalmatlanság lebontásában, az együttműkö
dés helyreállításában, mindkét oldalon.)

A legegyszerűbb számítógép-hálózathoz két gép 
kellett, és az a képesség, hogy a két gép hálózatban 
tudjon működni. Két gép már volt a KFKI-ban is, egy 
kicsi (strapabíró és magyar, KFKI-ban kitalált és gyár
tott) TPA-70, egy nagy (IBM nagygéppel kompatibilis 
kelet-német) R-40, de a hálózatban való működés 
képessége még nagyon gyerekcipőben járt a 70-es 
évek közepén. A szabványok alakulóban voltak, s 
eleinte a nagygépes világban teljesen más irányban 
indultak el, mint a kisgépesben. így azután nem szab
ványos megoldás születhetett csak.

A CÉDRUS-rendszerben a nagy géppel azt kellett 
elhitetni, hogy a szabványos nyomtatói egyikére ír, 
miközben valójában a kisebb gép felhasználójának 
válaszol, s a kis gép képernyője előtt dolgozó pötyör- 
gése úgy érkezett meg a nagyobb gépbe, mintha az a 
80 karakteres lyukkártya tartalmát olvasta volna be. 
Szóval az egész rendszer nem követett semmilyen 
számítógép-hálózati szabványt még, de működött. 
„Csak” ehhez át kellett írni a teljes forráskódot, hogy 
egyáltalán le lehessen fordítani a mi környezetünkben 
is (ehhez írtak egy FORTRAN-FORTRAN fordító prog
ramot az ELTE-n). Ki kellett fejleszteni a két gép közti 
összeköttetést megvalósító csatorna-adapter kártyát 
{Súlyán János), ehhez meghajtót, programozási felü
letet kellett írni, módosítani kellett a TPA70-es kisszá- 
mítógép teljes operációs rendszerét {Arató András), 
el kellett készíteni a TPA70-hez csatlakozó Videoton 
terminálokon helyben futó szövegszerkesztőt {Sar- 
kadi Nagy István). Kellett rendszerhívás-támogató 
program a nagygépes oldalon (Telbisz Ferenc), s az 
egészet össze kellett rakni, majd optimalizálni, mert 
induláskor nagyon lassú volt. Na, az időrabló prog

1975 és 1980 között a Dubnái Egyesített Atommagku
tató Intézetben a RISZK streamer-kamra együttműkö
désben dolgoztam.1 40 GeV/c impulzusú negatív ré
szecskék kölcsönhatásait vizsgáltuk különböző atom
magokkal. A streamer-kamrában az eseményekről 
sztereó képek készültek, amit laboránsok mérőaszta
lokon digitalizáltak. A további feldolgozás a CERN- 
től kapott, Fortran nyelven írt geometria- és kinema
tikaprogramokkal történt. Ezeket a programokat pos
tán, mágnesszalagon kaptuk meg. Az újabb és újabb 
változatokat egy Karin keresztnevű hölgy küldte,

1 Pintér György: A RISZK-spektrométer kísérlet. Fizikai Szemle  
3 1 /6  (1981) 240.

ramrészek azonosításában, felgyorsításában már én is 
részt vettem, kisinasként kezdve Arató András és Tel
bisz Ferenc mellett a számítógép-hálózatokkal való 
ismerkedést. Arató András egy teljes monitor- és szi
mulációs rendszert fejlesztet ki, nagyító alá vette és 
helyrepofozta a bolgár diszkek működését is, mert a 
legtöbb baj ezekkel volt...

Ezen tapasztalatok nélkül aligha lehettem volna 
1991-től kezdve a magyarországi Internet egyik úttörője 
-  de ez már egy másik történet. A CÉDRUS fejlesztését 
azért részleteztem ennyire, hogy lássuk: a CERN segít
sége mellett mennyi hazai munka is kellett hozzá...

Ami még idetartozik: Arató András Vaspöri Teréz 
vak programozóval, Bozsó Tibor braille-kijelző dobo
zához kifejlesztette a CÉDRUS-hoz az első, vakok által 
is használható terminált, a teljes képernyőt letapogat- 
hatóvá téve, ez volt a BrailLab. Noha ennek nincs szo
ros köze a CERN-i technikai örökséghez, de a történet 
eleje és vége így rímel egymásra: a számítástechnika 
az emberért van, ez a kulturális üzenet is a CERN-ből 
jött erőteljesebben.

Az első magyarországi országos számítógép-háló
zat, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH 
részére fejlesztettünk ki a 80-as évek közepére, szin
tén épített a CÉDRUS tapasztalataira, de nagyságrend
del többet tudott már. Ennek a fejlesztő csapata Bor- 
bás Évával, Csuka Gáborral és az 1982 óta önálló, 
számítástechnikai kisszövetekezeti tag Kalmár Zol
tánnal erősödött meg a KFKI oldalán. A Központi 
Statisztikai Hivatalban Alföldi István, aki később a 
Neumann János Számítástechnikai Társaság (NJSZT) 
ügyvezetője lett, fogta össze az egész fejlesztést. Jó 
csapatban dolgoztunk, együtt a KFKI és a KSH.

A következő részben az Internet és a WWW ma
gyarországi megérkezésének történetét vázoljuk, 
majd az 1994-es soproni CERN School of Computing
gal folytatjuk, ahol már az LHC-ról és a CMS-ről is 
tanulhattunk. Addig is köszöni a figyelmet a krónikás.

Dénes Ervin 
MTA Wigner FK RMI

akivel levelezési kapcsolatban voltunk. 1981 nyarán 
családommal, két kisgyerekkel és egy Trabant gép
kocsival, az engedélyezett valutakeret igénybevételé
vel, európai körúton vettünk részt. Genfet is útba 
ejtettük, és gondoltam, megnézzük a CERN-t is. Si
mán beengedtek, már ez is egy élmény volt nekünk. 
A főépületben találtam egy intézeti telefonkönyvet és 
felhívtam Karint. Névről tudta ki vagyok és nagyon 
kedvesen fogadott. Mint szegény kelet-európainak 
fel is ajánlotta, hogy maradjunk még egy napot, és 
töltsük nála az éjszakát. És itt kezdődtek a problé
mák: Karin Franciaországban lakott, mi meg már 
Svájcban voltunk. Egyszeri belépési vízumot kaptunk 
mindenhol, amit már felhasználtunk. Nem kockáztat-

UTAZÁSI KALANDOK 1981 ÉS 90 KÖZÖTT

3 4 4 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 /1 0



\

Határátkelő a CERN-ben.

tunk, továbbmentünk. így első alkalommal csak fél 
napot töltöttem a CERN-ben, amit azután csak évek
kel később sikerült folytatni.

A vízumokkal továbbra is sok gond volt. Autóval volt 
a legolcsóbb kiutazni, ami jó 20 órás vezetést jelentett. 
Kellett osztrák és nyugat-német átutazó vízum, svájci és 
francia tartózkodó vízum. Mindezeket vagy az Akadé
mia Nemzetközi Osztálya szerezte be nagyon lassan, 
vagy személyesen kellett a sorokat többször is végig- 
állni. A francia vízum volt a legproblémásabb. Egyrészt

meg kellett mondani, hogy hol lép be az ember, s erre 
Genf közelében csak a ferney-voltaire-i átkelőt lehetett 
megadni. Ezt persze nem tartottuk be. A munka és a 
szállás miatt is gyakran át kellett menni Franciaország
ba. Szerencsére a CERN melletti átkelőnél ebből nem 
csináltak problémát. A másik gond az volt, hogy csak 
háromszori belépőt adtak. Ezt már nehezebb volt kiját
szani. Egy egy-két hetes kinn tartózkodás esetén sem 
volt ez elegendő. Igyekeztünk olyankor menni, amikor 
éppen el voltak foglalva mással a határőrök, vagy kollé
gák kocsijával utazni. Egyes határátkelőhelyek éjszaká
ra bezártak. Ilyenkor csak a helyiek mehettek volna át, 
de gyakran megkockáztattuk zárás után az áthaladást. 
Egyszer, amikor Annecy-ből jöttünk vissza kollégákkal, 
ahol az L3-együttműködés kapcsán voltunk, igyekez
tünk olyankor érkezni, amikor már zárva lesz átkelő. 
Kicsit korán érkeztünk. Már bezártak, de a határőr még 
a közelben volt. Direkt kinyitott, hogy bepecsételhesse 
mindenki útlevelébe, hogy egy belépés megtörtént.

A helyzet 1988 után kezdett drasztikusan javulni. 
Először csak Ausztriába nem kellett vízum, majd 
NSZK-ba és Svájcba sem, végül Franciaországba sem. 
Azóta minden alkalommal egy reveláció számomra, 
hogy útlevél sem kell, hanem személyi igazolvánnyal 
jöhetek dolgozni a CERN-be.

AZ ATOMFIZIKÁTÓL A NAGYENERGIÁS FIZIKÁIG
Horváth Dezső

MTA Wigner FK RMI

Azokról a kísérletekről, amelyekben magam is tevé- 
kenyked(t)em, az utóbbi húsz évben bőségesen írtam 
a Fizikai Szemlében, a továbbiakban csak vázlatosan 
említem őket. Sajnos, ilyenkor óhatatlan, hogy ismét
lésekbe bocsátkozzam, idősebb és jó emlékezőtehet
ségű, vagy a Fizikai Szemle archívumában turkáló 
kollégáimtól ezért előre elnézést kérek.

Antiproton-fizika a LEAR-nél

Ahogyan annyi más magyar fizikus is, húsz éven át az 
RMKI áldásos toleranciája mellett külföldi támogatás
sal vettem részt különböző részecskegyorsítóknál 
nemzetközi együttműködésekben: Dubnában és Gat- 
csinában orosz, a TRIUMF-ban és Brookhavenben 
kanadai, a PSI-ben svájci és a CERN-ben kezdetben 
olasz, majd japán színekben.

Amikor 1989-ben véget ért alacsonyenergiás kaon- 
kísérletünk a brookhaveni AGS-gyorsítónál, és a van- 
couveri TRIUMF-ban is vége felé közeledett atomfizikai 
kísérletsorozatunk, a gyerekeim közölték, hogy többé 
nem óhajtanak külföldre menni (öt év Dubna és össze
sen három év Észak-Amerika után ez megbocsátható 
volt). Pár évig röpködtem Budapest és Észak-Amerika
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között, majd európai kísérletek után néztem, hogy kö
zelebb legyek, így csatlakoztam olasz támogatással egy 
Pisa-Genova-CERN-Villigen együttműködéshez az 
antiproton gravitációs tömegének mérésére. Ehhez 
elsősorban nagy tömegben csapdában tartott és lehű
tött antiprotonokra volt szükség, és azt egy anticiklot- 
ronnal, fordított üzemmódú szupravezető mini-gyor
sítóval próbáltuk elérni. Ez egyike volt -  szerencsére 
elenyészően kevés -  sikertelen kísérleteimnek. Négy
éves munkával kiderült, hogy a CERN Alacsonyener
giás antiproton-gyűrűje, a LEAR (Low Energy Antipro
ton Ring) nem alkalmas az anticiklotron számára szük
séges, 72 MeV/c impulzusú nyaláb előállítására. Ráadá
sul módszerünk, amellyel az antiproton és a proton 
gravitációs gyorsulását szándékoztuk mérni, elvérzett a 
kezdeti feltételeken: a szimulációk szerint a szuprave
zető fémtiszta felületén elkerülhetetlenül megjelenő kis 
elektrosztatikus potenciálok hatása teljesen elfedi a 
gravitációét. Ugyanakkor maga az anticiklotron azóta is 
kiválóan működik, hiszen a villigeni Paul-Scherrer-Ins- 
titutban sikerült vele müonokat lassítanunk, pedig nya
lábkarakterisztikájuk -  rövid élettartamuk miatt -  az 
antiprotonokénál sokkal gyengébb volt.

Évekig olasz fizikusokkal dolgoztam együtt, köz
ben három évet töltve az olasz magfizikai intézet, az
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1. ábra. Légifelvétel a CERN környékéről az SPS- és LHC-gyűrűkkel és néhány kísérlettel.

INFN pisai szekciójában, ami 
hihetetlenül érdekes volt. Az 
olasz részecskefizikusok való
színűleg a legjobbak a vilá
gon, amit az is mutat, hogy 
messze többségben vannak a 
CERN kutatói között. Volt idő, 
amikor a négy LEP-kísérlet 
közül háromnak olasz vezető
je volt, és egy periódusban 
mindkét óriási LHC-kísérletet, 
az ATLAS-t és a CMS-t is olasz 
fizikus vezette. Az olasz mun
katársaimat rendkívül magas 
képzelőerő, találékonyság és 
munkabírás jellemezte, vi
szont igencsak beszédesek 
voltak. Az olasz LEAR-kísér- 
letnek én voltam a házmeste
re. Komoly erőfeszítésembe 
került, hogy rászoktassam őket a 8-órás műszakok 
betartására, mert nappal mindenki ott volt, aztán eltü
nedeztek. Az együttműködés vezetője, például, éjsza
kai műszakot vállalt, és rendkívül megsértődött, ami
kor egy este 8-kor közölte, hogy fáradt és hazamegy a 
szállóba, mire én rámutattam a műszakbeosztásra és 
mondtam, hogy akkor kezdődik a műszakja, nem me
het sehova. Egy doktoranduszunk meg, aki az adat
gyűjtő programért volt felelős, akkor sértődött meg, 
amikor elküldtem a műszakja végén aludni, mondván, 
hogy az adatgyűjtés működik, ne nyúljon hozzá.

Rettenetes volt úgy dolgozni, hogy az ember mö
gött áll hat lelkes kolléga, akik érdeklődve kérdezős
ködnek, beleszólnak vagy egymással politizálnak. Ezt 
megakadályozandó, beszereztem egy nagy tárgyaló- 
asztalt jónéhány székkel, kitettem a folyosóra, és az 
elektronikus barakkunk előtt a kőpadlóra vastag sár
ga szalagot ragasztottam, amelyre nyilak között ango
lul ráírtam: ha nem vagy műszakon, maradj ezen az 
oldalon. Ebből persze sok vicc lett, de a mérőhelyen 
jelentősen javult a légkör.

Olaszországi tartózkodásom mindennapjai is rop
pant érdekesek voltak. A tartózkodási engedély meg

szerzése valamennyi általam ismert ország között ott 
volt a legbonyolultabb: nekem hat hétig tartott és há
romszor kellett hozzá bemennem az idegenrendészeti 
hivatalba, a feleségemnek pedig egyáltalán nem voltak 
hajlandók kiadni, mondván, hogy menjen haza három 
hónaponként, addig meg maradhat vízum nélkül. Ami
kor én végre megkaptam, a hivatalban hatalmas zűrza
var és tülekedés közben két dolog tűnt fel. A mellettem 
álló nigériai éppen aláírta egy főiskolába szóló diák
engedélyét, három négyzetet rajzolva az aláírás helyé
re, és az ügyintéző hölgynek szeme sem rebbent, nyil
ván analfabétáknak szentelt főiskolára szólt a vízum. 
Ugyanakkor meg kinyílt egy addig zárva tartott oldalaj
tó és besétált rajta egy elegáns fiatalember három igen 
csinos és rendkívül kihívóan öltözött hölggyel: átvezet
ték őket a tömegen egy másik helyiségbe és percek 
alatt megkapták az engedélyeket, gondolom, szintén 
valamilyen oktatási intézményhez.

Amikor lejárt a munkaszerződésem, meg szerettem 
volna tudni, mi lesz a sorsa a nyugdíjjáruléknak, ame
lyet rendszeresen levontak a keresetemből. Bementem 
a nyugdíjintézetbe, ahol, miután több menetben meg
próbáltak lerázni és máshova küldeni, végül hosszas te-

C N C S  (C E R N  N e u t r i n o s  t o  G r a n  S a s s o )
Az SPS protonjai anyagba ütközve nagyenergiás 

pionnyalábot állítanak elő; a pionokat úgy irányítják, 
hogy a bomlásukból keletkező neutrínónyaláb a 
Rómától délre fekvő Gran Sasso föld alatti 
laboratóriumot vegye célba a földkérgen keresztül.
Gran Sassóban több neutrínódetektor tanulmányozza a 
neutrínók egymásba alakulását. A képen az OPERA 
(Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) 
kísérlet észlelőrendszere látható Gran Sassóban.
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L E A R  ( L o w  E n e r g y  A n t i p r o t o n  R in g )
A CERN Alacsonyenergiás antiproton- 

gyűrűje, 1989 és 1996 között működött. 
Számos kísérletet látott el gyors vagy lassú 
antiprotonokkal, többek között ott fedezték 
fel az antiproton és pozitron kötött 
állapotát, az antihidrogén-atomot. Két 
LEAR-en végzett kísérletnél dolgozott 
magyar csoport az MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézetéből: a Crystal Barrel 
mezonspektroszkópiai, valamint a PS-205 
atomfizikai együttműködésnél.

lefonálgatás után előkerítettek valakit, aki bejött a mun
kaidő alatt egyébként teljesen néptelen hivatalba és 
tudott válaszolni a kérdésemre. Megkérdezte, mire szá
mítok, mondtam, hogy Amerikában és Németország
ban megkapjuk a befizetett összeget. Ezután megkér
dezte, mi van Magyarországon, közöltem (1994), hogy 
beleolvad a nagy közösbe, mire azt mondta: „Na látja, 
ugyanez történik itt is, de Olaszországban még évente 
meg is változtatjuk a nyugdíjtörvényt!”

A fenti kísérlet vége felé kezdett dolgozni a LEAR- 
nél a Tokiói Egyetem és a Müncheni Műszaki Egye
tem kutatóiból álló PS-205 csoport régi barátom, Ja- 
mazaki Tosimicu (angolul persze Toshimitsu Yama- 
zaki) vezetésével: céljuk a hosszú élettartamú anti- 
protonos héliumatom (egy antiprotonból, egy elekt
ronból és a héliumatommagból álló kötött állapot) 
spektroszkópiai tanulmányozása volt.

Előéletem miatt viszonylag könnyű volt bekéredz
kednem, bár a két kezemen kívül mást nem tudtam 
szállítani, a költségeimet -  és később a magyar diáko
két is -  a Tokiói Egyetemről Hajano Rjugo (Ryugo Ha- 
yanó) csoportja állta. Amikor 1993 tavaszán csatlakoz
tam az előkészületekhez, elképesztő rendetlenséget 
találtam: óriási meglepetésemre kiderült, amit azóta 
Tokióban is tapasztaltam, hogy a japán fizikusok gyak
ran nemigen törődnek a rendcsinálással. A kísérleti 
területen mindenfelé kinyitott és esetenként félig kidőlt 
dobozok hevertek csavarokkal és vákuumalkatrészek
kel, közöttük ledobva egy-egy szerszám, és senki sem
mit nem talált. Úgy látszik, a német szellem némileg 
befolyásolt bennünket a Monarchiában, mert egyből 
lett szerepem: szekrényeket és dobozokat vettem, és 
három hét alatt sikerült mindent normálisan elhelyez
nem. Azt viszont, hogy vissza is rakják, nehezen sike
rült elérnem, úgyhogy a továbbiakban, ha egy német 
vagy én megláttunk egy eldobott szerszámot vagy csa
varos dobozt, visszavittük a helyére. Most már csaknem 
húsz éve használjuk az akkor feliratozott dobozokat és 
szekrényeket (igaz, a dobozokban többnyire más dol
gok vannak). A műszakok végén a szemét kivitelét és a 
vizespoharak, kávésbögrék elmosását is mi csináltuk, 
ez -  egyébként rendkívül kedves, művelt és dolgos -  
ifjú japán kollégáinkban fel sem merült. Egyszer az 
éjszakai vonattal (akkor éppen az volt a legolcsóbb, 
most az Easyjet az) mentem mérni Budapestről Genf-

be. Reggel érkeztem a mérőszobába, és észbontó ren
detlenséget találtam: mindenfelé félig megevett szend
vicsek, összegyűrt papírszalvéták és koszos bögrék 
hevertek az étkezősarokban (nem mellesleg egy olyan 
mérőhelyen, ahol tilos volt étkezni!). Döbbent arckife
jezésemre a japán doktoranduszunk elmondta: azt hit
ték, csak este érkezem, előtte akartak rendet rakni (né
met éppen nem volt a mérésben). Ekkor jöttem rá, 
hogy a rendcsinálást valami európai mániának tekintik, 
amivel együtt kell élniük mifelénk. Évekkel később az 
új japán diplomamunkásunk vákuumalkatrészeket ke
resvén az egyik szekrényt kipakolta a padlóra. Amikor 
néhány órával később szóltam neki, hogy jó lenne visz- 
szapakolnia, annyira megdöbbent, hogy elrohant a té
mavezetőjéhez rákérdezni, hogy ilyenkor mi a teendő. 
A tájékoztatás után persze visszapakolt.

Akkor értettem meg, amikor Tokióban dolgoztam, 
hogy a japánok nem nyúlnak más tulajdonához, tehát 
náluk nem kell semmit elzárni. Ugyanakkor viszont 
Brookhavenben, Dubnában és a CERN-ben minden 
mozdíthatót ellopnak. Ebből a szempontból magasan a 
CERN a legrosszabb: az egyik karácsonyi leállás alatt 
behatoltak a barakkunkba és minden PC-ből kiszedték 
a memóriát, eltűnt a leláncolt és egyébként addigra 
tönkrement csoportbiciklink és az éttermekben annyi 
kabátot loptak el, hogy a CERN egyszerűen megszün
tette az éttermek melletti ruhatárakat, be kell vinnünk 
télen a kabátokat és a székünk háttámlájára tennünk.

Antiprotonos héliumatomokon lézerspektroszkó
piát végeztünk és így mértük az antiproton tömegét, 
azóta is ez az egyetlen módja a pontos tömegmérés
nek. Az első két évben nagyon nehéz munka volt a 
lézerrezonanciák keresése, mert támpontunk két 
eléggé pontatlan korai számítás volt. Óriási diadal 
volt, amikor az első antiprotonos átmenetet sikerült 
két lézerrendszer két hétig való léptetésével megtalál
nunk 1993-ban. Bonyolította a helyzetet a LEAR folya
matos nyalábja: az antiprotonok egyenként jöttek, 
megállásuk után vártunk 100 ns-ot, nem annihilál- 
nak-e egy rövid életű állapotból, és ha nem, indítot
tuk a lézereket. Mivel másodpercenként százat lőt
tünk velük, naponta kellett festéket cserélnünk és 
excimer-tükröket tisztítanunk; lézereink négy év alatt 
teljesen el is használódtak. A festékcsere rettenetes 
munka volt, a lézerekben levő öt liter festék nem fért
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el a nekik szánt négy literes tartályban, tehát mind a 
leeresztés, mind a feltöltés nagyon óvatosan, két me
netben történt. Az óvatosság igencsak indokolt volt, 
ugyanis ahová az a festék rácsöppent, ott eltávolítha
tatlan folt lett, a festékcseréhez tehát teljesen át kellett 
öltöznünk.

A fordulat 1995-ben következett be. Révai Jánossal 
közösen szerveztünk egy kis konferenciát Balatonfü- 
reden 1995 januárjában, a befagyott tó mellett, és a 
PS-205-ös kísérlet résztvevőin kívül meghívtuk rá a 
témakör iránt érdeklődő elméleti kollégákat is. Ott 
Dimitar Bakalov Szófiából azt mondta, van egy barát
ja Dubnában, aki zseniális matematikus, és pontosan 
ki tudja majd számolni nekünk az átmeneti energiá
kat. Valóban, a barát, Vlagyimir Korobov pár hónap 
múlva küldött egy táblázatot, amelyben kiszámolt jó 
néhány átmenetet, és a számításai a két, már meg
mérttel jól egyeztek. Ilyenkor persze a kísérleti fizikus 
illesztésre gyanakszik, ezért megköszöntük, de nem 
voltunk különösebben oda érte, amíg el nem kezd
tünk mérni: akkor ugyanis kiderült, hogy a számítá
sok mindössze 50 ppm-mel különböznek a mért érté
kektől, mégpedig mindig ugyanabban az irányban; 
ettől mérésünk egy nagyságrendet gyorsult, az átme
neteket nem kellett keresnünk, csak tanulmányoz
nunk. Amikor Korobov megérkezett, hatalmas üdvri
valgással fogadtuk, és nem értettük, miért olyan csaló
dott a különbség miatt. Azóta persze megtalálta az 
okát, és az elmúlt tíz évben négy nagyságrendet javí
tott számításai pontosságán, versenytársai (a Tohoku 
Egyetem egy csoportja kivételével) mind feladták.

A LEAR-nél végzett munka életem egyik legszebb, 
bár igen fárasztó élménye volt. A mérési periódusok 
évente másfél-két hónapig tartottak, ezalatt folyama
tos volt a munka. Mivel jó alvó vagyok, általában vál
lalkozom az éjszakai műszakokra, főleg, mivel olyan

kor kevés a személyes és telefonos szurkoló, akik 
nincsenek ugyan műszakon, de azért érdekli őket, mi 
történik. A PS-205-ös kísérlet folyamán állítottam be 
egyéni rekordomat, negyvenhat egymást követő, éj
szakai műszakkal. Azt, hogy milyen kicsi a világ, jól 
mutatja, hogy a bostoni csoport, amellyel Brookha- 
venben dolgoztam együtt, a szomszédos CP-LEAR 
kísérletben vett részt, a Crystal Barrel LEAR-kísérlet- 
ben pedig a magyar csoporton kívül több vancouveri 
kollégám is dolgozott.

Az Antiproton-lassító

A CERN részecskefizikai laboratórium, az atomfizika 
prioritása elhanyagolható. A CERN már a 90-es évek 
elején tervbe vette a LEAR végleges leállítását, és ami
kor 1996-ban a LEAR-nél működő három nagy ré
szecskefizikai együttműködés befejezte az adatgyűj
tést, az be is következett. A LEAR-nél dolgozó atomfi
zikusok ebbe nem törődtek bele: 1992-ben összeállí
tottunk egy tanulmánytervet az antihidrogén-atom 
tanulmányozásának lehetőségeiről a CERN tudomá
nyos bizottságai számára, majd azt jelentősen kibővít
ve publikáltuk is: a cikknek öt szerzője volt öt külön
böző országból. A gyorsító-fizikusok kitartó munká
ján és négy ország (Japán, Németország, Olaszország 
és Dánia) célzott anyagi támogatásán kívül e cikkünk 
is hozzájárult ahhoz, hogy 1999 végére elkészült az 
Antiproton-lassító (Antiproton Decelerator, AD) há
rom kísérlettel a CPT-invariancia ellenőrzésére. Ma
gam kettőben is benne voltam: a PS-205-ös folytatása
ként meghirdetett ASACUSA-ban és az antihidrogénes 
ATHENA-ban, de az utóbbiból később kiszálltam.

Az ASACUSA nevet (Tokió legrégibb negyede után) 
az együttműködés nem-japán résztvevői találtuk ki,

A D  ( A n t i p r o t o n  D e c e l e r a t o r )
A CERN antiproton-lassító berendezése.

A Proton-szinkrotron nyalábjának irídium
céltárgyba ütköztetésével gyors 
antiprotonokat állítanak elő, és azokat több 
lépésben lelassítják, hogy elektromágneses 
csapdában vagy ritka gázban be lehessen 
fogatni őket. Célja az antiproton 
tulajdonságainak tanulmányozásával az 
anyag és antianyag egyenértékűségét 
kimondó CPT (töltés-, tér- és időtükrözési) 
szimmetria kísérleti ellenőrzése. Főbb 
kísérletei az ALPHA (Antimatter Laser 
Physics Apparatus), az ASACUSA (Atomic 
Spectroscopy And Collisions Using Slow 
Antiprotons), az ATRAP (Antimatter TRAP) 
és az AEGIS (Antihydrogen Experiment: 
Gravity, Interferometry, Spectroscopy). 
Magyar csoport az ASACUSA-ban működik. 
A képen az AD mérőcsarnoka látható három 
kísérlet éppen ott levő résztvevőivel.
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2. ábra. Barna Dániel és Sótér Anna az ASACUSA-kísérletben.

tekintettel a domináns japán hozzájárulásra, az Ato
mic Spectroscopy And Collisions Using Slow Antipro
tons kezdőbetűiből. Három független kísérletet tartal
maz három csoporttal. Az Aarhusi Egyetem csoportja 
Helge Knudsen vezetésével lassú antiprotonok féke
zőképességét méri, a Tokiói Egyetem Komaba-kam- 
puszáról Jamazaki Jaszunori ( Yasunori Yamazaki) 
csoportja pedig egészen lassú antiprotonnyalábot 
készített elektromágneses csapdában való befogással. 
A spektroszkópiai témában a Tokiói Egyetem Hongo- 
kampuszáról Hajano Rjugo csoportja dominált, részt 
vett rajtuk kívül két CERN-i munkatárs és egyidejűleg 
általában két-három magyar is. A kísérlet előkészüle
tei során megszületett két debreceni diplomamunka 
(Juhász Bertalan és Újvári Balázs), 2004-ben Juhász 
Bertalan doktori dolgozata és 2010-ben Sótér Anna 
(ELTE) diplomamunkája. Barna Dániel, miután PhD-t 
szerzett az NA-49 kísérletnél, az RMKI (most Wigner 
FK) munkatársaként, de a Tokiói Egyetem támogatá
sával 8 éve a CERN-ben dolgozik az ASACUSA-kísér- 
leten. A mérőberendezéshez csoportunk a különböző 
részegységek pozicionáló állványainak megépítésével 
járult hozzá, azokat Zalán Péter QLMKY) tervezte.

Az AD 1999-es indulása óta folyamatosan javítjuk a 
spektroszkópiai módszerünket, ebben Hori Maszaki 
játssza a főszerepet. Ez jól nyomon követhető a két
évenként megjelenő Review o f Particle Physics kiadá
saiban: az antiproton tömegének és töltésének a pro
tonétól való lehetséges eltérését kizárólag mi mérjük, 
és két-három évente egy nagyságrendet tudtunk javí
tani a pontosságon; az most már a proton tömegmeg
határozásának pontosságát közelíti.

Érdekes volt vitánk a CERN egyik korábbi főigazga
tójával, Luciano Maianival. 2001-ben meglátogatta 
kísérletünket. Pályafutásom során jó néhány kutatóin
tézetet megjártam világszerte, és csak három olyan 
igazgatóval találkoztam, aki látogatta az intézetében 
folyó kísérleteket. Maiani közölte, nem érti, minek 
vesződünk ezzel a méréssel, hiszen (1) a elektromos 
töltés kvantált; (2) az anyag semlegességéből az elekt
ron és a proton töltése hallatlan pontossággal egye
zik; és (3) a töltés/tömeg arány egyenlőségét igen 
pontosan mérték protonra és antiprotonra. A 3 áb
rán éppen az ellenkezőjéről próbáljuk meggyőzni; ez

3. ábra. Vita a CERN főigazgatójával. Balról jobbra: Vlagyimir Koro
bov, Luciano Maiani, HD, John Eades és Jamazaki Tosimicu.

hozzájárulhatott ahhoz, hogy később főigazgatói be
számolóiban a mérésünket a CERN kiemelkedő ered
ményei között emlegesse.

Sok éves munkával nekünk sikerült a legtöbb anti- 
protont csapdáznunk és hidegen csapdában tárol
nunk, sőt ki is vezetnünk a csapdából. Ezt a fejlesztő 
munkát Jamazaki Jaszunori csoportja végezte a Tokiói 
Egyetemről és a Tokió melletti RIKEN intézetből, 
együttműködésben, természetesen a másik tokiói cso
porttal és velünk. Az antiprotonokat először egy utó- 
lassítóban az AD 6 MeV-éről 100 keV körüli energiára 
lassítjuk. Ez egy rádiófrekvenciás mikrohullámú rezo
nátor, lényegében lineáris gyorsító ellenkező irány
ban működtetve. Onnan belépnek az elektromágne
ses csapdába, ahol elektronok hűtik őket, majd kive
zetik a kölcsönhatási térfogatba, ahol, például, anti- 
hidrogén-atomokat formálnak lassú pozitronokkal. 
Ezt a berendezést MUSASHI-nak neveztük el (Mono-

energetic Ultra Slow An
tiproton Source for High- 
precision Investigations) 
és mi, magyarok precí
ziós mozgatóállványok 
készítésével járultunk 
hozzá (Zalán Péter mű
vei). A MUSASHI nevet 
Jaszunorival együtt ket
ten ötlöttük ki. Mijamoto 
Muszasi Japán történeté
nek leghíresebb szamu
rája volt, ifjú korában 
sok híres japán kardvívót 
kihívott és legyőzött pár
bajban, iskolákat alapí
tott, majd idősebb korá
ban írt két máig híres 
könyvet a harc filozófiá
járól és 61 évesen, beteg
ségben hunyt el. Az éle
téről szóló öt kötetes 
könyv magyarul is több 
kiadást ért meg.

4. ábra. Mijamoto Muszasi, ön
arckép, 1640 körül.
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Részvételünk az OPAL-együttműködésben

A CERN LEP-gyorsítója 1989-től 2000 végéig műkö
dött; a világ legnagyobb gyorsítóberendezése volt: 
100 méter mélyen a föld felszíne alatt fekvő alagútja 
26,7 km hosszú. Négy óriási (tipikusan 10 méter hosz- 
szú és 10 méter átmérőjű, hengeres) detektor (ALEPH, 
DELPHI, L3 és OPAL) figyelte az egymással szemben 
keringő elektronok és pozitronok négy ütközési pont
jában keletkező részecskéket. A detektorok egymás
hoz igen hasonló felépítéssel rendelkeztek, három 
funkcionálisan megkülönböztetett részük volt, kon
centrikusan egymásba építve. A nyalábvezeték körül 
a töltött részecskék pályáját követte nyomon a belső 
detektor, ezt a különböző részecskék teljes energiáját 
elnyelő/mérő kaloriméterek vették körül, majd a mü- 
onkamrák következtek, a gyors müonokat ugyanis az 
összes többi részecskét elnyelő kaloriméterek nem 
tudják megállítani. Mindegyik detektor mágneses tér
rel működött, kettő szupravezetővel, a másik kettő 
közönségessel. A múlt idő nem véletlen: 2000-ben 
szétszerelték és részben elszállították, részben meg
semmisítették, a felszabadult ócskavas ára fedezte a 
több szobányi elektronika megsemmisítésének árát (a 
nyomtatott áramkör veszélyes hulladék).

Budapesti és debreceni kutatókból álló csoportunk 
1994-ben csatlakozott az OPAL (Omni-Purpose Appa
ratus for LEP) együttműködéshez; három fővel (Pálin
kás József, Hajdú Csaba és jómagam) kezdtük és fény
korunkban tizenegyen voltunk. Megalakulásunk törté
netét Igó-Kemenes Péteri rja le a Fizikai Szemle ugyan
ezen számában. Kezdetben csak a Higgs-keresésben 
vettünk részt, 1997-ben azonban hála Trócsányi Zol
tánnak témakörünk kibővült a kvantum-színdinamika 
ellenőrzésével, majd 1999-ben Csilling Ákos, aki az L3- 
ból jött át, hozta hozzánk a fotonfizikát. A tíz év alatt 
csoportunkban négy PhD-disszertáció és öt diploma- 
munka született a Debreceni és az Eötvös Egyetemen, 
valamint a BME-n (Pásztor Gabriella, Dienes Beatrix, 
Vértesi Róbert, Hudácskó Attila, Patay Gergely, iff. 
Krasznahorkay Attila és Újvári Balázs).

Az OPAL volt a legkisebb LEP-együttműködés csat
lakozásunk idején, 1995-ben, a cikkeinken 330 szerző 
szerepelt kilenc ország harmincnégy intézményéből,

5. ábra. Az OPAL-detektor a LEP barlangjában. Az elektronikus 
barakkok szemben és kétoldalt közvetíenül érintkeznek a detektor
rendszerrel, de eltávolíthatók a detektor javításához.

szemben a legnagyobb DELPHI együttműködés 550 
szerzőjével. A 330 soknak tűnhet szerzőnek, de a de
tektor üzemeltetése állandó nehézségekkel küszködött, 
mert annak a 150 kollégának, aki ketyegtette, a LEP 
működése alatt állandóan a CERN-ben kellett lennie. 
Amikor az OPAL csoportvezetőinek előadtam a létre
hozandó magyar csoport tervét, az első kérdésük az 
volt, hány embert tudunk majd a CERN-ben állomásoz- 
tatni, ahogyan a többi csoport. A válasz természetesen 
az volt, hogy egyet sem, mert egy ember ott állomásoz- 
tatása a járulékokkal együtt mintegy hatmillió forintba 
került volna évente, annyi pályázati pénze pedig ná
lunk senkinek nem volt. Nekünk már a detektor közös 
költségeihez való, fejenként és évente egymillió forin
tos hozzájárulás is megoldhatatlan terhet jelentett, ezért 
kvótánkat a negyedére szállították le. Mindezt a nagy
vonalúságot az tette lehetővé, hogy a többi csoport 
gazdag országokból jött, mi voltunk egyedül kelet-eu
rópaiak. Az is segített, hogy az OPAL volt a fiatalok kö
zött a legnépszerűbb LEP-kísérlet, volt olyan év, hogy a 
CERN újonnan felvett posztdoktorális ösztöndíjasai kö
zül 80% hozzánk csatlakozott. Még ma is, 12 évvel a 
detektor leszerelése után, gyakran találunk ürügyet ar
ra, hogy összejöjjünk a CERN-ben.

Mi magyarok, a többi csoportnál kevésbé tudtunk 
részt venni a detektor üzemeltetésében, habár én ma-

N A 3 5 ,  N A 4 9  é s  N A 6 1
Egymást követő és egymásból kifejlődő nehézion- 

kísérletek a CERN SPS-gyorsítójánál, jelentős magyar 
részvétellel, főként az MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpontjából és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemről. Magyar kutatók több 
detektoregységet is építettek az NA49-hez és NA61- 
hez, és jelentős volt részvételük az adatgyűjtő rendszer 
megépítésében és üzemeltetésében. Habár közvetlenül 
megfigyelniük nem sikerült, közel kerültek a kvark- 
gluon plazma előállításához. A fizikai eredményekből 
számos magyar PhD-munka született, jelentős magyar 
kísérleti nehézion-fizikai iskolát nevelt fel.
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L H C b  ( L a r g e  H a d r o n  C o l l id e r  b e a u t y  
e x p e r i m e n t )

Az anyag és antianyag egyenértékűségét 
vizsgáló LHC-kísérlet, amely főként a 
b-kvark proton-ütközésekben való 
keletkezését és más részecskékre történő 
bomlási folyamatait vizsgálja.

gam benne voltam két aldetektoréban, a Presampler 
Endcap javításában és gondozásában, valamint a 
Time-of-Flight Endcap szcintillációs fal megépítésé
ben. Ugyanakkor az átlagosnál sokkal aktívabbak 
voltunk a publikációk írása körül. Valahányszor új 
cikk kezdett köröződni a kollaborációban, csopor
tunk valamelyik tagja elolvasta és javításokat javasolt 
rajta (fizikait és szövegszerűt). Ennek az lett a követ
kezménye, hogy az OPAL-együttműködés publikációs 
aktivitása versenyében végig vezettünk, úgyhogy pár 
év után bejelentették, hogy a versenyt beszüntetik és 
a magyar csoportot örökös győztesnek nyilvánítják.

A LEP mintegy fél évet működött évente, és ez alatt 
általában hárman felügyeltük a mérőrendszert a föld 
alatt 100 méterre levő mérőszobában. Ügyeletes vol
tam, amikor egyszer áramkimaradás miatt minden 
leállt. Harminc telefonszámot kellett felhívnunk, hogy 
az egyes detektorelemek szakemberei megjelenjenek, 
feltámasztani az egységüket. Ez Murphy törvényének 
megfelelően szombatról vasárnapra virradó éjjel, ket
tőkor történt, és mire az utolsó áldozatokat keltettem, 
az elsők már befutottak. Senki sem volt morózus, re
mek hangulatban vártuk az akkumulátoros vészlám
pák félhomályában, hogy visszajöjjön a villany. Egy 
órával azután, hogy visszakaptuk az elektromos háló
zatot, a rendszer működött, pedig több egység tönk
rement és cserére szorult. Ez persze csak úgy működ
hetett, hogy az alegységeknek mobiltelefonjai voltak, 
amelyeket felváltva hordoztunk. Egyszer éppen én 
hurcoltam egy ilyen telefont, és hegymászás közben 
magyaráztam el az ügyeletesnek, hogyan kell az alde- 
tektorom nagyfeszültségét visszaállítani.

Higgs-keresés az OPAL-nál

Mivel a Standard Modell valamennyi alapvető részecs
kéjét sikerült már megfigyelni a Higgs-bozonon kívül, a 
LEP-gyorsító működése utolsó éveiben már túlnyomó- 
részt a Higgs-bozon(ok) keresésére összpontosított. A 
négy LEP-kísérlet Igó-Kemenes Péter vezetésével mun
kacsoportot alakított a Higgs-keresés eredményeinek 
összegzésére. Megdöbbentő módon 2000 folyamán az 
ALEPH-együttműködés szignifikáns Higgs-jelet látott, 
amíg a másik három eredménye a Standard Modellel

számított háttérhez közeli volt. Az ALEPH Higgs-jele 
statisztikailag annyira szignifikáns volt 2000 nyarán 
abban a csatornában, ahol a Higgs-bozon egy Z-vel 
együtt keletkezik, és mindketten két-két kvarkra, azaz 
összesen négy hadronzáporra bomlanak, hogy a kísér
letezők nagy része azt szerette volna, de hiába, ha a 
LEP működését a CERN egy évvel meghosszabítja. Sze
mély szerint én szkeptikus voltam, két okból. Egyrészt 
a látni vélt jel nagyon közel volt a kinematikai határ
hoz, hiszen a LEP átlagos energiája 2000-ben 206 GeV 
volt, és ha levonjuk a Z-bozon tömegének megfelelő 91 
GeV-et, éppen 115 GeV-et kapunk, ahol az ALEPH 
Higgs-jele a legerősebb volt. A kinematikai határ kör
nyékén pedig az adatanalízis már eléggé bizonytalan. 
Másrészt az ALEPH-együttműködés már 1995-ben beje
lentett egy új részecskét 4-hadronzáporos események
ben, amelyet a többi kísérlet nem látott, és egy évvel 
később már maga az ALEPH sem.

A négy kísérlet egyesített eredménye végül renge
teg vita és még több megismételt adatelemzés után az 
lett, hogy a LEP-vizsgálatok 95%-os konfidencia mel
lett 114,4 GeV tömegig kizárják a Standard Modell 
Higgs-bozonjának létezését; csak hátteret feltételezve 
a puszta szimuláció 115,3 GeV-es határt jelezne. Visz- 
szatekintve többen azt gondolják, hogy az ALEPH az 
LHC-nál most megfigyelt 125 GeV tömegű bozon „far
kát” látta. Magam ezt két okból sem hiszem. Egyrészt 
az LHC-kísérletek még alulról is növelték egy kicsit a 
LEP kizárási határát, tehát arrafelé semmiféle jelet 
nem láttak, másrészt a Standard Modell Higgs-bozonja 
ennél a kis tömegnél sokkal keskenyebb tömegelosz
lású, hogy olyan messzire elnyúljon.

A Standard Modell kiterjesztései két Higgs-dublett 
teret feltételezve öt Higgs-bozont jeleznek, amelyek 
közül kettő töltött. A LEP-energiáknál feltételezhetően 
párban keletkeznek, és egyenként vagy két kvarkra, 
vagy egy tau-neutrínó párra bomlanak. Ennek megfele
lően főként három bomlási csatornában várhatjuk meg
figyelését: a négy-kvarkosban, a tiszta leptonosban, és 
a vegyesben, ahol az egyik bozon leptonokra, a másik 
kvarkokra bomlik. A töltött Higgs-bozon OPAL-keresé- 
sében csatlakozásunktól kezdve erős volt a magyar 
részvétel, a tiszta leptonos csatorna analízisén kívül 
valamennyi lépést csoportunk végezte, a csatornák 
statisztikus kombinációjával egyetemben.
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Új részecskék keresése az LHC-nál

A Nagy Hadronütköztetőn, az LHC-n is négy ütközési 
pont van, kettőben a két óriási, általános célú kísér
let, a nagy magyar csoporttal rendelkező CMS és a 
kisebb magyar részvételű ATLAS működik, a másik 
kettőben kisebbek, a nehézion-fizikai ALICE (A Large 
Ion Collider Experiment) szintén jelentős magyar 
csoporttal és a b-kvark fizikáját tanulmányozó LHCb. 
A CMS két oldalán helyezkedik el a kis szögben szó
ródott protonokat vizsgáló TOTEM-berendezés, szin
tén jelentős magyar csoporttal. A CMS-detektor építé
sén két magyar csoport is dolgozott. A müon-detek- 
tor pozicionáló rendszerének fejlesztésében és építé
sében jelentős részt vállalt a Debreceni Egyetem és 
az ATOMKI közös csoportja (erről Raics Péter bőveb
ben ír), és ma is részt vesznek az üzemeltetésében, a 
Very Forward kaloriméter építésében pedig az RMKI 
vett részt.

Rendkívüli feladatot jelent az LHC-események táro
lása és analízise. Az LHC-ban jelenleg 50 ns-onként 
ütköznek (és a nagy leállás után 25 ns-onként fognak) 
a protoncsomagok, ütközésenként 20-25 p-p kölcsön
hatást produkálva, és az összetett hadronokból csak 
egy-egy kvark ütközéséből várható fizikailag érdekes 
esemény (például Higgs-bozon keletkezése!), így óri
ási zajból kell kiválogatnunk, amit keresünk. Évente 
10 PB (1016 bájt) adatot kell tárolni és analizálni majd. 
A CERN ehhez létrehozta az WLCG (Worldwide LHC 
Computing Grid) rendszert, amelyhez Magyarország 
is csatlakozott: jelenleg az egyetlen komoly magyar 
LCG-rendszert az RMKI üzemelteti 500 processzorral 
és 260 TB lemezterülettel. 2003 nyarán telepítettük 
(Debreczeni Gergely, Hajdú Csaba, Hernáth Szabolcs 
és Kadlecsik József) a résztvevő intézmények (jelen
leg mintegy nyolcvan) közül hetedikként a WLCG 
szoftvert, és azóta azt néhány fizikus és informatikus 
üzemelteti. Népes magyar informatikusgárda vett 
részt a CERN-i grides fejlesztőmunkában, de a fejlesz
tés befejezése után jórészt elhagyták a CERN-t.

A CERN életében igazán pozitív változásokat ho
zott, amikor az OPAL egykori vezetője, Rolf-Dieter 
Heuer lett a CERN főigazgatója. Amikor az OPAL-nál

6. ábra. A CMS-kísérlet főbb grid-állomásai. A Tier-0 a CERN-ben 
van, az adattároló Tier-1 központok a Fermilabban, Oxfordban, 
Barcelonában, Lyonban, Karlsruhéban, Bolognában és Tajpejben 
vannak, a budapesti Tier-2 Bolognához kapcsolódik.

mértünk, valamelyikünknek muszáj volt kocsival 
mennie a CERN-be, mert másképpen a mérőhelyhez 
igencsak nehéz volt eljutni (a CERN tűzoltói elszállí
tották az embert, ha szépen megkérte őket). Rolf szá
mozott, menetrend szerint közlekedő minibusz-járato- 
kat vezetett be, amelyek munkanapokon hoznak-visz- 
nek bennünket a CERN területei között, még a repü
lőtérre is kivisznek, és minden nap reggel hétre, dél
után háromra és este 11-re kivisznek a CMS-hez és a 
műszakváltást kivárva visszavisznek a CERN-be, útba 
ejtve az LHCb-t is. Régebben, amikor munkaidő után 
érkeztünk, a kapuőrségtől kellett felvennünk a ven
dégszobák kulcsát; Rolf bevezette, hogy a vendégszo
bák fogadóirodája reggel 8-tól éjjel 1-ig tart nyitva.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönettel tartozik a közös publikációkban szereplő (és 
nem szereplő) kollégáinak, akik nélkül semmi sem valósult volna 
meg a leírtakból, az INFN-nek, a CERN-nek és a Tokiói Egyetem
nek, valamint a PS-205, OPAL- és ASACUSA-kísérletek résztvevői
nek a húsz éves kellemes és eredményes együttműködésért, és 
amiért a különböző OTKA-, NKTF1- és EU-pályázatok támogatásá
val együtt is igen szegény magyarokat befogadták és anyagilag is 
támogatták.

TOTEM
Az LHC-ben kis szögben szóródott 

protonok és más ott keletkezett részecskék 
azonosítására alakult együttműködés. 
Észlelőrendszere a CMS-detektor két oldalán 
helyezkedik el a nyalábvezetékben, illetve 
annak közvetlen közelében, a CMS 
közvetlen szomszédságából egészen 
többszáz méterre elnyúlva, jelentős magyar 
csoport működik benne, főként az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpontjából és az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemről, amely 
komoly részt vállalt a detektor ellenőrző 
rendszerének megépítésében.
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AZ ELSŐ E-MAILTOL A GRIDIG 
-  KALANDJAIM A CERN KÖRÜL Hajdú Csaba

MTA Wigner FK RMI

Valamikor 1989 nyarán, amikor még vezetékes telefo
nunk is csak a Magyar Postánál több éve heverő, telje
sítetlen kérvény formájában létezett, egy (emlékeim 
szerint szombati) délutánon a gyalogos hírátvitel 
módszerét választva megjelent lakásunkon Horváth 
Dezső kollégám.

Szerencsére akkor éppen pár percnyi sétára lak
tunk egymástól, de az eset jól illusztrálja, mi helyette- 
sít(h)ette akkoriban a ma már természetesnek számító 
(mobil)telefont, vagy e-mailt.

A hír, amit Dezső minél előbb szeretett volna átad
ni, az volt, hogy a LEP indítását közvetlenül megelőző 
tesztmérésekhez az L3-kísérlet keres lelkes fiatalokat, 
akik kimennének besegíteni két hónapra a CERN-be.

A pontos részletekre már nem emlékszem, de az 
biztos, hogy sokat nem töprengtem, és igaz, hogy 
(gyermekeim ifjú korára tekintettel) csak egy hóna
pot, de örömmel elvállaltam.

Akkoriban még nem úgy volt, hogy a zsebünkben 
lapuló személyi igazolványunkkal, a weben megszer
zett foglalási kód birtokában felsétálunk a repülőgép
re, így megkezdődött az út szervezése.

Vízumok is kellettek (Ausztriába már 1978-tól nem, 
de az NSZK, Svájc es Franciaország csak 1990-ben 
került a vízummentes körbe), viszont már útban volt a 
„fellazulás”, amit az is mutat, hogy ezen első CERN-i 
látogatásomra a Magyar Népköztársaságból indultam, 
és a Magyar Köztársaságba tértem vissza. A Köztársa
ság kikiáltását az akkor még magyarul is sugárzó Sza
bad Európa rádión hallgattam, az akkori úti csoma
gom elengedhetetlen részét képező rövidhullámú 
készüléken.

Az útlevelemben talált pecsétek szerint 1989. szep
tember 3-án a Bhf. Friedrichstr. határátlépőn keresz
teztem az akkor még álló Berlini Falat egy rövid szip
pantásra a „szabad levegőből”, és a keleten akkor 
még megúszhatatlan pecsételgetésnek köszönhetően 
tudom azt is, hogy ugyanezen év október 10-én indul
tam első látogatásomra a CERN-be.

Liszkay Laci kollégám 126-os Polski Fiatjával ket
ten keltünk útra, éppen hogy elfértünk a hátsó ülésre 
rakott csomagjainkkal. Kintlétünk alatt, a svájci-fran
cia határ keresztezésekor csodálkoztunk, hogy nem 
mindig ellenőrizték a többszöri belépésre jogosító, 
mindkét oldalon szükséges vízumainkat, aztán rájöt
tünk, hogy mivel a kis Polski magyar rendszáma vé
letlenül éppen GE xxxx volt, elölről valószínűleg gen
finek néztek minket a kevésbé éber határőrök.

Az odaút csekély 24 óráig tartott, váltott sofőrökkel és 
minimális hajnali bóbiskolással a szűk kis autóban, va
lahol Németországban. Flogy az ifjúkori lelkesedés és az 
akkori lehetőségek mikre rá nem vették az embert...

A kollégáktól beszerzett utasítások alapján könnyen 
megtaláltuk a CERN-t, ahova délután érkezve a Cafete-

riában rögtön Dénes Ervinbe és Futó Endrébe botlot
tunk, akik készségesen segítettek az újoncok első lépé
seinek megtételében. Az RMKI-s munkatársak közül 
erről az útról még Tóth Jóskára, emlékszem, aki szintén 
éppen a CERN-ben volt (gyanúm szerint a máig is hasz
nált, akkor még új Volkswagen Golfjával).

Lakhelyünk az azóta már lebontott barakkokban 
volt, háromágyas szobákban, majdhogynem tábori kö
rülmények között. A lakhatás ezen formája későbbi 
pályafutásom alatt is előfordult, az OPAL-detektor mel
lett lévő, magyarok által időnként csövezésre használt 
barakkban. Ez a lehetőség egy, a CERN épületfenntar
tása környékén dolgozó, kivándorolt honfitársunk se
gítségével vált valahogy elérhetővé, de nem volt szabá
lyos, így többszöri lebukások után végül megszűnt.

No de ne rohanjunk ennyire előre; még 1989-ben 
vagyunk, amikor szilárdtestfizikusként csak egyhóna
pos vendégszereplésre érkeztem a CERN-be. Egyből 
éreztem és láttam, hogy nevezett intézmény egy „jó 
hely”, csak azt nem sejtettem még, hogy később mi
lyen lehetőségeket fog megnyitni előttem.

A pontos részletek már a múlt homályába vesznek, 
de egy úgynevezett test beam mérésre kellett fel
ügyelnünk, váltott műszakban, valahol a meyrini rész 
Franciaország felé eső végén. Egy ki tudja már milyen 
(de nem PC) számítógép előtt ülve figyeltük a történé
seket, illetve a méréshez is építettünk valamilyen egy
szerű elektronikai kiegészítést.

Kaptunk saját azonosítókat a CERN-VM-re (ez nem 
keverendő a ma hasonló néven futó virtuális gépek
kel), amelyekhez természetesen e-mail cím is járt. A 
munkával kapcsolatos kommunikációt a mérésben 
résztvevők között már e-mailben intéztük.

Akkoriban a lehetséges címzettek köre erősen kor
látozott volt, még a kutatók között sem volt mindenki
nek saját e-mail fiókja. Az RMKI-ban például még az 
alábbi, „kőkorszaki” módszert használtuk: a feladó 
üzenetét papírra vetette, majd odaadta egy laboráns
nak, aki azt begépelte, és naponta egyszer felhívta a 
Bécsi Műszaki Egyetem számítógépét, majd a kagylót 
egy (talán 1200 baudos) akusztikus modemre helyez
te. Ha sikeresen létrejött a kapcsolat (ami persze nem 
volt nyilvánvaló), akkor a kimenő maileket fel-, a be
jövöket letöltötte, és az utóbbiakat kinyomtatás után a 
címzettek rekeszeibe helyezte a postaszekrényben.

Váltottam néhány e-mailt ezzel a módszerrel az 
itthoni kollégákkal is, azután nemsokára hozzánk is 
eljutott a mailezés maihoz hasonló formája. Az átme
neti ellás időszak után már 1992 februárjában az 
rmk520-as gépen voltak saját címeink.

Bankszámlát is kellett nyitnunk a CERN-ben, ami 
akkor még valószínűleg tiltott cselekmény volt, de 
megtettük. A számlám azóta is megvan, csak a bank 
nevének első betűje alakult közben át S-ről U-ra.
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Mai szemmel nézve az egy hónap alatt nem történt 
túl sok, de azért ráéreztem Genf és a CERN hangulatá
ra. A kifelé útnál alig rövidebb ideig tartó hazavonato
zás után folytattam korábbi szilárdtestfizikai témámat, 
és közben az sem tűnt fel, amikor pár évvel később 
Magyarország belépett a CERN-be, hiszen az első láto
gatást egyszeri kalandnak tekintve nem igazán követ
tem az eseményeket.

Pedig nem sokkal később, valamikor 1994 tavaszán 
ismét megkeresett Dezső, ezúttal már az általa újonnan 
szervezett magyar OPAL-csoportba invitálva. Nem kel
lett sokat győzködnie, hiszen a bő négy évvel korábban 
tapasztaltak alapján pontos képem volt arról, hogy 
hova és nagyjából mibe fogok belecsöppenni.

Megkezdtem hát az ingázást az RMKI és a CERN 
között; autóval legalább két tucatszor fordultam, egy 
irányt 12-18 óra alatt megtéve az éppen aktuális for
galmi akadályok függvényében. 1989-ben még az Ml
es sem ért a határig, bár a kis Polskival nem is igazán 
hiányzott: még a Svájcban meglévő autópályákra sem 
mentünk rá, az értékes valutát spórolandó.

1999-ig közvetlen repülőjárat sem volt Genfbe, és a 
(maihoz képest) alacsony üzemanyagárak és drága 
repülőjegyek miatt olcsóbb is volt kocsival menni. 
Ráadásul az autó kint is jól jött, amikor a tömegközle
kedéssel elérhetetlen helyen lévő OPAL-detektorhoz 
kellett eljutni.

1996-ra az Ml-es elérte a határt, de Genfig volt még 
néhány rövid szakasz, ahol hiányzott az autópálya. A 
sokadik menetben egyre unalmasabbá váló utak köz
ben az jelentette a változatosságot, hogy a München 
után hiányzó néhány kilométeres szakaszokon drukkol
tunk azok megépüléséért. Egyáltalán nem ment gyor
san, talán még 2006-ban, amikor utoljára autóztam arra, 
sem volt teljesen kész. Svájcban viszont ebben az idő
szakban épült meg végig az Al-es autópálya, így egy 
picit rövidebb lett az út, mint az A12-esen kerülve.

A LEP, és ezzel az OPAL leállítása után már nem volt 
annyira szükség kint az autóra, így fokozatosan áttér
tem a kényelmesebb, és az árviszonyok változása miatt 
olcsóbbá is váló repülésre. A közvetlen járatok beindu
lása még inkább a repülést tette előnyösebbé; az első 
fecske ezen a téren az Air Engiadina volt, bár nem járt 
túl nagy sikerrel. Ezt 1999 decemberében személyesen 
is tapasztalhattam, amikor Genf és Budapest között a 
körülbelül 30 személyes gépen összesen hatan voltunk: 
két pilóta, egy utaskísérő, és három utas. A személyzet 
annyira családiasnak ítélte a légkört, hogy (valószínű
leg teljesen szabálytalanul) a pilótafülke ajtaja egész 
úton nyitva volt. Természetesen ilyen kihasználtság 
mellett ezek a járatok nem lehettek gazdaságosak, így 
2001 tavaszán maga a légitársaság is megszűnt (a pesti 
járat valószínűleg már korábban).

A Malévot nem rettentette el ez a kudarc, és valami
kor 2002-2003 táján rögtön (hétköz)napi két járatot in
dított Genfbe. Az Easyjet 2004-ben, a Swiss pedig 2008 
körül szállt be a versenybe, így ekkor megkezdődött a 
Budapest-Genf járatok (utas szemszögből értendő) 
aranykora, hétköznapokon négy járattal. Egy oda-vissza 
utat még a Swissen is meg lehetett úszni 20 000 Ft alatt,

a rekordomat pedig (valamikor 2006-ban) az Easyjeten 
állítottam fel, amikor minden járulékos költséggel együtt 
8000 forintot fizettem egy retúrjegyért.

Úgy tűnik, napi 400 utas egyszerűen nincs ezen a 
viszonylaton, így a Malév még a csődje előtt megszün
tette ezt a járatot, a Swiss pedig először csak kisebb 
gépet indított, de aztán végleg feladta az árversenyt. 
Mára csak az Easyjet maradt, de időben megvéve a 
jegyet, még most is meg lehet tenni 20 000 Ft alatt egy 
genfi túrát, ha mellőzzük a feladott poggyászt és ha
sonló luxusokat.

Érdemes pár szót ejteni a pénzügyi helyzet és az 
árfolyamok alakulásáról is. 1989-ben a nagy kincsnek 
számító megtakarított valutát csak a munkáltató által 
kiadott engedély birtokában lehetett befizetni deviza- 
számlára, ahol lelkesen őrizgettem, pedig szívesen 
beváltották volna körülbelül 36 Ft/CHF árfolyamon.

Meglepő módon a forint ma már természetesnek 
vett teljes konvertibilitása csak 2001 nyarán kezdő
dött, de a szolgálati utak valutaszükségletének bizto
sítása, illetve a nyugatra forintért történő jegyvásárlás 
szerencsére már 1995-től gyakorlatilag nem jelentett 
gondot. A CHF árfolyama viszont igen érdekesen ala
kult; a korábban már említett, mesterségesen alacsony 
szinttől látványosan elemelkedett, de aztán 1998 szep
temberétől majdnem tíz éven át nem mozdult ki a 165 
Ft ±10%-os sávból. A két országban érvényes betéti 
kamatokat is figyelembe véve kifejezetten jobb volt a 
pénzt forintban tartani.

Első hosszabb kintlétem idején, 1997-98-ban még 
nem, vagy alig-alig voltak a maihoz hasonló interne
tes hírportálok, vagy a neten fogható adások, így ha
zai hírekhez elsősorban hagyományos rádión, vagy 
műholdas adásokból jutottam. A hely és a terjedési 
viszonyok szerencsés együttállása miatt lakásunkban 
szinte egész idő alatt már a délutáni óráktól tökélete
sen fogható volt a Kossuth rádió középhullámú adása

Az OPAL-kísérletben adatkiértékeléssel foglalkoz
tam, de a számítástechnika már ekkor kezdett előtér
be kerülni. A nagy, központi gépektől a PC-platform 
felé vezető út egyik érdekes pillanata volt 1996. június 
30-án éjfélkor, amikor végleg leállították a korábban 
már említett CERN-VM még megmaradt részeit. Érde
kes módon valahogy kötődtünk ehhez a géphez, így 
nem hagytuk csak úgy magára, hanem éppen a 
CERN-ben lévén, éjfélig az irodában maradtunk, és 
végignéztük, ahogy „kihúzzák alólunk”. Nem mintha 
nem lett volna világos e lépés szükségessége, inkább 
azt éreztük, hogy valamilyen értelemben történelmi 
pillanatot éltünk át.

Egy másik, az OPAL-hoz köthető „számítástechni
kai cselekményem” a kísérlet által már lecserélt, de 
itthon még komoly értéknek számító ST4096-OS disz
kek hazahurcolása volt, a ma már nevetségesnek tűnő 
80 megabájtos kapacitásukkal, amelyet a gyártónak 
bő két liternyi térfogatba sikerült bepréselnie. Az im
port legalitása kissé bizonytalan lábakon állt, de sze
rencsére nem lett gond belőle. Ma már a 80 gigabájt is 
kicsinek számít, és inkább az a kérdés, mikor lesznek 
80 terabájtos diszkek...
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A norvég királyi pár a CERN-ben 2006. április 4-én.

Klasszikus értelemben vett fizikusként a LEP és az 
LHC körül nem nagyon alkalmaz(ott) senkit a CERN, 
így hosszabb idő ott töltésére csak számítástechnikai 
munka megpályázásával látszott esély. Természetesen 
az OPAL számítógépes csapatát megjelölve adtam be 
jelentkezésemet, de ez egyáltalán nem zavarta a 
CERN számítástechnikai részlegét abban, hogy „el
happoljon”, így keveredtem 1997-től a CERN-ben az
óta mostohagyerekké vált HPSS nagyteljesítményű 
adattárolási rendszerrel kapcsolatos munkákba. Hosz- 
szú idő után most először ismét utánanézve e témá
nak, meglepődve tapasztaltam, hogy ma is 30 helyen 
működik 1 petabájtnál nagyobb kapacitású HPSS 
rendszer. Persze ez az 1 PB ma már nem számít kü
lönlegességnek, hiszen a budapesti T2 grid állomá
sunkon is van 0,3 PB-nyi diszk (a HPSS rendszerek
ben mágnesszalag is van).

A családommal Genfben töltött másfél év után visz- 
szatértem Budapestre, illetve az OPAL-kísérlethez, de 
ekkor már javában zajlott a CMS előkészítése is, aho
vá az OPAL és a LEP leállása után a magyar csoport 
szinte egységesen átkerült.

Mivel az LHC-kísérletek adatmennyisége nagyság
rendekkel nőtt a LEP-hez képest, az adatok feldolgo
zása is új módszerrel történik: már nemcsak a CERN- 
ben, hanem az úgynevezett Worldwide LHC Compu
ting Grid (WLCG) hálózatában, a világ különböző 
helyein megosztva zajlik. A WLCG egyik egységét a 
Wigner Intézetben alakítottuk ki (ez a kisebb, T2 szin
tű állomás nem keverendő a jelenleg épülő, TO-ás 
CERN adatközponttal), és korábbi, hasonló jellegű 
tevékenységem folytatásaként természetesen adódott, 
hogy a CMS-en belül itt kössek ki.

A budapesti T2 létrehozásával beléptünk a magyar 
grides társadalomba is, amelynek rajtunk, felhasználó
kon kívül elsősorban fejlesztéssel foglalkozó tagjai van
nak. Ettől függetlenül a Magyar Grid Kompetencia Köz
pont keretében immár a harmadik közös EU-s pályázat
ban veszünk részt, sőt, a másodiktól kezdődően ezen 
pályázatok vezetése is valahogy ránk hárult.

A grides feladatokhoz kapcsolódóan sikerült el
nyernünk egy Marie Curie Transfer of Knowledge 
pályázatot is, amelynek segítségével 2005-2006-ban 
újabb egy évet töltöttem a CERN-ben, ezúttal kifeje
zetten a budapesti CMS T2 grid állomás üzemeltetésé
nek betanulása céljából.

Ezen újabb kintlétem alatt a Globe mögött lévő, a 
magyar kollégák között „öröklés útján” terjedő kis la
kásban laktam, csak át kellett sétálnom a CERN-be. 
Egyik nap arra lettem figyelmes, hogy a recepció előtti 
részen, a főút melletti járdán egy feltűnően elegáns, 
öltönyös úr az őt körülvevő, hétköznapi öltözetben 
lévő kisebb csoporttal beszélget valamilyen furcsa nyel
ven. Csak később derült ki egy híradásból, hogy Ha
rald norvég királyt volt szerencsém látni, a CERN-ben 
dolgozó honfitársai körében. Sok más mellett korábban 
azt sem gondoltam volna, hogy hazafelé baktatva egy 
út szélén ácsorgó királyba fogok botlani... A web sok
oldalú használhatóságát mutatja, hogy a „king harald 
cern” kifejezésre rákeresve fél perc alatt ki tudtam derí
teni: az eset 2006. április 4-én történt.

Természetesen nem minden, a CERN-ben egyéb
ként gyakorta látogatást tevő magas rangú vendéggel 
fut össze az ember (vagy csak nem veszi észre őket), 
de az érintett nemzet tagjait értesíteni szokták, így 
Göncz Árpáddal kétszer is volt alkalmam genfi láto
gatásai során találkozni.

A CERN (és Genf) addiktív voltát bizonyítja, hogy 
villamosmérnöknek indult, majd fizikusként végzett 
fiam is megfertőződött; első, közös kintlétünk alatt 
francia iskolába járt, majd két nyáron is a CERN-ben 
dolgozott egy-egy hónapig. Ezután bő egy év követ
kezett technical studentként, idén ősztől pedig dokto- 
randuszként fog visszatérni, az úgynevezett Watt ba
lance fejlesztésével foglalkozó kísérletbe, amelynek 
célja a tömeg definícióját alapvető fizikai állandókból 
származtatni, a jelenleg használt etalon helyett.

Az első, 1989-es kirándulásom után az OPAL-nál a 
Higgs-bozon keresésével kezdtem foglalkozni, ahon
nan aztán lassan átcsúsztam a gridhez, amelynek ha 
csak közvetetten is, de lényeges szerepe volt annak a 
„Higgs-bozonnak látszó valaminek” a megtalálásában, 
amelynek ünnepélyes bejelentése most, 2012-ben, 
nem sokkal e cikk megírása előtt történt. A keresés 
megy tovább, és remélhetőleg a gyanú rövidesen ha
tározott felfedezéssé alakul.
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CERN-I EGYPERCESEK Barna Dániel
Wigner FK és Tokiói Egyetem

A tusoló
CERN-es karrierem kezdetén gyakran jártunk ki pár 
hétre a CERN-be, általában azért, hogy részt vegyünk 
egy megbeszélésen. Gyakorlatilag semmit nem tud
tunk még az itteni körülményekről, milyen szállásle
hetőségek vannak, hol lehet enni stb. Szerencsére 
témavezetőnk mindent elintézett, semmi tennivalónk 
nem volt:

-  Megszereztem egy barakk kulcsát, még konyhá
tok is lesz tévével, és tusolni is lehet.

így is volt. Az említett barakk az OPAL nevű kísér
let szerelőaknája fölötti telephelyen volt, erdők és 
mezők között, 10 perc autózásra az utolsó falutól. 
Mint kiderült, a barakkot az ottani munkások használ
ták néha öltözőként vagy raktárként, a konyha is az 
övék volt.

-  Ez pedig a tusoló, a portásfülke hátsó részén... 
Egyik éjszaka éppen a tusoló felé csoszogtunk a

vaksötétben, papucsban, törülközővel a vállunkon, 
amikor az éjszakai őrök autójának reflektorfényébe 
kerültünk.

-  Önök mit csinálnak itt???-hangzott a kérdés. 
Rövid zavart csend után ezt a talpraesett választ

sikerült adnunk:
-  Öööö... hát mi fizikusok vagyunk...
Pár pillanat döbbent hallgatás után az éjjeliőrök szó 

nélkül feltekerték az ablakot és elhajtottak.

Az eső

A CERN minden nyáron megrendezi a nyári diákprog
ramját, ahol az egyetemista diákok három hónapot tölt
hetnek el a CERN-ben, délelőttönként előadásokat hall
gatnak, délutánonként pedig egy kísérletben dolgoz
nak. Ez volt számomra is az első hosszabb kintlét. Azt 
előre tudtuk, hogy leendő szállásunkról körülbelül 10- 
15 perces biciklizéssel lehet bejutni a CERN-ig. Ezért ki
hoztuk a biciklinket is, ne legyen gond a bejutás.

Genfben és környékén megesik, hogy nyár elején 
1-2 hónapig esik az eső. Sajnos ez a nyár is pont ilyen 
volt. De ezt az első nap még nem tudtuk.

Felültünk a biciklire, esőkabátot vettünk és bete
kertünk. Az esőkabát nem sokat segített, eláztunk 
alaposan. Szerencsére volt annyi eszünk, hogy egy 
műanyag zacskóban vigyünk magunkkal száraz ruhát 
is, bent át tudtunk öltözni. Otthon aztán kiterítettük a 
vizes ruhákat.

Sajnos az idő olyan párás volt, hogy másnapra nem 
száradtak meg a ruhák. Aznap tehát egy új ruhát áz
tattunk el -  és ez így ment még néhány napig. Hamar 
beláttuk, ha így folytatjuk, pár nap múlva nem marad 
száraz ruhánk.

Sok választásunk nem maradt. Következő nap be
haraptuk az alsó ajkunkat és a sors szemébe nevet
tünk: fürdőnadrágot, strandpapucsot húztunk, és így 
tekertünk munkába. A sűrű kocsisor mellett eltekerve 
elkaptunk néhány döbbent pillantást a maximumon 
járatott ablaktörlők mögött. A CERN-ben azután óva
tosan besurrantunk az irodánkba, magunkra zártuk az 
ajtót, letörülköztünk és átöltöztünk. És ez így ment 
még egy darabig, mire rájöttünk, hogy van egy kis
buszjárat a szállásunk és a CERN között.

A „kábelezés”

Amikor a LEP-et (Large Electron-Positron Collider) 
leszerelték, a berendezések és kábelek nagy része, 
mint elavult dologkidobásra került. Ha valaki akarta, 
elvihette őket. Egy magyar kezdeményezés az OPAL 
kísérlet ólomüveg detektoraira és a hozzájuk tartozó 
kábelekre csapott le. Ezeket megszerezni persze nem 
volt könnyű. A kábelek egy több tíz méter magasan 
levő tartószerkezeten voltak átvetve, egy köteg kábel 
átmérője 10-15 cm is lehetett, és akkora volt a súlyuk, 
hogy csak egy csőrlővel lehetett az egyik végüket 
felhúzni és azután a túlsó oldalon leengedni. A lesze
relt kábelek feltekerése is komoly fizikai feladat volt, 
2 ember kellett hozzá.

A legtöbb embernek, akiket sikerült megnyerni az 
ügynek (ha csak 1-2 alkalomra is), persze nem volt 
belépési engedélye a föld alatt mintegy 100 méterre 
levő kísérleti csarnokba, így éjszakánként mentünk le, 
egyetlen érvényes belépőkártyával.

1. ábra. Robbantási kísérlet, első verzió.
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2. ábra. Robbantási kísérlet -  második, fejlettebb módszer.

A sors fintora, hogy ezek a kábelek végül szőrén- 
szálán eltűntek, vélhetőleg egy CERN-es ellenőrzés so
rán dobták ki őket ideiglenesnek szánt tárolóhelyükről.

A robbantás

Az itteni munkabeosztás sajnos gyakran olyan, hogy
2-3 hónapig nincs egyetlen szabad napunk sem, és 
minden héten másik műszakban dolgozunk. Ez a mé
rési időszak végére eléggé kifáraszt mindenkit, és 
elég gyermeteg dolgokkal próbáljuk magunkat vi
gasztalni.

A kísérletben, ahol jelenleg is dolgozom, gyakran 
használunk folyékony nitrogént. Elhatároztuk, hogy 
felrobbantunk egy nagy fantás palackot. Kimentünk a 
kísérleti csarnok mögé, töltöttünk bele egy kevés fo
lyékony nitrogént, bezártuk, letettük és hátrébb hú
zódtunk. A palack erősen füstölt, dudorodott, talán 
másfélszeresére is kitágult, de csak nem akart felrob
banni. Megközelíteni persze senki nem merte. Azután 
végre megtörtént. A fülünk percekig csengett, a kísér
leti csarnok pedig felbolydult mint egy méhkas, min
denki pánikban kereste a robbanás okát.

Következő évben egy nagy műanyag szemetesvöd
röt töltöttünk meg vízzel, a palackhoz pedig ólomtég
lát rögzítettünk, és így dobtuk bele. A hatás drámai 
volt, a víz hatására a nitrogén sokkal gyorsabban fel
forrt és szétrepesztette a palackot. A víz sok méterre 
szétspriccelt, és sajnos a szemetesvödör sem élte túl, 
darabjait 4-5 méterre találtuk meg.

sokáig volt felhőtlen: nemsokára periodikus kopogást 
hallottam belülről, és kiderült, hogy az egyik ingem 
zsebében felejtettem egy golyóstollat, ez ütögeti a 
mosógép ajtaját. A gépet leállítani sajnos nem lehetett. 
Nem volt rajta semmiféle kapcsoló, és az áramellátást 
is egy fix vezetéken kapta, amit nem lehetett csak úgy 
kihúzni. A program lefutott, és a golyóstoll sajnos 
megadta magát a centrifugálásnál.

Később, amikor már a CERN belső szállójában lak
tunk, finomodott a helyzet. Az ottani gépek svájci 
pénzérmékkel működtek, de sajnos nem adtak vissza- 
járót (vagy csak 10 és 20 centime-os érmékkel mű
ködtek -  már nem emlékszem). Mindenesetre állandó 
probléma volt a kis érmék hiánya. Valamint elég nagy 
volt a forgalom a mosóhelyiségben, ritkán lehetett 
üres gépet kifogni. Volt ugyan egy gép, ami általában 
üres volt, de azért, mert a pénz bedobása után senki 
nem tudta beindítani. Mint később rájöttünk, a prog
ramválasztó gombot a program kiválasztása után kife
lé kellett húzni. Ez a felfedezés hihetetlen előnyökhöz 
juttatott minket: egyrészt mindig volt üres gép, amit 
használni tudtunk, ráadásul ingyen: a mások által 
bedobált és elhasználni nem tudott pénzérmékkel.

Egyik kollégám mesélte egy sörözés alkalmával: 
„Mosás... a múltkor nagyon furcsa eset történt velem. 
Csodával határos módon minden szükséges összejött: 
volt aprópénzem, volt mosószerem és üres mosógép is. 
Féltem is hogy itt valami nem stimmel, de beindítottam 
a mosást. Később jutott eszembe: a ruhák...!!!”

A tusfürdő

A mosás

CERN-es kinttartózkodásainkkor -  bármilyen megle
pő is -  legtöbbször a mosás okozott bosszúságot. 
Nyári diákságom alatt a Saint-Genis határán levő szál
lóban laktam. A recepció mellett volt a mosógépszo
ba. Első nekifutásomat az hiúsította meg, hogy kide
rült: a mosógép nem pénzérmékkel működik, hanem 
a recepción vehető zsetonnal. Persze a recepció ad
digra már zárva volt. Legközelebb már zsetonnal fel
szerelkezve próbálkoztam kiokoskodni a francia le
írásból, hogy pontosan mit is kell tennem. Akkor még 
egyetlen szót sem beszéltem franciául, így nem volt 
könnyű. Hosszas töprengés és próbálkozások után 
végre sikerült a masinát beindítani. Örömöm nem

Mivel eleinte általában rövid időkre jöttünk ki, az ittlét 
végén megmaradt tusfürdőt, mosószert stb., illetve 
egyéb dolgainkat (lábosokat és egyebeket) az iro
dánkban levő szekrényben tároltuk. Nagyjából közös 
tulajdonként tekintettünk rájuk, aki kijött, magához 
vette ami kell, kintléte végén pedig visszatette ami 
megmaradt.

Egyik alkalommal Varga Dezső, aki pár héttel utá
nam érkezett, így érdeklődött:

-  Nem láttad véletlenül a mosószeremet?
-  Nem.
-  Furcsa, pedig biztos vagyok benne hogy leg

utóbb itt hagytam. Egy tusfürdős dobozba töltöttem.
-  Ja, akkor megvan, egy hónapja azzal mosok 

hajat.

BARNA  DÁNIEL: C E R N -I E G Y P E R C E S E K 357



HIGGS-VADÁSZAT @ CERN

Az első lépések

Kapcsolatom a CERN-nel az Eötvös Egyetem folyosó
ján kezdődött, ahol egy szerény A4-es papír hirdette 
1992-93 telén, hogy az Európai Részecskefizikai Kuta
tóintézet (CERN) nyári diákokat keres. Csilling Ákos
sal , akkori barátommal és mai férjemmel, rögtön kap
tunk az alkalmon és jelentkeztünk.

A két hónap gyorsan elrepült a CERN-ben, ahol 
nem csak a részecskefizikába kaptunk betekintést, de 
megismerkedtük a CERN-es magyarokkal is. Ákos a 
CMS-kísérlet müon-triggerének szimulációján dolgo
zott egy lengyel fizikus irányításával, aki -  talán nem 
véletlenül -  Bencze Györggyé 1 osztotta meg irodáját. 
Hamarosan megismertük Vesztergombi Györgyöt 
(Gyurit) is, aki felajánlotta, hogy csatlakozzunk a ma
gyar CMS-csoporthoz. A CERN könyvtárához vezető 
folyosón futottunk össze először Horváth Dezsővel, 
akkor még nem sejtve, hogy hamarosan újra találko
zunk az OPAL-együttműködésben.

Hazatérve még haboztunk, elfogadjuk-e Vesztergom
bi Gyuri ajánlatát, és írjuk-e a diplomamunkánkat CMS- 
fizikából, vagy inkább forduljunk az elméleti kutatások 
felé. A döntésben azután akadt egy kis segítségünk. 
Horváth Zalán professzor úr, amikor érdeklődtünk 
dolgozhatnánk-e vele, elég nyomatékosan tanácsolta: 
„Amennyiben tetszett maguknak a kísérleti fizika a 
CERN-ben és éreznek hozzá affinitást, menjenek Vesz
tergombi tanár úrhoz diplomázni -  szükség van fiatal 
kísérleti fizikusokra!” így néhány hónap múlva ismét a 
CERN-ben találtuk magunkat (az utazás viszontagságait 
Veres Gábor írása hitelesen tolmácsolja).

Mint oly sok mindenhez az életben, a jó témavá
lasztáshoz is kell szerencse: jó helyen lenni a megfele
lő időpontban. Éppen akkoriban merült fel Magyaror
szág csatlakozása az OPAL-kísérlethez (amit diákként 
én természetesen nem tudtam). Vesztergombi Gyuri a 
CERN kávézójában bemutatott minket Igó-Kemenes 
Péternek, a Heidelbergi Egyetem magyar származású 
kutatójának. Péter lelkesen ecsetelte a Higgs-bozon 
keresés kilátásait, és felajánlotta egyikünk csatlakoz
zon hozzájuk. Egy percig sem haboztam. A döntés 
megszületett: én Higgs-részecskék után fogok nyo
mozni a LEP (Nagy elektron-poziton ütköztető) 
OPAL-detektorával, Ákos pedig a jövő előkészítésén 
fog munkálkodni a CMS-együttműködésben. Mivel 
akkor még nem létezett magyar OPAL-csoport, diplo
ma témavezetőm Péter lett, és Zimányi József pro
fesszor segített anyagi támogatást találni CERN-es 
utazásaimra az OTKA forrásaiból.

Mire a befejeztem diplomamunkám, amelyben töl
tött Higgs-bozonokat kerestem a LEP 91 GeV tömeg
középponti energián gyűjtött adataiban, Magyaror
szág hivatalosan is csatlakozott a kísérlethez. Horváth 
Dezső (leendő PhD témavezetőm) lelkesen vezetett 
be a függvényillesztés rejtelmeibe. Akadémiánk elnö
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ke, Pálinkás József professzor úr, aki éppen műszak
jait végezte a kísérletben, tanácsaival segített dolgoza
tom angolságának csiszolásában.

Egy kis kitérő -  a Higgs-bozon

Bár az elmúlt hónapokban a sajtó sokat cikkezett a 
részecskefizika gráljának is nevezett részecskéről, 
amelynek (vagy egy hasonmásának) nyomaira buk
kantunk az LHC (Nagy hadronütköztető) ATLAS- és 
CMS-detektoraival, talán hasznos egy pár szót szólni 
róla, úgy is mint történetem egyik főszereplőjéről.

A Higgs-bozon [1] -  a legkeresettebb elemi részecs
ke -  1964-ben született. Nevét Peter Higgs ml, az Edin
burghs Egyetem professzoráról kapta. Születésének 
körülményeiről még vitáznak, de annyit biztosan tud
hatunk, hogy többen is segédkeztek (P. Higgs, F. Eng- 
lert, R. Brout, G. Guralnik, C. R. Hagen, T. Kibble). 
Természetét tekintve bozonunk elektromosan semleges 
és nulla spinű. Rövid életét más részecskékre bomolva 
végzi. Jelenlétére csupán ezen részecskék nyomának 
rekonstrukciójával következtethetünk.

Fő érdeme, amely az események (akarom mondani 
a részecskefizikai kutatások) középpontjába juttatta, 
hogy felfedezése bizonyítaná a Higgs-tér létezését, 
amely a Standard Modell [2] szerint központi szerepet 
játszik az elektrogyenge szimmetria spontán sértésé
ben [31. Az elmélet szerint a Higgs-tér, amelynek saját 
vákuumbeli várható értéke nem nulla, jelen van min
denhol, még az üres térben is. Az elemi részecskék a 
vele való kölcsönhatástól kapják tömegüket. A Higgs- 
részecske, a Higgs-tér egy gerjesztése. Skalár (azaz 
nulla-spinű) volta miatt, fontos szerepet játszik abban, 
hogy a Standard Modellben bizonyos szórási folyama
tok hatáskeresztmetszete (például két W-bozon köl
csönhatása) ne sértse az unitaritást.

A Standard Modell egyes kiterjesztései, például 
szuperszimmetrikus modellek, nem csupán egyetlen 
Higgs-részecskét jósolnak. Ezen modellekben leg
alább öt Higgs-bozon léte szükséges (3 elektromosan 
semleges és két ellentétes töltésű). A legkönnyebb 
semleges bozon viselkedésében általában a Standard 
Modell Higgs-bozonjára hasonlít. Egy töltött skalár 
részecske felfedezése azonban, a Standard Modellen 
túli fizika létére utalna.

Kalandok a LEP2-n

Higgs-bozont keresni mindig is kihívásokkal teli és iz
galmas volt. Ahogy 1995-ben a LEP-gyorsító energiáját 
fokozatosan emelni kezdték, a várakozás a tetőfokára 
hágott, én pedig izgatottan vetettem bele magam a mun
kába. Igó-Kemenes Péter igen élvezetesen számol be 
kalandjainkról: az ALEPH-kísérlet által látni vélt, négy
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hadronzáport tartalmazó események lázas, majd hosszan 
elnyúló kutatásáról; az OPAL-detektor adataiban felbuk
kanó fluktuációk okozta álmatlan éjszakákról; majd a 
LEP végnapjaiban megjelenő Higgs-szerű események 
(színes 1. ábra a hátsó belső borítón) nyomán születő 
reményekről és belpolitikai vitákról a CERN-ben.

2000 novemberében a LEP-ütköztető sajnos befe
jezte Higgs-mentes, ám a gyenge Z- és W-bozonok 
pontos mérésében igen sikeres pályafutását. Az ada
tok elemzése még sokáig tartott (bármilyen hihetlen 
még 2012-ben is jelent meg OPAL-publikáció), de a 
fizikusok figyelme immár az új gyorsító, az LHC építé
se felé fordult. Mint oly sokan mások, én is megosz
tottam időm az OPAL-eredmények végső publikációja 
és a CMS-detektor tervezése és építése között.

Ismét a nyomon

Kalandos utam a CERN-ben (színes 2. ábra a hátsó 
belső borítón) 2008-ban az ATLAS-együttműködéshez 
vezetett. 2011 nyarán váratlanul, de nem kis nosztal
giával tértem vissza diákköri kedvencem, a Higgs fel
kutatásához [4], Az előző néhány évben -  egyebek 
között -  az ATLAS-detektor elektron-rekonstrukciójá
nak fejlesztésén dolgoztam. A 2010-es adatok felhasz
nálásával éppen akkoriban fejeztük be az elektron
rekonstrukció teljesítményét dokumentáló cikk írását, 
amelynek én voltam a szerkesztője.

A kísérleten belül mindenki a Higgs-keresésben ész
lelt többletről beszélt, és a CERN folyosóin izgatottan 
folyt a találgatás, mit lát a rivális kísérlet, a CMS. A gond 
csak annyi volt, hogy a legjelentősebb többletet éppen 
a kísérleti szempontból nagy kihívást jelentő H —» WW —>

5. ábra. Az új bozon megmutatkozik. Az ábra a H —> ZZ' -* ee ee 
csatornában kiválasztott eseményekben a négy lepton (elektron 
vagy müon) invariáns tömegét jeleníti meg. A fekete pontok a kísér
leti adatot mutatják, míg a szürke hisztogrammok a más folyamatok
ból várt hátteret. A pp -* ZZ(-) folyamat adja a háttér nagy részét 
nagy tömegek esetén (m41 > 160 GeV). Az m4i = 100-160 GeV-es 
tartományban a háttér jelentős része Z+jet eseményekből származik. 
Az m,| = 125 GeV tömegnél észlelt eseménytöbblet tulajdonságai 
megfelelnek a Standard Modell Higgs-bozon keletkezéséből várt 
jelének. Az itt látható eredmény, együtt a H —» yy és H —> WW csator
nák eredményeivel, hozzájárult az LHC nagy felfedezéséhez, egy új 
semleges és nehéz bozon észleléséhez.

Ív Ív csatornában láttuk (színes 3- ábra a hátsó belső 
borítón). A fő nehézséget a neutrínók által elvitt ener
gia és az alacsony impulzusú leptonok mérése, vala
mint a jelentős háttér okozza. Mivel szorított az idő (a 
nagy nyári konferenciák kezdetéig már alig egy hónap 
volt), az ATLAS vezetése úgy döntött, hogy egy szakér
tőkből álló csoport kezébe adja az analízis teljes átvilá
gítását. Az elektron-csoportból engem szemeltek ki, 
azonnal figyelmeztetve, hogy amennyiben vállalom a 
feladatot, az elkövetkező néhány hétben mindent e 
munkának kell alárendelni. Nem tudtam ellenállni a 
lehetőségnek. (Családi nyaralás elhalasztva, sürgős 
telefonhívás a nagyszülőknek, akik hamarosan meg is 
érkeztek a három apróság nagy örömére...)

A körülmények rengeteget változtak a LEP óta. Míg a 
LEP idejében általában egy pár fős csoport dolgozott 
egy-egy Higgs-analízisen, az LHC kísérleteiben még a 
nem divatos méréseken is 10-20 fős csoportokban dol
gozunk. A Higgs-analízisekben pedig csatornánként 
akár több mint 100 fizikus is részt vehet. Természetesen 
nemcsak a kollaborációk mérete, de a feladatok bonyo
lultsága is nőtt, ahogy a LEP tiszta elektron-pozitron 
ütközéseinek vizsgálatáról áttértünk az LHC nehezen 
áttekinthető proton-proton eseményeire [51. Érdemes 
összehasonlítani a LEP egyik legzsúfoltabb négyhad- 
ron-záport tartalmazó eseményét (1. ábra'), az LHC-n 
észlelt legtisztább két- és négy-leptonos végállapotok
kal (3. és színes 4. ábra a hátsó belső borítón).

Néhány hetes megfeszített munka után — beleértve 
minden reggel 8:00-kor egy bemelegítő megbeszélést, 
amelyen a Higgs-munkacsoport képviselőin és a szak
értőkön kívül a kísérlet vezetője és fizika-koordináto
rai is részt vettek, jól érzékeltetve a helyzet kiélezett 
voltát -  készen álltunk az eredmények nyilvánosságra 
hozatalára. Az új részecske első nyomai a kezünkben 
voltak. Ekkor persze még remélni is alig mertük, hogy 
oly sok évnyi munka után végre a részecskefizika 
egyik legnagyobb felfedezése előtt állunk (és nem 
csupán ismét egy statisztikus fluktuáció bukkant fel a 
kísérleti adatokban).

Megízlelve újra a Higgs-keresés izgalmát, hamaro
san két genfi diákkal együtt csatlakoztam aH -»  ZZ' —» 
11 11 folyamat (4. ábra) kereséséhez. Izgalmakban 
aztán már nem volt hiány, hiszen nemcsak a kísérle
tek között, de magukon a kísérleteken belül is nagy a 
verseny.

Egyik fő feladatunk a háttér mérése volt. A legnehe
zebben megbecsülhető háttér olyan folyamatokból 
származik, ahol a proton-proton ütközésben egy Z-bo- 
zon mellett hadronzáporok is keletkeznek (Z+jet hát
tér). Ezekben a hadronzáporokban születhetnek elekt
ronok is (például nehéz kvarkok bomlásaiból vagy fo
tonok elektron-pozitron párra való átalakulásából), de 
néha a hadronok is hagyhatnak olyan nyomot, amely 
kísértetiesen emlékeztet egy elektronéra. A várt háttér 
mennyisége, eloszlása és mérésének hibája a keresés 
egyik kulcskérdése. Különösen így volt ez, amikor egy
re több eseményt találtunk 120-130 GeV környékén, 
éppen abban a négy-lepton tömegtartományban, ahol 
a várt háttér eloszlásának is maximuma van (5. ábra).
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6. ábra. A hosszú sor. Várakozás a történelmi Higgs-szemináriumra a 
CERN folyosóin 2012. július 4-én (fotó: Stephen Sekula, SMU, Texas).

A rengeteg munka, az életteli viták végül meghoz
ták gyümölcsüket. Az ATLAS- és CMS-detektorokkal 
sok-sok fizikus, mérnök és ki tudja mennyi különbö
ző foglalkozást űző szakember munkáját dicsérve, 
egymástól függetlenül felfedeztünk egy új részecskét, 
egy bozont (azaz egész spinű részecskét), amely tulaj
donságaiban nagyon hasonlít az oly sokáig keresett 
Higgs-bozonra. Csak több adat és további gondos 
analízis döntheti el, vajon tényleg rá vagy egy hason
mására akadtunk.

De álljunk meg egy percre, és térjünk vissza ahhoz 
a meleg nyári naphoz, amikor a két kísérlet a világ elé 
tárta a keresés eredményét!

Happy Higgs Day! Boldog Higgs-napot!

Július 4-én, a történelmi Higgs-szeminárium napján, 
kora hajnalban csörgött az óra. Az olasz diáklányom 
SMS-e sem késlekedett: „Most hallottam, hogy már 
300-an állnak a sorban! Indulok...”

A CERN nagy előadóteremhez vezető folyosón ide- 
oda kígyózó, de igen rendezett sorban ültek, álltak, 
beszélgettek a várakozók, többnyire fizikusok és diá
kok (6. ábra). Hirtelen megszólalt egy sziréna. A biz
tonságiak is azonnal megjelentek és megpróbálták

7. ábra. Az új bozon felfedezését ünnepli az ATLAS-együttműködés 
(Fénykép © 2012 CERN).

udvariasan kiüríteni az épületet. Senki sem mozdult... 
Egy perc múlva tűzoltók jöttek, gázmaszkban. Fény
képezőgépek villogtak, de a sor rendületlenül állt. 
Egy idő után egy biztonsági is elővette a fényképező
gépét és többünk mulatságára immár ő fényképezett 
minket. A hangulat, különösen a korai órára való te
kintettel, kissé szürreális volt. A fülrepesztő sziréna 
végül elhallgatott. A gázmaszkos tűzoltók elmentek. 
Mi pedig találgattuk: „Talán egy későn érkező próbált 
(hiábavalóan) kedvezőbb pozícióba kerülni?”

Valami volt a levegőben. Mindannyian éreztük. Egy 
prominens fizikust kísérő tv-stáb megjelenésekor han
gos ovációban tört ki a tömeg... a hangulat egy rock
koncert előtti várakozást idézte.

Persze mi már nem jutottunk be a terembe. Fél órá
val később érkeztünk, mint az utolsó szerencsés. Az 
előadásokat az ATLAS-on dolgozó kollégák körében, a 
CERN egy előadótermében, élő közvetítésben néztük. 
Megható volt. Azt hiszem nem voltam egyedül, amikor 
diszkréten egy könnycseppet töröltem le a nagy beje
lentés után. A tudomány ünnepnapja volt ez. Ahogy az 
egyik résztvevő mondta: „Boldog vagyok, hogy részt 
vehettem egy tudományos rendezvényen, amelynek 
hangulata egy futballmeccsével vetekedik.”

Öröm volt üzeneteket, telefonhívásokat kapni nem
fizikus barátoktól, ismerősöktől, akik a rádióban, ív
ben hallottak a felfedezésről, látni a hírt a Google News- 
ban, a BBC-n, a New York Times címlapján... Rövid 
időre, a világ számos táján főszereplő lett a tudomány.

Hogyan tovább?

Az ünnep ( 7. ábra) véget ért, de a munka oroszlánré
sze még csak most következik. Mint említettem, ma 
még csak annyit tudunk mondani teljes bizonyosság
gal, hogy egy új részecskét, egy bozont fedeztünk fel. 
Vajon a Standard Modell Higgs-bozonját? Remélem, 
nem. Remélem, egy hasonmásához van szerencsénk. 
Ha így lenne, akkor megnyílna az út az „új fizika” felé, 
amely remélhetőleg közelebb visz minket nyitott kér
déseink megválaszolásához. Mi az Univerzumunkat 
betöltő sötét anyag? Egyesíthetők-e a természetben 
megfigyelt kölcsönhatások? Megannyi kérdés, amely
re válaszokat keresünk a CERN-ben.
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1. ábra. Egyike a nagy izgalmat okozó, 2000-ben észlelt Higgs-jelölt eseményeknek 
az e+e~ -  HZ -  bb bb csatornában az ALEPH-kísérletben a LEP-ütköztetőn.

2. ábra. Nagytól az óriásig: a három CERN-kísérlet, 
OPAL, CMS és ATLAS, amelyekben részt vettem. A CERN 
nagy gyorsítói (a LEP és az LHC) mellett épült általános 
célú detektorok mérik az ütközésekben születő ré
szecskék útját és energiáját. A keletkező részecskék 
nagy energiája egyre nagyobb mérőrendszerek építését 
igényli. Az ábrákra rajzolt emberek méretarányosak.

3. ábra. Egy Higgs-jelölt esemény az ATLAS-kísérlet 2012-ben gyűjtött adataiban a 
H -  WW -  ev pv csatornában, különböző nézetekből. Jól látható a közös pontból 
induló elektron és müon nyoma, amelyekkel átellenes irányban nyíl muttatja a hiány
zó impulzus irányát. Az ütközésekben több proton-proton kölcsönhatás is történik az 
LHC nagy pillanatnyi luminozitása miatt. Az ezekben születő részecskék formálják az 
ábra jobb alsó részén kinagyított kölcsönhatási pontokat. Az elemi kölcsönhatások 
nagy száma jelenti az egyik fő nehézséget az adatok elemzésében. 4

4. ábra. Egy Higgs-jelölt esemény az ATLAS-kísérlet 
2012-ben gyűjtött adataiban a H -  ZZ* -  ee ee csator
nában, különböző nézetekből. A jobb alsó sarok ábrája 
az elektronok -  elektromágneses kaloriméterben mért -  
transzverzális energiáját mutatja. Megfigyelhető, hogy 
az erősen virtuális Z-bozonból egy alacsony energiájú 
elektron született. Ezen elektronok rekonstrukciója és 
felismerése, valamint a hatásfok pontos mérése komoly 
kísérleti kihívás.
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A DEBRECENI EGYETEM KÍSÉRLETI FIZIKAI 
TANSZÉKÉNEK TETTEI A RÉSZECSKEFIZIKÁBAN -  II. RÉSZ
avagy a csodálatos 20 év alulnézetből

Raics Péter
Debrecen Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék

Felpörög az oktatás: minden szinten 
szinte minden

Kapaszkodjunk! Ez hosszú fejezet lesz: az egyetem az 
új tudományt a tudásátadás sok formájában hasznosít
ja. (Most nem írok a közoktatásban és a nagyközön
ség számára végzett ismeretterjesztésről, amit nem 
elhanyagolható mértékben végzünk ma is.)

Baksay László kezdetben saját pénzén, majd mini
mális díjazású vendégprofesszori állásban több éven 
keresztül a tavaszi félévet (vagy annak nagy részét) 
nálunk töltötte. Meghirdetett egy részecskefizika-sze
mináriumot 1993-ban. Egyszerre felbolydult az élet a 
KisFizen! Vitára kényszerült mindenki a témájával 
kapcsolatban, először csak László kemény kérdései, 
majd egymáséi folytán. Azután a diákokat rászoktatta 
arra, hogy a számítástechnikát komolyan vegyék 
igénybe a felkészüléshez, előadáshoz és a dolgozat 
elkészítéséhez. Elözönlötték a tanszék féltve őrzött 
számítástechnikai szobáját és bátran használták az 
eszközöket. Nahát, ilyet! Lett erre nagy hangzavar az 
oktatók részéről! Mit keresnek ott a diákok?! Ugyan 
kevesen jártunk be abba a terembe, sokan csak 
szkennelni legfeljebb, de akkor is! És egyáltalán! A 
rendszer kitalálói és megalkotói, Nagy Sanyi és Sudár 
Sanyi csitítgatták őket, hogy de hiszen éppen ezért 
van az egész. Végül is megszokottá vált, hogy Laci 
tanítványai önállóan dolgoznak ott és békés célra 
használják az ő érdekükben is létrehozott infrastruk
túrát. (Egyébként az első magyar elektronikus levele
zőrendszer, az „ella” megjelenésekor valaki döbbene
tének adott hangot, hogy a tanszékvezető engedélye

nélkül bárki csak úgy levelet írhat akárkinek akárho- 
va, akármikor, bármiről.)

A Baksay és Gutay professzoroktól kapott fizika
tankönyvek révén megismerhettük az amerikai egye
temi oktatás módszereit is: nem öncélúan színes meg
jelenés, sok példa, feladat, kitekintés más területekre 
(művészet, mindennapi élet).

Baksay Laci kezdeményezésére és széles ismeret
ségi köre segítségével újraindultak a tanszéki (sőt 
nagy nyilvánosságú, más intézeteknek, az ATOMKI- 
nak is szóló) szemináriumok. A később Szalay-terem- 
nek keresztelt nagyelőadó zsúfolásig megtelt diákok
kal, tanárokkal, kutatókkal, hogy meghallgassák Kiss 
Dezső, Patkós András, Pócsik György, Vesztergombi 
György, Horváth Dezső és mások részecskefizikai 
előadásait. Néhányan többször is eljöttek hozzánk. 
Azután mi is megjelentünk a KFKI-ban, később, főleg 
a nehézionos rendezvények hallgatóiként. Az „ameri- 
kás magyarok” közül Gutay László és Dávid Gábor 
nemcsak ilyen szemináriumi előadásokkal örvendez
tettek meg bennünket, hanem a doktori iskolában is 
különleges szerepet töltöttek be.

A Fizikai Tudományok Doktori Iskolája négy prog
rammal indult Debrecenben: Atom- és molekulafizika, 
Magfizika, Szilárdtestfizika és anyagtudomány, Fizikai 
módszerek interdiszciplináris alkalmazásokban. Baksay 
László már 1994 tavaszán (!) felvetette Lovas Istvánnak 
a Részecskefizika program létrehozását. Bátyó szerint 
addig csupán néhány elméleti munka született (csak
nem kizárólag az ő vezetésével), ezeket meg „el lehe
tett adni” magfizikaként. A kísérleti fejlesztések beindu
lásával viszont a részecskefizika is két lábra támaszkod
hatott most már. Az első OTKA-pályázatot sikeresen
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vettük, előkészültünk az újabbhoz, elektronikai és opti
kai eszközöket készítettünk a Silicon Microvertex De
tector (SMD) helyzetmeghatározására, a Drift Velocity 
Monitor (DVM) felújítását a mi csoportunk végezte, a 
CERN-ben az L3 tagjai lettünk, más intézetekkel, egye
temekkel munkakapcsolat alakult ki -  doktori fokozat
tal miért ne lehetne honorálni a legjobb diákok erőfe
szítéseit, eredményeit?

Az új program akkreditálásának kemény szakmai
oktatási feltételei vannak. Ezek teljesítése megoldható 
volt: ha kellett, „leigazoltunk” külső előadókat, téma
vezetőket. Kaptunk támogatást a CERN-ből és más in
tézményektől is. A benyújtott kérelem megosztotta a 
többi program vezetőit, részvevőit: az új tudományág 
elviszi majd az ő témájukról a diákokat. Pálinkás József 
viszont azzal érvelt, hogy újabb állami finanszírozású 
hely keletkezik és a hallgatók száma növekedni fog, a 
fizika erősödik ezzel. Mint a doktori iskola vezetője, ő 
irányította a vitát (vizsgát?), amikor Bátyó és én bemu
tattuk a programot. Ebben szerepelt egy olyan PhD- 
kurzus, amelyben laboratóriumi méréseket végezhet
nek azok a diákok, akik nem találkoztak magfizikával 
egyetemi tanulmányaik során. Ezt a „szintre hozó” 
praktikumot Pálinkás professzor hülyeségnek tartva, 
kegyetlen támadást indított ellene. Eljárását utólag na
gyon hasznos színjátékként értékeltük: a többiek nagy 
megelégedésére „ki kellett húznunk” az amúgy is zsú
folt tematikából az inkriminált kurzust. Ezután már elfo
gadták a Részecskefizikai programot, ami gyorsan be is 
indult és nagy népszerűségnek örvend azóta is.

Voltak, akik az „amerikások” egyetemén, intézeté
ben végezték a kutatásokat együttműködésben és 
itthon védték meg disszertációjukat, mások kint sze
rezték meg a fokozatot. Sokan hazajöttek és itthon 
folytatták/folytatják munkájukat (nem feltétlenül a 
fizika területén). Laciék nagy súlyt fektettek arra, 
hogy „Amerikát” reálisan lássák a fiatalok, pozitívu
maival és negatívumaival együtt.

A program első vezetője Lovas István volt, akit Tró- 
csányi Zoltán követett. Több oktatási pályázatot nyer
tünk az új doktori program infrastrukturális hátteré
nek fejlesztésére Lovas István, Pálinkás József és jó
magam témavezetésével.

A meghirdetett PhD-kollégiumok -  érthető módon -  
tükrözték az előadók kutatási és egyéb oktatási tevé
kenységét [6], A magfizikusok egy része inkább kísér
leti-technikai jellegű előadással járult hozzá a képzés
hez (detektorok, gyorsítók, módszerek, kiértékelés). A 
„vérbeli” részecskefizikusok egyrészt az elméletre, más
részt a nagy kísérletek adatainak analízisére tanították 
az ifjúságot (és a nem-ilyennek született öregeket). A 
sok, nagyon érdekes és tanulságos PhD-kurzus közül 
kettőt említek meg külön. Az egyik Gutay László Kísér
leti nagyenergiájú részecskefizika a Perkins-könyv 
alapján. Nagy lelkierőt kívánt a tömbösített módon elő
adott anyaghoz tartozó megannyi számolási feladat 
folyamatos megoldása, amit Laci nagyon szigorúan 
behajtott mindenkin. Az amerikai módszer igen ered
ményesnek bizonyult e tudás-sivatag felszámolásában, 
de vért izzadtunk egy hónapon keresztül.

A másik kurzus külön bekezdést (fejezetet? köny
vet!) érdemel: a diákok által DGS-nek nevezett fan
tasztikum, a Dávid Gábor Seminar. Azok is vállal
koztak erre a testi-lelki-szellemi önkínzással járó, de 
csúcs-intellektuális élményt, tudást nyújtó „happe- 
ning”-re, akik később nem is foglalkoztak részecske- 
fizikával, de — az előadó varázslatos személyén ke
resztül -  részesülni akartak a tanulás-tudás örömé
ből. Természetesen, Baksay Laci csalta el hozzánk őt 
is, a RHIC/PHENIX-kísérlet (Brookhaven) vezető 
kutatóját. Jó iskolát járt: PhD-irányítója annak idején 
arra szoktatta, hogy egy hét 168 órából áll + a szom
bat és a vasárnap. Ő már sokkal enyhébb követelmé
nyekkel állt elő. Mivel rengeteget dolgozott a kvark- 
gluon plazma kimutatására felépített híres és sikeres 
kísérleten, Debrecenben csak 168 órát tudott tartóz
kodni az adott félévben. Ezen idő alatt több szemesz
ternyi anyaggal gazdagította rajongóit, akiknek jo
gukban állt akár 8-10 órát is alvással eltölteni ebben a 
periódusban. Úgy kezdte, hogy levelezéssel felmérte 
leendő hallgatóit, kiosztotta az irodalmat és a szüksé
ges matematikai ismeretanyagot. Azután mosolyogva 
beviharzott, elmondta a részecskefizikai főprobléma 
elméleti és kísérleti hátterét, a személyre szabott, 
esetleg korrigált feladatok konkrét fontosságát. Peda
gógiai módszerei folytán mindenki sikeres volt: 
menet közben állandó segítséget adott. Ha egy hibát 
jellegzetesnek ítélt, mindenki számára világossá tette 
a megoldást. A kávé, üdítő és egyéb élelem raktárá
nak is berendezett PC-terem a közös küzdelem nagy 
terepe volt. Az utolsó tizenkét órában mindenki be
számolt a végzett munkáról, eredményről, majd ezt 
folytatták egy étteremben. PhD-vezetőnek sem volt 
lazább, erről Tarján Peti tudna mesélni! Kezdetben 
teljesen saját költségen tartózkodott nálunk, míg 
végre legalább az úti és szállásköltségét ki tudtuk 
fizetni. Istennek hálát adok, hogy magánemberként, 
barátként is megismerhettük, tüneményes édesanyjá
val együtt házunkban vendégül láthattuk. (Évek óta 
nem járt itt, nagyon hiányzik! De van remény: ígért 
jövőre egy DGS-t. Idén Finnországban tart ilyet: kö
zeledik már.)

Az volt a szokás világszerte, hogy a kísérletes, épí
tő, fejlesztő típusú munkákat csak akkor fogadták el 
doktori cselekményként, ha az tartalmazott elméleti 
részeket, vagy legalábbis valamilyen kísérlet bonyo
lult kiértékelését, az „analízist”. Azután előbb az USA- 
ban, majd máshol is „normális” irányba fejlődtek a 
követelmények (bár az analízist most is illik betenni). 
Mivel a nagyenergiájú fizika bonyolult eszközöket 
követelt és az egész kísérletsorozat száz és ezer kuta
tó összehangolt tevékenységére épült, a gyors kísér
leti fejlesztés alapvető fontosságú. A fiatalt nem sza
bad túl sokáig az időt rabló disszertációval kínozni!

Végül is, ebben az időszakban mintegy másfél-tu- 
catnyian nyertek PhD-fokozatot Debrecenben az 
Egyetemhez és Atomkihez köthetően részecskefiziká
ból Lovas Bátyó, Baksay, Gutay, Dávid Gábor, Tró- 
csányi Zoltán, Pálinkás József, Horváth Dezső, Bencze 
György irányítása mellett.
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Emberek, témák, fejlesztések, eredmények, 
hatások

A Baksay László alapította KisFiz-es csapat a LEP/L3, 
majd az LHC/CMS kísérleti együttműködésben fejtette 
ki áldásos tevékenységét. Az előbbiben fő feladatként 
a Silicon Microvertex Detector és a Drift Velocity Mo
nitor fejlesztésével, üzemeltetésével, felújításával fog
lalkozott, továbbá detektor-felügyeleti műszakokat 
adott, azokon szakértői feladatokat látott el. A CMS- 
ben a müon-detektorok optika helyzetmeghatározó 
rendszerének tervezése, kivitelezése, beépítése és 
üzemeltetése, valamint egy szub-nanoszekundumos 
tesztimpulzus-rendszer kialakítása volt a feladat. Az 
LHC elindulása után a korábbiakhoz hasonlóan a mű
szakok felügyelete is kötelességünkké vált.

A határidők és a minőség szorításában éltünk állan
dóan: ilyen a nemzetközi együttműködés. Mindenki
nek megvolt a saját feladata, amit magas szinten kel
lett teljesítenie. Nemcsak a szemináriumokon, hanem 
a csoportmunkában is nagyon szigorú volt mindenki
vel, önmagával szemben is. Nem lehetett kifogás, 
hogy oktatni is kell és sok más egyetemi feladatot 
ellátni. Immár klasszikussá vált mondása a huzamo
sabban alulteljesítőkre: „Néha mindenkit jól s...be 
kell rúgni!”

Az SMD-feladatok komplex technikát igényeltek: 
dióda- (infra) és nitrogén impulzus-lézer, nanosze- 
kundumos fényjelek észlelése és időzítése, száloptika 
mikrooptikai elemek (mm-es prizmák, lencsék) illesz
tésével. Talán 1994 decemberében történt, hogy a 
hallgatói optikalaboratóriumban karácsony másnap
ján reggel már újra folyt az éjjel-nappali építés, ellen
őrzés és így éppen készen lettünk abban az évben. 
Rengeteg technikai nehézséget kellett leküzdenie a 
népes oktatógárdának és a diákoknak. Sok eszközbeli 
segítséget kaptunk Alabamából. A telepítés a CERN- 
ben a szokásos évi leállás alatt történt.

Az LHC/CMS müon-detektorainak optikai helyzet
meghatározó rendszere az elejétől a végéig a csoport 
terméke volt. A Baksay—Bencze vezetéssel induló 
előkísérletek, majd az utóbbi által vezérelt mérések, 
véglegesítés, gyártás, tesztelés, telepítés tette teljessé 
a láncolatot. Tervezését Gyuri irányításával Laurent 
Brunei francia optikus mérnök végezte. A fizikai meg
valósítás, rendszerintegráció, programfejlesztés min
den szintjén pedig a fiatalok jeleskedtek Gyuri szelíd, 
de határozott irányításával. Itt elsősorban Szillási Zol
tán meghatározó tevékenységét kell kiemelni, aki az 
egyetem befejezése után kapcsolódott be a munkába, 
ma pedig e program vezetője. Mindez már egy új la
boratóriumban volt csak kivitelezhető a tanszéken, 
ami „Konyha-optika” vagy „Szillási-labor” néven vo
nult be a köztudatba. Az előbbi elnevezés a korábbi 
használatra utalt, amikor még a KisFiz-en saját ebédlő 
és kiszolgáló helyiségek is működtek. Miután évekig 
használat nélkül pókhálósodtak, kialakítottuk benne 
az új laboratóriumot a szükséges infrastruktúrával, 
Molnár Józsefiéi közös pályázatok pénzügyi segítsé

gét is igénybe véve. (Érdekes! Ekkor még senkinek 
sem kellett, de azután a kész labort többen is kinézték 
maguknak!) Saját építésű optikaiasztal-szerűséget 
készített a műhely. Elektromosan, elektronikusan, 
valamint elektrooptikával, fiberkábelekkel és lokális 
hálózattal szereltük fel. Gyuri jóvoltából a CERN-ből 
kaptunk egy igen drága X-Y mozgató rendszert, ame
lyet PC-vel vezéreltünk 1 mikronos lépésekben. Vál
toztatható fényeloszlású LED-mátrix, kamerák egészí
tették ki az eszközparkot, amit az egyszer a KisFiz-en 
rendezett Lézer-tea szuper-optikus társadalma is ér
deklődéssel szemlélt. Az 1200 helyzetmutató „villá
ból”, mintegy 10 000 LED-ből és 700 CMOS-szenzor- 
ból álló rendszer összes jellemzőjének kezeléséhez 
adatbázis-technika vált szükségessé. így bármelyik 
elemről megállapítható volt a tulajdonsága és csere 
esetén a szükséges eljárás.

Szabó József barátommal az optika-atomfizika sze- 
retetén alapuló fejlesztési stratégiát alakítottunk ki 
már korábban. így a hallgatói laboratórium pályáza
tokból és tanszéki pénzekből támogatott modernizá
lása éppen a CERN-es témák megjelenése előtt, köz
ben folyt: lézerek, LED-ek, száloptika, modern detek
torok, PC-vezérelt spektrofotométer, fénymoduláció, 
holográfia. Nem voltunk profik ezen a területen 
(sem), de a részecskefizika számára meg lehetett te
remteni a szükséges alapot, ami azután jótékonyan 
visszahatott az oktatásra, tágítva a szemléletet és az 
idősebb nemzedék kicsit már meszesedő (beszűkült) 
agyi artériáit.

Az optikai, elektronikai eszközökön, az ATOMKI 
berendezésein végzett sugárzástűrési tesztek, minősí
tések a fenti berendezések segítségével váltak lehető
vé. A LED-eknél néhány érdekes jelenséget tapasztal
tunk, amelyeket Kökényesi Sándor tudományos ta
nácsadónk értelmezett. Újabb kísérletek következtek, 
majd a tanszéki neutrongenerátoron Szegedi Sándor
ral már a vékonyrétegek kisenergiájú protonokkal, 
deuteronokkal szembeni viselkedését tanulmányoz
tuk. És ezekből is jöttek eredmények, cikkek. (Egye
tem = universitas ~ Univerzum, mindent egy helyen a 
részecskefizikától a csillagokig.)

Élet az Óperenciás tengeren is tú l ...

A „túlsó parton”, az USA-ban Baksaynál és Gutaynál, 
valamint a „magyar maffia” más professzorainál töb
ben dolgoztak rövidebb-hosszabb ideig munkatársa
ink és diákjaink közül. A legnagyobb feladatok sok 
szempontból Dávid Gábornál várták őket. Ott már 
üzemelt a Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), a 
PHENIX elektromágneses kaloriméter Gábor felügye
lete alatt termelte az adatokat. Hitelesítés, adatgyűjtés, 
kiértékelés, analízis, a kvark-gluon plazma megtalálá
sa, tulajdonságainak sokoldalú vizsgálata nagy kihívás 
volt mindenki számára. Sietniük kellett, mert ha az 
LHC beindul ...! Itt végzett munkája alapján doktorált 
Tarján Péter, aki a korábban a CERN-ben szerzett ta
pasztalatainak jó hasznát vette. Gábor jelentős PHE-
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NIX Visitor Fundot kapott kísérleteihez a debreceniek 
kinti munkájának támogatására. Péteren kívül Vértesi 
Róbert, valamint az ATOMKI-ból Molnár József tudo
mányos főmunkatárs és sok alkalommal Imrék József 
(„Mazsi”) utazhatott rövidebb-hosszabb időre a 
Brookhaven National Laboratoryba. Veszprémi Viktor 
Baksaytól került ide, majd a FermiLabban szerzett 
PhD-t. Közben a KFKI/RMKI két vezető nehézionos 
munkatársa, Csörgő Tamás és Lévai Péter bekapcsoló
dott a BNL programjába. A kezdeti ismerkedés után jó 
kapcsolat alakult ki velük is. Létrejött a BNL-DE-ELTE 
háromszög-együttműködés, NSF-pályázatából Tamás 
segített fiataljaink kinttartózkodásában. Mindezek 
után 2005-ben a Quark Matter nemzetközi konferen
ciát Pesten rendezték meg. Mi pedig Dávid Gábor 
eredményes politikájának köszönhetően házigazdái 
lehettünk Debrecenben a PHENIX Collaboration Mee- 
tingnek [7]. Az ünnepélyes megnyitón Pálinkás József 
tartott a debreceni munkákról összefoglaló előadást, 
majd következett a szakmai munka. A délelőtti ülés
szak az 1912-es alapítású Egyetem (ma már 80 éves) 
központi épületében zajlott le. Gábor előre dörzsölte 
kezét, milyen meglepetés lesz az amerikai kollégák 
számára a csodás Díszudvar. És főleg, az ott látható 
nevek alatti évszámok 1660-tól, például Hatvani Ist
ván orvos, matematikus, fizikus: 1718-1786 (amúgy 
két név számára van még hely a galériában).

Mit csinálnak régi és új fiataljaink 
ma a CERN-ben?

Szillási Zoli és Béni Noémi a CMS-együttműködés 
nélkülözhetetlen, felelős munkakörben dolgozó állan
dó résztvevői, huzamosabb CERN-i tartózkodással. Az 
OPAL-témából Trócsányi Zolinál rövidesen doktoráló 
Újvári Balázs feladata a helymeghatározó rendszer 
adatainak folyamatos kiértékelése. Zilizi Gyula a 
CMS-kísérlet müondetektorának továbbfejlesztésén 
dolgozik a Purdue Egyetem (Gutay László) csoportjá
val. Mindnyájan rendszeresen végeznek detektor-fel
ügyeletet a Trócsányinál doktorandusz Karancsi Já
nossal együtt. Közben készülődünk a 2013 után kez
dődő CMS-felújításra, fejlesztésre. Ennek egyik témája 
az újdonságnak számító száloptikai érzékelők vizsgá
lata, alkalmazása az adott körülmények között, ame
lyért Makovecz Alajos a felelős.

Átalakulások

A részecskefizika többeknek nem az utolsó állomás 
pályájukon. Van, aki szilárdtest-fizikusként dolgozik. 
Néhányukat az üzleti és bankvilág szívta fel jól alkal
mazható, különleges informatikai tudásuk miatt. A már 
gimnazistaként nálam dolgozó nyíregyházi Márka Sza
bolcs 1993-ban diplomázott a KLTE-n, Baksaynál foly
tatta Alabamában, majd a Vanderbilten doktorált ré
szecskefizikából (Csorna István). Ezután a gravitációs 
hullámok Michelson-interferométeres észlelésének cso

dálatos világába ugrott bele és a Laser Interferometer 
Gravitational Wave Observatory (LIGO) egyik csoport- 
vezetője, valmint a Columbia Egyetem kinevezett do
cense lett. Érdekes, és a Rutherfordéhoz képest fordí
tott átalakulást ismertünk meg Szabolcs felesége jóvol
tából: a most már négy gyermekes Zsuzsa szép remé
nyű vegyészből PhD-t szerző fizikussá vált.

Emberek és kapcsolatok

Baksay Laci kiváló emberismerete és kapcsolatai által 
csodálatos itthoni és külhoni személyekkel kerülhet
tünk baráti és munkakapcsolatba. Önzetlenül segítet
tek, bevittek a kutatói közösségekbe, jó témákat ad
tak fiataljainknak, vezették doktori munkájukat, ösz
töndíjakat szereztek nekik, segítették elhelyezkedésü
ket, nevelték őket és növelték magyarságukat, bátorí
tották őket a hazatérésre. A Laci által gyakran emlege
tett „amerikai magyar professzorok maffiája” nagyon 
jó összefogás volt. Ő maga mutatott jó példát a cse
lekvésre, ami kifejezésre is jutott az általa 2008-ban 
elnyert Fellow of the American Physical Society díj 
indoklásában: „...leadership of international collabo
rations especially in bringing the Hungarian physics 
community into the international enterprise, ...”

Csikai Gyula révén kerültünk Lacival kapcsolatba, 
ő pedig hozta Gutayt, Dávid Gábort, Tóth Jóskát, Ben- 
cze Gyurit és másokat. Horváth Dezsőt a 90-es évek 
elején Pálinkás József vette rá, hogy Debrecenbe jöj
jön. Ugyancsak őneki köszönhetjük, hogy Trócsányi 
Zoli a KisFizen kapott végleges állást. Dezső és Zoli 
révén pedig kiszélesedett a CERN-beli kapcsolatrend
szer (ami ma már átfogja a Földet): erőinket egyesítve 
veszünk részt egy nagy együttműködésben.

Kitekintés

A Baksay által létrehozott és sokáig személyesen irá
nyított, majd az én koordinálásommal működő KisFiz- 
es csapat rengeteg segítséget kapott Trócsányi akadé
mikustól, aki a kísérleti munkát mindig rendkívül fon
tosnak tartotta (az elmélet szemszögéből egyenesen a 
fejlődés alapjaként kezeli) és pénzügyileg kiemelten 
támogatta (CERN-es jelenlét 1-2 ifjú számára). A cso
port vezetését ő vette át.

Nagy áttörést jelentett a kutatóegyetemi pályázat, 
azután pedig az MTA kutatócsoport létrehozása Zoli 
vezetésével. így megszűnt a KisFiz-Atomki szomszéd- 
váreffektus is, és egy virágzó nemzetközi kutatóegység 
keletkezett a Bem-téri fizikakampuszon. A DGS doktori 
kurzus 2013-ban már ilyen keretben valósul meg.

Horváth Dezső jelenléte alapvető fontosságú nem
csak a kutatás szempontjából, hanem a graduális ok
tatás és PhD-képzés miatt is. Ez utóbbiban különösen 
fontos a szerepe a munkahelyi vitáknál; ha ő a refe
rens, minden hibát észrevesz, kijavít, megoldásokat 
javasol — és máris minőségi változást láthatunk. Széles 
körű tudományos érdeklődése mindnyájunkat a fizika
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1. ábra. A Higgs-bozonhoz hasonló új részecske kimutatása a CMS- 
kísérletben [8], A bozon két nagyenergiájú fotonra bomlik, azok 
energiájából és kibocsátási pontjából meghatározható a bozon tö
mege. A fekete pontok a mért értékek a mérési bizonytalansággal. 
A folytonos vonal a Standard Modell alapján illesztett görbe 125,3 
GeV-es Higgs-bozont feltételezve, amelyet a háttérén ülő kis csúcs 
mutat, a szaggatott vonal pedig a Higgs-bozon nélkül számított, 
szimulált eloszlás. A szimuláció bizonytalanságát a szürke vonalak 
vastagsága jelzi. Hasonló eredményt adott a Higgs-bozon többi le
hetséges bomlási csatornája is mind az ATLAS, mind pedig a CMS- 
kísérletben, az ATLAS eredményét Pásztor Gabriella írta le a Fizikai 
Szemle októberi számában (2012/10, 358. o.).

legizgalmasabb területeibe kapcsol be: az antianyag- 
kutatást nemcsak a CERN-ben, hanem Japánban is 
végzi, ahol az (általa kitalált elnevezésű) ASACUSA- 
programban volt doktoranduszának, Juhász Bertalan
nak meghatározó szerepe van.

Sok fizikatanár eljutott a CERN-be Sükösd Csaba és 
Horváth Dezső áldozatos munkája révén. Büszkeség
gel hallom vissza a Szillási Zoliról, Béni Noémiról és 
Tarján Péterről szóló dicséreteket az idegenvezetés
ben, kísérletezésben, magyarázatokban, azaz a szol
gálatban. (Egyszer egy paksi atomerőműves kiránduló 
társaság tagjai zengedeztek róluk.) A MAFIHE-csopor- 
tok ugyancsak sokat kaptak tőlük a látogatások alatt. 
Több fiatal ennek hatására döntött arról, hogy ré
szecskefizikával kell foglalkoznia (és esetleg éppen 
Debrecenben). Természetesen nemcsak magyar cso
portokat vezettek.

De jó lenne, ha fiatal munkatársaink az oktatásban, 
kutatásban az egyetemen fejthetnék ki (korábban már 
bizonyított színvonalú) hasznos tevékenységüket! Ha 
jön a CMS-upgrade, ketten közülük már „idegenként” 
jönnek majd a laborba. Fel lehet-e ismét turbózni a 
diákok létszámát ebben a témában a KisFiz-en? Vagy 
itt már a kísérleti, fejlesztői munka teljesen kihal(t)? 
Műhely sem marad addigra.

Amikor az emlékezetes, másfél éves csúszást oko
zó LHC-baleset bekövetkezett, nem kevés kárörvendő 
ismerősöm (szakmabeli is) kezdte temetni a szerintük 
amúgy is felesleges pénzkidobással járó nagyenergiás 
kutatásokat. Csak ott nincs baj, ahol nem dolgozik 
senki: „Ront vagy javít, de nem henyél!”. És az sem 
mindegy, hogy ezen kutatások békében a legnagyobb 
hajtóerői a társadalom számára is elengedhetetlen 
műszaki fejlődésnek (PC, web, szuper-informatika,

szupravezető mágnesek). Azért a Higgs-szel kapcso
latban ma is megkérdik: „Mire jó ez?” A NASA egyik 
vezetőjének hasonló kérdést tettek fel az űrkutatással 
kapcsolatban, annak kezdetekor. Faraday kérdésével 
válaszolt: „Mire jó egy ma született csecsemő?”

Lenyűgöző az a hatalmas tudás- és mérettartomány, 
amelyet ez a tudományág képes átfogni (mai ismere
teink szerint).

Talán lehet valamilyen szimbolikus jelentést tulaj
donítani annak, hogy a 20. évforduló éppen egybe
esik a KisFiz-es csoport megalakulásának jubileumá
val és az LHC nagy sikerével. Ennél szebb és lelkesí- 
tőbb ajándék aligha képzelhető el! Az „új tulajdonsá
gú részecske” észlelését közlő cikken (1. ábra, [8]) a 
19 hazai szerző közül 11 debreceni fizikus, 8 pedig 
közvetlenül kötődik a KisFiz-hez.

Szép volt, fiúk! Szép volt lányok!
Hajrá magyarok!

Köszönetnyilvánítás
Ez a visszaemlékezés hiányos lett volna Zilizi Gyula részletes, a 
kezdeteket nagyon pontosan leíró levele nélkül. Hasonló történelmi 
magaslatokon járt korábbi diplomamunkásunk Tarján Péter, akinek 
visszaemlékezéseiből az időszak jelentős részét meg lehet ismerni, 
fel lehet eleveníteni. A színes történetek jelentős része tőle szárma
zik. Társszerzőként kellett volna szerepelniük. Azért nem lettek 
azok, mert ebben a cikkben több szubjektív gondolat, vélemény, 
ítélet található (amellyel az alább felsorolt munkatársak nem mind
egyike ért egyet), hiszen a kezdetek nehézségei a közvetlen szem
tanú, tevőleges résztvevő szemszögéből kerülhettek csak tárgyalás
ra „a történelmi hűség kedvéért”. Ezekért viszont egyszemélyi, nem 
megosztható felelősséget csupán egyetlen szerző vállalhat.

20 évvel ezelőtt kezdett-folytatott-végzett munkájukkal, szakmai és 
erkölcsi támogatásukkal, gondolataikkal, tanácsaikkal, kiegészítéseik
kel és a hibák gyomlálásával sokan segítették alapvetően e visszaem
lékezés elkészültét: Baksay László, Gutay László, Bencze György, Dá
vid Gábor, Horváth Dezső, Trócsányi Zoltán, Nagy Sándor, Sztarics- 
kai Tibor, Szabó Zsolt, Juhász Sándor, Szabó József, Szegedi Sándort, 
Béni Noémi, Szillási Zoltán; technikusaink közül Halmi Antal, László 
István, Bíró Zoltán; és megannyi további diákunk, diplomamunká
sunk, doktoranduszunk: Bondár Tamás, Marián-Baksay Gyöngyi, 
Kapusi Anita, Imrék József, Molnár Levente, Pszota Gábor, Pál Imre, 
Veszprémi Viktor, Vértesi Róbert, Bóna Gábor (elment a Paksi Atom
erőműbe), Mákonyi Károly. Többen voltak, akikkel külföldön kerül
tünk kapcsolatba, s élveztük rövidebb-hosszabb ideig a segítségüket, 
például Fényi Barna, Báder Attila, Banicz Károly. Különösen hálásak 
vagyunk Hans Reitler német fizikusnak (RWTH Aachen), akit szakmai 
és atyai jóbarátunknak, segítőnknek vallhatunk.

A csoport tagjai kinttartózkodásának, a nyári diákok ügyes-bajos 
dolgai intézésének avatott, önzetlen és lelkes segítője volt Jurcsó 
Péter, akinek mindezért köszönetét mondunk.

Idézetek, hivatkozások
6. http://dragon.unideb.hu/~physphd/
7. Raics R, Dávid G. (szervező bizottság társelnökei), Tarján P.

(titkár): „PHENIX Collaboration Meeting” (1-3 Aug. 2005 Debre
cen); Lévai P. (chair), Csörgő T. (co-chair)......Raics R, ..., (Lo
cal Organizing Committee): „Quark Matter 2005 Conference” 
(4-9 Aug 2005, Budapest).

8. CMS Collaboration (... KFKI Research Institute for Particle and 
Nuclear Physics, Budapest, Hungary: G. Bencze, C. Hajdú, P. 
Hidas, D. Horvath, F. Sikler, V. Veszprémi, G. Vesztergombi, P. 
Zalan; Institute of Nuclear Research ATOMKI, Debrecen, Hunga
ry: N. Beni, S. Czellar, A. Fenyvesi, J. Molnár, J. Palinkas, Z. Szil- 
lasi; University of Debrecen, Hungary: J. Karancsi, P. Raics, Z. L. 
Trocsanyi, B. Újvári, G. Zilizi; ...; Purdue University, West Lafa
yette, USA: L. Gutay; ...): Observation of a new boson at a mass 
of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC. Phys. Lett. B 
71612012) 30-61.
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MOZAIKOK A CERN ES AZ INFORMATIKA 
TÖRTÉNETÉBŐL -  II. RÉSZ Turchányi Géza 

INFO-IPv6 Kft., Budapest

Az első részben vetettünk egy pillantást a CERN robo
tokkal kezelt mágnesszalag-kapszulákon tárolt méré- 
siadat-archívumára, majd az 1982-es CERN School 
of Computing történetével folytattuk. Ezután CÉDRUS 
és az első magyarországi országos hálózat, a KSH 
hálózatának CERN-i gyökereit, hazai fejlesztéseit is 
vázoltuk.

Hogyan érkezett meg Magyarországra a WWW?

Azt, hogy a World Wide Webet a CERN-ben fejlesztette 
ki Tim Berners-Lee, sokan tudják, főleg a fizikusok. Azt 
már kevesebben, hogy a webet is bemutató első ma
gyarországi előadást, ami 1992 augusztusában a deb
receni NJSZT1 konferencián hangzott el, ketten jegyez
tük. Én voltam az evangélista, ő a próféta. 1989-91-ben 
a CERN-ben dolgoztam, ott ismertem meg az Internet 
alapját jelentő TCP/IP2 protokollokat. Olyan szoftver- 
rendszer fejlesztését, karbantartását vettem át, ami lehe
tővé tette, hogy az egyik gépen futó programból meg
hívjunk egy másik gépben futó programot, ugyanúgy, 
mintha egy szubrutint hívnánk meg, azaz paramétere
ket adva át neki és paramétereket kapva vissza. Az 
egésznek gyönyörű neve volt: Remote Procedure Call /  
Network Compiler System, röviden RPC, nem tévesz
tendő össze a Kínai Népköztársaság angol rövidítésé
vel. A CERN számára olyan RPC-re volt szükség, ami 
egységesen alkalmazható a különböző platformokon, 
mert például a CERN-ben széleskörűen használt Apollo 
és SUN munkaállomások mindegyikén volt „gyári” 
RPC-rendszer, de természetesen lényegesen eltérő. 
Korábban Tim is egy hasonló RPC-projekten dolgozott, 
így ismerkedtünk össze.

Tim abban az időben kapta azt a feladatot, hogy az 
internetet használhatóvá tegye: hozzon létre egyetlen 
olyan felületet, amin az összes internet-alkalmazás 
elérhető, kényelmesen navigálva közöttük. Tim egy
két nagyságrenddel okosabb volt, mint én, volt két jó 
segítője is -  a CERN-ben elég sok kitűnő koponya volt 
-  és az első web kliens-szerver páros 1990-ben elkez
dett működni. Ám a web gyakorlati működését én is 
csak a JENC’92 (Joint European Networking) inns
brucki konferenciáján ismertem meg 1992 májusában, 
és szélesebb körben, ahogy a CERN School webolda
lainak a példája is mutatja, 1994/95-re terjedt el.

1991 nyarán, a berlini fal leomlása után érkeztem 
vissza Magyarországra, tele reménnyel, hogy kiszáll
ván egyszer s mindenkorra a fegyverkezési verseny
ből pár év alatt integrálódunk, felzárkózunk Nyugat- 
Európához, a mindkét oldalon felszabaduló energiá-

1 Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
2 Transmission Control Protocol /  Internet Protocol

kát erre fogják, fogjuk fordítani. Hazahoztam magam
mal az RPC forráskódját is, abban bízva, hogy itthon 
is használjuk majd, én meg tovább fejlesztgethetem. 
De ehhez majdnem minden hiányzott: többek között 
az internet, a TCP/IP támogatása a KFKI akkor már 
működő helyi hálózatának gépein.

Megkaptam a feladatot: dolgozzam az internet be
vezetésén. Örömmel kapcsolódtam ahhoz a pár szak
értőhöz, akik már szintén ezen dolgoztak.

Valamiféle elektronikus levelezés (az ELLA) már 
országosan is működött itthon, aminek rendszerét és 
nemzetközi kijáratát a SZTAKI-hoz kötődő IIF prog
ram teremtette meg, és ők támogatták azt is, hogy 
kijárhassak évente háromszor az európai internet
találkozókra, a RIPE meetingekre, Amszterdamba. De: 
nem voltak internet-címeink, nem volt nemzetközi 
vonal, amin az internet elfért volna, és alig volt szoft
ver, ami internet-képes lett volna, alig volt dokumen
táció, a tudásunkban pedig iszonyú lukak voltak.

A CERN és a többi nagyenergiás fizikai kutatóintézet 
úttörője volt az internet európai elterjedésének is. Elta
nulták azt, amit az amerikai kollégáik használtak: ez 
volt előbb, a BITNET, ami elsősorban a sok ezer fel
használót kiszolgáló, nagy IBM gépek közti elektroni
kus levelezést és fájlátvitelt támogatta. Az internet ké
pes volt kellemesen vegyíteni a legkülönbözőbb mére
tű és rendszerű számítógépeket, de elsősorban UNIX- 
os gépek támogatták. Közben a hivatalos Európa egész 
más irányba, az X.25 és az OSI világ fele haladt, és ve
lük szinkronban mozgott a magyar IIF program. A 80- 
as évek végén, a 90-es évek elején ki is tört Európában 
egy kisebb „protokollháború”: milyen irányban kell 
menni. Ma, a web és az internet győzelme után könnyű 
azt mondani, hogy persze, az internet irányába kellett 
volna már korábban is. Azonban a francia Minitel tele
fonos információszolgáltatás sokkal korábban, tömege
sen jelent meg a háztartásokban, mint az internet.

1987-ben még a CERN-ben is gyanakodva néztek az 
internettel foglalkozni akarókra, mert nem ez volt az 
európai irány, de 1989-től kezdve a fizikusok többsége 
egyértelműen az internet-táborhoz csatlakozott. Tizen
három európai kutató (a CERN-ből ketten voltak ott) 
alakította meg a RIPE-ot, az európai internet-koordiná
ció fórumát, amelynek elnöke az amszterdami Rob 
Blokzijl, a NIKHEF (Holland Nemzeti Atomfizikai és 
Nagyenergiás Fizikai Kutatóintézet) egyik fizikusa lett, 
és rövidesen elnyerték az európai BITNET szervezet, az 
EARN (páneurópai számítógép-hálózati szervezet) tá
mogatását is. A RIPE angolul annyit tesz: érett, de való
jában egy francia-angol mozaik szó, a Réseaux IP Euró
páén, azaz az „Európai IP Hálózatok” kifejezés rövidí
tése. Itt a hálózat számítógép-hálózatot is jelent, de nyu
godtan értelmezhetjük a RIPE nevét úgy, hogy tagjainak 
hálózatszerű együttműködésére is utal.
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A CERN és vonzáskörzete nemcsak lobbizott az in
ternetért, hanem volt nemzetközi kijárata is, amellyel 
az amerikai NSFNET gerinchálózathoz csatlakozha
tott. Ha jól emlékszem, az Atlanti-óceánon átívelő 
három európai kapcsolat közül ez volt az egyik. A 
skandináv országok Nordunetjének és az angoloknak 
volt még ettől független kapcsolatuk. Az akadémiai 
világban is résztvevő, de a privát vállalkozások szférá
jába átlógó Eunet számítógép-hálózat képviselői 
ugyancsak ott voltak az alapítók között, akik már ko
rábban szövetkeztek a Nordunettel is.

A CERN vonala az óceán alatt 1,5 Mbps sebességű 
volt -  igen, jól tetszik látni, ennyi, s ez nagyon nagy
nak számított akkor, az 1990-es évek elején! Európán 
belül a 2 Mbps-os gerinchálózat még csak álom volt 
akkor. A technológiai szempontból vezető helyzetű 
amerikai gerinchálózatot 1993-ra bővítették fel T3-as, 
azaz 45 Mbps-os szintre, ám hosszú ideig csak 10 
Mbps-on ketyegett, egy apró technikai malőr miatt, 
amit úgy hívtak: ATM.

Ebben a környezetben kellett elindulnunk Magyar- 
országon is. A CERN sokat segített itt is. Először ab
ban, hogy IP-címhez juthassunk, amit akkor még köz
vetlenül az amerikaiaktól kellett kérnünk. Kértünk is, 
de semmi válasz.

1991 őszén a CERN-ben volt a RIPE találkozója. Hor
váth Nándornak, aki 1990 óta járt ki a SZTAKI-ból már 
a sokadik, nekem az első, azonban a CERN-ben én vol
tam otthon. Ott találkoztunk először Steve Goldstein- 
nel, az amerikai NSF programigazgatójával, aki szemé
lyesen utazott Európába a RIPE találkozójára, na meg 
azért, hogy eldönthesse, lebontja-e az internet elérésé
ben minket akadályozó vasfüggönyt, vagy sem.

A CERN-nek komplett összeköttetést építő program
ja volt már felénk. Csuka Gábor, egykori KFKI-s kollé
gám már CERN-i ösztöndíjasaként dolgozott a „keleti” 
kapcsolatok -  nem csak a magyar kapcsolatok -  kiépí
téséért. Ami egyelőre 9,6 kbps vonalakat jelentett a 
gyakorlatban! Igen, durván 1000, azaz egyezer karak

ternyi információ mehetett át ezen a vonalon másod
percenként! Giese Piroska, aki a vonal hazai végét ke
zelte, kimérte, hogy ezen a vonalon tíz fizikus még el 
tud dolgozgatni egymás mellett! De több nem!

Ott tartottunk, hogy vonal, kicsi vonal, méregdrága 
vonal volt épülőben, Steve Goldstein NSF programigaz
gató pedig ugyan barátságos, de még nem döntött. 
1991 őszén vagyunk a CERN-ben, ahol a volt kollégáim 
lobbiznak az Elbától keletre menő összeköttetésekért a 
mi érdekünkben. Steve Goldstein nem bizalmatlan, de 
óvatos: az állásába kerülhet, ha valami botrány lenne 
annak következtében, hogy az internetet immár „mi” is 
elérjük. A Szovjetunióban épp most buktatták meg Gor- 
bacsovot, a reformert, az ország szétesett, ki tudja, mit 
hoznak a következő évek. Steve ezt nem mondja ki, de 
értjük egymást szavak nélkül is.

Két hét múlva Steve Goldstein Magyarországon 
van, végiglátogatja a KFKI-t és a SZTAKI-t. Szombaton 
elkalauzolom Varga Imre Wallenberg-emlékművéhez 
a Szilágyi Erzsébet fasorba és az aquincumi 2000 éves 
római romokhoz. Nézzük a vízvezetékek és a birodal
mat egybekötő egykori hadiutak romjait. Európában 
voltunk, vagyunk, oda akarunk tartozni.

Steve Goldstein hazautazik és két hét múlva meg
kapja a KFKI és a SZTAKI is az IP címeket. A SZTAKI, 
amelynek a levelezéshez van már egy Linzben végző
dő, szintén 9,6 kbps vonala, megpróbálja ezt a vona
lat megosztani a levelezés és az IP-forgalom között. 
Sikerrel! Ami inkább elvi, mint gyakorlati: 9,6 kbps 
megosztva ennél csak kevesebb lehet, azaz a vonal 
pillanatok alatt bedugul. A megosztás is hol működik, 
hol nem. 1992 elejére a KFKI-s vonal is feléled, itt a 
bedugulás ellen drasztikus rendszabály véd: két tucat 
kutató fér csak hozzá! Én is csak kívülről szemlélhe
tem a sikert, lógó orral.

1992 májusában azonban a JENC konferencián ott 
vagyok, sőt, én vagyok a magyar előadó, tulajdonkép
pen annak köszönhetően, hogy nagyobb tekintélyű, 
diplomatikusabb, meghatározó hazai számítógép-há

lózatos személyiségek nem akarnak az 
európai protokollháborúban nyíltan állást 
foglalni. Én meg 300 hallgató előtt, izzad
va, de szemrebbenés nélkül leteszem 
voksomat az internet mellett, közben ki
állva a magyar X.25-ÖS gárda eredményei
ért is -  volt miért.

Előző nap a RARE, az Európai Kutatói 
Számítógép-hálózatok Szövetségének User 
Services, Information Services (USIS) 
munkacsoportjában Tim Berners-Lee be
mutatja a webet, mások a Gophert (egy 
egyszerűbb, azóta feledésbe merült ame
rikai tartalomszolgáltató rendszert). A 
kettő együtt fél százalék alatt marad az 
internet akkori forgalmában. Délutánra 
pár floppyra másolva a zsebemben van 
az összes változat forráskódja.

A plenárison Tim újra kiáll, kattint a 
www.cern.ch-ra -  és nem történik sem
mi. Újra indítja a gépét és megint nem

Tim Berners-Lee, a world-wide-web kifejlesztője egy 2007-es banki reklámon.

Imagine a life you so happily lived just 16 years ago. 
Now imagine 24 hours without the world wide web. 

Every life -  altering invention is assurance thatIf* a beautiful tomorrow.

HSBC <X>
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történik semmi. Ezt hívják demó-effektusnak. Más
napra kiderül, hogy vihar miatt áramkimaradás volt a 
CERN környékén és leállt egy router.

Azt már tudjuk, hogy a CERN-ből floppykon érke
zett meg Magyarországra a WWW, innsbrucki átszál
lóval, de azt még nem, hogy mitől, mikor és kinek lett 
elérhető.

Itt pedig a KFKI Internet-klubjáról kell szót ejte
nünk, ami 1991 őszén alakult Horváth János és az én 
koordinálásommal. Benne volt mindenki, aki interne
tezni szeretett volna, de nem tudott, tenni viszont 
akart ez ellen. Próbáltuk másolni a RIPE együttműkö
dő munkacsoportjainak a modelljét. Önkéntesek kö
zött szétosztottuk a különböző rendszereket: WWW-t, 
Gophert, WAIS-t (ez egy kereső rendszer volt), Ar- 
chie-t (másik kereső, amit az FTP archívumokhoz 
fejlesztettek ki). Ki mihez fért hozzá -  leginkább vala
milyen UNIX-os géphez -  azon próbálta meg szabad
idejében a programokat feléleszteni. Ebben az időben 
az infláció Magyarországon felszökött 30% fölé, amit a 
fizetések persze nem követtek -  aki kevés szabadide
jét az Internet-klubra és nem külön munkák keresé
sére fordította, annak elhivatottnak kellett lennie.

A WWW forráskódjában a CERN-i legfontosabb 
platformok támogatása már benne volt, ideértve a 
SUN és az Apollo munkaállomások UNIX-változatait, 
de a KFKI-ban akkor még egyetlen SUN vagy Apollo 
sem volt, így FCO, azaz Nagy István kollégánk, a gu
ru, aki mindenhez értett, csak diplomája nem volt, 
egy ATT UNIX-os rendszerrel kezdett el küzdeni, ami 
FCO hatodik érzéke ellenére is lassan ment.

A hazai tudományos közvéleményt szerettük volna 
az internet mellé állítani. Én, mint az önkéntes prog
ram koordinátora küldtem be az augusztusra tervezett 
debreceni NJSZT kongresszusra az előadásom vázla
tát: Public domain információs rendszerek -  infor
mációs rendszerek a public domain programokról 
címmel, megnyerve hozzá Tim Berners-Lee-t társszer
zőnek. Elektronikusan levelezni akkor már lehetett, 
leginkább az IIF programnak köszönhetően. Az IIF 
ELLA levelező rendszerét a KFKI lokális hálózata fölé 
szintén KFKI-sek, Kőváriné Lábody Mariann és Füri 
Laci terjesztették ki.

A World Wide Web működését úgy lehetett volna 
legegyszerűbben bemutatni, hogy a saját laptopomról 
a debreceni előadás közben feljelentkezem az inter
netre, mint ahogy azt Tim Berners-Lee is tette Inns
bruckban, és elindulva a www.cern.ch-ról elkalando
zok a világhálón. Csak hát nekem nem volt laptopom, 
és akkor még Debrecenben nem volt internet.

Főnököm, Zimányi Magdolna internet-hozzáféré
sét vettem kölcsön pár éjszakai órára, hogy másokat a 
legkevésbé zavarva érhessem el a CERN-i webszerve- 
reket a 9,6 kbps-os vonalon keresztül. Kalandozáso
mat diafelvételeken örökítettem meg, állványról, 4 
másodperces időkkel sikerült pár használható soroza
tot készítenem.

Debrecenben, ahol ugyanolyan jól ismerik a CERN-t 
a fizikusok, mint a budapestiek, s ezen felül a teljes 
NJSZT vezérkar is felvonult, elkezdtem az előadásom,

és amikor a WWW-hez értem, áttértem a diavetítésre. 
Azaz áttértem volna, mert a diáimból nem látszott sem
mi! Nem tudták eléggé besötétíteni a termet! Arra, hogy 
nincs internet, fel voltam készülve, de arra, hogy sötétí
tő függöny sincs, nem!

Úgy éreztem, ott halok meg! Az előadásunk Tim 
Berners-Lee innsbrucki plenáris bemutatójának a sor
sára jutott: tönkrevágta egy demó-effektus. Akkor 
még nem volt rutinom, nem volt vészforgatóköny
vem. Égtem. Legszívesebben főbe lőttem volna maga
mat -  csak az mentette meg az életemet, hogy revol
verem sem volt.

Az üzenet, ha halványan is, de részben átment. 
Dömölki Bálint, aki a Neumann Társaság elnöke volt 
1985 és 1990 között odajött hozzám az előadás után 
és elkezdett kérdezgetni. 1993-ban a Műegyetemen 
Dömölki Bálint és Hanák Péter létre is hozott egy 
BME Internet-klubot...

A KFKI Internet-klub tagjaival 1992 őszére, a pisai 
EARN konferenciára az információs rendszerek demó- 
változatait összeraktuk. Büszkélkedtünk is egy kicsit 
vele Pisában. A továbblépéshez szerettünk volna tá
mogatást kapni, ám ez késett. Majd Márai Tamás a 
Műegyetemen 1993/94 fordulóján, kihasználva, hogy 
karácsonykor maradt egy kis szabad kapacitás a nem
zetközi vonalakon, kabátban üldögélve az alig fűtött 
gépteremben újra felfedezte a webet. Nemcsak felfe
dezte, hanem elkezdte országos szinten koordinálni. 
Ami akkor még leginkább Budapestet jelentette, ahol 
az ELTE, a Közgáz és a BME 1993-ra létrehozta az 
egyetemközi FDDI gyűrűt, azaz az egyetemek közt 
100 Mbps „információs szupersztráda” valósult meg a 
MATÁV alépítménybe frissen behúzott üvegszálon. 
Ezen már lehetett információkat megosztani, és rövi
desen a KFKI is kapcsolódhatott az egyetemközi háló
zati gyűrűhöz, 2 Mbps-os mikrohullámú összekötteté
sen keresztül, amiért lobbiznunk kellett az IIF prog
ramnál, de támogatták.

CERN School of Computing, 1994

1991 és 1993 között sok szálból összeállva elindult 
Magyarországon is az internet, és ahogy azt fentebb 
láttuk, e szálak egy része kifejezetten a CERN-hez 
kapcsolódott. 1993-ban, a már elégséges internetkap
csolattal „felfegyverkezve” újból belefoghattunk a 
CERN School of Computing szervezésébe, aminek 
elvárt feltétele volt, hogy a résztvevők használhassák 
az internetet. Legalább levelezésre.

Szegő Károly, aki akkor az Részecske és Magfizikai 
Kutató Intézet igazgatója volt, azzal az ötlettel állt elő, 
hogy vigyük le az iskolát a nyugati határ közelébe, és 
Bécsbe kirándulva mutassuk meg a magyar műemlé
keket, hiszen az ottaniak legalább megmaradtak. Job
ban, a háború által kevésbé elpusztítva, mint itthon. 
Megnéztük Mosonmagyaróvárt, majd Sopronban, a 
hűség városában kötöttünk ki.

Az 1994-es iskola egyik érdekessége az volt szá
momra, hogy láthattam, az 1982-ben felvetett kérdé-
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sek hogyan fejlődtek tovább. Ideértve a számítási 
programok párhuzamosíthatóságát, sőt a transputer 
chipek fejlődését is. E témákban érdekes magyar elő
adások is voltak. A Franciaországban dolgozó egykori 
KFKI-s kollégám, egyik CERN-i elődöm, a mérnök 
Gaál Tamás arról beszélt, hogy a fordító programok, 
illetve a közbenső kód szintjén hogyan lehet a prog
ramok párhuzamos végrehajthatóságát felfedezni, 
illetve kivitelezni. A fizikus Vesztergombi György, aki 
éveken keresztül a transputeres rendszerek fejleszté
sében működött közre, hol itthon, a KFKI-ban, hol a 
CERN-ben, most az Asszociatív String Processzorokat 
(ASP) mutatta be. Előadását Rorbacb, az ASP gép 
CERN-beli fejlesztője egy fakultatív tutoriállal egészí
tette ki. Négyezer, pontosabban 4096 együttműködő 
processzorból álló rendszerekről volt szó, amelyekkel 
fel lehetett dolgozni részecskeütközéseket, de akár 
egy futballmeccsen is alkalmazható lett volna annak 
figyelésére, hogy a pályán van-e még a labda. A 
T9000-es transputerek pedig a német Gerhard Peise 
előadásából köszöntek vissza.

Az utóbbi előadások már a Large Hadron Collider 
(LHC) gyorsító, akkor 2004-re tervezett indulásához 
készítették fel a lelkeket. S ugyancsak ezen az iskolán 
találkoztam először a Compact Müon Soleonid (CMS) 
detektor terveivel. Ez az a detektor, ahol a magyar 
fizikuscsapat zöme is a Higgs-részecskére vadászik 
majd 2011 után...

Francois Flückiger, aki később a CERN School of 
Computing program állandó igazgatója lett, és a 90-es 
évek elején a WEB munkacsoport védőernyőjéért vált 
felelőssé a CERN-ben, itt Networked multimedia cím
mel tartott előadást. Csak emlékeztetőül: Tim Berners- 
Lee eredeti webrendszere sormódú terminálokra ké
szült! Minek is akarnánk mást, hisz a képernyők 70-80 
százalékban csak sormódú használatra képesek! -  
mérte fel Tim még 1992-ben. (Nem is beszélve arról, 
hogy a sormódú használathoz se nagyon volt még a 
hálózatban sávszélesség akkor, amikor egy 2 Mbps 
kapacitású összeköttetés ritkaságnak számított!) Az 
előadás tehát a web továbbfejlesztését, kiterjeszthető
ségét is bemutatta.

Utószó, amiből legszívesebben előszót írnék

Személyes élményeimen keresztül, néhány kiragadott 
példával mutattam be a CERN másik arcát, az informati
kai hatásait. Ez a nézőpont — remélem -  olvasmányos, 
de sajnos, szükségszerűen egyoldalú. Elnézést azoktól, 
akiknek a nevét sem említettem meg, sokan vannak, 
fiatalok is, veteránok is, köztük Futó Endre, akinek elő
ször sikerült második évnyi szerződéshosszabbítást ki
harcolnia a CERN-ben, s akitől az első kinti tanácsokat 
kaptam albérletszerzés, autójavítás ügyében. Ha lenne 
még terem, akkor a CERN informatikában egykor dol
gozó nyugatos magyarokat is bemutatnám, például 
Koppányi Attilát, Igo Kemenes Juditot és Pétert.

Kevesen tudják, hogy a Gigabitethernet megszüle
tése körül ott bábáskodott a CERN, s ebben kiemelt

szerep jutott a Rubin György vezette magyar csapat 
tagjainak, akik a világon elsőként fejlesztették ki a 
fiberchannel-analizátort.

Vagy: Brian Carpenter, aki később internet-engi- 
neerként vált híressé, szintén a CERN-ben dolgozott a 
80-as, 90-es években.

Témánkról egész könyvet tudnék írni, csak a 
szponzor hiányzik hozzá.

Én 1995-ben új kihívásokat keresve kiléptem a 
KFKI-ból, de a szívem egy része ott maradt. 1997-től a 
MATÁV internet-tervezője lettem, közben az Internet 
Society 1998-as genfi konferenciájának programbi
zottsági tagja. A programbizottság elnöke Francois 
Flückiger volt.

A fizikus, info-mérnök David Owen Williams, aki 
kinézetében és hangjának bársonyosságában feltű
nően emlékeztetett Latinovits Zoltánra, a CERN Szá
mítógép-hálózati Központjának vezetője indította el a 
GEANT programokat az új évezred elején, immár a 
TERENA elnökeként. A GEANT teremtette meg az 
európai nemzeti kutatói hálózatok közt a gigabites és 
többszörös gigabites összeköttetésű gerinchálózatot, 
azt, hogy világszínvonalú számítógép-hálózatos infra
struktúra jött létre Európában is.

A Magyarországra is elérő GEANT használt hazánk
ban először saját hullámhossz alapú átvitelt (DWDM), 
amit MATÁV-os kollégáim építettek ki. A hosszú távú 
tervek keretében már pár évvel korábban elkezdték a 
MATÁV PKI-ban a felkészülést, de hogy nem érte 
váratlanul őket az igény, az már az én fülemen is 
múlt, amely mindig nyitva volt arra, mit is mond Da
vid O. Williams.

A hullámhossz alapú átvitelnek sokadik generáció
ja működik azóta, például a magyar kutatói számító
gép-hálózat gazdája, az NIIFI is épített magának egyet
2011-ben az MVM-mel együttműködve, amelyik ve
tekszik a Telekom hálózatával. Kellően bátrak, szak
mailag is felkészültek voltak -  és minden „óvatos kijó- 
zanítási kísérletem” ellenére -  belevágtak és végül 
nyertek! Ehhez hasonlóan DWDM rendszer lesz a 
kapocs a CERN és a CERN@WIGNER adatpark között. 
Ami már versenyképes átviteli kapacitást jelenthet a 
mágnesszalag-kapszulákkal teli kisebb kamionnal 
szemben (nagyobbal azért nem), de ami a fő: bizton
ságosabb!

A KFKI Számítógép-hálózati központjában maradt 
egykori kollégáimmal, Kadlecsik Józsefiéi és Borbás 
Áfával több új generációs internet (IPvó)-os kutatási 
programban dolgoztam együtt később. Kadlecsik Jó
zsi hozta létre az első olyan tűzfalat, amelyet egysége
sen lehetett a hagyományos és az új generációs inter
net tekintetében kezelni, Borbás Éva pedig egységes 
internet címadminisztrációs adatbázis-kezelő rend
szert teremtett meg.

A CERN és a KFKI nemcsak az én szívemet melegí
tette át újra meg újra, hanem kisugároztak az európai 
és a magyarországi internet fejlődésére is. Ebben na
gyon sokan vettek részt. Örülök, hogy közöttük lehet
tem. És remélem még köztük is maradok valahogy, 
egy ideig.
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ATOMI BELSOHEJ-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 
KOINCIDENCIA ELEKTRONSPEKTROMETRIÁVAL -  I. RÉSZ

Paripás Béla, Palásthy Béla
Miskolci Egyetem, Fizikai Tanszék

Az elektronütközéssel kiváltott atomi belsőhéj-ionizá- 
ció vagy -gerjesztés és az azt követő Auger-folyamat 
kutatása az atomfizika tradicionális területe. Újabban 
azonban a gyorsított ionok, majd a hangolható szink- 
rotronokkal „termelt” fotonok is igen népszerű löve
dékekké váltak, valamelyest háttérbe szorítva az 
elektronokat. Pedig az atomfizikai folyamatok többsé
gét továbbra is az elektronok váltják ki, a gyakorlati 
alkalmazásokban is ezek dominálnak. Ma már számos 
céltárgy esetében jobban ismerjük a fotongerjesztéses 
folyamatot, mint a megfelelő elektrongerjesztésest. 
Kutatásaink egyik célja mindenképpen az, hogy eze
ket a hiányzó adatokat pótoljuk. Ráadásul az ion- és 
fotonlövedékek alkalmazása igen költséges, és sokkal 
komolyabb műszaki hátteret igényel. így az elektron
lövedékek a kisebb kutatólaboratóriumok számára 
gyakran az egyetlen lehetőséget jelentik.

Az elektronlövedék fontos jellemzője az is, hogy 
segítségével minden folyamat vizsgálható; a fotonnal 
nem kiváltható dipól-tiltott átmenetek is. Ez részben 
előny, ám egyúttal hátrány is; a sok nyitott reakciócsa
torna miatti túl sok végállapot ugyanis nehezíti, ese
tenként lehetetlenné is teszi a mérések kiértékelését. 
Ezen a problémán segíthetnek a koincidenciakísérle
tek, ilyenkor az egy atomban lezajló folyamatból szár
mazó legalább két részecskét egyidejűleg detektáljuk. 
A két részecske adatainak ismeretében a reakciócsa
tornák már biztosabban szétválogathatok, és a mérési 
adatok kiértékelése egyszerűbbé, pontosabbá válik.

Az elektronütközéssel kiváltott atomi folyamatokat 
már több mint egy évtizede tanulmányozzuk a Miskolci 
Egyetem Fizikai Tanszéke elektronspektrometriai labo
ratóriumában. A laboratórium fő berendezését -  egy 
kétütemű hengertükör típusú elektrosztatikus elektron
spektrométert -  a fenti okok miatt az elmúlt években 
egy, az előzővel koincidenciában működő elektron
spektrométerrel egészítettük ki. Ebben a cikkben be
mutatjuk ezt a koincidencia elektronspektrométer- 
rendszert és az ezzel nyert eredmények közül kettőt.

A vizsgált fizikai folyamatok

Az atomi belső héjon lévő elektron gerjesztése vagy 
ionizációja a szabad atomok elektronokkal történő üt
közése során következik be. A keletkezett atomi álla
potok metastabilak, amelyek elektronemisszióval vagy 
elektromágneses sugárzás emissziójával bomolhatnak

A kutatás a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt ré
szeként, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

le. Az elektronemisszió általában sokkal valószínűbb, 
kivéve, ha a gerjesztési energia igen nagy (> 5 keV), 
vagy ha ez az átmenet valamilyen ok folytán tiltott. Kí
sérleteink során mindig elektron emissziójával járó 
bomlás (azaz a sugárzásmentes átmenet) fordul elő, 
ilyenkor a metastabil gerjesztett atomi állapotból egy
szeres pozitív ion, vagy az egyszeres pozitív ionból 
kétszeres pozitív ion képződik.

Auger-folyamatról csak akkor beszélünk, ha a végál
lapot kétszeres pozitív ion, és a végső állapot két elekt
ronhiányához képest a közbenső elektronhiány bel- 
ső(bb) elektronhéjon van. Itt a fő elektronhéjakra kell 
gondolni, és természetesen a közbenső elektronhiány 
mélyebb energiaszinten van, mint a végállapotiak.

A jelen cikkben közölt vizsgálatainkat argon gáztar- 
geten végeztük, amelyen a tipikus Auger-folyamat a 
következő:

kezdeti állapot

közbenső (metastabil) állapot 

végállapot,

azaz

ep +Ar(IS0)
4

es; +Ar*(2p-1(2P3/21/2)) + eej (1)

4
e;c + Ar" (3p 2('S0, 3P012, >D2)) - eAuger + eej.

A folyamat során tehát a lövedék elektron (ep) az 
eredetileg alapállapotú (1S0) argon atomon szóródva 
( e ‘c) annak 2p  belső héjáról kilök egy elektront (e .). 
A keletkezett két különböző perdületű (2P3/2, i/2) ionál
lapot egy Auger-elektron (eAuger) kibocsátásával öt 
különböző kétszeres ion végállapotba ('Sq, äP0 2, ’D2) 
bomolhat. Ezt az átmenetet normális vagy diagram 
L23M23M23 Auger-átmenetnek is nevezzük.

Hasonló bomlás történik akkor is, ha az első lépés 
nem ionizáció, hanem csak gerjesztés (ekkor a belső 
héjról kiütött elektron egy külső ni héjon marad):

eP + ArÚSj,)

4
e sc + Ar ’Qp'X2P3/2, l/2) n  0  (2)

4
ex + Ar-(3p-2OS0, 3P0 J 2, ‘D2) n'l) + e^ ,.
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első lépés második lépés
3s3p

2s2p

c Auger

■OHO »  #

belsőhéj-ionizáció Auger-átmenet (diagram)

4s4p3d
■o-o  > ♦

belsőhéj-gerjesztés Auger-átmenet (szatellit)
1. ábra. A vizsgált atomi belső héj folyamatok sémája.

Az argon elektronütközéssel kiváltott belsőhéj-gerjesz- 
tése során tehát a lövedék elektron hatására az argon
atom 2p  belső héjáról egy elektron egy betöltetlen ni 
Rydberg-állapotba kerül. Ez az állapot ezt követően 
főleg LMM Auger-szerű módon bomolhat (rezonáns 
Auger-bomlás): egy 3p  elektron betölti a 2p héjon lévő 
lyukat, a felszabaduló energiát pedig egy másik 3p  
elektron (es'2at) viszi el. Ennek energiája néhány eV-tal 
nagyobb a diagram Auger- energiánál, a rezonáns Au- 
ger-spektrum halovány kísérője (szatellit) a diagram
spektrumnak. A folyamat során a Rydberg-elektron ma
radhat az eredeti ni állapotban is (spectator), de „fel is 
rázódhat” (shake up) egy magasabban gerjesztett ríl 
állapotba. Az 1. ábrán bemutatott egyszerűsített séma 
is segítheti a vizsgált két folyamat áttekintését.

A koincidenciamérés során az egy atomban lezajló 
folyamatból származó, egyidejűleg detektált két elekt
ron a szórt lövedék elektron és a gerjesztett (vagy 
ion-) állapot elbomlásakor keletkező Auger-elektron

2. ábra. A spektrométer-rendszer vázlata.

lehet. (Az egyik helyett eset
leg a belső héj ionállapot ke
letkezésekor kibocsátott, úgy
nevezett ionizációs elektron 
( e ‘) is szóba jöhet). E folya
matok 1CT13- I ( r 14 s időtartama 
sokkal kisebb a berendezés 
lCT9-lCr10 s időfelbontásánál, 
ezért mondhatjuk azt, hogy a 
két (három) elektron egyszer
re keletkezik. Ezt a koinci
denciamérést szokás (e, 2e) 

mérésnek is nevezni. A rövidítés első „e” betűje az 
elektron lövedékre utal, a „2e” pedig arra, hogy egy 
elemi atomi folyamat végállapotbeli részecskéi közül 
két elektront detektálunk.

A mérőrendszer

Napjainkban a kis energiás (<5 keV) elektronok 
spektrumának mérésére szinte kizárólag elektrosztati
kus spektrométerek használatosak. Ezek energiaanali
zátorból és a rajtuk átjutott elektronok detektálására 
alkalmas csatorna elektronsokszorozókból (channelt- 
ron vagy channelplate) állnak. Az energiaanalizátorok 
között különleges helyet foglalnak el a hengertükör 
analizátorok (cylindrical mirror analyzer, CMA), mivel 
-  adott energiafelbontás mellett -  elvileg ezekkel le
het a legnagyobb detektálási térszöget és ezáltal a 
legnagyobb hozamot biztosítani. Mérőrendszerünk 

két, az ATOMKI-ban kifejlesz
tett, úgynevezett „torzított 
terű” CMA-t [1] tartalmaz: egy 
kétüteműt és egy együteműt. 
Az Auger-elektronspektrumot 
a kétütemű analizátor 0,5% 
relatív energiafelbontással 
(FWHM), az adott Ex energiá
jú szórt elektronokat pedig az 
együtemű analizátor (0,9%) 
méri. A target gáznyaláb ten
gelye merőleges a két spekt
rométer közös tengelyére és a 
lövedék elektronnyalábra is. 
E két nyaláb kölcsönhatási 
térfogatának közepére esik a 
két szomszédos analizátor fó
kuszpontja. Az innen kiinduló 
és az analizátorokon átjutó 
elektronok (szórt, ionizációs 
vagy Auger-elektronok) pá
lyáját a 2. ábrán feltüntettük 
és berajzoltuk az azok detek
tálását végző csatorna elekt- 
ronsokszorozókat is. Mindkét 
spektrométerben a külső hen
gerre kapcsolt negatív feszült
ség az egyik oldali fókusz
pontból induló, megfelelő
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3. ábra. A mérőrendszer fényképe.

energiájú elektronokat a másik oldali fókuszba gyűjti 
össze. Az ettől jelentősen eltérő energiájú elektronok 
nem a fókuszpontba gyűlnek össze, így a detektor 
előtt lévő blendén nem tudnak áthaladni (vagy már az 
analizátoron sem). A számítások szerint analizátorunk 
másodrendű fókusza körülbelül 43,5°-nál van. Az 
analizátorokba legfeljebb nagyjából a 40-46° szögtar
tományban tudnak az elektronok belépni, e tarto
mány sinú-val súlyozott közepe közel esik a fenti 
értékhez. A 2. ábra felső részén látható a spektromé
ter-rendszerünk hosszirányú metszete. A teljes anali
zátort az ábrázolt metszetnek a tengely körüli 360°-os 
forgatásával kapjuk.

A kétütemű spektrométer második analizátora tar
talmaz egy forgatható, az analizátor belső hengerén 
belül lévő, két réssel ellátott hengert is. Ez a henger a 
mérési szög leszűkítésére szolgál, ha a szögeloszlás 
felvétele is célunk. A cikkben bemutatott méréseink
ben a nagy térszög biztosítása érdekében ezt a hen
gert elhagytuk.

Az ábrán a vastag vonalak a g-metálból készült 
mágneses árnyékolást jelölik, a két réteg a tengelyen 
mérhető mágneses mezőt -  méréseink szerint -  a föl
di mágneses indukció körülbelül 1%-ára (-2-10”7 T) 
csökkenti. A spektrométerek teljes belső felületét kol
loid grafittal vontuk be. A grafit hatékonyan csökkenti 
a felületi oxidrétegek káros hatásait (azaz valódi ekvi- 
potenciális felületet jelent), másrészt csökkenti a felü
letekbe becsapódó elektronok által kiváltott szekun
der elektronok számát is.

Az elektronoknak természetesen végig nagy vá
kuumban (p < 10~4-10“5 mbar) kell haladniuk, hogy 
keletkezésük és detektálásuk között ütközés nélkül 
repülhessenek. A nagyvákuumrendszer elemei (olaj
diffúziós nagyvákuum-szivattyú, rotációs elővákuum- 
szivattyú, vákuumkamra, szelepek, vákuummérő ki
vezetések) a mérőrendszer fényképén, a 3 • ábrán jól 
kivehetőek.

A 2. ábra alsó részén, a spektrométer-rendszer 
hosszirányú metszete alatt a kiszolgáló elektronika 
blokkdiagramját láthatjuk. Ennek működése nagy 
vonalakban a következő: az egyes elektronok detek
tálását a csatorna elektronsokszorozók végzik. Ezek

idő (ns)
4. ábra. Egy, a berendezésünkkel felvett időspektrum.

hez tehát csak az ütközési térfogatot megfelelő szög
ben és energiával elhagyó elektronok juthatnak el, ez 
utóbbit az analizátorok külső hengereire adott negatív 
feszültség határozza meg. Az elektronsokszorozók 
által szolgáltatott elektromos impulzusok megfelelő 
erősítés és formálás után az idő-amplitúdó konverter
be (time to amplitude converter, TAC) kerülnek. A 
konverter a két elektronsokszorozó által szolgáltatott 
impulzus beérkezési idejének különbségével arányos 
nagyságú jelet ad. Ezek a jelek a beállítás fázisában 
egy sokcsatornás analizátorba (multichannel analyser, 
MCA) kerülnek. Bár a két detektált elektron egyidejű
leg keletkezik, sebességkülönbségük, detektálásig 
befutott útjaik különbsége, sőt az eltérő kábelek miatt 
a TAC-ba a jelek nem egyszerre érkeznek.

Az MCA amplitúdó szerint osztályozza a TAC je
leit, az így előállított hisztogramot időspektrumnak 
nevezzük. A 4. ábrán egy ilyen, a berendezésünk
kel felvett időspektrumot láthatunk. Az időspektrum 
alapján az azonos atomi ütközési folyamatból szár
mazó elektronok időkülönbsége megállapítható, ez 
a bemutatott esetben Aí = 22,1±3,4 ns. Az időinter
vallum határainak megfelelő diszkriminációs szintek 
az idő-amplitúdó konverterrel egybeépített egycsa
tornás analizátoron beállíthatók. Az egycsatornás 
analizátor jelei a mérő- és adatgyűjtőrendszer külön 
csatornájába kerülnek, így kapjuk meg a koinciden
ciaspektrumot. Az ábrából az is látható, hogy az 
„időcsúcs” egy háttéren ül, hiszen a független atomi

5. ábra. Az átadott energia <E,r) „ablakok” helyzete az argon ionizá
ciós éleihez és belső héj állapotaihoz képest: a) belsőhéj-ionizáció 
lehetséges, b) belsőhéj-gerjesztés lehetséges, c) csak külsőhéj-folya- 
matok lehetségesek.

4s 4p 3d  4d
l2 (2pi/2) | | | | X44ZZZZ/

c b a
FWHM

4s 4p  3 d  4 d

l3 O/W | I I I  V//ZZZA4ZZ///,
i ' i ' i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i— ' i ■ i ' i 1 i ■ i 1 i 1 i 1 i

240 242 244 246 248 250 252 254
elektronenergia (eV)
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folyamatokból származó elektronok útkülönbsége 
akármekkora lehet. E véletlen koincidenciák spektru
ma nyilvánvalóan „fehér”, tehát várható számuk egy
forma hosszúságú időintervallumok esetén megegye
zik. A besatírozott területek aránya alapján tehát a At 
= 22,1+3,4 ns időkülönbséggel érkező jelek 90%-a 
valódi, 10%-a véletlen koincidencia. A véletlen koin
cidenciákat nem lehet elkerülni, de hatásuk minima
lizálható, ha a koincidenciaspektrumból eltávolítjuk a 
beütések fenti hányadát (a direkt spektrumok jeleivel 
arányosan).

Az átadott energia „ablakok”

Koincidenciaméréseink során a lövedék által az atom
nak átadott energia (E„) ismerete alapvető fontosságú. 
Ez meg is határozható, értéke egyenlő a primer és a 
szórt elektron energiakülönbségével:

Elr = Ep-E x . (3)
Az átadott energia értéke határozza meg azokat az 
atomi folyamatokat, amelyeket a koincidenciaspekt
rumban látni lehet. Belsőhéj-ionizáció lehetséges és 
az Auger-csúcsok megjelennek a koincidenciaspekt
rumban, ha az átadott energia (Ejr) nagyobb vagy 
egyenlő a megfelelő ionizációs potenciállal (£ion). 
Ezen energiák különbsége adja meg a kibocsátott 
elektron kinetikus energiáját:

Ee] = ^r-^on- (4)

Ezen energia szórása egyenlő az átadott energia szó
rásával, amit főleg az együtemű spektrométer energia
feloldása határoz meg (mivel kísérleteinkben a primer 
elektronnyaláb energiaszórása sokkal kisebb):

AEjr(FWHM) = A£ej(FWHM) = 0,009 Esc. (5)
A cikkben bemutatott mérésekben alkalmazott átadott 
energia „ablakok” helyzetét az argon ionizációs élei
hez és belső héj állapotaihoz képest az 5. ábrán lát
hatjuk. Az „ablakok” közepei a névleges átadott ener
giáknak (3), szélességei az energiaszórásuknak (5) 
felelnek meg.

A cikkben bemutatott mérések egyikében (az a) 
„ablak”) az atomnak átadott energia meghaladja az 
ionizációs energiát, bár csak egy kevéssel (PCI-mé- 
rések). A másik bemutatott mérésben (a b) „ablak”) 
az atomnak átadott energia nem éri el az ionizációs 
energiát, de értéke pontosan egyezik egy belsőhéj- 
gerjesztési energiával (rezonáns Auger-mérés). E 
mérések során külsőhéj-ionizáció (illetve ionizáció + 
gerjesztés) is lehetséges, amely zavarhatja a belsőhéj- 
folyamatok mérését. E járulék levonásához szükség 
lehet az előbbieknél kisebb átadott energiájú mérésre 
is (a c) „ablak”).

Megjegyezzük, hogy az L3 alhéj statisztikai súlya 
kétszerese az L2 alhéjának, tehát az arról eredő Auger- 
vonalak intenzitása is körülbelül kétszeres.

Irodalom
1. Kövér Á.: Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az

ATOMKI-ban. Fizikai Szemle 50(2010) 339.

KVANTALT VEZÉRLÉSI PROBLÉMÁK -  II. RÉSZ
Megállítható-e fordított helyzetében a m ozgatott felfüggesztésű inga?

Tél András, BME, l. éves mechatronika MSc hallgató
Czmerk András, BME Mechatronikai, Optikai és Gépészeti Informatikai Tanszék 
Tél Tamás, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

A vízszintes gyorsított fordított inga

Jelölje ismét (p az inga pozitív y  tengellyel bezárt szö
gét (8. ábra).

Az együttmozgó koordinátarendszerben -a (t)  te
hetetlenségi gyorsulás lép fel a vízszintes irányban. 
Ennek a rúdra merőleges komponense -a ( t)costp, a 
teljes tangenciális gyorsulás tehát gsintp-afOcoscp. 
így a mozgásegyenlet

(p = ■ a^  costp + ^sintp. (19)

A (19) abban a lényeges vonásban különbözik a füg
gőlegesen gyorsuló inga (7) egyenletétől, hogy az 
előírt a(t) gyorsulás most coscp-vel szorzódik, a szög

8. ábra. A vízszintesen gyorsított fordított inga koordinátáinak értel
mezése.
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X
9. ábra. A vízszintesen gyorsított inga mozgásának fázisai a i= 0 ; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 és 3,5 pillanatokban, A = 56, cp0 = -2,5, <f> = 0, d  = 
esetén. = 38,8.

más szögfüggvényével, mint g. Ez az oka annak, hogy 
most nem található közvetlen kapcsolat a Schrödin- 
ger-egyenlettel. Látni fogjuk, hogy ennek ellenére 
kvantált viselkedést tapasztalhatunk, noha a vezérlési 
spektrum egészen más jellegű lesz.

A X szerinti dimenziótlanítás után a (10) paraméte
rek jelennek meg, s a mozgásegyenlet a

cf> = - A(th21 - 1) costp + (A - d) sintp (20)

alakot ölti. A dn kvantált érték megtalálása esetén az 
időállandót ismét a (12), a kezdeti gyorsulást ismét a 
(14) összefüggés adja meg.

A sikeres vezérlés mozgásformái

A vízszintesen gyorsított inga jellegzetes mozgásfor
máit a 9■ ábrán mutatjuk be az A = 56 kezdeti gyorsu
lás mellett. Különösen érdekesek a nagy negatív kez
deti szögkitérésű esetek. A (p0 = -2,5 rád kezdőfeltétel 
esetén, amely a vízszintes sík alá hajló kezdeti álla
potnak felel meg, az inga először nagy negatív gyor
sulásnak van kitéve.

Legyen először d = 37,7. Az ingával együttmozgó 
rendszerben a pozitív x irányba mutató tehetetlenségi 
gyorsulás lép fel, amely a g gravitációs gyorsulással

10. ábra. A szimulálással meghatározott szögkitérés-idő függvény 
különböző d  értékek mellett (A  = 56, cp0 = 1 és <p = 0). A ta = 3,55 
pillanatot, amely után a gyorsítás elhanyagolható, fekete pont jelöli.

együtt egy ferdén lefelé mutató eredő gyorsulást, ef
fektiv gravitációs erőt jelent. Az inga az ennek megfe
lelő egyensúlyi helyzet felé indul, és szögkitérése egyre 
nagyobb negatív érték lesz. Mire azonban az egyensú
lyi helyzetet elérné, az már megváltozott (közelebb 
kerül a függőleges irányhoz, hiszen a gyorsítás nagysá
ga csökkent), ezért túllendül rajta. Az adott d paraméter 
esetén a szög elér egy maximális nagyságú negatív (de 
27t-nél abszolút értékben kisebb) kitérést, ott visszafor
dul, majd lógó helyzetén átlendül, és a kezdőfeltételnél 
nagyobb, de még negatív maximumot elérve ismét 
visszafordul. ta = 3,55 idő eltelte után a gyorsítás gya
korlatilag megszűnt, hiszen abszolútértéke g/100. Az 
inga ettől kezdve a tp = 7t természetes nyugalmi hely
zete körül végez nagy amplitúdójú lengéseket.

A d = 37,7206 paraméterrel az inga már majdnem 
eléri a -2n  szögkitérését, de kicsivel előtte mégis visz- 
szafordul, és pozitív szögsebességgel nagyon jól meg
közelíti a 0 instabil állapotot, de onnét még vissza
esik. Az alig nagyobb d = 37,7207 paraméterrel az in
ga, miután ismét visszafordul -2it előtt, most már, ha 
lassan is, de átjut a tp = 0 függőleges állapoton, eléri a 
2n, majd a 47t értékeket, azaz pozitív szögsebességgel 
többször átforduló mozgást végez (természetesen a 
függőleges helyzetek körül igen lelassulva).

Ebből tudhatjuk, hogy a sikeres vezérlés ezen két d 
érték között valósul meg. Numerikus számolásunk 
szerint ehhez d0 = 37,7206105 tartozik.

A (12) összefüggés megadja a dj,-hoz tartozó időál
landót: / = 0,1 m, 1 m és 10 m-es ingákra rendre 0,43 s, 
1,35 s és 4,3 s értékeket kapjuk. Az A kezdeti gyor
sulás (14) szerint mindegyik hossz esetén a00 = 3,06 g, 
azaz nem túlságosan nagy kezdeti gyorsulással meg
valósítható a d^-hoz tartozó kvantált vezérlés. A 10. 
ábra a sikeres vezérlés térbeli lefolyását mutatja né
hány pillanatfelvétellel.

Az időfüggő vezérlési spektrum

A vezérlési spektrumok pozitív és negatív kezdeti 
szögkitérésekhez tartozó része most erősen eltér. Ez 
annak köszönhető, hogy negatív irányú gyorsítást al
kalmazunk -  lásd (1) -, és ez megtöri a jobb-bal szim
metriát. Ha áttérnénk a pozitív irányú gyorsításra (A 
negatív lenne), akkor ugyanezen spektrumok függő
leges (tp0 = 0) tengelyre tükrözött változatát kapnánk, 
hiszen a gyorsulás előjelváltása a szög tükrözésének 
felel meg. Az ábrákon most is csak a nagyobb tartomá
nyokra kiterjedő vezérlési lehetőségeket ábrázoljuk.
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11. ábra. A vezérlési spektrum A = 12-re. A jelölésben szereplő 
számok a végállapot (tp = 0) eléréséhez szükséges körülfordulások 
számát és irányát jelölik.

Az A = 12 esetben (11. ábra) a jobb oldalon össze
sen egy ágat látunk, és az sem folytonos. Ez azt jelen
ti, hogy vannak olyan kezdeti szögsebesség-interval
lumok, ahol nem létezhet sikeres vezérlés. A 7t-hez 
közel eső kezdeti szögkitérésekkel azt tapasztaljuk, 
hogy vezérlés úgy lehetséges, ha a nagy kezdeti gyor
sítás balra megrántja az ingát, az emiatt felfelé moz
dul, de visszafordul, és csökkenő gyorsítás mellett, 
pozitív szögsebességgel éri el az átfordulásnak megfe
lelő 2tc helyzetet. cp0 = 2 körül, ahol már amúgy is na
gyon nagy kezdeti gyorsításra lenne szükség, ez az ág 
megszakad. Rövid kihagyással egy másik ág jelenik 
meg (p0 = 1,5 körül, ahol az inga a nulla szögkitérésű 
helyzetben áll meg úgy, hogy <p előjele nem változik. 
A mozgás jellegét tekintve ez felel meg a függőleges 
eset cf-val jelölt ágának. Ekkor a felfüggesztési pontot 
mintegy az inga alá toljuk. Sajnos, minden ilyen lehe
tőség csak igen nagy gyorsulással valósítható meg. Az 
origó környékén megjelenik egy újabb rövid ág, ahol 
a végállapot 2n. Ilyenkor tehát -  annak ellenére, hogy 
a kezdeti szögkitérés kicsi -  az inga erősen kileng, s 
egy átfordulás után áll meg.

Kis negatív szögkitérésekkel ismét találunk egy 
vezérelhetetlen, több mint 0,5 radián hosszúságú in
tervallumot. Utána megjelenik egy ág -  amely mentén 
a mozgás mentes az előjelváltásoktól -, a d0 ág folyta
tása, annak megfelelően, hogy a kezdetben negatív 
irányba dőlő ingát úgy rántjuk meg, hogy az a fordí
tott helyzetben álljon meg, mire véget ér a gyorsítás. 
A <p0 = -7t/2 környékén újabb (0,2 hosszúságú) szaka
dás történik. Ez érthető, hiszen itt dől el, hogy a víz
szintesen megrántott inga fölfelé vagy lefelé fordul. 
Az ennél nagyobb negatív irányú kezdeti szögkitéré
sekre három ág rajzolódik ki. A legalsó ág mentén a 
szögkitérés nem éri el —271-t és az előtt visszafordulva, 
az inga végül (p = 0-val, fordított helyzetében megáll. 
Ez tehát ismét egy z^-nak tekinthető ág. A fölötte el
helyezkedő két ág a -27t, illetve -4it-ben történő 
megállásnak felel meg.

Az A = 30 és 56 értékekhez tartozó vezérlési spekt
rum jellege nagyon hasonló, ezért külön ábrán nem is

mutatjuk be őket. Az új vonás az, hogy (p0 > 0-ra egy
más felett több ág is megjelenhet, amelyek most egy
máshoz közel helyezkednek el, és a feljebb levők 
általában rövidebbek.

A vízszintesen gyorsított fordított inga 
kis kitérésű határesete

A (21) egyenlet kis szögkitérésekre, amikor sintp = <p, 
viszont costp = 1, a következő alakú

cp = -zl(th27 - l) + (A - d) cp, |tp| «  1. (21)

Az első tag itt egy, az inga állapotától független külső 
hatást ír le. Ez tekinthető például egy külső forgatónyo- 
matéknak. A (21) egyenlet tehát egy hagyományos me
chanizmussal gerjesztett instabil (hiszen A > d) lineáris 
oszcillátor egyenlete, amelyben semmilyen kvantált vi
selkedésre való hajlam nem ismert. Ennek tulajdonítha
tó, hogy az origó körüli kezdeti szögkitéréssel csakis 
olyan vezérlés létezik, amelynek során az inga előbb 
nagy kitérésű mozgást végez, amely ekkor már nem ír
ható le (21)-gyel, s csak annak végeztével állapodhat 
meg a nulla kitérésű állapotban.

A Schrödinger-egyenlettel való kapcsolat teljes 
hiánya miatt a megtalált szerkezet jóval kevésbé sza
bályos, és jóval kevesebb vezérelhető esetet találunk. 
Meglepő azonban, hogy nem csak izolált pontokban, 
hanem kiterjedt intervallumokban is fennáll a sikeres 
vezérlés lehetősége, továbbra is kvantált módon.

Kitekintés

Eddig a kezdeti szögsebességet nullának választottuk. 
Vizsgálataink azt mutatják, hogy a spektrum függ(p0 
értékétől is. Kis |(p0| mellett az eddig látottakhoz ké
pest azonban csak keveset deformálódik. Hasonlóan, 
a szögsebességgel arányos gyenge disszipáció is csak 
kevéssé módosítja az eredményeket. A kezdeti A 
gyorsulás növelésekor a spektrumban mindig egyre 
több ág jelenik meg.

Végül gondoljuk át, hogy mi történhet, ha az a(t) 
gyorsítás jellegét is megváltoztatjuk. A gyorsítási függ
vény a Schrödinger-egyenlet potenciálfüggvényének 
felel meg. Mivel bármilyen egydimenziós potenciál
ban létezik legalább egy diszkrét energiaszint [7], a 
függőlegesen gyorsított ingák (7) egyenletében is 
minden a(t) < 0-ra lesz ezért legalább egy sikeres d„ 
vezérlési ág (amely függni fog a kezdő szögkitéréstől 
és szögsebességtől). A fölfelé gyorsítás (a(t) > 0) ese
te potenciálgátnak felel meg a (17) Schrödinger- 
egyenletben, ezért ilyenkor a vezérlés gyakorlatilag 
lehetetlen.

A más irányokban gyorsított ingák -  és általában az 
instabil végállapotba juttatást célul kitűző vezérlési 
problémák -  esetén azt várjuk, hogy e két eset kombi
nációja fordul elő: a kezdeti feltételek bizonyos tarto
mányában nem sikeres a vezérlés, másutt pedig kvan-
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tált módon, azaz a paraméterek diszkrét értékeinél, 
egy vezérlési spektrum mentén megvalósítható a 
rendszer instabil végállapotba juttatása.

A különböző technikai rendszerek vezérlése a 
rendszert jellemző paraméterek ismeretében haté
kony irányítási módszerként ismert. Esetünkben az 
inverz ingák -  fentiekben bemutatott -  instabil egyen

súlyi állapotba, vagy annak közvetlen közelébe jutta
tása csupán a kezdőfeltételek helyes megválasztásával 
alternatív lehetőséget kínál az eddig elterjedt összetett 
szabályozási algoritmusokkal szemben.

Irodalom
7. Marx Gy.: K vantum m echanika. Műszaki Kiadó, Budapest, 1971.

MERRE MUTAT A FÖLD FORGÁSTENGELYE?
Hraskó Péter

PTE Elméleti Fizika Tanszék

„Látod-e, mely kicsiny itt a főid, félrésze vizekkel 
Béfoglalva setét zöldes, félrésze világos,
S mint félérésű citrom hintáivá tulajdon 
Terhe nyomásától, lóg a nagy semminek ágán.”

Csokonai Vitéz Mihály

Amikor a nyolcvanas évek végén a pécsi Janus Pan
nonius Tudományegyetemre hívtak elméleti fizikát 
tanítani tanárszakos hallgatóknak, tisztában voltam 
vele, hogy a tananyagnak sok olyan része van, ame
lyet nem ismerek elég jól ahhoz, hogy taníthassam. 
Egyebek között a Föld forgástengelyének 25730 év 
periódusú luniszolárisprecessziója tartozott ide, ezért 
beültem az MTA könyvtárába irodalmazni a témáról. 
Ekkor került a kezembe W. H. Műnk és G. J. F. Mac
Donald The rotation of the earth: a geophysical dis
cussion című könyve, amely részletesen tárgyalta a 
luniszoláris precessziót, de szó volt benne egy másik 
precesszióról is, amelyről korábban sohase hallottam 
és olyan hihetetlennek tűnt a számomra, hogy sokáig 
bizonytalankodtam, jól értem-e, amit olvasok. Arról 
volt ugyanis szó, hogy a Föld forgástengelye nem esik 
pontosan egybe a szimmetriatengelyével, a forgásten
gely döféspontja úgy kerülgeti néhány méteres távol
ságban a szimmetriatengelyt, mint egy kapatos sark
kutató (3- ábra'), és ezt a mozgást a geofizikusok már 
száz év óta folyamatosan regisztrálják.

A reguláris precesszió

Ezen érdekes geofizikai jelenség alapja az izolált ten
gelyszimmetrikus merev testek forgása a tömegkö
zéppontjuk körül, amelyet reguláris precessziónak 
(vagy szabad nutációnak) hívunk. Induljunk ki ab
ból, hogy a test nyugalomban van és egy adott pilla
natban mi hozzuk forgásba valamilyen (ü szögsebes
séggel a tömegközéppontján áthaladó tetszőleges 
irányú tengely körül. Hogyan mozog tovább?

Bontsuk fel az to szögsebességvektort egy szimmet
riatengellyel párhuzamos ű>, és egy rá merőleges %  
komponensre:

(0  =  CD + (Öx .

A szimmetriatengelyre és a tömegközépponton átha
ladó rá merőleges egymással egyenértékű tengelyekre 
vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot jelöljük /j-sal és 
7x-sel. Ekkor a perdületet (impulzusmomentumot) az

N  = I (o + 7X (űx

képlet határozza meg. A perdület eszerint benne fek
szik a szimmetriatengely és a szögsebesség által meg
határozott S síkban.

Az to-nak és az A-nek a szimmetriatengellyel bezárt 
szögét jelöljük a-val és ß-val. A két szög között egyér
telmű kapcsolat van:

tgß A, 7I®I
y tg a .
h

(1)

Fontos körülmény, hogy a perdület szimmetriaten
gelyre vetett A, vetülete mozgásállandó. Ez nem kö
vetkezik abból, hogy A  maga mozgásállandó, mert a 
szimmetriatengely nem egy rögzített térbeli irány. Az 
Aj időderiváltja mégis zérussal egyenlő. A bizonyítás
hoz jelöljük a szimmetriatengely irányába mutató egy
ségvektort fe-val. Nyilván Aj = (k -A ), ezért

Áj = (k -A) + (k ■N ) = ([© x k] ■A ).

Kihasználtuk, hogy N = 0 és a k  irány együtt forog a 
testtel: k  = [íiixfel. Mint az előbb láttuk, a vegyes 
szorzatban szereplő három vektor egy síkban fekszik, 
ezért a vegyes szorzatuk nullával egyenlő.

Az Ny megmaradása maga után vonja az Ax meg
maradását, valamint az co, = Aj//(, az (úx = Aj//X és 
végső soron magának az co szögsebességnek az állan
dóságát is.

Mivel Aj, = Acosß, a ß szög is állandó, és (1) követ
keztében ugyanez érvényes az a  szögre is. Eszerint 
nemcsak az igaz, hogy a szimmetriatengely, a perdület 
és a forgástengely mindig egy közös S síkban fekszik, 
hanem ebben a síkban a relatív helyzetük is állandó.

Az S síknak és benne a szögsebességvektornak forog
nia kell a testhez képest ahhoz, hogy mindhárom irány 
folyamatosan egy közös síkban maradhasson. A perdület 
ugyanis mozgásállandó, ezért a forgás során csak a szim-
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metriatengely fordul el az ft) irány körül, az N  iránya vál
tozatlan marad. Ha tehát a három irány a t pillanatban 
egy síkban volt, a t+ dt pillanatban az N  perdület már 
valamilyen szöget zárna be az új helyzetű szimmetriaten
gelyt és a szögsebességvektort tartalmazó síkkal, ha a 
szögsebesség iránya változatlan maradna. De ez az 
irány megváltozhat, hiszen (az iV-hez hasonlóan és a 
szimmetriatengellyel ellentétben) nincs „beleégetve” a 
testbe. Tehát a szimmetriatengely új helyzete körüli a  
nyílásszögű kúpon úgy fog elfordulni, hogy újból ráke
rüljön a szimmetriatengely és az N  által meghatározott 
síkra. Ez a két elfordulás -  természetesen -  nem egymást 
követően, hanem egyidejűleg következik be, de -  mint a 
következő pontban látni fogjuk -  gondolati szétválasztá
suk megkönnyíti a mozgás kvantitatív analízisét.

(0 E
a  sin(a - ß) 

sinß
to tga - tgß

tgß
cosa.

Az (1) segítségével a tangensek kifejezhetők a tehetet
lenségi nyomatékokon keresztül:

tg« - tgß _ A ~ 7x (2-,
tgß Ix ’

az cocosa szorzat pedig a szögsebesség szimmetriaten
gelyre vetett co, vetületével egyenlő. így végül az 
Euler-körfrekvenciára az

coE
h - 4  

A
CO,,

az ennek megfelelő periódusidőre pedig a

T =E
Ir Ii T,

képletet kapjuk.
A Földre vonatkozóan az co,-t szorzó precessziós 

konstans (másik néven dinamikai lapultság) értéke

= 0,003295 = 1
300 '

Az 0)£ Euler-körfrekvencia

A reguláris precesszió során tehát a forgástengely a test 
szimmetriatengelye körüli a  nyílásszögű kúpon forog. 
A továbbiakban elsősorban a mozgás ezen aspektusát 
fogjuk tanulmányozni. A forgás körfrekvenciáját Euler- 
körfrekvenciá nak hívjuk és <0/:-vel jelöljük. Kiszámításá
hoz képzeljünk el egy gömböt a testen belül a tömeg- 
középpont, mint origó körül. Az Sít) és az S(t+ dt) sík 
egy-egy főkört metsz ki ebből a gömbből, amelyek az 
N  irány döféspontjában metszik egymást. Az 1. ábrán 
ezeket a főköröket -  az egyszerűség kedvéért -  egye
nesekkel ábrázoltuk. Az ábra belapult ellipszoidra vo
natkozik, amelyre It > IL és (1) következtében a  > ß (a 
Ca szimmetriatengely döféspontja).

A szaggatott egyenes az S  sík azon Síi) és S{t+ dt) 
közötti hipotetikus közbenső helyzetét ábrázolja, 
amikor az N  még „kilóg” belőle, mert csak az co dt 
szögű elfordulás következett be a pillanatnyi forgás- 
tengely körül. A forgástengely csak ezután fog coEdt 
szöggel elfordulni a megváltozott irányú szimmetria- 
tengely körül.

Az Cú£ Euler-körfrekvenciát a gömbháromszögtan 
szinusztétele segítségével fejezhetjük ki a forgás CO 
szögsebességén keresztül:

sin(co„dt) = sin(« ß) Sin(o) pp.
* sinß

Amikor dt^> 0 a két dt-1 tartalmazó szinusz helyette
síthető az argumentumával. A dt-ve 1 egyszerűsíthe
tünk, így

Ez a tört a luniszoláris precesszió képletében is meg
jelenik (innen az elnevezése) és a precesszió megfi
gyelt értékéből számolható vissza. Mivel 7j = 1 nap, 
ezért az Euler-periódusidő értéke a Földre vonatko
zóan Te = 300 nappal egyenlő.

Mint látjuk, a Föld reguláris precessziójának TE pe
riódusideje sokkal kisebb, mint a luniszoláris pre
cesszió 25 730 éves periódusa. Ez utóbbi precessziót a 
Nap és a Hold tömegvonzásának a Föld egyenlítői 
kidudorodására gyakorolt forgatónyomatéka okozza. 
A Föld tehát szigorúan véve nem izolált test és így 
kérdéses, hogy a reguláris precesszió képletei érvé
nyesek-e rá. Mivel azonban TE nagyságrendű idő alatt 
a luniszoláris precesszió mértéke nagyon kicsi, a re
guláris precesszió szempontjából a Földre gyakorolt 
forgatónyomaték hatása elhanyagolható.

A szélességingadozás

A Föld esetében az a  és a ß szög biztosan nagyon 
kicsi. A forgástengely irányát -  mint láttuk -  a kezdő
feltételek határozzák meg, ezért az a  szög csak mérés
sel állapítható meg, elméleti számítással nem. Az 
azonban könnyen igazolható, hogy a ß szög nagy 
pontossággal egyenlő a-val. A (2) képlet ugyanis a 
két szög közötti különbség legalacsonyabb rendjében

a  - ß 1 
a  3ÖÖ

alakú, és ez a képlet mutatja, hogy az (a -ß )  különb
ség valóban elhanyagolható a  mellett.
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csillag

A Föld reguláris precesszióját tehát a következő
képpen írhatjuk le. Az oa forgástengely folyamatosan a 
csillagos ég egy határozott pontjára mutat, mert egy
beesik az N  perdület irányával, amely mozgásállandó. 
A szimmetriatengely és vele együtt az egész Földgo
lyó ekörül az irány körül precesszál a csillagos éghez 
képest valamilyen a  nyílásszögű kúpon, a számítások 
szerint körülbelül 300 napos periódusidővel.

Ugyanez a mozgás a merevnek elképzelt Földhöz 
viszonyítva úgy jelenik meg, hogy a pillanatnyi for
gástengely döféspontja (a forgási pólus) TE periódus- 
idejű körmozgást végez a poláris régió egy pontja 
körül, amely a szimmetriatengely döféspontjával azo
nosítható. Ez a mozgás a Föld tengely körüli forgásá
val ellentétes értelmű (7. ábra).

A reguláris precesszió megfigyelési módszere azon 
az egyszerű tényen alapul, hogy a Föld egy adott 
pontjának a forgási pólushoz viszonyított O szélessé
gét könnyen kiszámíthatjuk, ha 24 órán belül több
ször is meg tudjuk mérni egy adott csillag irányának a 
lokális merőlegessel bezárt szögét. Egy olyan csillag 
iránya ugyanis, amely a forgási pólusban 0 szög alatt 
látszik a lokális merőlegeshez viszonyítva, a <6 széles
ségű pontban 24 órás periódusidővel változik a loká
lis merőlegeshez viszonyítva a (0 —0, 0+0) szögtarto
mányban (2. ábra). A megfigyelési pont <f> szélessége 
a két szélső érték átlagával egyenlő.

4. ábra. A Chandler-periódus magyarázatához.

x  (szögmásodperc)
3. ábra. A forgási pólus megfigyelt mozgása.

A reguláris precesszió következtében a forgási pó
lus folyamatosan vándorol a Földhöz viszonyítva, 
ezért egy adott megfigyelési pont <f> szélessége nem 
marad állandó. Ez a jelenség a szélességingadozás. 
Ezt az ingadozást a geofizikai obszervatóriumok szé
les hálózata folyamatosan figyeli a Föld különböző 
pontjaiban, amelyek mérési eredményeiből rekonst
ruálható a forgási pólus pályája. Az 1982-1990 perió
dusra vonatkozóan ezt a pályát a 3■ ábrán láthatjuk.

A Chandler-periódus és az a  szög nagysága

A mérési eredmények csak kvalitatív összhangot mu
tatnak a reguláris precesszió elképzelésével. Többet 
nem is várhatunk, hiszen a Földet csak közelítően 
lehet izolált merev testnek tekinteni.1 Mindenekelőtt 
az derült ki, hogy a forgási pólus mozgásának a perió
dusa a várt körülbelül 300 nap helyett 435 nappal 
egyenlő. Ezt a periódust a szélességingadozás felfede
zőjéről Chandler-periódusnak hívják. S. Newcomb 
szerint a különbséget a földköpeny rugalmassága 
okozza. Ma már jól ismert, hogy a földkéreg is mutat 
árapályt, a pontos fizikai méréseknél ezt gyakran fi
gyelembe is kell venni. Ezen az alapon az is várható, 
hogy a centrifugális erő változása következtében az 
egyenlítői kidudorodás is képes valamilyen mérték
ben igazodni a forgástengely irányváltozásaihoz.

A 4. ábra azt sugallja, hogy ez az igazodás növeli a 
szélességingadozás periódusidejét. Tegyük fel, hogy a 
teljesen merev Föld feltételezése mellett a P forgási 
pólus a szimmetriatengely C döféspontja körül pre- 
cesszálna. Az egyenlítői kidudorodás igazodása a 
forgástengely pillanatnyi irányához azt eredményez
heti, hogy a tényleges szimmetriatengely a forgási 
pólus irányához közelebbi C  pontba helyeződik át. 
Az Euler-periódus számértékében ez nem okoz válto
zást, de a körpályán történő mozgás sebességét

1 A Nap és a Hold forgatónyomatéka szempontjából a Föld, mint 
láttuk, izoláltnak tekinthető, de a Napról érkező sugárzási energia 
jelentős közvetett befolyást gyakorolhat a szélességingadozásra.
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arányban lecsökkenti. Ezzel a csökkentett sebesség
gel kerüli meg a P forgási pólus a C döféspontot, ami 
a periódusidő 1/y-szoros megnövekedéséhez vezet.

Az a  szög nagyságára áttérve a 3 • ábrából láthat
juk, hogy ez a szög nagyságrendileg néhányszáz milli- 
szögmásodperccel (néhány tized szögmásodperccel) 
egyenlő, ami a talajszinten 10 méter (!) körüli távol
ságnak felel meg. A forgási pólus nem körön, hanem 
egy elég szabálytalan csigavonalon mozog, vagyis a  
értéke folyamatosan fluktuál ebben a nagyságrendi 
tartományban.

Az előbb szó volt róla, hogy amikor a szimmetria- 
tengely és a szögsebesség vektora (a forgástengely) 
valamilyen nullától különböző szöget zár be egymás

sal, a forgási pólus mozgását deformációs folyamatok 
kísérik, amelyek bizonyosan energia-disszipációval 
járnak. A szélességingadozásnak ezért le kellene csen
genie, az a-nak a nulla értéknél kellene stabilizálódnia. 
A becslések azt mutatják, hogy a lecsengésnek nagyon 
gyorsan be kellene következnie, mert a folyamat idő
állandója kevesebb mint száz év.

Létezniük kell tehát olyan geofizikai mechanizmusok
nak, amelyek folyamatosan gondoskodnak a szélesség- 
ingadozás „rugójának a felhúzásáról”. A modellszámítá
sok alapján például elképzelhető, hogy az óceánok fene
kén a nyomás fluktuációja tartja fenn a jelenséget, amely 
maga a hőmérséklet- és a szalinitás (sókoncentráció) 
változások, valamint a széljárás okozta áramlásváltozá
sok következménye. De az sem kizárt, hogy az ingado
zás nem vezethető vissza egyetlen jól meghatározott 
okra, hanem számos független hatás következménye.

RELATIVISZTIKUS FOGÓCSKA -  II. RÉSZ Bokor Nándor
BME Fizika Tanszék

A nyugalmi hossz felső korlátja 
-  a 2. gondolatkísérlet magyarázata

objektum nyugalmi hosszára vonatkozó elvi felső 
limit. Az egyenletből d-t kifejezve, mint a'h függvé
nyét, a

Rövid kitérő a nyugalmi hossz fogalmáról és arról, 
mit értettünk eddig a sajáthossz fogalma alatt. Az ol
vasónak feltűnhetett, hogy a cikkben eddig kizárólag 
a „sajáthossz” kifejezést használtam az elterjedtebb 
„nyugalmi hossz” helyett. Szigorúan véve csak akkor 
van értelme egy adott tárgy (esetünkben például a 
cérna) nyugalmi hosszáról beszélni, ha a tárgy pont
jai egymáshoz képest nyugalomban vannak (máskép
pen megfogalmazva: ha mindig létezik olyan inercia
rendszer, amelyben a cérna összes pontja éppen áll). 
Ha a cérna végei például a 8. ábra If és j  jelű görbéi 
szerint mozognak, akkor ez nem teljesül (ezért sza
kad el a cérna), tehát a nyugalmi hossz fogalma 
ilyenkor nem értelmezhető.

A „sajáthossz” elnevezésre való áttérés önmagában 
a fogalmi nehézséget természetesen nem oldaná 
meg, mégis a sajáthossz definíciója értelmesen kiter
jeszthető az olyan esetekre is, mint a 8. ábra If és j  
jelű görbéi. Az új definíció szerint például sajáthossz 
alatt érthetjük mindig azt a cérnahosszt, amelyet a 
jobb oldali cérnavég pillanatnyi nyugalmi inercia
rendszerében mérünk. Ebben az inerciarendszerben 
a jobb oldali cérnavég áll, a bal oldali pedig akár 
éppen távolodhat is tőle (ekkor a cérna egyre jobban 
megfeszül), vagy közeledhet hozzá (és a cérna meg
lazul). Ez a kibővített definíció természetesen magá
ban foglalja a nyugalmi hossz fogalmát is (amikor az 
értelmezhető).

A kritikus sajátgyorsulásra vonatkozó számoláshoz 
hasonló módon, a (11) egyenletből kapható meg egy

d(a'f) = c2 (14)

összefüggéshez jutunk. (Itt tehát a jobb oldali cérna
vég a’j sajátgyorsulását adott konstans értékűnek fel
tételezzük.) A függvény menetét a 11. ábra mutatja. 
Az ábráról leolvasható, hogy a bal oldali vég adott 
gyorsulása mellett mekkora konstans d sajáthosszú
sággal rendelkezhet a cérna. Ahogy a bal oldali cérna
vég sajátgyorsulása végtelenhez közelít, a még éppen 
állandó megfeszítettségi állapotban tartható cérna 
sajáthossza véges értékhez, cVö'-hez tart.

Ilyenkor, amikor a a sajáthossz konstans, jogos a 
nyugalmi hossz megnevezés, hiszen mindig található

11. ábra. A cérna sajáthosszának változása.
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olyan inerciarendszer, amelyben a teljes cérna éppen 
áll. A

tehát a nyugalmi hosszra vonatkozó felső korlátot 
adja meg. Csak ennél kisebb nyugalmi hosszal rendel
kezhet egy olyan, jobb felé mozgó objektum, amely
nek a jobb oldali vége adott a\ sajátgyorsulással mo
zog [2], Ha az objektum kezdeti hossza dm.ix-ot eléri 
vagy annál nagyobb, akkor -  a jobb oldali vég a' 
gyorsulású mozgása esetén -  a bal oldali végnek még 
végtelen sajátgyorsulás sem elég ahhoz, hogy az ob
jektum sajáthosszát változatlan értéken tartsa. Ezzel a 
cikk elején említett 2. gondolatkísérlet eredménye is 
érthetővé válik. (A számadatok ellenőrzését ismét az 
olvasóra bízom.)

Első hallásra nagyon meglepő, hogy egyáltalán lé
tezik ilyenfajta felső korlát egy objektum nyugalmi 
hosszára. Megnyugtatásul még egy érv: ha nem létez
ne ez a felső korlát, akkor az alábbi, úgynevezett 
Warnick-paradoxonra [2] jutnánk:

Warnick-paradoxon: egy L hosszúságú űrhajó nyu
galomból mozgásba lendül. Az űrhajó orra állandó 
gyorsulással -  xa távolságon, t0 idő alatt -  akkora se
bességre gyorsul, hogy az űrhajó mozgási hossza a 
Lorentz-kontrakció révén -  mondjuk -  éppen felére 
csökken. A laboratóriumi rendszerből mérve az űrha
jó hátuljának tehát összesen x0+L/2 távolságot kellett 
megtennie t0 idő alatt. Az űrhajó végének

(v) =

Lx  + — 
°  2

átlagsebessége -  mivel az űrhajó L hosszát nem korlá
tozza semmi -  tetszőlegesen nagy lehet, például a 
fénysebességet is meghaladhatja. (Ez -  mint ismert -  
súlyos logikai ellentmondásokhoz vezetne, például

12. ábra. Állandó nyugalmi hosszú nád három pontjának világvonala.

ilyen űrhajók hátulján ülve időutazást tehetnénk a 
múltba, és meggátolhatnánk saját születésünket.)

A Warnick-paradoxon megoldása a fentiek szerint 
világos: az űrhajó hosszára igenis létezik felső korlát, 
L nem lehet tetszőlegesen nagy. (Természetesen azt 
semmi sem gátolja meg, hogy az űrhajót a gyárban 
tetszőlegesen hosszúra építsék; arról van csak szó, 
hogy nem érdemes bizonyos űrhajóhossznál nagyob
bat építeni, mert a hátulja nem fogja tudni követni az 
elejét -  nem technológiai, hanem téridő-geometriai 
okokból! -  és az űrhajó szétszakad.)

Nem egyenletes öregedés 
-  a 3. gondolatkísérlet magyarázata

Az állandó sajáthosszúságú cérna bal oldali és jobb 
oldali vége eltérő alakú világvonalat követ (9 . ábra), 
és ez azt sejteti, hogy a cérna két vége eltérő ütemben 
öregedik. Az alábbi részletes számolás megerősíti ezt 
a sejtést.

Mint láttuk, egy a’ sajátgyorsulással mozgó tömeg
pont világvonala az

x
Tv

d\ /

- V = 1

d

hiperbola. A sík téridő jól ismert

, 2 ,,2 d x2dx2 = d t2 -------

(16)

(17)

metrikus egyenlete ugyanakkor általánosan megad
ja, hogy két esemény között — amelyek (Minkowski- 
koordinátákban kifejezve) kis dt időbeli és dx térbe
li távolságra történnek -  mekkora dx sajátidő telik 
el, azaz mekkora időtartamot mér a két esemény kö
zött egy olyan megfigyelő, aki mindkét eseménynél 
jelen volt.

A (16) és (17) egyenletekből könnyen levezethető 
a t koordinátaidő és az x  térbeli koordináta x sajátidő
től való függése a (16) világvonal mentén:

t = —~-r sinh — X , 
d  c\ y

(18)

x = cosh
Cl

d (19)

A 12. ábra egy rúd három pontjának -  például a cikk 
elején szerepelt 3- gondolatkísérletben a fényévrudat 
szállító űrhajók közül háromnak -  világvonalát ábrá
zolja, miközben a rúd nyugalmi hossza állandó marad. 
A világvonalakon a (18) és (19) összefüggéseknek 
megfelelően jelöltem be, és számoztam meg az egyes 
űrhajósok karóráján mutatott egyenlő időközöket. Az 
ábrán az egyes pontok szürkeárnyalatai az adott fény- 
évrúd-darabka aktuális színét is jelzik -  mindegyik azo-
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nos (sajátidő-)ütemben változik fehérről feketére. A 12. 
ábrából érthetővé válik a 3. gondolatkísérlet eredmé
nye. Az űrhajósok öregedése „balról jobbra gyorsul”: az 
űrhajók egy adott pillanatnyi nyugalmi inerciarendsze
rében mindig a bal oldali űrhajós órája mutatja a legke
vesebbet (ő a legfiatalabb, a hozzá közel eső rúddarab 
a legvilágosabb), és a jobb oldali űrhajós órája mutatja 
a legtöbbet (ő a legidősebb, a hozzá közel eső rúdda
rab a legsötétebb).

Közeledés? Távolodás?

A 8. ábra három lehetséges mozgást is felvázol a bal 
oldali cérnavég számára. Mindhárom felvázolt mozgás 
álló helyzetből indul -  csakúgy, mint a jobb oldali 
cérnavégé -, de gyorsulásuk eltérő. Kérdés: közele
dik-e a bal oldali cérnavég a jobb oldalihoz, ha a If* 
világvonalat követi?

A végig nyugvó, laboratóriumi inerciarendszer 
megfigyelője számára — az ő nézőpontját mutatja a 8. 
ábra — úgy tűnik, a tf* és j  cérnavégek egyértelműen 
közelednek egymáshoz. Ezt -  amellett, hogy „az ábrá
ból látszik” -  két, mérésen alapuló érvvel is alá tudja 
támasztani:

1. Ahogy a t idő telik, a cérnavégek közötti távol
ság (az ábrán a két görbe között vízszintesen mért 
távolság) t függvényében monoton csökken.

2. A bal oldali cérnavég minden t időpillanatban 
gyorsabban mozog a jobb oldali vég felé, mint ami
lyen sebességgel a jobb oldali vég távolodik tőle, vilá
gosnak tűnik tehát, hogy egymás felé közelednek.

Láttuk ugyanakkor, hogy a cérna sajáthossza akkor 
változatlan, ha a végek a b és j  világvonalakat köve
tik. Kicsit körülményesebb megfogalmazásban: a jobb 
oldali cérnavég mindig a pillanatnyi nyugvó inercia
rendszereiben méri magától a bal oldali cérnavég tá
volságát, és ezek a távolságmérések akkor szolgáltat
nak állandó értéket, ha a bal oldali vég a b világvo
nalon halad. Ha a bal oldali vég ehelyett a lomhább 
If* világvonalat követi, akkor a cérnavégek távolsága 
a jobb oldali vég x sajátidejének függvényében mono
ton nő, azaz a cérnavégek egyre távolodnak.

Hogyan lehetséges, hogy két tömegpont folyama
tosan közeledik is egymáshoz, meg folyamatosan 
távolodik is egymástól (nézőponttól függően)? Le- 
het-e mindkét állítás helyes? Esetleg tudjuk-e úgy defi
niálni a közeledés/távolodás fogalmát, hogy meg
szűnjön ez az értelmezésbeli kettősség?

Vannak ehhez hasonló jelenségek a relativitáselmé
letben, ilyen például két esemény sorrendje. Ha az 
események elég messze vannak egymástól térben, és 
elég közel időben (azaz, ha úgynevezett térszerű in
tervallum választja el őket), akkor sorrendjük nem 
invariáns; előfordul, hogy különböző inerciarendsze
rek eltérő választ adnak a két esemény sorrendjét 
firtató kérdésre.

Legitim megoldás, ha a közeledés/távolodás fogal
mát is a relativitáselmélet nem invariáns fogalmai 
közé soroljuk. Nem kell azonban feltétlenül elsiet

nünk ezt a következtetést, legalábbis abban az egy
szerű esetben -  mint amilyenek a fontiek is -  amikor 
a közeledés/távolodás „monoton” (például egyik moz
gás sem oszcilláló).

Először is: van, ami a közeledéssel/távolodással 
kapcsolatban abszolút értelemben eldönthető. Ha 
például a két tömegpont mozgását ábrázoló világvo
nalak metszik egymást (vagyis a tömegpontok össze
ütköznek), akkor nem lehet igaza annak, aki azt állít
ja, hogy a tömegpontok folyamatosan távolodnak 
egymástól. A 8. ábra ugyan nem ilyen esetet mutat 
(ott a If* és j  világvonalak nem metszik egymást, csak
-  a nyugvó inerciarendszer szerint -  aszimptotikusan 
tartanak egymáshoz), de ott is van egy segítségünk: 
maga a cérna. A két tömegpontot ugyanis mindig ösz- 
szeköthetjük -  legalább képzeletben -  egy olyan cér
nával (vagy rúddal), amelynek hosszát úgy választjuk 
meg, hogy a kezdő időpillanatban -  amikor mind a 
két tömegpont állt a nyugvó inerciarendszerben -  
éppen megfeszüljön (rúd esetén se nyomó-, se húzó
feszültség ne ébredjen benne). Ezek után a közele
dést, illetve távolodást így definiálhatjuk: a két tö
megpont közeledik egymáshoz, ha a cérna meglazul 
(ha a rúdban nyomó feszültség ébred), és távolodik, 
ha a cérna megfeszül, majd elszakad (ha a rúd megfe
szül, majd széttörik). E definíció előnye, hogy nem 
igényel globális nézőpontot; nem kell, hogy a két 
távoli tömegpont mozgását egyszerre nyomon köves
sük (hiszen az eredeti bonyodalom éppen az „egy
szerre” szó abszolút módon értelmezhetetlen jellegé
ből származott), hanem csak lokális megfigyelésre 
van szükség: a cérna/rúd egy darabkájának a viselke
dését kell megfigyelni. Ilyen módon a közeledés/tá
volodás fogalma valóban invariánssá válik: abban 
nincsen vita a különböző megfigyelők között, hogy a 
cérna elszakadt-e vagy sem. A fenti definíciót használ
va a 8. ábra nyugvó megfigyelője is kénytelen azt a 
következtetést levonni, hogy a If* és a j  világvonala
kon haladó tömegpontok távolodnak egymástól, hi
szen a két tömegpontot összekötő cérna viselkedésé
ből számára is ez következik.

Analógia az euklideszi geometriából

Sokszor segít a relativitáselmélet meglepő jelenségei
nek megértésében, ha intuíciónk számára sokkal is
merősebb terepre vonulunk, és megpróbáljuk megke
resni a jelenség analógiáját az euklideszi síkon.

A nyugalmi hossz és a sajátgyorsulás fent levezetett
-  és szemléletünk számára meglepő -  elvi korlátjára a 
következő euklideszi analógia kínálkozik:

Sík terepen egy kerékpár ^sugarú (Gj = l / r ;görbü- 
letű) körpályán gurul. A kerékpár pályáját a 13■ ábra 
szemlélteti. A kerékpáros a pályára merőlegesen balra 
kinyújt egy d hosszúságú rudat. Egy másik kerékpá
ros feladata az, hogy úgy tartsa a rúd másik végét, 
hogy a rúd orientációja mindig az első kerékpáros 
pályájára merőleges maradjon. Az is követelmény, 
hogy a két kerékpáros azonos irányba nézzen.
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13■ ábra. A körpályán mozgó kerékpárosok.

1. Legfeljebb mekkora lehet a rúd d hossza, ha 
adott az első kerékpár pályájának Gj görbülete?

2. Legfeljebb mekkora lehet a Gj görbület, ha adott 
a rúd d hossza?

3. Az első kerékpár adott hosszúságú körívet fut 
be. A második kerékpár pályája ezzel megegyező 
hosszúságú lesz-e?

Válaszok:
1. A 13■ ábrán látszik, hogy a rúd hossza kisebb 

kell legyen a dm.Áy. = rf = \/GJ felső korlátnál. Ha d elér
né ezt a korlátot, akkor a második kerékpár végtelen 
kicsi sugarú (végtelen nagy görbületű) körön lenne 
kénytelen megfordulni.

2. Ugyanezen okok miatt, adott d hosszúságú rúd 
mellett rt nagyobb kell legyen ú?-nél, azaz a görbület 
kisebb kell legyen Umax = 1/d-né\.

3. Nem, a második kerékpár pályája rövidebb az 
elsőénél (lásd a 1 3 ■ ábrát).

Ismételjük el a fenti mondatok megfelelőit a cikk
ben tárgyalt relativisztikus jelenség leírására:

Sík téridőben egy űrhajó af sajátgyorsulással jobbra 
indul. Az űrhajóhoz rögzítjük egy d hosszúságú rúd 
jobb oldali végét. (A rúd hosszát az űrhajós, aki pilla
natnyi nyugalmi inerciarendszerének időtengelye men

tén mozog, ezen inerciarendszer x  tengelye mentén, az 
időtengelyre „merőlegesen” méri.) Egy másik űrhajó
nak az a feladata, hogy tartsa a rúd bal oldali végét, de 
közben a rúdban se húzó-, se nyomófeszültség ne éb
redjen. A két űrhajó természetesen a téridőnek „azonos 
irányába néz” — a múltból a jövő felé.

1. Legfeljebb mekkora lehet a rúd d hossza, ha 
adott a jobb oldali űrhajó a, sajátgyorsulása?

2. Legfeljebb mekkora lehet az a}.sajátgyorsulás, ha 
adott a rúd d hossza?

3. A jobb oldali űrhajós órája adott eltelt időtarta
mot regisztrál. A bal oldali űrhajós órája ezzel meg
egyező időtartamot regisztrál-e?

Válaszok:
1. A cikk (15)-ös összefüggése alapján a rúd hossza 

kisebb kell legyen a dmiix -  c2/ f e l s ő  korlátnál. Ha d 
elérné ezt a korlátot, akkor a bal oldali űrhajó végte
len sajátgyorsulással sem tudná megakadályozni, 
hogy a rúdban húzófeszültség ébredjen.

2. A (13) összefüggés szerint adott d hosszúságú 
rúd mellett a sajátgyorsulás kisebb kell legyen amax = 
d l  d-nél.

3. Nem, a két űrhajós eltérő időtartamokat érzékel 
(lásd a 12. ábrát és a hozzá tartozó szöveget).

Záró megjegyzés

A 2. gondolatkísérlet tárgyalásakor, valamint magában 
a Dewan-Beran gondolatkísérletben -  a szerzőkhöz 
hasonlóan -  hallgatólagosan figyelmen kívül hagytam 
a cérna vagy rúd belső állapotváltozásait (például a 
gyorsulási szakaszok alatt történő rugalmas vagy ru
galmatlan alakváltozásokat, a mechanikai hullámok 
kialakulását stb.). Csak ezen egyszerűsítő és erősen 
idealizáló feltevés elfogadásával állíthatjuk, hogy a bal 
oldali vég és a jobb oldali vég egymáshoz képesti 
nyugalmi helyzete egyben a nyugalmi hossz változat
lanságát is jelenti, hiszen egy tárgy nyugalmi hossza 
függ a tárgy belső állapotától.

Irodalom
2. E. F. Taylor, A. P. French: Limitation on proper length in special

relativity. A m .] . Phys. 51  (1983) 889.

*■ " _ * V v-V . *

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

KÁROLYHÁZY-FELADATOK AZ EÖTVÖS-VERSENYEN
II. RÉSZ -  TERMODINAMIKA
Volt olyan időszak, amikor Károlybázy Frigyes évről 
évre a fizikának ugyanarról a területéről adott felada
tokat az Eötvös-versenyre. Ez egyáltalán nem azt jelen
ti, hogy a feladatok ravaszul ismétlődtek, még csak azt 
sem, hogy megfogalmazásukban hasonlítottak egymás
ra. Belső, mély rokonság volt köztük: a fizikának 
ugyanabból az ágából nőttek ki. Megoldásukhoz még
sem volt elég ezen ág ismerete, olykor le kellett nyúlni 
a gyökerekig is. Jó példa erre a termodinamika, ami 
már eleve a klasszikus fizikát széleskörűen átható tudo
mány. (Nem lehet véletlen, hogy a világ legsikeresebb 
fizikus tankönyvszerzői, mint például az amerikai 
Sears, Zemansky, Callen, a német Becker, a japán Ku- 
bo, vagy az orosz Kikoin, mind írtak termodinamika 
tankönyveket.) A Károlyházy-féle termodinamika-fel
adatok megoldásához azonban sohasem volt elég a 
magasröptű elvi gondolkodás, hanem a konkrét prob
lémákban kellett felfedezni a fizikai jelenségeket, és 
azokra alkalmazni a fizikai törvényeket.

Az alábbi feladat egyszerre volt mechanikai és ter
modinamikai.

Egy henger alakú, zárt tartály fekvő helyzetben 
egyenletesen forog (vízszintes) hossztengelye körül, 
0,5/s fordulatszámmal. A tartály 100 kg homokot 
tartalmaz, belső átmérője és hossza egyaránt 1 m, 
fala érdes.

Becsüljük meg, mennyivel növekszik a homok hő
mérséklete 10 perc alatt, ha a falon keresztül elszökő 
hőmennyiséget elhanyagoljuk!

Megoldás. Ha a henger elég lassan forog (a feladat
ban 2 másodperc alatt fordul körbe, s ez elég lassúnak 
tekinthető), akkor a homok a hengerben valamennyire 
„felmászik” a forgás irányának megfelelő oldalon, és 
közelítőleg egy hengerszelet térfogatát tölti ki.

A hőmérséklet változását a homok tömege, fajhője 
és a rajta végzett súrlódási munka ismeretében tud
nánk meghatározni:

dósuk (stacionárius) álla
potba kerül. A homok 
egyes darabkái mozognak 
(áramlanak) ugyan, de a 
homok egésze olyan alakot 
vesz fel, amelynek határa 
időben nem változik. Emiatt 
a homok tömegközéppontja 
mindig ugyanott, a henger 
forgástengelyétől vízszintes 
irányban valamekkora k tá
volságra helyezkedik el (2. 
ábra).

A homok belső energiájának növekedése (azaz a 
súrlódási erők munkája) nyilván megegyezik a henger 
egyenletes forgatása során végzett munkával, ez utób
bi pedig a hengerre kifejtendő m gk forgatónyomaték 
és a henger Acp szögelfordulása szorzatával egyenlő:

W súrl =  m 8 k  A<p.

A tíz perc alatti szögelfordulás:

A9 = to A t = 2n n A t =

= 2jt 0,5 s “1 600 s = 1885 rád.

A nehézségi erő:

mg  = 100 kg 9,81 — = 981 N.
s2

Hátra van még a nehézségi erő k karjának kiszámítá
sa. Becsüljük meg először a tömegközéppont és a 
forgástengely rtkp távolságát! Felhasználjuk, hogy egy 
a nyílásszögű hengerszelet térfogata

V = — hr2 ( a -  sina).

A T = —sFz. 
c m

A homok tömege adott lm  = 100 kg), fajhőjét táblázat
ból (a hozzá hasonló anyagok, például a kvarcüveg 
vagy a porcelán adatainak felhasználásával) 700-800 
J/(kg°C) közötti értékre becsülhetjük.

A homok mozgásának részletes leírása (és ennek is
meretében a súrlódási munka kiszámítása) remény
telenül bonyolult feladat lenne. Szerencsére erre nincs 
szükség! Elegendő azt észrevenni, hogy az egyenlete
sen forgatott hengerben a homok előbb-utóbb állan-

Jelen esetben h = 10 dm, r= 5 dm, így

V= — = 60-65 dm3.
P

(A homok sűrűsége nyilván a homok minőségétől, ned
vességtartalmától, összetételétől stb. is függ, de minden
képpen kisebb, mint a tömör kvarc táblázatban megta
lálható 2,65 kg/dm3-es sűrűsége.) Ezekből az adatokból 
és becslésekből a  = 90°, illetve rtkp ~ 4 dm adódik.

Vajon hogyan helyezkedik el a homokkal kitöltött 
hengerszelet síkja a henger tengelyén átmenő függő
leges síkhoz képest? Mindennapi tapasztalatból (ho-
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mokozó, homokóra) tudjuk, hogy a (száraz) homok
ból körülbelül 45°-os „rézsűszög” alakítható ki, ezért 
jogosan tekinthetjük úgy, hogy a jelen esetben is az 
állandósult mozgású homokgörgeteg legfelső pontja a 
henger tengelyével körülbelül azonos magasságba 
kerül, és emiatt a keresett erőkar

k ~ rtkpsinA5° ~ 2,8 dm,

a súrlódási munkára pedig mintegy 520 kj-t kapunk. 
Ezt felhasználva és a homok fajhőjét 800 J/(kg°C)-nak 
véve kapjuk:

A T  ~ 6,5 °C.
Mivel a homok sűrűsége és fajhője is mintegy 10%- 

ra határozatlan mennyiség, a homok dinamikus ré
zsűszöge is rejt ekkora bizonytalanságot, helyesnek 
tekinthetünk minden olyan becslést, amely mintegy 
20%-kal tér el A 7”fenti értékétől, vagyis 5 és 8 °C kö
zé esik.

Megjegyzések. 1. A feladat megoldása során összesen 
57 versenyző jutott el odáig, hogy konkrét numerikus 
becslést tudott adni a hőmérséklet emelkedésére. Ezek 
a becslések széles határok között változtak, a legkisebb 
0,0009 °C volt, a legnagyobb 44,65 °C. AT= 5-8 °C-os 
intervallumba eső értéket összesen 10 versenyző ka
pott, tehát ennyien oldották meg elfogadhatóan a fel
adatot.

2. Érdemes a feladatban 
leírt jelenséget kísérletileg 
is tanulmányozni. (A fény
képen látható berendezést, 
amely a feladatban szereplő 
összeállítás kicsinyített má
sa, a verseny eredményhir
detésén láthattuk.) Gyor
sabb forgás esetén nagyon 
sok érdekes részlet figyel
hető meg a homokszemek 
„kollektív mozgásában”. Ezek vizsgálata ma is aktuális 
kutatási feladat a fizikusok számára.

A következő feladatban a diákok számára ismerős 
eszközökkel valósul meg egy érdekes jelenség. Ki ne 
tudná, milyen az a gömb
lombik? Forgatógép is van 
a legtöbb iskola fizikai szer
tárában.

Zárt lombikban egy ke
vés víz van. A lombik szá
já t lefelé fordítva a víz kö
rülbelül 5  cm magasan áll 
a lombik nyakában. (A bel
ső méreteket a 2. ábra mu
tatja.)

Ezután a lombikot függő
leges tengelye körül egyen
letes forgásba hozzuk úgy, 
hogy másodpercenként hár
mat forduljon. Gondosko

dunk róla, bogy a lombik falának hőmérséklete min
denütt ugyanakkora legyen. Kellően hosszú idő után 
egyensúly áll be.

Rajzoljuk fe l vázlatosan, hogyan helyezkedik el 
ekkor a víz a lombikban!

Megoldás. A feladat első ránézésre mechanikai prob
lémának látszik. Ki fog derülni, hogy legalább ennyi
re termodinamikai feladat 
is; az egyensúly, ami „kel
lően hosszú idő után” beáll, 
termodinamikai egyensúly 
lesz. A példa termodinami
kai jellegére utal a lombik 
falának hőmérsékletéről 
szóló mondat is.

Az egyenletes forgásba 
hozott folyadék felszíne a 
földi homogén nehézségi 
erőtérben forgásparaboloid. Ennek síkmetszetét mu
tatja a 3■ ábra. A „megforgatott parabola” egyenlete 
az ábrán felvett koordinátarendszerben.

(ö
3. ábra

Megjegyzések. 1. A fenti összefüggést annak alapján 
határozhatjuk meg, hogy a folyadék az (0 szögsebes
séggel forgó koordinátarendszerben egyensúlyban 
van; felülete a ráható erők eredőjére merőleges. így 
az érintő iránytangense

A y m x  co2 xtí)2 
------- >--------- = ------,A z  m g g

amiből [minthogy jAO) = 0] a megadott formula követ
kezik.

2. Úgy is megkaphatjuk a felület egyenletét, hogy 
felismerjük: egy m tömegű folyadékdarabkára ható 
centrifugális erő kifejezése hasonló a Hooke-törvény- 
ben szereplő rugóerő képletéhez, de a „rugóállandó” 
negatív, D= - m co2. Ennek megfelelően a „centrifugá
lis potenciális energia” - w(02jc2/ 2, amihez hozzáadva 
a gravitációs helyzeti energiát, a teljes potenciális 
energiára

F = --Cpot + m g y

adódik. A folyadék szabad felszínén a teljes potenciá
lis energia mindenhol ugyanakkora kell legyen, ami a 
megadott parabola egyenletéhez vezet.

3. Az összefüggés levezetését a feladat nem kívánta 
meg. Mivel az Eötvös-versenyen bármilyen könyv 
használható a megoldáshoz, egyszerűen ki lehetett 
írni a megfelelő képletet például Budó: Kísérleti fiz i
ka I. kötetének megfelelő fejezetéből.

Megvizsgálva a feladat konkrét adatait könnyen 
belátható, hogy a forgó folyadék felülete felveszi a 
forgásparaboloid alakot anélkül, hogy a folyadék szé
le a lombik nyakában egészen a gömbig felemelked-

384 FIZIKAI SZEMLE 2 0 1 2 /1 1



ne. Felmerülhet azonban egy kérdés -  és ez volt a 
kulcs a feladat helyes megoldásához hogy ha gon
dolatban meghosszabítanánk ezt a forgásparaboloidot 
egészen a gömbig, vajon nem „vágna-e bele” a gömb
be? Mert ha igen, akkor ott a gömbben, a forgáspara- 
boloid alatt is lehetne víz!

Vegyünk ismét egy, a forgástengelyen átmenő sík
metszetet! Határozzuk meg azon parabola legmélyebb 
pontját, amely érinti a gömblombik síkmetszeteként 
adódó kört! Legyen ez a pont h -\al mélyebben, mint 
a kör középpontja, ekkor a parabola egyenlete (a kör 
közepéhez választva a koordinátarendszer kezdő
pontját)

y+ h  = —  x 2
2 g

a kör egyenlete pedig x 2+ y  = R2. Ebből .ü-et kifejez
ve és a parabola egyenletébe helyettesítve, a kör és a 
parabola közös pontjainak y  koordinátáira a követke
ző másodfokú egyenletet kapjuk:

y
2 2 g 2 gh  + —2. y + —2—o 9or or

- R2 = 0.

Amikor a parabola érinti a 
kört (4. ábra), a fenti 
egyenletnek csak 1 gyöke 
lehet, tehát a diszkrimináns 
zérus kell legyen, és éppen 
ez ad feltételt a b magas
ságra:

h = g ar R2.
2 cd2 2 g

Behelyettesítve a g = 9,81 
m/s2, (ű = 2n3 s-1, /? = 0,1 m 
adatokat, h - ra 0,195 m =
19,5 cm adódik. A gömb sugara 10 cm, a nyak hossza 
ugyancsak 10 cm, együtt ez több, mint 19,5 cm.

A gömböt érintő paraboloid tehát a lefelé fordított 
lombik nyakának legalsó pontjánál fél centiméterrel 
feljebb halad! A feladat megoldásához tartozó parabo
loid persze ennél az érintő paraboloidnál is valamivel 
feljebb halad, mégpedig úgy, hogy a gömblombik 
nyakában a paraboloid alatt maradó víz éppen annyi
val kevesebb az eredetileg ott volt víznél, amennyi a 
gömbben, egy körbefutó keskeny sávban a parabo
loid alá került.

De hogyan került oda a víz? Voltak versenyzők, 
akik arra tippeltek, hogy a gömblombik felpörgetése
kor talán odafreccsenhetett a víz. Ez a feltevés nincs 
híjával az iskolai szertárakban található forgatógépek
kel szerzett érdekes tapasztalatoknak. Mégsem ez a 
probléma megoldása, hanem az, hogy a lombikban a 
cső nyakánál elpárolgó vízgőz egy része csapódik ki -  
megfelelő helyen -  a lombik falára. E termodinamikai 
folyamat hajtóereje pedig éppen az az ici-pici nyo
máskülönbség, ami a lombikban fellép a nehézségi

5. ábra

erő és a forgás együttes hatása miatt. Egy-egy forgás- 
paraboloid mentén a víz a forgó koordinátarendszer
ből nézve egyensúlyban van, hiszen éppen ez a felté
tel határozza meg a felület alakját. Különböző forgás- 
paraboloidokat összehasonlítva viszont a magasabban 
elhelyezkedő felület mentén nagyobb egy bizonyos 
vízmennyiség energiája, mint az alacsonyabban levő 
felületnél. Egyensúlyi állapotban a víz felszíne ugyan
azon paraboloidon kell elhelyezkedjen a lombik nya
kában és a gömbben is, ha nem így lenne, a párolgás 
és lecsapódás folyamata „megkeresné” az alacso
nyabb összenergiájú állapotot.

Végeredményben tehát az 5. ábrán látható vázla
tos rajz (helyes indoklással) a feladat megoldása.

Megjegyzések. 1. A paraboloid helyzetének pontos 
meghatározása nem volt feladat -  középiskolai mate
matikával ez nehéz is lett volna.

2. Az egyik versenyző eljutott annak felismerésé
hez, hogy lehet víz a lombik falán, de nem hitte el, 
hogy ez meg is valósulhat. „Ugyanúgy nem -  írta -, 
mint ahogy egy, az asztalon álló pohár vízből sem 
mászik ki a víz az asztalra, hiába lenne ott kisebb az 
energiája.” Nos, az érdekes az, hogy a víz onnan is 
kimászhat, még a tökéletes hőmérsékleti egyensúly 
esetén is, éppen a meglévő piciny barometrikus nyo
máskülönbség miatt, ami a pohárban levő víz felszíne 
és az asztal (vagy még inkább a padló) szintje között 
fennáll. Letakarva egy üvegharanggal az asztalon álló 
pohár vizet, el is végezhető a kísérlet. Csak kissé soká 
kell várni! (Üvegharang nélkül is „kimászik” a víz a 
pohárból, de a szoba nagy légtere miatt sehol sem 
csapódik le, hanem telítetlen gőz formájában a leve
gőben marad.)

A következő két Károlyházy-feladat öt év eltéréssel 
szerepelt az Eötvös-versenyen: az első 2006-ban, a 
második 2011-ben. Ránézésre a két kiinduló szituá
ció meglehetősen hasonlít egymásra. Látni fogjuk 
azonban, hogy a két probléma mégsem ugyanaz, 
amit az is bizonyít, hogy a 2011-es feladat megoldói 
közül senki se hivatkozott az öt évvel azelőtti feladat 
megoldására. Lássuk először a 2006-ban feladott 
problémát.

Fizika szakkörön egy példatárból az alábbi feladat 
kerül elő: „Egy függőlegesen álló, henger alakú 
edényt körülbelül fele magasságáig megtöltünk víz
zel, majd lezárjuk. Az alap- és fedőlap jó hővezető, a 
henger oldalfala hőszigetelő. A z alaplapot -1 0  °C-ra
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hűtjük, a fedőlapot 110 °C-ra melegítjük, s a továb
biakban ezen a bőmérsékleten tartjuk. Hosszú idő 
elteltével hogyan oszlanak meg magasság szerint a 
különböző halmazállapotok az edényben?”

A nebulók különböző könyvekben kutakodnak. 
Tóni szerint a jég úszik a vízen, a folyékony víznek 
tehát alul kell lennie. Réka szerint középen kell len
nie a víznek, hiszen forró gőzzel érintkezik. Bea, 
miközben adatokat keres, felfedezi, hogy a gázok 
hővezető-képessége néhány táblázatban -  feltehetően 
elírás folytán -  nagyobbnak van feltüntetve a víz 
vagy a jég hővezető képességénél, más táblázatok és 
könyvek szerint azonban a gázok hővezető képessége 
sokszorosan kisebb. (Bea szerint is így logikus.)

Segítsünk nekik megtalálni a helyes választ a fe l
adat kérdésére!

Megoldás: A hővezetésre felírható legegyszerűbb 
összefüggés (ebben a különböző könyvek és tábláza
tok egyetértenek) a következő:

Szemléletesen tehát azt mondhatjuk, hogy a fela
datbeli henger felső felében hőszigetelő, alsó felé
ben hővezető réteg helyezkedik el, vagyis a két ré
teg közös határának hőmérséklete sokkal közelebb 
van a hővezető réteg alsó hőmérsékletéhez, mint a 
hőszigetelő réteg felső hőmérsékletéhez. Jelen eset
ben, a hővezetési tényezők konkrét adatait figye
lembe véve -6  °C körüli hőmérséklet alakul ki a két 
réteg határán.

Van olyan víz, ami alul -10 °C-os, felül -6  °C-os? 
A víz túlhűthető, az igaz, de a túlhűtött vízben aligha 
maradhat fenn ilyen hőmérséklet-különbség, mert ez 
belső áramlást indít, és e túlhűtött víz pillanatok alatt 
kifagy: ilyen hőmérsékleteken a jég a stabil fázis.

A jég viszont még jobb hővezető, mint a víz, tehát a 
feladatban kérdezett végállapot a következő: alul jég, 
felette levegő és egy kevés vízgőz keveréke, víz pedig 
egyáltalán nem lesz a hengerben! A jég és a gáz hatá
rán a hőmérséklet -9  °C körül stabilizálódik.

<t> = AJ2 = -A A —  .
A t A x

Itt <J>jelenti a hőáramot, vagyis az A keresztmetszeten 
a T hőmérséklet növekedésének irányában másod
percenként áthaladó rendezetlen energiát. Minthogy 
ez az energia mindig a magasabb hőmérsékletű hely
ről halad az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé, 
ezért negatív az arányossági tényező. A fenti össze
függéssel definiált pozitív A mennyiséget nevezik 
hővezetési együtthatónak, ennek mértékegysége SI- 
rendszerben J m"1K"1 s“\

A hővezetési együttható jellemzi a hővezető ké
pességet, ez az, ami néhány táblázatban -  feltehe
tően elírás folytán -  hibásan szerepel. A helyes érté
kek (lásd például a Nemzeti Tankönyvkiadó Négyje
gyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok 
2005-ös 2., javított kiadásának 216., 214. és 212. olda
lát) a következők:

vízgőzre (18 °C-on) 

levegőre (18 °C-on) 

vízre (18 °C-on) 

jégre (0 °C-on)

A = 18,0 ■ 10“3 —i - ,g m k s

A, = 24,2 -lO'3 - J — , 
m k s

K  = 587 • 10"3 - L - ,  m ks

A. = 2200 -10-3 — .
1 m ks

A jobb összehasonlíthatóság kedvéért emeltük ki 
mindegyik adatból a 10'3 tényezőt.

Igaz, hogy a hővezetési együtthatók függnek a hő
mérséklettől, de nem változnak olyan erősen, hogy 
elfedjék azt a tényt, amely szerint a gázok hővezető 
képessége sokkal-sokkal kisebb, mint a folyadékoké, 
illetve a szilárd anyagoké. A gázoknál csak a vákuum 
lehet jobb hőszigetelő. (A dupla ablak, vagy a réteges 
öltözködés előnye éppen a levegő rossz hővezetésén 
alapul.)

Most lássuk a 2011-ben feladott problémát!
Egy függőlegesen álló, henger alakú, zárt tartály 

magassága legyen mondjuk 20 cm! Tegyük fel, hogy 
a tartály falának és belső tartalmának hőmérséklete 
huzamos ideje T =7 °C! A tartalom pedig egy, a tar
tály alaplapját borító papírvékonyságú vízréteg és 
fölötte ennek a telített gőze, más semmi. A z oldalfalat 
hőszigetelőnek tekinthetjük, az alap- és fedőlap azon
ban igen jó hővezető vékony fémlemez, amelyeknek a 
hőmérsékletét kívülről szabályozhatjuk.

A lehetőséggel élve emeljük a fedőlap hőmérsékle
tét Tf = 100 °C-ra, miközben az alaplap hőmérsékle
tét T = 1 °C-on tartjuk, és gondoskodjunk róla, hogy 
ezek az értékek elég sokáig így maradjanak! Várjuk 
meg, amíg az edényben kialakul a víz, illetve a gőz 
új stacionárius állapota, amely már nem változik 
tovább!

a) A korábbi egyensúlyi állapothoz képest megvál- 
tozott-e említésre méltó mértékben a gőzállapotban 
lévő vízmolekulák száma, és ha igen, akkor nőtt vagy 
csökkent?

b) Vajon mi lenne a válasz, ha a kezdeti állapot
ban a vízréteg magassága 10 cm lenne?

Megoldás: a) Ha egy folyadék saját telített gőzével 
érintkezik, akkor a gőz nyomása csak közös hőmér
sékletüktől függ. Az alul levő 1 °C-os víz felett a gőz 
nyomása tehát mindkét esetben ugyanannyi. (A táblá
zatból interpolációval leolvasható ennek aktuális érté
ke: 660 Pa.)

A gőznyomás az egész edényben ugyanakkora, 
de abban az esetben, ha a hőmérséklet felfelé emel
kedik, a gőz sűrűsége felfelé csökken. (Szintén a 
táblázatból olvasható ki, hogy az 1 °C-os telített gőz 
sűrűsége 5,2 g/m3, amiből egy átlagosan 50,5 °C-os 
gőz sűrűségére „ideális gáz közelítésben” 4,4 g/m3 
adódik.)

A gőz új stacionárius (időben állandó) állapotá
ban tehát a gőz átlagos sűrűsége kisebb lett, vagyis a 
gőzállapotban levő vízmolekulák száma csökkent {6. 
ábra)!
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1 °c 100 °c 1 °c 100 °c

b) Ha a vízréteg magassága kezdetben 10 cm, a víz 
kitölti az edény felét. Felette azonban ugyanúgy 1 °C 
hőmérsékletű és 660 Pa nyomású telített gőz van, 
mint az a) esetben.

Amikor viszont a fedőlap hőmérsékletét 100 °C-ra 
emeljük, már nem mondhatjuk, hogy az egész víz 1 
°C-os marad, ugyanúgy, mint amikor „papírvékonysá
gú” volt. Azt se állíthatjuk persze, hogy jelentősen 
felmelegszik a víz felső rétege, mivel a víz sokkal jobb 
hővezető, mint a vízgőz. Mennyire melegszik hát fel?

Táblázatból kiolvasható, hogy a vízgőz hővezetési 
együtthatója

Xg 18 -ÍCT3 —i — , 
m K s

míg a víz hővezetési együtthatója

XV 587 • 10'3 —J— .
m Ks

Mivel a vízréteg és felette a vízgőz ugyanolyan (10 
cm) magas, és a kialakuló hőmérséklet-különbségek 
fordítva arányosak a hővezetési együtthatókkal, ezért 
a víz teteje és a vele érintkező vízgőz közös hőmér
sékletét Tk-\al jelölve felírhatjuk:

T „ -l °C _ K  _ 18-IO’3 
100 °C - Tk Xv 587-10-3'

Ennek alapján kapjuk 7j,-ra a 4 °C-os értéket, amit 
már a 7. ábrán is feltüntettünk.

Ezek után a táblázatból extrapolációval kiolvashat
juk a 4 °C-hoz tartozó telítési gőznyomás nagyságát: 
820 Pa. Ez is szerepel már az ábrán.

Hasonlóképpen kiolvashatjuk a telített vízgőz sűrű
ségének értékét 4 °C-on, ez 6,4 g/m3. A nyomás az 
egész gőztérben 820 Pa lesz, a gőz sűrűsége azonban 
csak legalul 6,4 g/m3, felfelé egyre kevesebb. Megbe
csülhetjük az átlagos sűrűséget, újra csak ideális gáz
nak tekintve a vízgőzt, amely átlagosan 50,5 °C hő
mérsékletű:

274
323,5

•6,4 5,4

Ez viszont még mindig több, mint az 1 °C-hoz tartozó 
5,2 g/m3 érték, vagyis ebben az esetben a gőzállapot
ban levő vízmolekulák száma nőtt!

Kiegészítés. Számításunkban eltekintettünk a víz 
sűrűségváltozásától, amely persze elhanyagolható a 
vízgőz sűrűségváltozásához képest. Mégis okozhat 
egy kis galibát, ha figyelembe vesszük, hogy a 4 °C- 
os legfelső vízréteg sűrűsége nagyobb, mint az alatta 
levőké. Ezáltal a víz mechanikailag instabillá válik az 
edényben, s az egyensúly kis megzavarása is áramlá
sokat idézhet elő. Ha valamelyik versenyző erre is 
utalt volna a dolgozatában, a versenybizottság plusz 
pontokkal jutalmazta volna, de ez senkinek se jutott 
akkor eszébe. Hasonlóképpen figyelmen kívül hagyta 
mindenki a 100 °C-os felső lap hősugárzásának hatá
sát a vízréteg hőmérsékletére, azonban ez a hatás 
nem is olyan jelentős, hogy módosítaná a végső vá
laszt: az a) esetben csökken, a b) esetben nő a vízgőz 
molekuláinak száma.

Ez a feladat volt az utolsó, amit Károlyházy Frigyes 
feladott az Eötvös-versenyen. Bizonyára volt a tarso
lyában még jó néhány kérdés, de ezeket sose árulta el 
előre.

Viszont nehogy azt higgye valaki, hogy csak me
chanikai meg termodinamikai témából talált ki és 
adott fel Károlyházy Frigyes izgalmas problémákat, 
ugyanennyi jó feladatot hozott elektromosságtanból 
is. Ezekből válogatunk majd a 3- és a 4. részben.

Radnai Gyula
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»FIZIKASHOW«, A FIZIKA NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK ESZKÖZE
Jaloveczki József 

Szent László ÁMK, Baja 
PhD hallgató, ELTE, Fizika Tanítása Doktori Iskola

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a mun
kásokkal fát gyűjtetsz, szó nélkül kiosztod közöttük a 
szerszámokat és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett elő
ször keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen 
tenger iránt!”

Antoine de Saint-Exupéry

A fizika bemutató gondolata a 2000/2001-es tanévben 
szakkörön vetődött fel. A Károly Iréneusz Fizikaver
seny kísérleti fordulójának mintájára, az ott bemuta
tott kísérleteinkből iskolai és városi bemutatót szer
veztünk néhány egyéb kísérlettel. A rendezvény sike
rét jelzi, hogy a látogatók kérték, legyen ilyen a kö
vetkező évben is. A 2007/2008-as tanév óta minden 
évben megrendezzük a „show”-t. A 2011-es bemutató 
az Atommag Centenáriumi Évének jegyében zajlott 16 
kémia kísérlettel kiegészítve a kémia nemzetközi éve 
alkalmából. A 2012 áprilisában tartott egész napos 
bemutató több előző rekordot is megdöntött. A leg
több kísérletező (86) tanuló az eddigi legtöbb kísérle
tet (120) mutatta be.

Kísérletezők

A fizikaszakkörösök és a Mandelbrot Diákkör tagjai 
gyűjtik össze a bemutatandó kísérletek nagy részét. 
Számukra természetes, hogy ők is részt vesznek a 
bemutatón. A szakkörön az érdeklődő tanulók kis 
csoportokban a fizika tananyaghoz kapcsolódó kísér
leteket, méréseket végeznek. A 10-12. évfolyamos 
tanulók a diákkörön főleg számítógépes mérésekkel 
és a jelenségek szimulációjával foglalkoznak. A be
mutatón résztvevő kísérletezők elsősorban nyolc év
folyamos gimnáziumi tanulók. Az utóbbi három 
évben sok négy évfolyamos gimnáziumi és szakkö
zépiskolai tanuló is jelentkezett a kísérletek bemutatá
sára. Számuk évenkénti alakulását az 1. ábra mutatja.

1. ábra. A Fizikashow kísérleteit végző tanulók száma a bajai Szent 
László ÁMK-ban.

2000-es évek

A kísérletek kiosztásakor figyelembe vesszük a diá
kok életkorát és aktuális fizika tanulmányaikat, érdek
lődésüket. Csoportokat alakítunk, általában 2-3 főből, 
akik 3-5 kísérletet mutatnak be. A délutáni próbákon 
begyakorolják a kísérleteket és megbeszéljük a ma
gyarázatokat.

Kísérletek

A bemutatásra került kísérletek skálája a jól ismert, 
hagyományostól a kevésbé ismert, illetve önállóan 
fejlesztett kísérletekig terjedt. A kísérletek témakörei: 
mechanika, elektromágnesség, hőtan, fénytan és 
atomfizika. Az utóbbi két évben ezekhez látványos 
kémia kísérletek társultak. A kísérletek számának nö
vekedését a 2. ábra mutatja.

A kiválasztás szempontjai: látványosság, kivitelez
hetőség, olcsóság, a bemutató tanuló érdeklődése. A 
kísérletezők általában nagyon megkedvelik és megta
nulják az általuk bemutatott kísérleteket, főleg ha 
saját fejlesztésük, munkájuk kapcsolódik hozzá. Egyik 
alkalommal a mechanikakészlethez tartozó kiskocsi
ból egyszerű átalakítással úgynevezett reakciós kocsit 
készített az egyik diákkörös. Számítógépből kiszerelt 
ventillátort erősített rá a megfelelő teleppel. A bekap
csolt ventillátor a kocsit a levegőárammal ellentétes 
irányba taszította. Ha merev, kocsin rögzített lapot 
helyezett a légáram útjába, akkor a kocsi nem moz
dult meg. Ezzel demonstrálta Newton III. törvényét 
(3. ábra, balra). Egy másik diákkörösünk saját fejlesz
tésű eszköze a forgóhengeres kiskocsi, működése a 
Magnus-hatáson alapul (3- ábra, jobbra).

Egy további ilyen saját készítésű, talán kevésbé is
mert kísérlet a lebegő ceruza (4. ábra). Egy kemény 
gumitalpba (megfelel egy régi strandpapucs is, mi ezt 
használtuk) 5 cm hosszú párhuzamos réseket vágunk 
éles szerszámmal a végétől 2, 6,5 és 12,5 cm-re. Az első

2. ábra. A Fizikashow-n bemutatott kísérletek számának időbeli 
alakulása.

140-

I I I I I
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2000-es évek
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3. ábra. A sok kísérletet kitaláló egyik diákkörös tanuló reakciós 
kiskocsija (balra) és egy másik tanuló saját készítésű Magnus-kocsi- 
ja (jobbra) is érdekes látványosság.

résbe beillesztünk egy kitámasztó műanyagot (mi egy 
CD nyolcad szektorát használtuk, alsó sarkait megfelelő 
szögben lemetszve). A második és harmadik résbe 2-2 
mágnesgyűrűt helyezünk (3 mm vastag, belső átmérő
7,5 mm, külső 17,5 mm). Két mágnesgyűrűt egy ceru
zára erősítünk (ha szükséges szigetelő szalagot ragasz
tunk a ceruzára). A ceruza hegyét a kitámasztáshoz 
érintjük. Kis ügyeskedés után a ceruza lebegni fog a 
mágnesek fölött, hegyével kitámasztva. Célszerű a ce
ruzára csigavonalban szigetelőcsíkot ragasztani, a végé
re pedig kis kemény papírlapokat. így akár egy szívó
szállal megfújva a lapátokat, forgásba hozható.

A látogatók körében minden évben nagy tetszést 
aratnak a (mini) Tesla-tekerccsel végzett kísérletek. A 
működő tekercs környezetében az égők, neon- és 
kisülési csövek látszólag „áramforrás nélkül” világíta
nak (5. ábra).

A hőtani kísérletek közül megcsodálják a szomjas 
kacsát, a hőlégballont, az összeroppanó dobozt, a 
lombikba szívott tojást, lufit és a lángoló pénzt.

Nagy siker koronázza a légnyomás hatására hangos 
durranással beszakadó celofánt is. Ehhez persze szük
séges egy jó légszivattyú. Az óvodás korosztály és az 
alsó tagozatosok szeretnek játszani a hatalmas szap
panbuborékokkal, lufikkal, de a szívószálból készített 
sípot is megcsodálják (5. ábra).

5. áb?‘a. Diákkörös tanulónk Tesla-tekercse neon- és kisülési csö
vekkel a show-k egyik színfoltja.

4. ábra. Lebegő ceruza mágnesgyűrűkkel. A terv (fölül), és a meg
valósítás (alul).

A kis villanymotorok is a fiatalabb korosztály ked
vencei. Egyszerű, úgynevezett homopoláris motorhoz 
szükség van egy erős mágnesre (neodímium), egy 
csavarra, egy elemre (például „góliát”) és vezetékre. A 
mágnes a csavar fejéhez tapad, míg a csavar hegye az 
elem negatív pólusához. Ezután egy szigetelésétől 
megfosztott drótot az elem pozitív pólusához rögzí
tünk, míg a másik drótvéggel hozzáérünk a mágnes
hez. így az áramkör záródik, nagy áram folyik a veze
téken és az erős mágnes a csavarral együtt rendkívül 
gyors forgásba jön. A forgást még jobban látni, ha a 
mágnesre gemkapcsot, esetleg gyufásdobozt rögzí
tünk (7. ábra, balra). Az idősebb tanulók inkább a 
modern technikához kötődő kísérletek iránt érdek
lődnek. Ilyenek például a LED-ek és lézerek felhasz
nálásával végrehajtott fénytani kísérletek, számítógé
pes ingakísérletek, CD-sütés és plazmakészítés a mik
robán. Modern fizikához kapcsolódó kísérlet a mág
neses mezővel eltérített elektronok az e/m  mérő ké
szülékben ( 7. ábra, jobbra).

Évről évre visszatérő sikert hoznak a házilag is kivi
telezhető, egyszerű, ám ugyanakkor meghökkentő 
mechanikai egyensúlyi kísérletek. A legegyszerűbb 
talán az üdítős (vagy sörös-) doboz egyensúlya. Ebbe

6. ábra. A hálás és játékos közönség; iskolánk ovisai minden fizika- 
show-t megnéznek, csodálnak.
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7. ábra. A nagyon egyszerű homopoláris villanymotor (balra) és az 
elektronok mágneses eltérítése az e lm  mérő készülékben (jobbra).

előzőleg körülbelül egyharmad magasságig vizet töl
tünk, majd lassú, óvatos döntéssel körülbelül 45 fokos 
szögnél megállítjuk a peremén (8. ábra).

A show-elemekre építő bemutatók kísérletei között 
az utóbbi években helyet kaptak a számítógéppel 
segített méréses, elemzéses kísérletek. Ezek ingamoz- 
gásos (fonálinga, csatolt ingák, mágneses inga, fizikai 
inga) és rezgéseket bemutató (harmonikus rezgés, 
kényszerrezgések) kísérletek. A számítógépes megje
lenítés és mérés alapvetően 2 módszerre épül, ami 
egy webkamerás mérő szoftverrendszer és egy wiifiz 
nevű rendszer infraérzékelővel, szoftverrel. Ezek in
terneten mindenki számára hozzáférhetők.

A 2012-es bemutatón helyet kapott egy saját fej
lesztésű eszköz is, amelynek segítségével forgó rend
szerben vizsgálhatók a folyamatok és a mozgások (9■ 
ábra). Sokak számára ismert az úgynevezett nem
newtoni viselkedésű folyadék. Ezek viszkozitása vál
tozik a folyadékrétegeket elcsúsztató feszültséggel. 
Készítettünk ilyen folyadékot. Kukoricakeményítő és 
víz 4:5 tömegarányú keverékét használtuk. Ha lassan 
nyúlunk bele a folyadékba, akkor az sűrű folyadék
ként viselkedik. Ha viszont ujjunkkal vagy öklünkkel 
hirtelen akarunk belecsapni, rugalmas közegként

9. ábra. A diákkörös tanulók saját forgó rendszert fejlesztettek, 
amelyben webkamerás és wiifiz módszerrel is vizsgálják a mozgá
sokat, folyamatokat.

8. ábra. Meghökkentő egyensúlyi helyzetek, középen a ferdén 
megállított, vizet tartalmazó sörösdobozzal.

viselkedik. A látogatók élvezettel, hitetlenkedve ját
szottak vele. Fóliával leterített hangszóró membrán
jára helyezve érdekes viselkedést mutat bizonyos 
frekvenciákon. Mintha élőlény lenne, karok „csápol- 
nak” ki a folyadékból. Nyilván megtaláltuk a folyadék 
bizonyos rezonanciafrekvenciáját.

Látogatók

A látogatók többsége tanuló. Nemcsak az iskolánk
ból, hanem Baja és környéke más iskoláiból is jönnek 
csoportok, osztályok. Felnőtt látogatóink elsősorban 
tanárok és a kísérletezők ismerősei. A vendégek szá
mát az előzetes bejelentkezések, vendégkönyvi be
jegyzések alapján becsüljük (10. ábra). A leghálásabb 
közönség az alsó tagozatosok és az óvodások, akik 
őszinte érdeklődéssel figyelik a kísérleteket. A vendé
gek tájékoztatását és irányítását a bemutató alatt házi
gazda-lányok végzik, akik a vendégkönyvi beírásra is 
felhívják a figyelmet. Néhány bejegyzés:

„Nagyon érdekes volt és megszerettette velem a 
kémiát és fizikát.”

10. ábra. A bemutatók látogatottsága az előzetes jelentkezés és a 
vendégkönyv alapján. A kiugró nézőszámú 2008/2009-es show 
kétnapos volt.

1200-j

I i I i i
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„Szerintem fenomenális volt ez a fizikashow!”
„Igaz, hogy még ötödikes vagyok, és nem tanulok 

kémiát és fizikát, de nagyon érdekelt, és nem csalód
tam, hogy eljöttem.”

„Felejthetetlen élmény volt! Eddig csak néző vol
tam, de most a fizikashow része voltam!”

„Őszinte örömet okozott, hogy láttam a nézőkön, 
hogy tetszett nekik.”

A show hatásai
Kommunikáció, kapcsolatok
Tapasztalataim szerint a mai tanulók nagy része nem 
képes adott témáról egybefüggően, összeszedetten 
beszélni. A bemutatót tartó tanulók sokat gyakorolják 
azt, hogyan kell saját szavaikkal adott jelenségről ért
hetően beszélni, kontaktust teremtenek a látogatóval, 
az érdeklődőkkel. A bemutatót végző csoporton be
lül munkamegosztás és kötetlen, játékos hangulat 
alakul ki már a kísérletek próbái alatt. Névkártyás 
kitűzőik erősítik bennük az összetartozást, büszkén 
viselik. Diáktársaiknak, tanáraiknak általában a tudás 
magabiztosságával magyaráznak. A kisgyerekek szá
mára mondanivalójukat maguktól átformálják, min
den esetben egyszerű, játékos formában magyaráz
nak, interaktivitásra törekednek. Lelkesedésük a be
mutató alatt szinte a látogatók számával együtt nö
vekszik.

Tantárgyi attitűd, érdeklődés

A kísérleteket bemutató tanulók tantárgyszeretete ha
tározottan nőtt, ez érdemjegyeiken is látszik. Fizika 
érdemjegyük általában egy egészet javult a bemutatót 
követő év végén az előző évi eredményhez viszonyít

va. Sokan közülük 2-3 bemutatóban is részt vesznek. 
Más szemmel nézik a tanórán bemutatott kísérlete
ket, ők maguk is ötletekkel állnak elő, kísérleteket 
hoznak. Jobban figyelnek az interneten fellelhető 
kísérletekre, új tudományos felfedezésekre. A szak
köri létszám az utóbbi években folyamatosan nőtt. A 
kezdeti (2007-es) 14-15 fő 2010-re duplájára növeke
dett. Fontos megemlíteni, hogy megnőtt a kísérletes 
fizikaversenyek iránti érdeklődés. A Károly Iréneusz 
Fizikaverseny iránt már annak kiírása előtt is nagy az 
érdeklődés. Az utóbbi években a kísérletezők közül 
sokan választottak természettudományos, illetve a fi
zikával kapcsolatos pályára irányuló továbbtanulást. 
A kísérletező tanulók jelentős hányadát (több mint 
felét) képviselő fizikaszakkörös tanulók közül az 
utóbbi öt évben végzettek (12) továbbtanulási iránya 
a következőképpen alakult: hat műszaki (mérnök), 
kettő informatikus, négy fizika (ebből kettő fizika
tanár szeretne lenni).

Köszönetnyilvánítás

Köszönet illeti a bajai Szent László ÁMK vezetését, a 
„Fizikashow” rendezvények erkölcsi és anyagi támo
gatásáért. Köszönöm Szabó Attila lm re kollégámnak 
a 2011-es és 2012-es show kémia kísérleteinél vég
zett munkáját. Köszönettel tartozom azoknak a már 
végzett tanulóinknak, akik éveken át ötleteikkel, 
munkájukkal emelték a bemutatók színvonalát: Béni 
Kornél, Lájer Márton Kálmán, Pusztai Máté, Rádi 
Roberta. Köszönöm témavezetőm, Tél Tamás (ELTE, 
Elméleti Fizika Tanszék) segítségét, hasznos taná
csait.

A „Fizikashow”-k képei és videói megtekinthetők 
az alábbi weboldalon: www.fizikashow.hu

A FIZIKA TANÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TANARI TUDÁS 
RENDSZERE -  I. RÉSZ

Radnóti Katalin, ELTE T IK  Fizikai Intézet
Adorjánné Farkas Magdolna, Arany János Általános Iskola és Gimnázium

A tanárképzésnek kétféle modellje különíthető el 
napjainkban, amelyek sarkítva megfogalmazva a kö
vetkezőképp foglalhatók össze:

• Csak a szakmai tudás a fontos. Amennyiben a 
tanárjelölt jó szakmai alapokat kap, akkor már ezzel 
felvértezve képes szaktárgyát jól tanítani. Ekkor kivá
lóan meg tudja állni a helyét, bármilyen iskolatípus
ban tanít. A fizika tanításának lényege az, hogy a ta
nár magasabb matematikai ismeretek alkalmazása 
nélkül képes legyen diákjainak elmagyarázni az ép
pen feldolgozni kívánt ismereteket, majd azzal kap
csolatos feladatokat megoldani.

• A pedagógiai tudás a fontos. Fia a frissen végzett 
tanár jól tud bánni a gyerekekkel, jó kapcsolatot alakít 
ki a kollegákkal és a szülőkkel, megtanulja a külön
böző óravezetési típusokat, akkor a szakmai tartalom 
kevésbé fontos, hiszen az a gyakorlat során kialakul.

Azt gondoljuk -  nyilvánvaló mindenki számára —, 
hogy mindkét modell végletesen leegyszerűsíti a ta
nárképzést. A híd a kétféle elképzelés között a szak- 
módszertan lehet. De jelen írásban nem csupán ezzel 
szeretnénk foglalkozni, hanem vázlatosan azt is át 
szeretnénk tekinteni, milyen tudásrendszer szükséges 
ahhoz, hogy a tanár ténylegesen képes legyen helyt
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állni választott hivatásában. A szaktanári feladatok 
ellátásához a szaktudomány magas szintű ismeretén 
kívül -  véleményünk szerint -  még a következő hát
térismeretek, segédtudományok alapjainak ismerete 
szükséges:

• filozófiai, ismeretelméleti tudás,
• a megismeréssel (kogníció) kapcsolatos ismere

tek,
• hétköznapi tapasztalatok, hétköznapi fogalmak 

és azok értelmezése,
• az adott tudományterület történetének ismerete, 

a fogalmi rendszer kialakulása, amelyeken bizonyos 
mértékig a tanulóknak is végig kell mennie,

• az éppen tanított diákcsoport aktuális tudásának 
ismerete, milyen előzetes tudásuk, esetleges félreér
telmezéseik lehetnek a feldolgozandó témakörrel 
kapcsolatban.

A felsorolásból látható, hogy a szaktanári mester
séghez alapvetően másféle tudásrendszer szükséges, 
mint az adott szakterület kutatói számára. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy ne lehessen „átjárás” a kétféle 
szakma között.

A posztmodern filozófia néhány gondolata

A 20. század első felétől kezdődően nagy változások 
történtek a tudományfilozófia területén (ezeket sokan 
elítélően említik). A továbbiakban röviden összefog
laljuk azokat az elképzeléseket, amelyek szerint az e 
kérdésekkel foglalkozó szakemberek látják a tudo
mány történetét, az új tudományos eredmények meg
születését és azok fogadtatását. Ennek komoly peda
gógiai vetülete is van.

Az említett változás lényege az volt, hogy a tudo
mányelméletben széleskörűen elfogadottá vált a tudo
mányos fejlődés elméletközpontú megközelítése. Ezen 
elképzelések szerint a tudományos eredmények a nagy 
elméletek formálódásának, tesztelésének, igazolásának 
és cáfolásának folyamatában jönnek létre.

Hans Reichenbach [1] veti fel azt a kérdést, hogy 
milyen gondolkodási folyamatok vezetnek felfedezé
sekhez. Megállapítja, hogy „a gondolkodás pszicholó
giai műveletei meglehetősen határozatlan, elmosódó 
folyamatok; szinte sohasem igazodnak a logika előírá
saihoz”. Ez igaz mind a köznapi, mind pedig a tudo
mányos gondolkodásra. Vagyis a tudósok kutatásaik 
során valójában nem aszerint gondolkodnak, ahogyan 
azt későbbi publikációikban, konferencia-előadásaik
ban vagy egyetemi óráikon megjelenítik. Amikor tu
dományos gondolatokról beszélünk, nagyon sokszor 
csak a letisztult, rekonstruált gondolatmenetekről van 
szó. Reichenbach ezeket racionális rekonstrukciók
nak nevezi.

Az oktatás során általában az ilyen vagy ehhez ha
sonló módon létrehozott gondolatmeneteket szoktuk 
bemutatni tanítványainknak, amikor egy-egy új ered
ményről, felfedezésről tanítunk. Galilei leírása a sza
badesésről tulajdonképpen racionális rekonstrukció
nak tekinthető a Dialogóban [2],

A szabadesés törvényszerűségei Galilei színrelépése 
előtt már közel egy évszázada foglalkoztatták a tudóso
kat. Sok problémát okozott, hogy vajon az egyenletes 
változás az idő vagy pedig a hely függvényében ér- 
tendő-e. Galilei hipotézise szerint az idő függvényé
ben. Mai jelölésmódunkat használva a következőkép
pen foglalhatjuk össze gondolatmenetét, amelynek 
végeredményét kísérletileg vizsgálni tudta.

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

v a t

A megtett út a következőképp számítható:

s = v . t= —  t = —a t 2. 
k 2 2

Ebből az következik, hogy:

— = — = állandó, 
t2 2

amit méréssel vizsgálható módon megfogalmazva a 
következőképp írhatunk fel:

Mind az utat, mind pedig az időt mérni lehet és így 
vizsgálni, hogy fennáll-e a kettő között az előbb mate
matikailag megfogalmazott arányosság. A mérés köz
vetlen végrehajtásánál azonban felmerült egy nehéz
ség: a szabadesés esetében túlságosan rövid időket 
kellene mérni. Galilei zseniális ötlete az volt, hogy 
vett egy kis hajlásszögű lejtőt, és ezzel -  megtartván a 
jelenség időbeli lefolyásának jellegét -  lelassította a 
szabadesés folyamatát úgy, hogy a rendelkezésére 
álló időmérő eszközökkel kellően pontos méréseket 
tudott végezni.

Galilei módszere a következőképpen foglalható
össze:

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

• Hipotézisalkotás a jelenség várható lefolyására 
vonatkozóan (az idő függvényében egyenletesen vál
tozik a sebesség).

• Hipotéziséből matematikai úton olyan összefüg
géseket vezetett le, amelyek kísérletileg ellenőrizhe
tők (s/í2 = állandó).

• Végül kísérleti úton ellenőrizte az elméleti kö
vetkeztetéseket.

Azonban a felfedezés ténylegesen nem így történt 
[31, hanem a vízszintes hajítás vizsgálatával, ahol felté
telezte a pálya parabola alakját, amelyet kísérletileg 
jónak talált (közelítőleg). És tudta, hiszen a parabolát 
már az ókor óta ismerték, hogy ez csak úgy lehetsé
ges, ha a függőleges mozgás (a szabadesés) során 
megtett út az idő négyzetével arányos. Arra, hogy a 
négyzetes időfüggés a sebesség lineáris időfüggésé-
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bői a fenti módon származtatható, csak jóval később 
jött rá. De könyvének harmadik fejezetében így írta le 
és csak a következő, negyedik fejezetben foglalkozott 
a vízszintes és ferde hajításokkal.

Carl Hempel [1] az indukció problémáját vizsgálja. 
Szerinte a tudományos hipotézisek és elméletek nem 
következnek mechanikusan a megfigyelt tényekből. „A 
kreatív képzelőerő működtetése révén találják ki őket.” 
Friederich Kekulé (1829-1896) példáját említi, ahogyan 
a benzol gyűrűs szerkezete „megjelent” előtte. A nagy 
tudományos előrelépéseket szerencsés ötletekkel, in
tuícióval érik el, és egyetlen olyan szabály sem adható 
meg, ami hasonló helyzetekben ismételten sikert bizto
sít. Kari Popper szerint ezek sejtések, amelyekből olyan 
következtetéseket vezetnek le, amelyek azután megfi
gyelés útján vagy kísérletileg vizsgálhatók, azaz ellen
őrizhetők az elmélet előrejelzései [4],

Popper továbbá rámutatott arra, hogy a tudomány 
nem megfigyelésekkel, hanem problémákkal kezdő
dik. A problémák általában akkor támadnak, amikor 
sejtéseinkben, előzetes várakozásainkban csalatko
zunk, elméletünk ellentmondáshoz vezet, megfigyelé
seink nem a várt eredményt adják stb. „A probléma 
sarkall bennünket tanulásra, tudásszerzésre, kísérlete
zésre és megfigyelésre.” Ezen gondolatok oktatásban 
betöltött szerepe minden tanár számára ismerősen 
cseng, tanítványaikat is új, érdekes problémák felve
tésével szokták motiválni egy-egy új anyagrész feldol
gozásának kezdetén. Minden új elmélet új problémá
kat vet fel, és éppen e problémák megoldásán keresz
tül járul hozzá a tudományos tudás gyarapodásához. 
Popper rámutatott a kritikai megközelítés fontosságá
ra, így is különbséget téve a racionális tudomány és a 
babona (áltudomány) közt. A kritikai megközelítés 
napjaink természettudományos oktatásának is egyik 
igen fontos feladata, hiszen a gyerekek a legkülönfé
lébb módon kerülnek kapcsolatba áltudományos el
méletekkel.

Felvetődik a kérdés, mitől függ, hogy egy elmélet 
jobb-e, mint a riválisa. A választ Popper a követke
zőkben találta meg: a jobb elmélet pontosabb állításo
kat tesz, több tényt vesz figyelembe és magyaráz meg, 
részletesebben írja vagy magyarázza a tényeket, kiáll 
olyan próbákat, amelyeket a másik nem, új kísérleti 
ellenőrzéseket javasol, egyesít vagy összekapcsol 
különféle, addig egymástól függetlennek tekintett 
problémákat. A tudás gyarapodásának feltételeit a 
következőkben látta: az új elméletnek az addig kap
csolatba nem hozott dolgok vagy tények kapcsolatára 
vonatkozóan új és átütő elgondolásból kell kiindul
nia, olyan eseményeket kell előre jeleznie, amelyeket 
addig még nem figyeltek meg, és végül, de nem utol
só sorban ki kell állnia néhány szigorú ellenőrzést.

Elképzelései szerint az adott korban létrejött elmé
letek közül a körülmények (társadalmi, ideológiai) a 
legmegfelelőbbet jelölik ki, fogadják el tudományos
nak, hasonlóan a biológiai szelekcióhoz. Ő a tudomá
nyos elméletek egymás utáni megjelenését majd elfo
gadását mintegy evolúciós folyamathéni jelenítette 
meg az 1930-as években.

Willard Quine [1] szerint minden elmélet empiriku
san aluldeterminált, ami alatt azt értette, hogy megle
pően kevés empirikus tapasztalat támaszt alá nagyon 
sok elméletet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megfi
gyelés, mint fogalom, belső feszültségekkel terhelt, 
mert nem létezik önmagában, nem szakítható el a 
megfigyelő előzetes elképzeléseitől, fogalomrendsze
rétől, beállítódásaitól. Polányi Mihály mutatott rá, 
hogy mennyire fontos a megismerő személyes részvé
tele minden megismerési aktusban [51.

Fehér Márta 1977-es tanulmányában rámutatott 
arra, hogy a természettudományos igényű megisme
rés először az ókori görög filozófusoknál merül fel, 
sőt a törvények matematikai megragadhatóságának 
gondolata is tőlük származik [6], A görögök elméletei 
ugyan nem mondtak ellent a hétköznapi tapasztala
taiknak, de az ókorban nem beszélhetünk a kísérlete
zés, mint megismerési módszer használatáról. Ez a 
megismerési módszer csak a 17. század elején, Galilei 
munkásságát követően vált széles körűen elfogadottá. 
Ekkor, az empirizmus születésének időszakában fo
galmazódott meg, hogy az ismeretek csak a tapaszta
lat útján nyerhetők, a természet minden elmélettől 
mentes megfigyelésével.

Fehér Márta feltette a kérdést: „A valódi tudás meg
szerzése érdekében pedig a tudós feladata pusztán 
az, hogy elfogulatlanul, filozófiai előítéletektől mente
sen figyeljen a természet szavára?”

Azonban a természet nem kezd el magától „mesél
ni”. A természethez kérdést kell intézni, amely a meg
figyelések, a kísérletek megtervezésében nyilvánul 
meg. Ugyanakkor már a legegyszerűbb kérdés is elő
feltevéseken alapul, bizonyos ismeretháttér alapján 
fogalmazódik meg. Előzetes várakozások vannak a 
lejátszódó jelenségekkel kapcsolatban.

Az általánosítások csak a jelenségek bizonyos ta
pasztalati összefüggéseinek megállapításához, mate
matikai leírásához elégségesek, de a lényeget nem 
lehet ilyen módon elérni. Például a kinetikus gázel
mélet és a statisztikus fizika semmiképpen nem jöhe
tett volna létre a tapasztalatok általánosításából, hi
szen az atomok, molekulák kicsiny méretüknél fogva 
nem tartoznak a tapasztalat körébe. Ráadásul a gázok 
egyes tulajdonságai, például térfogatuk változása a 
folytonos anyagképpel is magyarázható.

A természettudományos oktatás megújítására való 
törekvés filozófiai alapjait sokan a Thomas S. Kuhn [7] 
nevével fémjelzett konstruktivista megközelítésmód
ban látják. Kuhn nézeteinek alapját a tudományos 
fejlődés általa megkülönböztetett két típusa alkotja, a 
normál és a forradalmi periódus. (E tudományos 
folyamatoknak megfelelő, a gyermeki megismerésben 
jelentkező radikális gondolkodásmód átalakulásra a 
didaktikában a fogalmi váltás kifejezést használják.) 
A tudományos fejlődés normál szakasza gyakorlatilag 
kumulatívnak tekinthető. A forradalmi szakaszok el
lenben olyan epizódok, amelyek rálátást nyújtanak a 
tudományos megismerés egy központi összetevőjére. 
Ide tartoznak az olyan felfedezések, amelyek nem 
illeszthetők be a korábban használt fogalmi keretbe.
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Egy ilyen felfedezéshez meg kell változtatni azt a mó
dot, ahogyan a természeti jelenségeket leírják, vagy 
ahogy erről gondolkodnak.

A forradalmi változásokat Kuhn a következőképp 
jellemzi: holisztikusak, vagyis nem hajthatók végre 
részletekben, lépésről lépésre, továbbá „megváltozik 
az a mód, ahogy a szavakat és kifejezéseket hozzá
kapcsoljuk a természethez, ahogy meghatározzuk a 
referenciát”, és végül a hasonlóságok régi mintázatát 
el kell vetni, és azt újjal helyettesíteni.

A napjainkban oly divatos paradigma kifejezést is 
Kuhn vezette be. Erről a következőképpen írt: „A csil
lagászat, a fizika, a kémia vagy a biológia gyakorlata 
általában mégsem vált ki alaptételekig menő vitákat, 
míg például a pszichológusok vagy a szociológusok 
körében manapság szinte járványszerűek az ilyen 
viták. E különbség okát keresve jutottam el azoknak a 
tényezőknek a felismeréséhez, amelyeket azóta a 
tudományos kutatás paradigmáinak nevezek. Ezeken 
olyan, általánosan elismert tudományos eredménye
ket értek, amelyek egy bizonyos időszakban a tudo
mányos kutatók közössége számára problémáik és 
problémamegoldásaik modelljeként szolgálnak."

Lakatos Imre szerint egy régi elmélet módszeres 
megcáfolása után az új elmélet nem csak új tényeket 
„jósol meg”, hanem folytatása a réginek [8]. Nem le
het egymást váltó elméletekről beszélni. Erre példák a 
Newton-féle mechanika, speciális relativitáselmélet, 
általános relativitáselmélet. Lakatos úgy gondolja, 
hogy ezek egymást tartalmazó elméletsorok, amelyek 
kicsit hasonlatosak az orosz matrjoska babákhoz.

Lakatos Imre nem is csak elméletekről beszélt, ha
nem kutatási programokról. Ezek elméletek rendsze
rei és sajátos belső szerkezettel rendelkeznek. Minden 
kutatási programnak van egy „kemény magja”, amely 
nem változik, mert ha megváltozna, azzal maga a ku
tatási program alakulna át. Például a newtoni mozgás
felfogást kutatási programként tekintve a Newton I. II.
III. és a gravitációs erőtörvénye alkotja a kemény ma
got. A kemény mag körül épül ki a „rugalmas védő
övezet”. A kutatások itt folynak, a kutatási programon 
belül felvetődő kérdéseket válaszoljuk meg, többek 
között megszüntetve a felmerülő anomáliákat. Ano
máliák akkor keletkeznek, amikor a kemény mag 
alapján megfogalmazott előrejelzéseket nem igazolja 
a tapasztalat. Ilyen volt például az Uránusz bolygó 
helyének Newton-törvények alapján történő kiszámí
tása, aminek eredményei nem egyeztek meg a méré
sekkel. Az Uránusszal kapcsolatos anomáliát a Neptu
nusz bolygó hatása okozza, így az anomália valójában 
nem a Newton-törvények cáfolatát, hanem éppen 
hogy a megerősítésüket szolgálta. A Newton-törvé
nyek alapján a Halley-üstökös visszatérését is nagyon 
pontosan meg lehetett jósolni. A „rugalmas védőöve- 
zet”-ben folyó kutatásoknak ezt a jellegzetességét 
nevezte Lakatos heurisztikus erőnek.

Az egymást követő kutatási programokat heuriszti
kus erejük szerint kell megítélni „mennyi új tényt pro
dukált, mekkora magyarázó kapacitást teremtett a 
növekedése során felmerülő cáfolatokra”.

Sokak számára megdöbbentőek Paul Feyerabend 
[1] gondolatai és a posztmodern kifejezés alatt sokan 
az általa írt elképzeléseket értik, amely azonban ha
sonló leegyszerűsítés, mint azt bevezetőnkben a ta
nárképzéssel kapcsolatban tettük. Feyerabend fő gon
dolatait összefoglalva mintegy felrótta a tudomány
nak, hogy minden „hagyományos elméletet” kiszorí
tott, például a gyógynövények alkalmazását, az aku
punktúrát stb. Véleménye szerint „manapság a tudo
mány a demokrácia alapszövete, éppúgy, ahogy ko
rábban a társadalom alapszövete az egyház volt”. 
Megkérdőjelezte, hogy szükséges-e az iskolában kö
telezően tanulni a tudományos tárgyakat, nem lehet
ne-e ezek helyett mágiát vagy asztrológiát tanulni, 
vagy legendákat megismerni? Meglehetősen szkepti
kus álláspontot képviselt a szakértői véleményekkel 
kapcsolatban is, mondván, sok esetben különböző 
eredményekre jutnak alapvető elvi és gyakorlati kér
désekben egyaránt. A szakértői vélemények proble
matikus voltára Feyerabend példaként említette az 
atomiparral kapcsolatos biztonsági kérdések megíté
lését, a különböző rovarirtók, az aerosolos sprayk 
hatását, az oktatási módszerek eredményességét. A 
vélemények egyeztetése, majd az egységes álláspont 
kialakítása rendszerint politikai döntés eredménye, a 
hivatalostól eltérő vélemények képviselői pedig a 
legtöbbször háttérbe szorulnak. Sok esetben tekin
télyelv alapján fogadnak el egy-egy véleményt. Feyer
abend rámutatott arra is, hogy a tudományt nem egy 
esetben szakmán kívüliek és olyan tudósok vitték 
előre, akik a hagyományostól eltérő háttérrel rendel
keztek.

Sajnos a tudományt, különösen a magyar iskolák
ban, sokan úgy tanítják, mint „dogmák gyűjtemé
nyét”, nem pedig úgy, mint egy fejlődő, változó, az 
újdonságokra választ kereső, nyitott rendszert. He
lyette a megismerés, a problémamegoldás módszer
tanára kellene hangsúlyt fektetni, amelyhez termé
szetesen felhasználjuk a már tudományosan elfoga
dott ismereteket. Cikkünk második részében néhány 
újszerű oktatási módszert mutatunk be, amelyekkel 
ez a hiányosság orvosolható.

Barry Barnes és David Bloor [1] írásaikban rendkí
vül eredeti példával mutatták meg Joseph Priestley 
(1733-1804) és Antonie Laurent Lavoisier (1743- 
1794) példáját felhasználva (az oxigén felfedezése), 
hogy azonos kísérleti tényeket miként lehet teljesen 
más elmélet alapján magyarázni. Felhívták a figyelmet 
arra, hogy ami egy bizonyos kontextusban bizonyí
tékként szolgál egy adott nézet mellett, az egy másfaj
ta kontextusból nézve esetleg egy egészen más állítás 
bizonyítékának minősül. A különböző elméletek 
alapján dolgozó tudósok egészen másként értelmez
hetnek azonos tényeket, eltérő következtetéseket von
hatnak le. Minden tény előfeltevések összefüggésébe 
van ágyazva.

Polányi Mihály ezt úgy fogalmazta meg, hogy a 
természetben lévő dolgok nem „viselnek” magukon 
bizonyíték feliratot. Ezek csak annyiban bizonyítékok, 
amennyiben a megfigyelő annak fogadja el őket [51.
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Az oktatás számára ez azt jelenti, hogy egy-egy új 
téma feldolgozása előtt feltétlenül fontos megtudni azt, 
hogy a gyerekek miként vélekednek azzal kapcsolat
ban. Például a mozgások esetében valószínűleg az 
arisztotelészi gondolkodás elemeinek meglétére szá
míthatunk. A tanórán bemutatott, vagy a sajátmaguk 
által elvégzett kísérleteket ebben az elméleti keretben 
fogják értelmezni. A tanárra vár az a nem könnyű fel
adat, hogy a newtoni fizika szélesebb magyarázó ere
jének belátására késztesse tanítványait [91.

Irodalom
1. B. Bames, D. Bloor, R. Boyd, R. Camap, P. K. Feyerabend, C. J. Hem- 

pel, T. S. Kuhn, K. R. Popper, V. O. Quine, H. Reichenbach, Laki 
János (szerk.): Tudományfilozófia. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON!

14. Ha leöntöm hideg vízzel, felforr...

Ha a fizikaórán megkérdezzük, hány fokon forr a víz, 
még a bukásra álló diák is hibátlanul mondja: „A víz 
100 Celsius-fokon forr.” Azt azonban, hogy a mondat 
végére nem pontot, hanem vesszőt kell tenni és foly
tatni, csak kevesen tudják. Ha bemutatjuk vagy elvé
geztetjük a következő kísérletet, akkor minden diákunk 
tudni fogja: a víz forrásának hőmérséklete nyomásfüg
gő. Erre a tapasztalatra építve könnyen megtaníthatjuk 
a halmazállapot-változások nyomásfüggőségét. 

Eszközök:
1. mikrohullámú sütő,
2. üvegedény, fémkupakkal,
3- tálca,
4. mérőkancsó,
5. edényfogó kesztyű.

Töltsük meg kétharmadáig vízzel az üvegedényt, és 
melegítsük forrásig mikrohullámú sütőben. Amikor már 
forr a víz, akkor nyissuk ki a mikro ajtaját és edényfogó 
kesztyűben gyorsan csavarjuk rá a kupakot. Helyezzük 
a tálcára az üvegedényt, és figyeljük meg, hogy egy 
darabig még forr a víz. Ezután óvatosan öntsünk a ku-
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Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

pakra egy kis vizet. Rövidesen ismét forrni kezd a víz 
(1. ábra). Ha ismét abbamarad a forrás, csak annyi 
tennivalónk van, hogy megint egy kis vizet öntünk a 
kupakra. Tehetjük ezt körülbelül 50 °C-ig.

A jelenség magyarázata egyszerű. A lezáráskor az 
üvegedényben víz és fölötte túltelített vízgőz találha
tó. Ha hideg vízzel leöntjük, akkor a kupakra és az 
edény falára lecsapódik a vízgőz, ennek hatására az 
üvegben csökken a nyomás, a víz forrásba jön. Forral
ni addig tudjuk, amíg az edényben kisebb nyomást 
tudunk elérni, mint az adott hőmérsékleten a forrás
ponthoz tartozó gőznyomás (2. ábra). A kísérlet be
mutatásakor ugratni szoktam a közönséget. A kezem
be fogom az üvegedényt, majd leöntöm a hideg víz
zel, és láthatják amint a kezemben forr a víz. Ezt csak 
parafenomén bírhatja ki -  vagy tényleg csökkent a víz 
forráspontja!

Ha a víz már nem forralható, akkor egy másik érde
kes jelenséget mutathatunk be. Rázzuk meg a vizet és 
hallgassuk meg a hangját. Hasonlítsuk össze a csak 
egyszerűen lezárt edényben lévő víz hangjával, a kü-

2. ábra. A víz forráspontjának hőmérséklet-nyomás diagramja.
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lönbség mindenkinek fel fog tűnni. Még meglepőbb, 
ha az edény tetejére ököllel rácsapunk úgy, hogy az 
edényt a másik kezünkben tartjuk, és az elmozdulhat. 
A lefelé meginduló edényben valószínűtlenül nagyot 
fog kattanni a víz, mintha kövek lennének benne. 
Többször ismételve az ütögetést előfordulhat, hogy az 
üveg eltörik. Ha tudatosan nagyot ütünk az üvegre, 
akár az első ütésre is eltörhet az edény.

A jelenség magyarázata nem túl bonyolult. Az 
edényben alacsony a nyomás; amikor rásuhintunk, 
akkor az edény hirtelen megindul, a benne lévő víz 
jelentős gyorsulásra kényszerül, ami nyomásváltozás
sal jár. Azokon a helyeken, ahol nyomáscsökkenés 
alakul ki, a víz felforr és buborékok keletkeznek, majd

V ÉL EM ÉN Y EK

AZ ENTROPIAPROBLEMA ES 
KÖZLÉSI GYAKORLATA

A Fizikai Szemle 2012. július-augusztusi és szeptem
beri számának Vélemény rovatában jelent meg Oláh 
Károly A z entrópiaprobléma című két részes1 írása.

Tagadhatatlan, hogy az entrópia didaktikailag 
nehéz fogalom. Nem irigylésre méltók például azok a 
vegyész hallgatók, akiknek a termodinamika minden
napi kenyerük kell legyen, ugyanakkor az integráló 
osztó fogalmával nincsenek tisztában. Oláh Károly 
írásában összekeverednek a dolgok. Elegyednek a 
megértéshez komoly erőfeszítést igénylő kérdések a 
triviálisakkal. Például hosszasan elidőzik azon a prob
lémán, hogy az entrópia (mint dimenziós mennyiség) 
értéke függ a hőmérsékleti skála (egy kapcsolódó 
mértékegység) megválasztásától!

Ennél nagyobb baj, hogy elkeni a különbséget a di
daktikai nehézségek és a koncepcionális problémák 
között. Ráadásul hibás állítások bukkannak fel: „Max
well ismerte fel, hogy azok (tudniillik a gázok moleku
láinak) sebessége, kinetikus energiája nem mind 
ugyanakkora, és nem is teljesen rendezetlen, hanem 
szabályos, exponenciális eloszlású.” A sebességé, vagy 
a kinetikus energiáé? (Egyik sem.) A szerző diagonáli- 
san átszalad a Boltzmann-féle kinetikus elméleten, köz
ben számos pontatlanságot, hibát követ el. Az xt m e n 
nyiségeket először mint „additív mennyiséget” definiál
ja, majd kiderül, hogy egy eloszlást jelölnek. Félreértés 
a részletes egyensúly elvét Diracnak tulajdonítani, aki 
felhasználta azt. Még egy idézet: „amikor egyensúly áll 
be, az energiaeloszlás logaritmusjellegűvé alakul”.
1 Kertész János hozzászólását az első rész ismeretében, a második 
rész nyomdába kerülése után juttatta el a szerkesztőségnek.

nyomásnövekedés hatására a buborékok összeomla
nak és ez egy lökéshullámot indít el a vízben. Ennek 
hangját hallhatjuk, mint egy koppanást, és ez töri, tör
heti össze edényünket. Pontosabban mindig az edény 
alja fog leszakadni, hiszen itt lesz a buborék összeom
lása keltette hullám hatása a legnagyobb. Az edény
ben speciális módon kavitációt állítottunk elő.

Ajánlott oldalak
http://web.mit.edu/hml/ncfmf/l6CAV.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Cavitation
http://www. kfki .hu/fszemle/archívum/ fsz0503/hartlein0503. html 
http://www.engineeringtoolbox.com/boiling-point-water-d_926.html 
http://www-jmg.ch.cam.ac.uk/tools/magnus/boil.html 
http://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/boil.html

AZ ENTRÓPIAPROBLÉMA ÉS A FIZIKAI SZEMLE 
KÖZLÉSI GYAKORLATA

Nem szándékom részleteiben elemezni a cikket. A 
hibáktól eltekintve, talán az a triviális üzenete, hogy 
az entrópiafogalom igazi megértéséhez a kinetikus 
elméleten (és hozzáteszem: a statisztikus fizikán) ke
resztül vezet az út. Ezt ma minden harmadéves fizikus 
hallgató így gondolja.

A számos nyilvánvaló hiba, a szerkesztetlenség arra 
vall, hogy a cikk elemi szakmai szűrőn sem ment ke
resztül. Felmerül a kérdés, hogy mi volt a szerkesztő
ség célja ezzel a közleménnyel? Erős a gyanúm, hogy 
a helykitöltésen kívül nem marad érv. Ez viszont rop
pant veszélyes. Ne felejtsük el, hogy a Fizikai Szemle 
jelentős mértékben a fizikatanárok lapja. Egy ilyen 
cikk félreinformál, elbizonytalanít. Mi lesz, ha áltudó
sok akarják „véleményüket” a Fizikai Szemlében kö
zölni?!

írásommal nem Oláh Károlyt támadom, aki informá
cióim szerint tiszteletben álló kolléga. Arra kívántam rá
mutatni, hogy a Fizikai Szemle Vélemény rovatának 
közlési gyakorlata rossz és sürgős változtatásra szorul.

Kertész János 
egyetemi tanár, BME

A Vélemények rovat lábjegyzeteként mindig megjele
nik az alábbi szöveg: „A szerkesztőbizottság állásfog
lalása alapján »a Fizikai Szemle feladatául vállalja el, 
hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika oktatására 
vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondola
tokat tartalmaznak és építő szándékúak, függetlenül 
attól, hogy egyeznek-e a lap szerkesztőinek nézeté
vel, vagy sem«. Ennek szellemében várjuk továbbra is 
olvasóink, várjuk a magyar fizikusok leveleit.”
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Kertész Jánostól kapott fenti levél vitára ösztönöz 
az entrópiafogalommal kapcsolatban kifejtettek mel
lett a Vélemény rovat kiválasztási gyakorlatáról is. 
Érintettként ehhez egyelőre csupán néhány mondatot 
teszünk hozzá:

Az entrópia-kézirat beküldője és a szakmai lektor 
között februártól májusig folyt a vita és nem alakult ki 
egyetértés. A bíráló szerint: a szerző jelentősen újra
írta a kéziratát az előző bírálat fontos javaslatait, 
észrevételeit beépítette és elfogadta. Azonban az új 
kéziratban ezáltal újabb kérdések kerülnek inkább a

H Í R E K - E S E M É N Y E K

FIZIKAI NOBEL-DÍJ 2012
Megosztva, a francia Serge 
Haroche-пак és az amerikai 
David J. Winelandnek ítél
ték oda az idei fizikai Nobel- 
díjat -  jelentették be a Svéd 
Királyi Tudományos Akadé
mián Stockholmban. Az in
doklás szerint a két tudós 
azzal, hogy az egyedi kvan
tumrészecskék közvetlen 
megfigyelhetőségét tönkreté
telük nélkül demonstrálta, új 
fejezetet nyitott a kvantumfi
zikai kísérletek terén.

A fény, illetve az anyag különálló részecskéire a 
klasszikus fizika törvényei helyett a kvantummechani
ka szabályai érvényesek. „A két fizikusnak nagy sze
repe van abban, hogy egyre pontosabb képet alkot
hatunk a kvantummechanika törvényszerűségeinek 
engedelmeskedő egyedi objektumok viselkedéséről” 
-  mondta az mta.hu-nak Domokos Péter, az MTA dok
tora, az Akadémia Lendület programjának egyik tava
lyi nyertese. Mint fogalmazott, a kutatók korábban 
mindig csak egy sokaságot, például gázban, folyadék
ban vagy szilárdtestben található atomokat vizsgálhat
tak. Ezekben az esetekben azonban a kvantumjelen
ségek nem figyelhetők meg, így a tudósoknak csak 
közvetett bizonyítékaik voltak rájuk.

A 68 éves Serge Haroche, a Collége de France pro
fesszora, valamint a szintén 68 esztendős David J. 
Wineland, az amerikai Országos Szabványügyi és Tech
nológiai Intézet (NIST) fizikusa által évtizedek alatt 
kifejlesztett módszereknek, technikai és elméleti meg
oldásoknak köszönhetően azonban immár közvetlen 
tapasztalatokat is szerezhetnek a kutatók. „A fény és 
anyag közötti kölcsönhatást a létező legelemibb rend
szeren, egyetlen atom vagy ion és egyetlen foton össze-

fókuszba, ezért további átalakításokat javaslok. Meg
jegyzem, hogy az új változat véleményem szerint ha
tározottan jobb, elkerüli az előző verzió kapcsán em
lített főbb problematikus kérdéseket.

A szerkesztő felelőssége, hogy ezen a ponton meg
jelentette a kéziratot.

Ami az áltudósokat illeti, azok bizony szinte havonta 
kísérelnek meg kéziratokat elhelyezni a Fizikai Szem
lében. Talán a legközelebbi április elsején érdemes 
lenne szemelvényeket megjelentetni az archívumból.

Szerkesztők

csatolásán keresztül ragadták 
meg. Ezen a mikroszkopikus 
skálán a fény és anyag köl
csönhatása a makroszkopikus 
világban tapasztaltaktól lé
nyegesen eltérő jelenségeket 
mutat” -  magyarázta Domo
kos Péter. A francia és az 
amerikai tudós eredményeiről 
szólva kiemelte: az ő kísérle
teik vezettek el ahhoz, hogy 
egy „zajos” halmazból ki
emelve egyetlen kvantumos 
objektumot tudjanak tárolni 

és manipulálni a tudósok. Az elemi objektumokból az
után egyre nagyobb, de még a kvantummechanika tör
vényeinek engedelmeskedő rendszereket lehet építeni. 
A klasszikus világban megszokottól eltérő működésük
nek köszönhetően ezekkel a „gépekkel” eddig megold
hatatlan feladatokat lehet elvégezni.

„Ilyen generikus példa a kvantumszámítógép, ame
lyen a klasszikus számítógéppel elvégezhetetlen mű
veletekre is léteznek algoritmusok” -  mondta Domo
kos Péter, aki személyesen is jól ismeri Serge Ha- 
roche-t, hiszen 1994 és 1998 között doktori témaveze
tője volt a párizsi Ecole Normale Superieure-ön. A 
fiatal magyar fizikus kapcsolata azóta sem szakadt 
meg az immár Nobel-díjas tudóssal. „Az általam veze
tett "Kvantummérés Lendület csoportban« kicsit más 
rendszereken, de hasonló filozófia alapján dolgo
zunk: mi is rezonátorba zárt fotonokat vizsgálunk, 
csak nem a mikrohullámú, hanem az optikai hullám
hossztartományban. Munkánk során az Európai Unió 
hetedik keretprogramján belül, a -Circuit and Cavity 
Quantum Electrodynamics« című projektben együtt
működünk Serge Haroche laboratóriumával is.”
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egy érdeklődő alsóbb éves egyetemista is érdeklődés
sel és sikeresen olvashatja őket. Ugyancsak haszonnal 
olvashatják e cikkeket az őket tanító oktatók, vala
mint a középiskolás tanárok is, akik ismereteik, szem
léletük, az órákon használható hasonlataik bővülését 
várhatják az ilyen jellegű publikációktól.

Úgy gondolom, hogy nálunk is sok egyetemen 
oktató vagy kutató kollégának (többet is ismerek) van 
olyan (részben vagy egészében kidolgozott) anyaga, 
ami jobban, vagy a megszokott tárgyaláshoz képest 
másképpen, élvezetesebben, érthetőbben mutatja be 
a fizika egyes témaköreit, és nagyon jó lenne, ha ez 
az anyag közkinccsé válna, megjelenne a Szemlében.

Ezek a „milyen érdekes” és a „hogyan tanítsuk” 
jellegű cikkek népszerűek lehetnének nem csak a 
kollégák, hanem az egyetemeken tanuló hallgatók 
számára is, közvetve pedig hasznosak lennének az 
általános, illetve a középiskolai oktatásban.

Az immár hét éve töretlen sikerrel folyó Atomoktól 
a csillagokig előadássorozat alatt szerzett tapasztala

H Í R E K - E S E M É N Y E K

CSORBA OTTÓ, 1954-2012
Az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszéke mély fájda
lommal tudatja, hogy Csorba Ottó mérnök-oktató 2012. 
október 28-án, 58 éves korában váratlanul elhunyt.

Csorba Ottó a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán 
szerzett mérnöki diplomát. 1982-ben jött az Atomfizi
kai Tanszékre, ahol hat nap híján harminc évet töltött. 
Megbízható, csendes természete és jelentős szakmai 
tapasztalata révén alapvető tagja volt a Neutronfizikai 
Csoportnak; szerepe a hiányában válik igazán nyil
vánvalóvá.

taim alapján bátran állíthatom, hogy nagyon sok 
egyetemi és kutatóintézeti kolléga pontosan tudja, 
hogyan lehet érdekes, középiskolások és tanáraik 
számára is élvezetes módon feldolgozni a fizika ak
tuális kérdéseit, e témákról közérthető előadást tartani 
vagy hasonló cikket írni.

Összefoglalva, úgy gondolom, határozott váltásra 
van szükség a Fizikai Szemle profilját illetően.

Én az AJP profilját látom követendőnek. Ez egyben 
a Szemle szélesebb körű olvasottságát, közönségsike
rét is elhozhatja. Talán így a Szemlé ben közölt írások 
szerzői is nagyobb elismerést kapnának.

Arra biztatnám a fizikus és tanári közösséget, hogy 
egyetemi, vagy már középiskolai szinten is érthető, ér
dekes cikkeket írjanak. És biztatnám az egyetemi hallga
tókat is, hogy TDK-dolgozatuk vagy diplomamunkájuk 
alapján, a témavezető segítségével ők is írjanak a Szem
lébe. Meg fogják látni, hogy micsoda élmény, milyen 
öröm egy saját megjelent cikket kézbe venni és évfo
lyamtársaiknak megmutatni, tanórákon felhasználni.

A fizikushallgatók mellett a környezettanár és kör
nyezettudós hallgatók képzésében volt jelentős szere
pe. Laboratóriumi gyakorlatokat tartott és szakdolgo
zati témákat vezetett. Részt vett a fizikus szak népsze
rűsítésében (Kutatók Éjszakája, Fizikus Tanösvény).

Volt közvetlen kollégája, Pongrácz Csaba így em
lékszik rá: „Maga volt az abszolút megbízhatóság, a 
nyugalom és béke kisugárzója, a lelkét is adta munká
jához, emberi kapcsolatához, a szívét is, amely várat
lanul megszűnt dobogni.”

A MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE
Az MNT 2012. november 29-én megtartotta 2012. évi 
Ünnepi Közgyűlését Pakson az Erzsébet Nagyszálló
ban. A Közgyűlést a kétnapos Nukleáris Technikai 
Szimpózium első napjának délutánján rendezték meg.

A Közgyűlésen Szatmáry Zoltán professzort, az 
MNT alapító elnökét tiszteletbeli elnökké választották, 
továbbá kiosztották a Társaság által alapított díjakat.

Az MNT Szilárd Leó Díját Veres Árpád, az Izotópku
tató Intézet nyugalmazott igazgatója kapta. Az Olasz

Nagykövetséggel közösen alapított Fermi Fiatal Kutatói 
Díjat Papp Gergely, a Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem, valamint a svéd Chalmers Egye
tem doktorandusza nyerte el. Az Öveges József Díjat 
Bartos-Elekes István, a nagyváradi líceum nyugalmazott 
fizikatanára, a Simonyi Károly emlékplakettet pedig 
Dunai Dániel, a Wigner Kutatóközpont fiatal munka
társa vehette át. A díjazottak érdekes, nagy sikerű elő
adásokban mutatták be tevékenységüket.

Karácsony előtt jó fejben tartani! Az Akadémiai Kiadó Társulatunk tagjainak változat
lanul 33% kedvezményt ad kiadványaira. Csak a társulati tagság érvényességét ellenőrzik.
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F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

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

LXII. évfolyam 12. szám 2012. december

JANOSSY LAJOS HAZATERESE Jánossy Natália 
filmrendező

Jánossy Lajos 1912-ben született Budapesten. Édesap
ja Jánosi Imre csillagász volt, aki a kiskartali csillag- 
vizsgálóban, majd a Földrengési Számolóintézetben 
dolgozott. A Jánosi nevet (különböző írásmódokkal) 
az 1850-es években vette fel a görög eredetű, a száj- 
hagyomány szerint Kréta szigeti kereskedőktől szár
mazó család. A felmenők jellemzően kereskedők, hi
vatalnokok, orvosok, papok voltak; női ágon a rokon
sághoz tartozott Irinyi János, a híres vegyész is. Já
nossy Lajos édesanyja, Bortstieber Gertrúd, Pozsony

1. ábra. Jánossy Lajos szülei

környéki zsidó családból származott; Vágújhelyen 
született, de számos rokona élt Bécsben (1. ábra'). 
Gertrúd a budapesti egyetemen matematikát és fizikát 
hallgatott, később közgazdaságtannal is foglalkozott. 
Fiai -  Lajos, illetve öccse, a közgazdász Ferenc- mun
kásságát mindvégig figyelemmel kísérte, szakmai 
problémáikat gyakran meg is vitatta velük.

Jánosy Imre fiatalon, 36 éves korában meghalt. 
Özvegye a gyerekekkel Bécsbe költözött nővéréhez. 
Valójában Lukács Györgyöt követte, akinek a Tanács- 
köztársaságban betöltött szerepe miatt menekülnie 
kellett Magyarországról. Hamarosan összeházasodtak. 
1931-ben Berlinbe költöztek, ahonnan Hitler hatalom
ra jutásakor Lukácsnak ismét menekülnie kellett. Fele
sége a két kisebbik gyerekkel Lukács után utazott 
Moszkvába, Lajcsót azonban Berlinben hagyták, hogy 
befejezze egyetemi tanulmányait (2. ábra).

2. ábra. Későbbi feleségével, Leonie-val megismerkedésük idején.
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fesszori állásának betöltésére. 
Dublinban olyan tudósokkal 
került személyes kapcsolatba, 
mint Walter Heitler (a kvan
tumkémia egyik megalapozó
ja), valamint korábbi tanító- 
mesterével, Schrödingerrel.

Jánossy írországi tartózko
dása nem nyúlt hosszúra. Bár 
a körülményekre nem lehe
tett panasza, nem látott igazi 
perspektívát az ottani kutató
munkában. Édesanyja levelé
ből tudjuk, hogy felmerült 
egy zürichi állás lehetősége, 
ez azonban valószínűleg nem 
volt komoly. Annál komo
lyabb volt a magyar kormány 

hívása a hazatérésre, aminek 1950 augusztusában 
eleget is tett. Elhatározásában szerepet játszhatott, 
hogy családja, amelytől még 1933-ban elszakadt, a 
háború után hazatért Magyarországra. Feltehetőleg 
ugyanilyen fontos volt a részvétel lehetősége egy új 
fizikai kutatóintézet létrehozásában, amit kihívásnak 
tekintett.

Manapság semmi különös nincs abban, ha egy ku
tató élete egy pontján úgy határoz, hogy Nyugat- 
Európából vagy az Egyesült Államokból visszatér, 
mondjuk, kelet-európai szülőföldjére. A hidegháború 
csúcspontján azonban Jánossy döntése komoly meg
rökönyödést váltott ki. Kollégája és barátja, Brian 
McCusker levelében így számolt be az eseményekről: 
„A távozásod elég nagy port kavart az ír újságokban 
(és néhány angolban is). Ha ez megnyugtat, úgy tű
nik, a komolyabb lapok nem vettek rólad tudomást. 
Szerencsére én nem találkoztam egyetlen riporterrel 
sem, Manchesterben épp elkerültem őket, és mire 
visszaértem Dublinba, már nem voltak itt. Mellesleg 
hallottad, hogy Infeld visszatért Lengyelországba?”

4. ábra. Jánossy Lajos és Jean-Pierre Vigier francia fizikus vitatkozik. Leopold Infeld (középen, há
tul) hallgatja őket. A felvétel 1958-ban készült Lipcsében.

Ekkoriban jobb helyet, mint Berlin aligha lehetett 
volna találni a fizika iránt szenvedélyesen érdeklődő 
fiatalembernek. Tanárai között volt Walter Nernst, 
Max von Laue és -  aki a legnagyobb hatást gyakorol
ta Jánossyra -  Erwin Schrödinger. Berlinben, az egye
temi évei alatt ismerkedett meg későbbi feleségével, 
Leonie Kahnn'A. Az egyetem elvégzése után Werner 
Kolhörsternél kezdte kutatómunkáját a kozmikus su
gárzás területén.

Németországból az egyre elviselhetetlenebb légkör 
elől 1937-ben Londonba távozott, ahol Patrick Black
ett, a későbbi Nobel-díjas fizikus laboratóriumában 
kapott állást. Amikor 1938-ban Blackettet kinevezték 
a Manchesteri Egyetem tanszékvezetőjének, magával 
vitte többek között Jánossyt is. Az itt létesített kozmi
kus sugárzási laboratóriumban végzett munkája tette 
Jánossyt elismert kutatóvá (3- ábra). Ekkor írta az 
első összefoglaló jellegű monográfiát a kozmikus su
gárzásról, amit az oxfordi Clarendon Press jelentetett 
meg 1948-ban és amely hosszú ideig kézikönyvnek 
számított a szakterületen dolgozó kutatók számára. 
Manchesteri tartózkodása alatt 
született négy gyermeke.

Nagy Britanniái élete során 
azonban érték csalódások is. 
így például állampolgársági 
kérelmét visszautasították. En
nek indoklását máig sem is
merjük, az anyagot ugyanis 
száz évre titkosították. Talán 
Lukács Györgyhöz fűződő csa
ládi köteléke volt az ok. Na
gyobb problémát jelenthetett 
Jánossynak, hogy elakadt az 
egyetemi ranglétrán, nem ka
pott eredményeinek megfelelő 
előléptetést. Ez is közrejátsz
hatott abban, hogy 1948-ban 
elfogadta Eamon de Valera 
ír miniszterelnök személyes 
meghívását a dublini School of 
Cosmic Physics szenior pro-
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3. ábra. Manchester, 1946. Jánossy az első sorban balról az ötödik, mellette Patrick Blackett ül.



A nyugati sajtó főleg azzal foglalkozott, birtokában 
volt-e Jánossy „atomtitkoknak” és kapcsolatban állt-e 
Klaus Fuchs német származású fizikussal.1 A magyar 
sajtó természetesen propagandacélokra használta az 
ügyet. Röviddel Magyarországra érkezése után a Sza
bad Nép interjút készített Jánossyval. A professzor — 
az újság szerint -  nyilatkozatában elmondta, hogy 
többek között azért tért haza, mert „azt akarja, hogy 
gyerekei tisztességes dolgozó emberekké váljanak”. 
Emellett felemlegette angliai sérelmeit -  miszerint 
nem volt hajlandó támogatni a háborús ipart, ezért 
„csendben félreállították” -, amire a Guardian című 
brit újság egy Dr. Janossy turns on Britain (Jánossy 
Nagy Britannia ellen fordul) című cikkben reagált.

Szándékát, hogy nem tér vissza, hanem Magyaror
szágon marad, Jánossy egy hátrahagyott levélben kö
zölte. „Institute Professor Resigned: Left Letters” -  írta 
az ír sajtó, szójátékkal utalva arra, hogy Jánossy töb
bek között baloldali meggyőződésből tért vissza Ma
gyarországra. Távozása téma volt az ír parlamentben 
is. Részlet a jegyzőkönyvből:

„Mr. Flanagan [képviselő]: Tudna a miniszter úr 
további információt adni a professzor leveléről, ame
lyet Magyarországra távozása előtt a Miniszterelnök 
Úrhoz intézett?

Miniszterelnök: A képviselő úr csalódott lesz.
Mr. Flanagan: Azért szeretném hallani.
Miniszterelnök: Hallani fogja.
Mulcahy tábornok [oktatásügyi miniszter]: A le

mondó levél a következőképpen szól:
»Excellenciás Uram!
A Budapesti Egyetem tanszékvezetőjének történt 

kinevezésem miatt arra kérem, hogy továbbítsa az 
Elnök Úrnak lemondásomat a School of Cosmic Phy- 
sics-nél betöltött szenior professzori pozíciómról 
1950. október 15-i hatállyal.

Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Íror
szág kormányának a tudományos munkámhoz nyújtott 
kitűnő körülményeket, amelyeket a Dublin Institute for 
Advanced Studies tagjaként biztosított számomra.

Tisztelettel L. JANOSSY« 
Mr. Flanagan: Ez tisztázza a kérdést.”2

A továbbiakban Mr. Flanagan az iránt érdeklődött, 
hogy írországi tartózkodása folyamán állt-e Jánossy 
rendőrségi megfigyelés alatt. A belügyminiszter az 
ország érdekeire való hivatkozással megtagadta a vá
laszt.3

Bármilyen szokatlan is volt azokban az időkben, 
hogy egy nyugaton élő tudós saját akaratából a vas
függöny mögé vonuljon, Jánossy esete nem példa 
nélküli. Hasonló történet játszódott le szinte ugyanab
ban az időben Leopold Infeld lengyel elméleti fizikus-

1 Fuchs, aki a Manhattan-program résztvevője volt, 1950 januárjában 
ismerte el, hogy a Szovjetuniónak kémkedett. 1950 márciusában 14 év 
börtönre ítélték. Jánossy semmilyen kapcsolatban nem állt vele.
2 Mendemondák szerint Jánossy ezt a levelet a dublini intézet 
íróasztalfiókjában hagyta mielőtt Magyarországra utazott, és csak 
miután berendezkedett Budapesten kérte meg kollégáit, hogy to
vábbítsák a címzettnek.
3 Forrás: DáilÉireann 123, 15. November, 1950.

5. ábra. Az ELTE tanszékvezetője előadás közben.

sál, erre utalt Brian McCusker is fentebb idézett leve
lében. Infeld Krakkóban született. Egy időben Ein
stein munkatársaként dolgozott a Princetoni Egyete
men, később a Torontói Egyetemre került. 1950-ben 
visszatért a kommunista Lengyelországba, mert úgy 
érezte, hogy ezzel hozzájárulhat a lengyel fizika fejlő
déséhez (4. ábra}. A nyugati reakciók hasonlóak vol
tak, mint Jánossy esetében; atomtitkok elárulásával 
vádolták meg. Két gyermekét még a kanadai állam- 
polgárságtól is megfosztották.

Bruno Pontecorvo olasz fizikus esete kicsit külön
bözik az előző kettőtől. Pontecorvo egyike volt a „Pa- 
nisperna utcai fiúk”-nak, akik Enrico Fermi köré cso
portosulva kutattak Rómában, többek között neutro
nokkal kapcsolatos problémákat. 1948-tól Angliában 
dolgozott a brit atombombaprogramon. 1950 nyarán 
egy időre „eltűnt”, majd a Szovjetunióban bukkant fel. 
Ezúttal talán joggal aggódtak nukleáris titkok elárulá
sa miatt; hamarosan kiderült azonban, hogy Pontecor
vo nem volt birtokában titkosított információknak. 
Közismert baloldali meggyőződése állhatott az ügy 
hátterében. Élete további részében a dubnai Egyesített 
Kutatóintézetben dolgozott.

Jánossy hazatelepedése után nagy energiával vetet
te bele magát a Központi Fizikai Kutató Intézet meg
szervezésébe. Az első években személyesen irányított 
számos kezdő kutatót, akik igen sokat tanultak tőle.4 
Atomtitkokat nem csempészett haza nyugatról, de 
magával hozta az akkori időknek megfelelő, korszerű 
kísérleti kutatómunka szellemét.

Eközben természetesen számos konfliktusa volt 
környezetével. Bár Jánossy, már csak neveltetésénél 
fogva is a kommunista eszmék elkötelezett híve volt, 
a fizika és a KFKI ügye mindennél fontosabb volt szá
mára. 1951 decemberéből fennmaradt egy a pártköz
pontnak írt feljegyzése a KFKI káderpolitikájával kap
csolatban. Többek között ezt írja:

4 Lásd például Kiss Dezső visszaemlékezését a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett című 
sorozatában, 1998.
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„Az intézetben szükségszerűen kell politikailag 
fejletlen embereket alkalmazni. Például Bardócz Ár
pád  tartozik ezek közé, de 6 az ipari spektroszkópia 
egyetlen komoly magyar szakembere. Tarnóczy Ta
más pedig ultrahang-specialista. Ilyen emberek alkal
mazását helyeselni kell (mert eddig még nem nevel
tünk fel ilyen politikailag is fejlett szakembereket).”

A levélben a személyzeti osztály munkáját heves 
kritikával illeti. Megemlíti, hogy egy műszerészt azért 
nem akartak alkalmazni, mert az apja ligeti mutatvá
nyos volt; egy mérnöknél pedig azt kifogásolták, 
hogy nagyanyja kulák. Azzal zárja a feljegyzést, hogy 
az ilyen ügyekkel való kényszerű foglalkozás elvonja 
a tudományos tevékenységtől.

A későbbi években figyelme egyre inkább a fizika 
alapkérdései felé fordult. A 60-as években írta meg a re

lativitáselméletről szóló monográfiáját. Ebben a nagy 
gonddal megírt könyvben a kísérletekből kiindulva, a 
szokásos matematikai formalizmust alkalmazva, ám a 
„hivatalos”-tól eltérő interpretációval tárgyalja a relativi
táselméletet. A mű komoly kritikákat kapott, de elisme
rést is, például John S. Bell neves brit fizikustól.

Jánossy Lajos 1972-ben, 60 éves korában, lemon
dott a KFKI igazgatói posztjáról és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen betöltött tanszékvezetői állásá
ról. A következő években a kvantummechanika alap
kérdéseivel foglalkozott, de hanyatló egészsége és a 
feladat nagysága miatt erről a problémakörről nem 
született összefoglaló jellegű munka. 1978-ban, 66 
éves korában halt meg szívrohamban.

Szeretném megköszönni édesapám, Jánossy István 
e cikk megírásához nyújtott segítségét.

JÁNOSSY LAJOS ÉS A 100 ÉVE FELFEDEZETT 
KOZMIKUS SUGÁRZÁS

Jánossy Lajos 1912 márciusában, néhány hónappal a 
kozmikus sugárzás felfedezésének „hivatalos” idő
pontja előtt született, és az aktív kutatásokba már 
egyetemista korában, az 1930-as évek első felében 
bekapcsolódott. Születésekor a kozmikus sugárzás 
felfedezéséhez vezető kutatások már jó néhány éve 
folytak, a felfedezés után pedig még több mint egy 
évtizednek kellett eltelnie, míg e „sugárzás” léte álta
lánosan elfogadottá vált, és még többnek, amíg az is 
kiderült, hogy mit is fedeztek fel valójában. így a szü
letése és kutatói pályája kezdete között eltelt idő elle
nére Jánossy Lajos még mindig igen alapvető kérdé
sek tisztázásában tudott részt venni.

Idén, 2012-ben a kozmikus sugárzás felfedezésé
nek centenáriuma alkalmából világszerte elég sok 
előadás, konferencia és népszerűsítő cikk foglalkozott 
a felfedezés körülményeivel, valamint a kozmikus 
sugárzási kutatások jelenlegi állásával, eredményeivel 
és további perspektíváival. Magyar nyelven a Termé
szet Világa januári számában Mészáros Péter írt a fel
fedezés centenáriumáról és a nagyenergiájú kompo
nens vizsgálatáról [1], e sorok írója pedig a felfedezést 
megelőző és az azt követő vitákról, valamint a János- 
sy-centenáriumról [2]. A Fizikai Szemle július-augusz
tusi és szeptemberi számában Kövesi-Domokos Zsu
zsa elemezte az extrém nagy energiájú kozmikus su
gárzás vizsgálatának perspektíváit [31. Angol nyelven 
két európai rendezvényt emelünk ki: Moszkvában a 
23. európai kozmikus sugárzási szimpóziumon jelen 
szerző méltatta a kettős centenárium jelentőségét [4], 
a németországi Bad Saarowban pedig, ahol Victor 
Hess földet ért a felfedezésként később Nobel-díjjal 
elismert légballonos mérései után, egy 3 napos konfe
rencia taglalta az egyes kutatók szerepét a felfedezés

ben, valamint a kozmikus sugárzási kutatások mai 
helyzetét és perspektíváit [5].

E cikkben röviden leírjuk a kozmikus sugárzás fel
fedezéséhez vezető utat és az azt követő vitákat, majd 
kitérünk a Potsdamban, majd Berlin-Dahlemben vég
zett kutatásokra és Jánossy Lajos ottani tevékenységé
re. Ezután Jánossy Angliában, a Blackett-laborató- 
riumban végzett alapvető fontosságú munkáiról és a 
dublini kozmikus sugárzási csoport megalakulásáról, 
majd Jánossy ottani tevékenységéről számolunk be. 
Végül foglalkozunk hazatérése utáni szerepével a 
KFKI kozmikus sugárzási és nagyenergiájú kutatásai
nak beindításában.

A kozmikus sugárzási kutatások hőskora

A hőskor szerényen, egyáltalán nem hősiesen indult. 
Már a 18. században, Coulomb kutatásai során kide
rült, hogy egy jól szigetelő szálon lógó gömb töltése 
lassan elszivárog, és ez csak a gömböt körülvevő le
vegőn át történhet. A 19. század során kiderült, hogy 
a szivárgás a környező gáz nyomásától és minőségé
től is függ, de a jelenség igazán érdekessé a radioakti
vitás felfedezése után vált. Egyre pontosabb elektro- 
szkópokkal, illetve elektrométerekkel vizsgálták az 
ionizáló sugárzások és a töltés elszivárgásának kap
csolatát. Két lelkes és invenciózus német fizikatanár, 
Julius Elster és Hans Geitel először szabad levegőn 
tanulmányozta az elszivárgást különböző körülmé
nyek között, és azt rendkívül változónak találták, 
majd megállapították, hogy a szivárgás zárt térben, 
üvegharang alatt is jelentős. Később kiderült, hogy 
több cm-es ólomréteggel árnyékolt elektroszkópban
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lassul ugyan az elszivárgás, de nem szűnik meg, noha 
ilyen vastag ólomréteg minden addig ismert radioak
tív sugárzást elnyel. Charles Wilson skót kutató felve
tette, hogy az ionizáló sugárzás nagy áthatolóképes
ségű komponense esetleg nem a talajból vagy a lég
körből, hanem a Föld légkörén kívülről származhat. 
Ennek ellenőrzésére 1901-ben vasúti alagútba vitte 
készülékét, remélve, hogy a vastag sziklaréteg kiszűri 
a kozmikus eredetű sugárzást. De az elszivárgás ek
kor sem csökkent lényegesen, mire elvetette hipotézi
sét, és hajlott arra a véleményre, hogy a zárt edény
ben lévő levegő spontán módon ionizálódik.

Ezután az is kiderült, hogy a töltés elszivárgásáért 
több sugárforrás is felelős, így a talajban, a műszer 
anyagában és a levegőben lévő radioaktív anyagok is. 
De a leginkább áthatoló, ólommal csak részben leár
nyékolható komponensre nem sikerült magyarázatot 
találni. Kiszámították, hogy a legáthatolóbb ismert 
gamma-sugárzásnak is szinte teljesen el kellene nye
lődni néhány száz méteres levegőrétegben. Theodor 
Wulf jezsuita atya 1910-ben az Eiffel-torony alatt és 
különböző szintjein végzett méréseket újonnan kifej
lesztett műszerével, és azt találta, hogy 300 m magas
ságig a sugárzás még felére sem csökkent. Domenico 
Pacini olasz kutató a tenger és tavak felszínén és a 
víz alatt is végzett méréseket, és azt találta, hogy a 
sugárzás egy része felülről, vagyis nem a talajból vagy 
a vízből jön. Többen próbálkoztak ballonos felszállá
sokkal is, így Albert Gockel Svájcban és Karl Bergwitz 
Németországban. Műszerük azonban vagy elromlott, 
vagy a mért eredményt különböző rendellenességek 
miatt nem tekintették megbízhatónak.

Victor Hess osztrák kutató, aki 1911-ben a bécsi 
Rádiumkutató Intézetben dolgozott, gondos tervet 
készített az áthatoló sugárzás eredetének vizsgálatára.
A Wulf-féle elektrométert gyártó Günther és Tegetme- 
yer céggel karöltve több szempontból tökéletesítette

1. ábra. Hess és Kolhörster méréseinek összehasonlítása.

és nyomásállóbbá is tette a műszert. A Rádium Inté
zetben nagy mennyiségű rádium felhasználásával 
pontosan kimérte a gamma-sugárzás légköri abszorp
cióját. Ezután következett első ballonos felszállása 
körülbelül 1 km magasságra 1911 augusztusában, 
amikor is a zárt edényben lévő levegő vezetőképessé
gét körülbelül a földfelszínivel egyezőnek találta. Há
rom lehetséges okot tudott elképzelni: 1) A légkör 
ismeretlen radioaktív anyagokat tartalmaz; 2) A talaj
ból kiinduló sugárzás sokkal áthatolóbb, mint az ad
dig ismert radioaktív sugárzások; 3) Földünkön kívüli, 
kozmikus eredetű gamma-sugárzás (bár ezt nem tar
totta valószínűnek). Ezután több éjszakai és nappali 
felszállás alkalmával ellenőrizte az észlelt jelenséget, 
sőt egy napfogyatkozás alkalmával is felszállt, és ek
kor sem csökkent a zárt edényben lévő levegő ioni
zációja. Leszállás után a ballont mindig gondosan el
lenőrizte, hogy nincs-e rajta radioaktív szennyezés. Az 
olcsó és könnyen hozzáférhető világítógáz-töltéssel 
nem lehetett mintegy 4000 m-nél magasabbra emel
kedni, de sikerült elérnie, hogy 1912 augusztusában 
egy jóval drágább hidrogéntöltésű ballonnal is fel
szállhasson, és ekkor 5300 m-es szintet ért el. Augusz
tus 7-én hajnalban az Osztrák-Magyar Monarchia ha
tárához közeli Aussig (most Ústi nad Labem) közelé
ből szállt fel, és a Berlintől délkeletre fekvő Pieskow 
településnél szállt le. Az ionizáció 2-3000 m magasság 
felett jelentősen nőtt, és 4-5000 m körül a földfelszíni 
többszörösét érte el. Ebből jutott arra a következtetés
re, hogy az ionizáció forrása felülről, valószínűleg a 
Föld légkörén kívülről jön. Mivel az egyetlen nagy át
hatolóképességű sugárzás, amit ismertek, a gamma- 
sugárzás volt, természetes volt a feltételezés, hogy itt 
valami nagyon nagy energiájú gamma-sugárzásról le
het szó. Mindenesetre most ennek az 1912. augusztus 
7-i felszállásnak a dátumát fogadjuk el a kozmikus 
sugárzás felfedezése napjának, és ennek centenáriu

mán vettem részt egy konferencián a le
szállás helyén.

A korábbi ballonos méréseknél szer
zett rossz tapasztalatok miatt azonban 
sokan nem hittek az eredmények meg
bízhatóságában, ezért igen nagy jelentő
sége volt annak, hogy az ezt követő két 
év során egy fiatal német kutató, Werner 
Kolhörster a műszert tovább tökéletesí
tette, és hidrogéntöltésű ballonjával jóval 
magasabbra, 9300 m-ig emelkedett. Az 
ionizáció itt már sokszorosa volt annak, 
amit Hess mért. Nem véletlen, hogy Já- 
nossy Lajos a kozmikus sugárzás felfe
dezését nem egyedül Hessnek, hanem 
mindkettőjüknek tulajdonította, és a fel
fedezésről szóló 50 éves jubileumi elő
adását sem 1962-ben, hanem 1963-ban 
tartotta [6].

Az 1. ábra egymás mellett mutatja Hess 
és Kolhörster mérési eredményeit. Megje
gyezzük, hogy a mért ionizációs ráták 
nem csak a kozmikus sugárzás által keltett
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Charles T. R. Wilson Victor Hess Werner Kolhörster Carl Anderson Patrick M. S. Blackett

2. ábra. A kozmikus sugárzási kutatások úttörői (jobb oldalt néhány korabeli elektroszkóp is látható).

ionizációt, hanem más ionizációs hatásokat is tartal
maznak, amelyek az eltérő talajviszonyok és a műsze
rek különböző anyaga miatt eltérhetnek egymástól. Na
gyobb magasságokon viszont a kozmikus sugárzás ha
tása dominál. Akkoriban az ionizációs rátát a köbcenti
méterenként 1 másodperc alatt keltett ionpárok számá
val mérték, és 7-vel jelölték. Mai tudásunk szerint a 
tengerszinten a kozmikus sugárzás járuléka körülbelül 
7= 1,8, de ez a teljes ionizációs rátának csak 10-15%-a. 
Mint az ábrából látható, Kolhörster észlelési magassá
gán a kozmikus sugárzás intenzitása a földfelszíninek 
sokszorosa volt. A nagy magasságokban észlelt sugár
zásról feltételezték ugyan, hogy az Földünkön kívüli 
eredetű, megnevezésére mégsem a „kozmikus sugár
zás” német megfelelőjét, hanem a „Höhenstrahlung” 
vagy „Ultra-Gammastrahlung” (magassági vagy ultra
gammasugárzás) kifejezést használták.

Bár az 7. ábrán bemutatott eredmények egymással 
konzisztensek, megbízhatóságukban a korábbi kudar
cok miatt többen továbbra is kételkedtek. A világhá
ború kitörése az ellenőrző méréseket egyelőre meg
akadályozta. A háború után érthető módon először 
Amerikában kezdtek ilyen irányú kutatásokba. Auto
matikusan észlelő műszereket bocsátottak fel szondá
zó ballonokon mintegy 16 km-es magasságba, de az 
ionizáció növekedését a korábbi német méréseknél 
kisebbnek találták. Eredményeiket és a kísérletek 
menetét azonban csak igen vázlatosan közölték. Ké
sőbb egy 4300 m-es hegyen (Pikes Peak) végeztek 
abszorpciós méréseket, és úgy találták, hogy egy vas
tag ólomréteggel körülvett elektrométer ionizációs 
adatai jól értelmezhetők a környezet sugárzása segít
ségével, áthatoló Földön kívüli sugárzási komponens 
feltételezése nélkül. A vizsgálatok vezetője Robert
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Millikan volt, aki az elektron töltésének meghatározá
sáért 1923-ban fizikai Nobel-díjat kapott, így vélemé
nyére sokat adtak. Az osztrák és német kutatókat még 
inkább elkeserítette, amikor Millikan 1925-ben külön
böző magasságokban fekvő hegyi tavak mélyén vég
zett ionizációs mérések alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy egy kozmikus eredetű sugárzás mégis 
létezik, de ennek felfedezését -  legalább is implicite -  
magának tulajdonította. Ekkor vezette be Millikan a 
„kozmikus sugárzás” megnevezést, de Amerikában a 
népszerűsítő cikkek nagyrészt „Millikan-sugárzásról” 
beszéltek. Kolhörster viszont (és németországi kutatá
sai során később Jánossy is) a „Höhenstrahlung” kife
jezést használta. Az elsőbbség kérdése ugyan 1936- 
ban, a felfedezésért járó Nobel-díj Victor Hessnek 
ítélésével egyértelműen eldőlt, de Hessben sok kese
rűség maradt, amit egyik forrás szerint [7] magyar kol
légájának, Forró Magdának a díj átvétele után 16 ol
dalas kézírásos levélben panaszolt el.

Az 1920-as években Európában is újra fellendült a 
kutatás. Bár Kolhörster először kénytelen volt közép
iskolai tanításból megélni, 1923-tól nyaranta már 
svájci magashegyi expedíciókat tudott szervezni Wal
ther Nernst, az 1920. évi kémiai Nobel-díjas támoga
tásával, aki kozmológiai elméletét szerette volna a 
kozmikus sugárzási vizsgálatok segítségével igazolni. 
A Jungfrau közelében, részben gleccserhasadékok
ban végzett mérések új információkat adtak a kozmi
kus sugárzás elnyelődésére és irányeloszlására néz
ve. Később az ionizációs kamrák összekalibrálásával 
azt is sikerült igazolnia, hogy a kozmikus sugárzás 
magasságfüggésére kapott háború előtti európai 
eredmények valóban jó értéket adtak, míg az ameri
kaiaknál voltak hibák. Azt azonban egyelőre senki 
sem vonta kétségbe, hogy az áthatoló sugárzás elekt
romágneses jellegű.

A kutatásnak új lendületet adott Dmitry Szkobelcin 
szerencsés felfedezése. Ő Wilson-féle ködkamrában 
gamma-sugárzás Compton-effektusát vizsgálta, és 
váratlanul a gamma-sugárzástól független eredetű 
nyomokat talált, amelyeket a mágneses tér nem, vagy 
csak gyengén térített el. Walter Bothe és Werner Kol
hörster ezután Geiger-Müller-csöves koincidencia
elrendezéssel megvizsgálta e töltött részecskéknek 
vastag abszorbensekben való elnyelődését, és az ab
szorpciós együtthatót hasonlónak találták, mint amit 
korábban ionizációs kamrákkal a kozmikus sugárzás
ban mértek. Ebből az derült ki, hogy a kozmikus su
gárzás -  legalább is kis tengerszint feletti magassá
gokban -  nagyrészt nem gamma-sugárzásból, hanem 
valamilyen töltött részecskékből áll. A koincidencia
módszert Firenzében (az Arcetri obszervatóriumban) 
Bruno Rossi és csoportja fejlesztette tovább.

Innen már csak egy lépés volt erős mágneses teret 
tartalmazó Wilson-kamrában a pozitron felfedezése 
(Carl Anderson'), valamint annak kimutatása, hogy a 
gamma-sugárzás elektron-pozitron párt képes kelteni 
(Blackett és Occhialini). Az utóbbi felfedezést egyéb
ként az tette lehetővé, hogy Giuseppe Occhialini ma
gával vitte Rossi koincidencia-technikáját Cambridge-

be, és ezzel triggerelte a Wilson-féle ködkamrát. így a 
kamra minden expanziója alkalmával hasznos felvéte
leket lehetett készíteni. E töltött részecskékkel végzett 
kísérletek jelentették a kozmikus sugárzás részecske- 
fizikai felhasználásának kezdetét. Később Anderson, 
Blackett és Bothe is elnyerte a Nobel-díjat.

Más irányú volt, de még szintén a kozmikus sugár
zás kutatásának hőskorához tartozott az intenzitás 
földrajzi szélességtől való függésének bizonyítása, 
ami Jacob Clay és a már korábban Nobel-díjas Arthur 
Compton nevéhez fűződött, valamint a kelet-nyugati 
aszimmetria kimérése. Ezekből kiderült, hogy a Föld 
mágneses terén át a légkörbe érkező kozmikus sugár
zási részecskék is töltöttek, mégpedig pozitív tölté- 
sűek. A hőskor úttörőit a 2. ábrán mutatjuk be.

Jánossy Lajos Kolhörster laboratóriumában

1928 és 1930 között Werner Kolhörster a Porosz Aka
démia támogatásával kozmikus sugárzási laboratóriu
mot hozott létre Potsdamban, de emellett a berlini 
egyetemen is tanított. Ez lett azután a világon az első 
kimondottan kozmikus sugárzási kutatások céljára 
épült laboratórium. Munkatársai egy-két tapasztalt 
kutató mellett főleg diákok voltak. Kolhörster egyik 
tapasztalt munkatársa Leo Tuwim volt, aki korábban 
Leningrádban L. Myssowsky munkatársaként már több 
fontos eredményt ért el, különösen a kozmikus sugár
zás abszorpciójával kapcsolatban. Potsdamban főleg 
elméleti munkát végzett, a kozmikus sugárzás irányel
oszlása mérésének módszertanát dolgozta ki egyedül
álló és koincidencia-elrendezésű Geiger-Müller (GM) 
csövekkel, meglehetősen bonyolult matematikai ap
parátust és viszonylag sok feltevést használva. Miután 
Tuwim 1933-ban egy dél-franciaországi autóbaleset
ben elhunyt, a fiatal Jánossy vette át munkáját, majd a 
korábbi elméletet általánosította és jelentősen egysze
rűsítette. Első dolgozatát e témakörben 1934 február
jában írta Zählrohrinvarianten (Számlálócső-inva
riánsok) címen. Kolhörsterrel közösen, 1934 őszén írt 
cikkükben már a ,Jánossy-féle koincidencia-elmélet” 
alapján határozzák meg a kozmikus sugárzás irányel
oszlását. Később Jánossy doktori disszertációját is e 
témakörből írta.

A korábbi, ionizációs kamrával végzett irányelosz- 
lás-mérésekhez képest a GM-csövek nagy előnye az 
volt, hogy már az egyes csövek beütésszáma is füg
gött a cső irányításától, két párhuzamos cső koinci
denciái segítségével pedig elvileg bármilyen kis tér
szögben ki lehetett mérni az intenzitást. Mivel azon
ban ekkor a koincidencia-idők még elég nagyok vol
tak, távoli csövek esetén a véletlen koincidenciák 
váltak túlnyomóvá. Tuwim és később Jánossy mód
szerével közeli csövek (úgynevezett G-elrendezés) 
segítségével nagy koincidencia-rátát lehetett elérni, és 
néhány irányban végzett mérésből integrálegyenlet 
megoldásával lehetett megkapni a valódi irányelosz
lást. A távoli csövekkel és G-elrendezésben végzett 
mérések elvét a 3- ábrán mutatjuk be.
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3. ábra. Koincidencia-elrendezés távoli és közeli GM-csövekkel.

Kolhörster Potsdam után Berlin-Dahlemben épített 
az egyetemhez kapcsolódó modernebb laboratóriu
mot, és Jánossy ott is több értékes kutatást végzett. 
Sokan hivatkoztak például arra az elméleti munkájára, 
amely a Nap feltételezett mágneses terének a primer 
kozmikus sugárzás energia- és irány-eloszlására gya
korolt hatásával foglalkozott. Az akkori ismeretek a 
Nap mágneses teréről persze még elég kezdetlegesek 
voltak, hiszen a napszél és hatásai még nem voltak 
ismertek.

A Németországban eluralkodó politikai légkör mi
att 1936 végén Jánossy Londonba távozott, ahol Pat
rick Blackett laboratóriumában kezdett dolgozni.

Jánossy kutatásai Blackett londoni 
és manchesteri laboratóriumában

Patrick Blackett 1933 és 1937 között a londoni Birk- 
beck-kollégiumban volt professzor, majd 1937 őszén 
átvette a manchesteri fizika tanszék vezetését, amit 
nemzetközi viszonylatban is elsőrangú laboratórium
má fejlesztett. Jánossy a Birkbeck-kollégiumban elő
ször a kozmikus sugárzás különböző vastagságú 
ólomrétegekben való elnyelődését vizsgálta részben a
4. ábra. Jánossy, Broadbent és Rochester 1944-ben, manchesteri 
laboratóriumukban.

felszínen, részben a Holborn metróállomáson, 30 mé
teres agyagréteg alatt. Ezután egyre inkább a kozmi
kus sugárzás lokális és kiterjedt záporai felé fordult 
érdeklődése. Több ilyen témájú kutatásban vett részt 
még azelőtt, hogy Blackett és a tanszék nagy része 
elhagyta Manchestert, és különböző katonai projek
tekbe (operációkutatás, radartechnika) kapcsolódott 
be. A még viszonylag békés időszakban dolgozott 
együtt Bemard Lovell-lel, a rádiócsillagászat későbbi 
vezető kutatójával, Bruno Rossival, aki a kozmikus 
sugárzási kutatások egyik úttörője volt, és Peter Ingle- 
byve 1, aki sajnos hamarosan egy katonai repülő ki
próbálása közben életét vesztette. Különösen fontos 
volt az 1940-ben Peter Inglebyvel közös cikkük, ami 
az úgynevezett áthatoló záporok felfedezésének te
kinthető (ugyanabban az évben Gleb Wataghin Brazí
liában tőlük függetlenül hasonló eredményre jutott). 
Bár az 1938-ban felfedezett kiterjedt légizáporok csak 
kis hányadban tartalmaznak áthatoló részecskéket, 
ezek kimutatása és tulajdonságaik vizsgálata igen 
fontos volt a részecskefizika szempontjából.

A háború idején Jánossy elsősorban George Rocbes- 
terrel együtt folytatta az áthatoló záporok vizsgálatát, 
ködkamrás és igen ötletes koincidencia-antikoinciden- 
cia elrendezések segítségével. Volt olyan berendezésük, 
amelybe mintegy 15 tonna ólomárnyékolást építettek 
be, és a berendezéseket nagyrészt a saját kétkezi mun
kájukkal állították össze. A 4. ábra egy ilyen berendezés 
mellett mutatja a két kutatót egyik tanítványukkal. E 
munkákról, valamint Rochester és Butler részben eze
ken alapuló későbbi felfedezéseiről (az első ritka ré
szecskékről) George Rochester halála után, 2002-ben 
már részletesebben beszámoltam a Fizikai Szemlében 
[8]. E munkák nemzetközi visszhangjára jellemző, hogy 
Carl Anderson a háború után fájlalta, hogy B-29-es repü
lőn végzett kísérleteiben nem használta fel Jánossy ötle
teit, amelyek segítségével a ritka részecskék százait ta
lálhatta és vizsgálhatta volna meg.

A kísérletek elméleti értelmezésében segített, hogy 
Walter Heitler ekkor Dublinban dolgozott, és Jánossy 
vele többször konzultált, majd közös munkákra került 
sor. Sőt, 1945-ben egy nyári iskola alkalmával elő
adássorozatra hívták Jánossyt, majd szenior profesz- 
szorként egy ottani kutatócsoport megalakítására kér
ték fel. Már korábban is gondoltak a dublini intézet 
geofizikai és kozmikus részleggel való kibővítésére 
Victor Hess vezetésével, vele azonban a tárgyalások 
1943-ban megszakadtak, mint azt Luke Drurytól, a 
Királyi ír Akadémia jelenlegi elnökétől megtudtam. Az
5. ábra Jánossyt az 1945-ös iskola néhány illusztris 
résztvevőjével mutatja.

Közjáték Dublinban

Jánossy 1947-től 1950-ig vezette a DIAS (Dublin Insti
tute for Advanced Studies) kozmikus sugárzási részle
gét. Adminisztratív, anyagi és technikai tényezők is 
nehezítették a kísérleti munkát, ezért ideje nagy ré
szét inkább a korábbi eredmények összegzésére és a
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5. ábra. Jánossy de Valera és Dirac, illetve Born és Schrödinger társaságában 1945-ben.

kozmikus sugárzás elméletének továbbfejlesztésére 
fordította. Ekkor írta meg monográfiáját a kozmikus 
sugárzásról [8], dolgozta ki Walter Heitlerrel a kiter
jedt légizáporok kaszkádelméletét, majd -  részben az 
Intézet első igazgatója és Jánossy korábbi professzo
ra, Erwin Schrödinger hatására -  ekkor kezdett el 
alaposabban foglalkozni a hullámmechanika és relati
vitáselmélet alapkérdéseivel. Amikor a szervezés stá
diumában lévő KFKI-ba hivatalos meghívást kapott 
Budapestről, ahová Jánossy édesanyja és nevelőapja 
már korábban visszatért Moszkvából, úgy döntött, 
hogy családjával együtt ő is hazatér.

Kozmikus sugárzási kutatások szerepe 
a KFKI kezdeti időszakában

Az 1950-ben hivatalosan megalakult Központi Fizikai 
Kutató Intézet egyik első részlege volt a Jánossy ve
zette Kozmikus Sugárzási Osztály. Bár a kozmikus 
sugárzási kutatásoknak voltak már hazai előzményei 
(az 1948-ban Amerikába települt Forró Magda és 
Barnóthy Jenő bányákban végzett mérései), a szakér
tő gárda fiatal és igen szűk volt. A KFKI telephelyén 
a tényleges munka 1951-ben kezdődött el. Az osz
tálynak 1951 végén már 32 munkatársa volt, megin
dult a mechanikai, elektromos és üvegtechnikai mű
helyek kialakítása. Ami a tudományos kutatást illeti, 
Jánossy először külföldön már elvégzett mérések 
reprodukcióját, az adatfeldolgozási módszerek be
gyakorlását és az eredmények elméleti megvitatását, 
megértését szorgalmazta. E módszer szinte automati
kusan vezetett el később új, publikálható eredmé
nyek eléréséhez. Technikai téren beindult a GM-csö- 
vek tömeges gyártása, a mérésekhez szükséges me
chanikai és elektronikai berendezések fejlesztése. A 
ma Jánossy-akna néven ismert körülbelül 28 méter 
mély, függőleges akna és az ahhoz kapcsolódó hat, 
különböző mélységekben lévő vízszintes alagút a 
kozmikus sugárzási mérések mellett más, rezgésmen
tes és állandó hőmérsékletű környezetet kívánó kuta
tások számára is lehetőséget adott (például optikai 
mérések). A kiterjedt légizáporok tanulmányozására

könnyűszerkezetű faépületek épültek, e kutatások 
azonban később leálltak, és az épületeket más célok
ra használták fel. A kozmikus sugárzás „ingyenes” 
nagyenergiájú részecskéi sokat segítettek az ekkor 
világszerte fellendülő gyorsítós mérések detektorai
nak beüzemelésében is.

A Kozmikus Sugárzási Osztály dolgozóiról 1954 és 
1956 között fényképalbum készült, ennek alapján 
mutatjuk be a 6 .  ábrán a Jánossy-házaspár mellett a 
kozmikus sugárzási, űrkutatási és részecskefizikai 
kutatások három, később nemzetközileg is ismertté és 
elismertté vált szereplőjét: Fenyves Ervint, Somogyi 
Antalt és Kiss Dezsőt.

A Fizikai Szemle 1990/7. számának 194. oldalán 
Marx György írt Szubjektív fizikatörténet címen átte
kintést a hazai fizikai kutatásokról. Ebben Jánossy 
fentebb leírt hazai tevékenységét a következőképpen 
jellemzi:

6. ábra. Arcképek a KFKI Kozmikus Osztály fényképalbumából.
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„Forró Magda és Barnóthy Jenő szerény Puskin- 
utcai megfigyelései után a kozmikus sugárzás kutatá
sát a hazatért Jánossy Lajos profi kísérleti vállalkozás 
rangjára emelte: a kiterjedt légizáporok felszíni és 
föld alatti tanulmányozására sorozatban gyártott de
tektorokkal, statisztikailag mintaszerű mérésfeldolgo
zással gyakorlatban mutatott példát a Nagy Tudo
mány módszerére. Jánossy Lajos történelmi érdeme, 
hogy a magyar fizikusokat megtanította a korszerű 
mérésfeldolgozásra. Ez nagyon jól jött évek múlva, 
amikor a számítógépes mérésvezérlés és adatfeldol
gozás elterjedt.”
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A JÁNOSSY-FÉLE FOTONKÍSÉRLETEK JELENTŐSÉGE
Varró Sándor

MTA, Wigner FK, SZFI

A múlt század ötvenes éveiben elvégzett Jánossy-féle 
fotonkísérletek [1, 2] a fény kettős természetére vonat
kozó alapkísérleteknek tekinthetők, abban az érte
lemben, hogy a fényből történő diszkrét energiaab
szorpciók (fotonszámlálás) és a fény hullámszerű 
terjedéséből eredő interferenciajelenségek első együt
tes vizsgálatát testesítik meg. Az ehhez szükséges 
legfőbb kísérleti feltételt az akkoriban elterjedő foto- 
elektron-sokszorozó alkalmazása jelentette, ezt az 
eszközt korábban ilyen célra nem használták. Ezekről 
a kísérletekről már több közlemény jelent meg a Fizi
kai Szemle hasábjain, amelyek közül kiemeljük Varga 
Péter 2009-ben publikált cikksorozatát [31. E sorozat
ban -  a kísérletek részletes elemzésén túl -  a szerző 
(aki annak idején a kísérletek elvégzésében résztvevő 
munkatárs volt) visszaemlékezései mellett sok magyar 
nyelvű referencia is megtalálható, amelyek többségé
nek idézésétől itt eltekintünk.

A Jánossy-kísérletek alapgondolatának kialakulása 
és eredeti motívumai jól nyomonkövethetők Jánossy 
Lajos és Erwin Schrödinger 1952-ben kezdődött és 
1958-ig tartó levelezésében [4], amelynek egyik fő 
témája a fény természete, kvantumos tulajdonságai
nak értelmezése volt. Éppen ebben az időszakban 
jelentek meg a kísérletek első eredményei is, ezért 
természetesen adódik, hogy e levelezésből idézzünk:

„Kedves Schrödinger Professzor!
... Mindenesetre arra törekedtem, hogy tisztán lás

sam, mire jutunk, ha megkíséreljük a kvantumelméletet 
az általánosan elterjedt nézetektől megszabadítani, és 
az ismert kísérletekből nyert anyagot mégegyszer ösz- 
szefoglalni. Emellett arra törekedtem, hogy lehetőleg a 
ténylegesen elvégzett kísérletekre támaszkodjam, nem

pedig gondolatkísérletekre, amelyeket nem lehet elvé
gezni. Mindig abból indultam ki, hogy az elektronok, 
fotonok stb. ténylegesen léteznek, éspedig függetlenül 
attól, hogy mit gondolunk róluk. Röviden, megpróbál
tam Mach nézeteit következetesen elkerülni. ... Né
hány kísérletet ebben az irányban meg is kezdtem. Elő
ször megpróbáltam kísérletileg igazolni, hogy a foto
nok még a koherens sugarakban is függetlenek egy
mástól. Pontosabban, egy fénysugarat egy félig ezüstö- 
zött tükör segítségével két összetevőre bontok, és 
mindkét sugármenetbe fotonszámlálót helyezek. Ezzel 
azt kívánom kimutatni, hogy a fotonszámlálók között 
nem lép fel koincidencia; ez azt jelenti, hogy minden 
egyes foton egyik vagy másik úton halad.

Aligha kétséges, hogy e kísérlet eredménye azt a 
felfogást fogja igazolni, hogy minden egyes foton egyik 
vagy másik utat választja. Ez az eredmény azonban 
meglehetősen különös, ha meggondoljuk, hogy a fo
tonszámlálók tükörrel helyettesíthetők, és ekkor egy 
Michelson-interferométert kapunk: az interferométer 
interferenciaképe ugyanis fotonszámlálók segítségével 
is letapogatható. Ilyen letapogatásnál annak kell kide
rülnie, hogy minden foton kerüli az interferenciamini
mumokat, holott a minimumok helyzetét mindkét tü
kör helyzete együttesen határozza meg. Az interferen
ciakísérlet (ellentétben a koincidenciakísérlettel) tehát 
-  úgy tűnik -  azt bizonyítja, hogy minden foton mind
két tükörrel kölcsönhatásban áll, azaz mintha mindkét 
foton valamiképpen mindkét úton haladna.

Ezeket a kísérleteket (a biztonság kedvéért) mind 
el kell végezni, hogy a tényállást tisztázhassuk. Mint
hogy azonban valószínűtlennek látszik, hogy ezek a 
kísérletek váratlan eredményre vezetnének, el kell
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gondolkozni azon, hogy a paradoxon hogyan oldható 
fel értelmesen. Az a »posztulátum«, hogy a hullám
elképzelést és a részecske-elképzelést -nem szabad« 
egyszerre alkalmazni, számomra egyáltalán nem ki
elégítő.”1

„Kedves Jánossy Úr!
... Igen, teljesen az Ön véleményén vagyok, hogy 

vannak olyan kísérleti elrendezések, ahol a híres 
komplementaritási magyarázkodással nem jutunk 
előbbre, hanem részben a részecske-elképzelést, rész
ben a hullám-elképzelést kell alkalmazni, ami nem 
nagyon szép. Nagyon örülök, hogy előkészíti a foton
kísérletet, annak ellenére, hogy annak kimenetelében 
éppen olyan kevéssé kételkedem, mint Ön. ... Szép 
volna, ha egy ilyen hasítási kísérlet (-Spaltungsver
such«) elektronokkal is elvégezhető lenne. Ehhez 
azonban elektronok számára is kellene egy interfero- 
métert szerkeszteni, ami a rövid hullámhosszak miatt 
aligha lehetséges makroszkopikus méretekben. És 
nem csak a rövid hullámhosszak miatt; nagyon ponto
san meghatározott energiájú elektronokat kellene 
használni, különben a -longitudinális koherencia« már 
egészen kis útkülönbségnél is elmosódik. ...”2

Az 1. ábrán a Jánossy levelében elsőként említett 
kísérleti elrendezés sémája látható. Ha az A és a B de
tektorokkal egy méréssorozat során, adott időinterval
lumban mért beütésszámokat A^-val és Ág-vei jelöljük, 
akkor ezek véletlen egész számok. A sorozatok ered
ményeinek alapján számítható (NÁ) és (As) átlagok 
egyenes arányban lesznek a megfelelő PA és PB egyes 
fotondetektálási valószínűségekkel. Hasonlóan, a mért 
együttes beütések (koincidenciák) számának átlaga, 
(A^) az adott időintervallumokra vonatkozó koinci
denciák PAB valószínűségével lesz arányos.

Egy T idő alatt f  számlálási frekvenciával végzett 
folyamatos mérés során legyen CA = PAf T  és CB = 
PBf T  a detektorok által mért teljes beütésszám, vala
mint CAB = PABf T  az együttes beütések száma. Ezek 
teljes számát a véletlen koincidenciák (CA CB) várható 
számával elosztva kapjuk az ilyen típusú kísérletek 
eredményének egyik fő jellemzőjét, a K normált koin
cidencia számot:

K = CABf T
ca cb P PA B

(1)

Amennyiben a mérés során K = 1 adódik, akkor ez 
azt jelenti, hogy a detektálási események között nincs 
szisztematikus koincidencia, vagyis NA és As függet
lenek. Ezt a konklúziót a híres Ádám-Jánossy-Varga- 
kísérlet ti] szerzői így fogalmazták meg szemléletesen: 
a féligáteresztő tükörre eső fotonok nem hasadnak fel, 
hanem véletlenszerűen vagy az egyik vagy a másik 
irányban haladnak. Bár a foton „öninterferenciájára” 
vonatkozó kísérlet [2] szorosan kapcsolódik e témához, 
az alábbiakban, terjedelmi okok miatt, csak az 1. áb
rán vázolt kísérlet jelentőségével foglalkozunk.

1 Jánossy L levele E. Schrödingerhez, 1953. január 22.
2 E. Schrödinger válaszlevele Jánossy Lajoshoz, 1953- február 4.

B

1. ábra. A Jánossy által vázolt első kísérleti elrendezés [1] sémája:
.... egy fénysugarat egy félig ezüstözött tükör segítségével két ösz-
szetevőre bontok, és mindkét sugármenetbe fotonszámlálót helye
zek. Ezzel azt kívánom kimutatni, hogy a fotonszámlálók között 
nem lép fel koincidencia...”.

Jánossy szóhasználata alapján úgy gondolhatnánk, 
hogy az elektromágneses sugárzás energiájának kvan- 
táltságát egyben azonosította annak lényegében pont
szerű lokalizáltságával. Ez azonban igen megalapozat
lan következtetés lenne; elég csak arra emlékeztet
nünk, hogy Jánossy a fizikai (hullám-) optika kutatá
sának kiemelkedő képviselője volt. Schrödinger érve
lésében is kulcsfontosságú elem, az elektronokkal 
elvégzendő „Spaltversuch”-hal kapcsolatban, a „longi
tudinális koherencia” fogalma. A fent idézett levelek
ben mindkét partner inkább a hullámok kvantumos 
gerjesztettségének felhasíthatatlanságára gondolha
tott, hasonlóan Louis de Broglie-hoz, aki emellett azt 
is hangsúlyozta, képtelenség hogy egy pontszerű ob
jektumnak rezgésszáma legyen. Ezzel egybecseng 
Max Plánoknak. Einstein „fénykvantumaival” és a 
„tűsugárképpel” kapcsolatos véleménye is, amely 
szerint „a hullámfront nem foltos” („nicht fleckig”). A 
„hullám-részecske kettősség” rejtélye már az 1920-as 
évek második felében -  elsősorban P. A. M. Dirac és 
P. Jordan munkái nyomán -  a sugárzás kvantumelmé
letének keretében megoldást nyert. Ennek ellenére a 
pontszerű foton képe végigvonult a kvantumfizika 
történetén, s számos látszólagos paradoxon képzetét 
keltette.

A jelen elemzést a fentebb vázolt paradoxonok 
egyik gyökerének ismertetésével folytatjuk, s megkí
séreljük érzékeltetni, hogy szerintünk milyen „általá
nosan elterjedt nézetektől” kívánta megszabadítani 
Jánossy Lajos a kvantumelméletet. Ezzel -  reménye
ink szerint -  egyben meg is találjuk a Jánossy-féle 
fotonkísérletek jelentőségének igazi tartalmát.

A fénykvantum fogalma 
és a fotoeffektus értelmezése
A fénykvantum fogalmát Albert Einstein vezette be 
1905-ben A fény keltésére és átalakulására vonatkozó 
heurisztikus nézőpontról című első híres cikkében. A 
cikkben Einstein bebizonyította, hogy „Kis sűrűségű 
(a Wien-féle sugárzási képlet érvényességi tartomá
nyán belül) monokromatikus sugárzás hőelméleti

VARRÓ SÁNDOR: A JÁNOSSY-FÉLE FOTONKÍSÉRLETEK JELENTŐSÉGE 407



szempontból úgy viselkedik, mintha hv nagyságú, 
egymástól független energiakvantumokból állna.” A 
„kis sűrűségű” jelző a kTB «  hv feltétel teljesülését 
jelenti (ahol k a Boltzmann-állandó és Tn a sugárzás 
abszolút hőmérséklete), a „monokromatikus” szó igen 
kis Av spektrális szélességet jelent, vagyis Av «  v. 
Einsteint elsősorban Lénárd Fülöp (Philipp Lenard) 
fényelektromos jelenségre vonatkozó, addig megma
gyarázatlan kísérleti eredményei motiválták, s ezekre 
elegáns értelmezést adott; a fémfelületre eső fény
kvantum hv energiája (amennyiben elegendő) egy
részt az adott elektron fémből való kilépéséhez szük
séges energiát szolgáltatja (kilépési munka: Ä), és a 
fennmaradó rész pedig a kiszabaduló elektron Ek ki
netikus energiájává konvertálódik, vagyis hv = A+Ek. 
Ezen alapvető egyenlet felállítása mellett azonban 
Einstein már a cikk bevezetőjében egy sokkal „forra
dalmibb” kijelentést is tesz, nevezetesen: „Az itt kifej
tésre kerülő felfogás szerint az egy pontból kiinduló 
fénysugarak szétterjedésénél az energia nem folyto
nosan, egyre nagyobb és nagyobb térrészre oszlik el, 
hanem véges számú térbeli pontban lokalizált ener
giakvantumból áll, amelyek úgy mozognak, hogy 
nem bomlanak részekre, s csak mint egységes egé
szek nyelődhetnek el vagy keletkezhetnek.” Ez a kije
lentés azonban nincsen semmilyen levezetéssel alátá
masztva, és a fotoeffektus megmagyarázásához sem 
szükséges a pontszerűség feltételezése.

Az ötven évvel később publikált fotonkorrelációs 
kísérletek fogadtatásával és értelmezésével kapcsolat
ban fontos körülmény, hogy (különösen amerikai 
kutatók körében) széleskörűen elfogadott volt az a 
téves elképzelés, hogy a fotoeffektus leírásához az 
elektromágneses sugárzás kvantálása szükséges. Rá
adásul a kvantáltsághoz a részecskeképet asszociál
ták. Ezért jelenthetett nagy „szenzációt” 1968-ban 
Lamb és Scully „provokatív” címmel megjelenő publi
kációja: Fotoelektromos effektus fotonok nélkül. Itt a 
szemiklasszikus leírást alkalmazták, amely szerint az 
Einstein-egyenlet (hv = A + Ek) nem más mint az 
elektronhullám átmenti sűrűségében egy időben pe
riodikus elektromos tér által okozott kvantummecha
nikai rezonancia következménye. Az, hogy a fotoef- 
fektusban a Planck-állandó „nem a fénytér tulajdonsá
gaként jelenik meg”, már a húszas évek második felé
ben ismert volt. Ezzel kapcsolatban itt megelégedhe
tünk például Sommerfeld, Bethe vagy Wentzel igen 
részletes munkáinak említésével. Ezeket az eredeti 
munkákat azonban, mint látjuk, igen kevesen ismer
hették később. 1995-ben Lamb az Anti-photon [7] cí
mű cikkében már-már rezignáltan jegyzi meg, hogy 
„Visszatekintve, világos, hogy Einstein kissé felforgat
ta a dolgokat. El kellett volna fogadnia a Maxwell- 
egyenleteket, mivel ezek Lorentz-invariánsak.” Cikkét 
a következőképpen zárja: „Legfőbb ideje, hogy fel
hagyjunk a foton szó és egy rossz koncepció haszná
latával, amely rövidesen egy évszázados. A sugárzás 
nem részecskékből áll, és a Sugárzás Kvantumelméle
tének klasszikus, vagyis nem-kvantumos határesete a 
elektromágneses terek Maxwell-egyenleteivel írható

le, amelyek nem tartalmaznak részecskéket. A ré
szecske fogalmát használva a sugárzási térről beszélni 
olyasmi, mintha olyan felszínes kifejezéseket használ
nánk, hogy »You know« vagy »I mean«, amelyeket na
gyon gyakran hallunk bizonyos kultúrákban.” Lamb 
észrevételei részben összecsengenek azzal, amit pár 
évvel halála előtt maga Einstein írt legjobb barátjának: 
„Teljes ötven év töprengése sem vitt egy kicsit sem 
közelebb a kérdés megválaszolásához: mik a fény
kvantumok? Manapság minden lump azt hiszi hogy 
tudja a választ, de becsapja magát.” (Einstein levele 
Bessónak, 1951. december 12.) Lamb véleménye ma 
is helytálló lenne; a fénykvantumokat sokan még ma 
is klasszikus részecskeként képzelik el.

Az energia kvantumosságának és a térbeli lokali- 
záltság képének összekapcsolása számos fontos kísér
let elvégzését motiválta a múlt század elején [5], 
ugyanakkor időközben súlyos teherré vált, elsősorban 
a nyalábkísérletekben mért kvantumos korrelációk 
helyes értelmezése felé vezető úton. A Jánossy-kísér- 
letek egyik fő jelentőségét pont ezek a körülmények 
szolgáltatják.

A foton felhasíthatóságának kérdése 
és a fotoncsomósodás
A foton felhasíthatóságának kérdésével, vagyis azzal, 
hogy a hv fotonenergia több aktív töltésen, például 
oszcillátoron is eloszolhat-e, először Gans és Miguez 
(1917) foglalkoztak kísérletileg, nagyon kis fényinten
zitásoknál üveglencsék fénytörési képességét vizsgál
va. Szerintük azt várhatnánk, hogy egyetlen foton 
nem tudja a lencse teljes térfogatát gerjeszteni, és 
azon egyszerűen áthalad minden változás nélkül. Ez
zel ellentétben azt tapasztalták, hogy a törési jelenség 
teljesen normális, még olyan kis intenzitásoknál is, 
amikor az egy oszcillátorra (az üveg aktív sugárzóira) 
jutó átlagos energia a fénykvantum energiájának 
10“3O-ad része volt.

A bevezető fejezet elején elsőként említett Ádám- 
Jánossy-Varga-kísérlet [1] eredménye szerint a detek
torok relatív koincidenciája nem haladhatta meg a 
0,6%-ot; „a féligáteresztő tükörre eső fotonok nem 
hasadnak fel, hanem véletlenszerűen vagy az egyik 
vagy a másik irányban haladnak”. Ezt a konklúziót 
0,01% pontossággal Brannen és Ferguson koherens 
fénnyel 1956-ban végzett méréseinek eredményei is 
megerősítették. Publikációjuknak külön jelentőséget 
ad az a körülmény, hogy a szerzőket pont Hanbury 
Brown és Twiss [6] frissen megjelent eredményei meg
bízhatóságának ellenőrzése vezette, utóbbiak ugyanis 
pozitív korrelációt („fotoncsomósodást”) észleltek ha
sonló elrendezésben, két fotoelektromos detektor ki
menő áramainak fluktuációi között. Brannen és Fergu
son cikküket a következő (már a nyomdában utólago
san beillesztett) megjegyzéssel zárták: „A szerzőknek 
úgy tűnik, s hasonlóan Prof. Jánossynak is (személyes 
közlés), hogy amennyiben ilyen korreláció létezne, 
akkor ez a kvantummechanika néhány alapvető kon-
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2. ábra. A detektorok közötti x késleltetés változtatásával a tih = 
x + xc teljes kölcsönhatási időt változtatjuk, ahol xD a detektálási idő 
(a detektor effektiv feloldási ideje). A x' + xD kisebb késleltetés ese
tén a releváns longitudinális módusokat a vastag szürke vonalak 
szimbolizálják. Ha e módusok M, száma egynél jóval nagyobb, ak
kor közelítőleg M, ~ t/xc, ahol xc a sugárzás koherenciaideje.

cepciójának lényeges felülvizsgálatát követelné. Ez 
volt a természetes indok, hogy ezeket a kísérleteket 
elvégeztük.” Hanbury Brown és Twiss a következő 
évben részletesen kitért a fenti kritikai megjegyzések 
elemzésére: „A fotonok közötti korreláció létezését 
néhány szerző kétségbe vonta (Brannen & Ferguson 
1956), akik azt állították, szerintünk helytelenül, hogy 
az a kvantummechanika törvényeinek ellentmond. A 
hiba, úgy tűnik, abból ered, hogy szó szerint hagyat
koztak a fény korpuszkuláris képére. Amint azt Bohr 
hangsúlyozta komplementaritási elvében, egy adott 
kísérlet megmutathatja a fény akár hullám akár ré
szecske aspektusát, de e kettőt együtt nem; vagyis az 
interpretáció jelentősen egyszerűsödik és valójában 
sokkal korrektebb lesz, ha az ember szigorúbban szo
rítkozik a megfelelő nyelv alkalmazására, és fotonok
ról beszél ha az energia klasszikus részecskeként visel
kedik, különben pedig csak hullámokról. A jelen köz
leményben, amint azt megmutatjuk, lényegében egy 
interferencia-jelenséggel foglalkozunk, amely a klasz- 
szikus hullámkép alapján úgy értelmezhető, mint az 
intenzitásfluktuációk közötti korreláció, amely a kü
lönböző frekvenciájú hullámok összelebegésének kö
vetkezménye; a foton koncepcióját csak azon a pon
ton kell bevezetni, amikor a fotoemisszió során az 
energia a fénynyalábból abszorbeálódik.”

Világosan látszik, hogy Hanbury Brown és Twiss — 
a Bohr-féle komplementaritási elv következetes kép
viselőiként -  félreértelmezték Brannen és Ferguson, 
valamint Jánossy Lajos kételyeit. Ez utóbbiak későbbi 
munkáiból is egyértelműen kiderül, hogy a „foton fel- 
hasíthatatlanságán” egyáltalán nem annak klasszikus 
pontszerűségét értették, hanem az elektromágneses 
sugárzás adott módusa kvantumos gerjesztettségeinek 
oszthatatlanságát. Ezt kiválóan igazolja Farkas Győző, 
Jánossy Lajos, Náray Zsolt és Varga Péter 1964-ben 
megjelent közleménye, amelyben a koherens fény
nyalábok intenzitáskorrelációira kapott kísérleteik 
kiértékeléséhez Jánossy 1957-ben és 1959-ben leveze
tett elméleti formuláját használták sikerrel. A formula 
szerint az (1) egyenletben definiált K normált koinci
dencia kifejezhető az amplitúdóban másodrendű 
koherenciafüggvénnyel, amely például a Michelson-

interferométerrel kimutatható csíkrendszer láthatósá
gának mérőszáma, tehát a sugárzás hullámtulajdon
ságával immanens kapcsolatban van. K általános 
kifejezése a következő alakra hozható:

M = M,Mlr,

_S_
A

_v
K

(t > Xc, S> Ac),

(2)

ahol Tc a koherencia idő, Ac és Vc a koherenciafelület, 
illetve térfogat, valamint t és S a teljes kölcsönhatási 
időt, illetve detektálási felületet jelölik. Megjegyezzük, 
hogy a (2) formula egy más módszeren alapuló, egy
szerű levezetését nemrég megjelent munkánkban [7] 
közöltük. A releváns módusok M száma általános 
esetben a (berendezés által megszabott) peremfeltéte
leket leíró függvények és a vizsgált sugárzást jellemző 
koherenciafüggvények bonyolult funkcionálja.

Az úgynevezett spektrális kereszttisztaság esetén 
(amikor a longitudinális és transzverzális szabadsági 
fokok „szétcsatolódnak”) M  a (2) egyenlet második 
összefüggésében megadott szorzatalakra hozható. 
Amennyiben a kölcsönhatási idő lényegesen nagyobb 
a koherenciaidőnél, akkor a longitudinális módusok 
száma jól közelíthető az M, ~ t/xc egyszerű kifejezés
sel. Hasonló becslés használható az Mtr ~ S/Ac meny- 
nyiségre is. Ha az M,r = 1 feltétel egy kísérlet során 
biztosítható, akkor K jó közelítéssel a gG)(x)-val jelölt 
normált intenzitáskorrelációs függvénnyel azonos. A 
2. ábrán példaként a releváns longitudinális módu
sok számának változását szemléltetjük egy késleltetett 
koincidencia-kísérlet során. Ha a Xn feloldási idő na-
J. ábra. A g<2)(x) = ATnormált koincidenciaszám menetét szemléltet
jük abban az esetben, amikor a detektorok feloldóképessége lehe
tővé teszi, hogy ezt 100%-os kontraszttal mérjük. A szaggatott vonal 
a detektálási események függetlenségének felel meg. Szürkével 
fotoncsomósodást (g<2)(0) = 2) jellemző függést ábrázoltuk Gauss- 
típusú spektrális eloszlás esetében. A fekete vonallal egy Lorentz- 
típusú egyfotonos fényforrás intenzitáskorrelációjának menetét áb
rázoltuk. Ideális esetben itt g<2)(0) = 0, ez a fotonritkulás jelensége, 
amelyet ez esetben a ga\ f )  ~ K = 1 -  l/M  függvény jellemez, ahol 
Aía releváns módusok száma, ugyanúgy, mint a (2) képletben [7].

késleltetési idő x/xc
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gyobb mint a koherenciaidő, akkor a módusszám 
nem érheti el a minimális 1 értékét. Igen rossz felol
dás esetén M sokkal nagyobb mint 1, és ekkor, a (2) 
egyenlet szerint K ~ 1 konstans, tehát nem tudjuk az 
esetleges szisztematikus koincidenciákat kimutatni. A 
3- ábrán a „fotoncsomósodást” és a „fotonrikulást” 
leíró g<2)(t) függvények tipikus menetét ábrázoltuk 
maximális kontraszt esetében. Ez utóbbi jelenséget 
először Kimble és munkatársai tanulmányozták kísér
letileg, még 1977-ben.

A 3- ábrán a szaggatott vonal (g<2)(x) = 1) a detek
tálási események függetlenségének felel meg. Ez tipi
kusan abban az esetben tapasztalható, ha sugárforrás
ból érkező elemi gerjesztések száma Poisson-eloszlást 
követ (például lézerfény). Termikus fény esetében 
nulla késleltetésnél g(2)(x) eléri a maximális 2 értéket 
(ga\Ö) = 2), erre szokás azt mondani, hogy a fotonok 
— bozonkarakterüknek megfelelően -  „csomósodásra 
hajlamosak”. Fontos megjegyezni, hogy ez a jelenség 
(amelyet felfedezőikről Hanbury Brown — Twiss-ef- 
fektusnak [6] neveztek el) elvileg akkor is fellép, ha a 
termikus sugárzás módusainak betöltöttsége

(az általában 5-val jelölt úgynevezett degenerációs 
paramétere) sokkal kisebb mint 1. Ekkor azonban a 
kísérleti kimutatáshoz igen hosszú ( T) idejű folyama
tos mérésekre van szükség, ugyanis a „jel-zaj viszony” 
5 (/7 )1/2-nel arányos.

Az Ádám-Jánossy-Varga-kísérletben [1] és csakúgy 
Brannen és Ferguson kísérleteiben sem volt elegendő 
berendezéseik feloldóképessége ahhoz, hogy a szisz- 
tematikus koincidenciákat fotonszámlálással közvet
lenül kimutassák, ez csak később sikerült. Hanbury 
Brown és Twiss [6] is hasonló elrendezést használtak, 
azonban ők a detektorok fotokadódjaiból kilépő 
emissziós áramok fluktuációnak korrelációját vizs
gálták, és így annak idején nagyobb jel-zaj viszonyt 
érhettek el. Ez tette lehetővé a fotoncsomósodás ki
mérését. I960 után, már az első lézerek fényének de
generációs paramétere (5 ~ 108) is a szokásos fényfor
rásokéinál (8 < 10’3) sok-sok nagyságrenddel na
gyobb volt, s így a fotonszámlálásos koincidenciamé
rések jel-zaj viszonyát is lényegesen növelni lehetett. 
Ugyanakkor a (spektrálisan koherens) lézerfénybeli 
fotonszámeloszlás Poisson-statisztikát követ, amely
nek a 3. ábrán vízszintes szaggatott vonallal ábrázolt 
g(2)(x) = 1 konstans érték felel meg. Arra először 
Glauber hívta fel a figyelmet, hogy a lézersugárzás 
spektrális keskenysége és nagy intenzitása a mérések
ben sajnos nem segít. Furcsa ellentmondásnak tűnik, 
hogy pont az általa konstruált koherens állapotoknak 
van Poisson-féle fotonszámeloszlása, amely egyben a 
korrelálatlan, pontszerű részecskenyalábok jellemzője 
is. A hatvanas évek első felében további bonyodalmat 
okozott, hogy a spektrális keskenységgel jellemzett 
„hagyományos koherenciát” és az egy adott frekven

ciájú komponens kvantummechanikai koherenciájá
nak fogalmát sokan összekeverték. Kellően intenzív 
„pszeudo-fekete sugárzást” a lézerfény „randomizálá- 
sával” lehet előállítani, például úgy, hogy a fényt egy 
forgó tejüveg- vagy pauszpapírtárcsán keresztül irá
nyítjuk a koincidencia berendezésbe, amint azt 
Arecchi és munkatársai 1966-ban tették. A hullám
front véletlenszerű torzulásai által kapott kaotikus 
fénnyel a gaX0) = 2 érték rutinszerűen mérhetővé 
vált. Figyelemre méltó, hogy valódi nem koherens 
fekete sugárzóval és fotonszámlálásos technikával 
csak 2009-ben sikerült először ezt az értéket kimérni, 
kétfotonos fotodetektorok segítségével. „Meglepő, de 
a fotonok csomósodásaként értelmezett 2-es értéket 
g(2)(0)-ra, valódi fekete sugárzó forrásokkal sohasem 
észlelték kísérletileg” írták a szerzők a Nature Phy- 
sicsben megjelent cikkük bevezetőjében. A kísérlet
ben használt 3000 K ekvivalens hőmérsékletű lámpa 
fényének koherenciaideje xc ~ h/kTB~ 10'15 s, femto- 
szekundum nagyságrendű volt. A (2) egyenlet szerint 
ilyen időbeli felbontású detektorokra van szükség 
ahhoz, hogy a 100%-os kontraszt elérhető legyen, és 
ehhez képest a szokásos egyfotonos detektorok na- 
noszekundumos felbontása hat nagyságrenddel rosz- 
szabb, ami persze korábban nem volt elegendő.

Összefoglalás, következtetések

A Jánossy-féle fotonkísérletek elsőként igazolták, 
hogy -  a komplementaritás elvével ellentétben -  a 
fény „mindkét arcát (részecske-hullám tulajdonságát)” 
egyetlen kísérlet keretében is megmutathatja, teljes 
összhangban a sugárzás kvantumelméletével. A diszk
rét detektálási események koincidenciájára Jánossy 
által származtatott formula a folytonos hullámok ko
herenciafüggvényeit tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy a 
fotonkorrelációs kísérlet eredményét, vagyis a sziszte
matikus koincidenciák hiányát, mind Jánossy, mind 
Schrödinger a hullámok kvantumos gerjesztettségének 
felhasíthatatlanságaként értelmezték, és nem lokali
zált fotonok klasszikus részecskeszerűsége alapján 
várták ezt. Lamb idézett észrevételei is igazolják, hogy 
a fénykvantumokat sokan még a 90-es években is 
klasszikus részecskeként képzelték el, és ez mégin- 
kább jellemző volt az Ádám-Jánossy-Varga-kísérletek 
elvégzése és a Hanbury Brown és Twiss által kimuta
tott fotoncsomósodás felfedezése idején. Utóbbiak, a 
komplementaritási elv következetes híveiként, a hul
lám- és részecskekép egyidejű használatát elvetették, 
és a fotoncsomósodást klasszikus hulláminterferen
ciával magyarázták. Ez teljesen összhangban van az
zal, hogy a detektorok fotokatódjaiból kilépő emisszi
ós áramok fluktuációnak korrelációját mérték (amely 
szoros kapcsolatban van az Einsteinféle fluktuációs 
formula hullámtípusú tagjával), tehát nem diszkrét 
eseményeket tanulmányoztak.

A 90-es évek elejétől a „Hanbury Brown és Twiss 
típusú korrelációs méréseket” igen széleskörűen al
kalmazzák, mondhatnánk, reneszánszukat élik [7]. A
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fotoncsomósodást 2004-ben a röntgentartományban 
is egyértelműen kimutatták, undulátorsugárzást hasz
nálva. A Schrödinger által a bevezetésben idézett 
elektronkorrelációs kísérleteket mind kondenzált 
rendszerekben (1999), mind nyalábokkal elvégezték 
(2002). A „fermionritkulást” 2006-ban neutronnyalá
bokkal, és 2007-ben atomcsapdából szabadon eső 
3He atomok térbeli korrelációjában is kimutatták. Bár 
a Jánossy-kísérletekre csak elvétve találhatunk friss 
hivatkozásokat, a napjainkban oly fontossá vált, úgy
nevezett egyfotonos források „egyfotonosságának” 
ellenőrzéséhez lényegében az először Jánossy és 
munkatársai által 1955-ben alkalmazott kísérleti el
rendezést használják.
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ATOMI BELSŐHÉJ-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 
KOINCIDENCIA ELEKTRONSPEKTROMETRIÁVAL -  II. RÉSZ

Paripás Béla, Palásthy Béla
Miskolci Egyetem, Fizikai Tanszék

A Fizikai Szemle 2012. novemberi számában megje
lent első részben az elméleti bevezetés és a mérő- 
rendszer bemutatása olvasható.

Néhány kísérleti eredmény
PCI-mérések
A PCI rövidítés az ütközés utáni kölcsönhatás angol 
nevéből (post-collision interaction) képzett mozaikszó, 
a vizsgált Auger-folyamat (1) különböző lépései során 
keletkezett töltött részecskék Coulomb-kölcsönhatását 
jelenti. Ebben a folyamatban a PCI energiacserét jelent 
az első lépésben keletkezett ionizációs (e~.) és szórt 
elektronok (e^.), valamint a második lépésben keletke
zett Auger-elektronok (e^uger) között (7. ábra). Ez az 
energiacsere az Auger-csúcsok alakjának torzulására és 
maximumainak eltolódására vezet. Ez kísérletileg jól 
mérhető, és a PCI-t leíró félklasszikus modell keretében 
az úgynevezett aszimmetria-paraméter bevezetésével 
kvantitatív módon is vizsgálható [2],

A PCI különösen erős a kis energiás ionizációs elekt
ronokra, ezeket „utoléri” a később keletkezett Auger- 
elektron. Ez akkor következik be, ha az atomnak át
adott energia alig haladja meg az ionizációs energiát (5. 
ábra). A modell szerint ilyenkor az aszimmetria-para
méter lényegében csak az ionizációs elektron sebessé
gének nagyságától függ. Azaz végeredményben a PCI-t 
a megmért elektronenergiák szinte teljesen meghatá
rozzák, a jórészt megméretlenül maradt sebességi irá-

A kutatás a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt ré
szeként, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

nyok alig befolyásolják. Az a) „ablakban” végzett mérés 
során tehát a PCI lényegében irányfüggetlen, mértéke 
kiszámítható, a kísérlettel jól összevethető. Ez az össze
vetés azért is izgalmas, mert a nagyon lassú elektronok 
félklasszikus leírása -  a nagy hullámhosszuk miatt -  
már ugyancsak kérdőjeles.

Az argon L23-M23M23 Auger-elektron spektrumát 
500 eV nominális lövedékelektron-energiánál vettük 
fel 131. Ennél a primer energiánál az L3 és L2 belső 
héjak ionizációs potenciálja fölötti többletenergia 
251,4 eV, illetve 249,2 eV érték. Ez a többletenergia a 
szórt lövedék és az ionizációs elektron között oszlik 
szét. Az Auger-elektronok spektrumát a 248 eV ener
giájú szórt elektronokkal koincidenciában vettük fel, 
tehát az L3 és L2 belső héjak ionizációja során kibocsá
tott elektronoknak névlegesen csak 3,4 eV, illetve 1,2 
eV kinetikus energia marad. Ezek jelentősen különbö
ző értékek, a koincidencia-spektrumban a PCI a két 
alhéjra tehát jelentősen eltér. A 6. ábrán az összegzett 
teljes (nem koincidencia) és a koincidenciában mért 
elektronspektrumok láthatók, amelyeknél a körülbe
lül 20%-os véletlen koincidenciát már levontuk. A 
spektrum körülbelül 109 nagyságrendű beütést tartal
maz, amelyet 15-25 nap alatt vettünk fel.

Az illesztés során a kvadratikus háttér levonása 
után a PCI torzított csúcsalakot konvoláltuk a kísérleti 
spektrométer átviteli függvénnyel. Először mindig a 
teljes energiaspektrumot illesztettük. A modellspekt- 
rumban a 10 diagram Auger-vonal intenzitásai és 
energiái illesztendő paraméterek voltak, kivéve a trip- 
letteket, ahol az intenzitásarányokat és az energiakü
lönbségeket az irodalomból [4] vettük. A teljes spekt
rum 10 csúcsának közös aszimmetria-paramétere is 
egy illesztendő paraméter. A teljes spektrumok igen
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6. ábra. A teljes (nem-koincidencia) elektronenergia-spektrum [31 
(—) és a 248 eV-os elektronokkal koincidenciában mért spektrum 
(•) 500 eV primer energiánál. (Néhány kísérleti pont hibáját, az 
illesztett modellspektrumok (vastag vonal) és a spektrumkompo
nensek (vékony vonal), a csúcsok jelölését és energiáját szintén 
feltüntettük).

jó statisztikája lehetővé tette a közel 20 független pa
raméter egyidejű illesztését. A későbbiekben a kísér
leti érték alatt az illesztés eredményét értjük. A koinci
dencia-spektrumok statisztikája azonban nem volt túl 
jó, ezért az illesztendő paraméterek számát minimali
zálnunk kellett. Csak a két alhéj intenzitásait és aszim
metria-paramétereit, a spektrométer átviteli függvény 
szélességét és a háttér paramétereit illesztettük, a töb
bi paraméter értékét rögzítettük a teljes spektrum 
illesztésénél kapott értéken.

A koincidencia-spektrum nagyenergiás végén 
(212-214 eV) nem belső héj eredetű kis csúcs(ok) 
figyelhető(k) meg. Az átadott energia és a kis csú- 
cs(ok) energiájának különbsége körülbelül 38-40 eV, 
ami megfelelhet az Ar+*3p~20D vagy 3P)3d vagy Ad 
külső héj gerjesztett szatellitállapotoknak. Az ábrán a 
212,7 eV-nál látható csúcs minden bizonnyal az 
Ar+'3p~2(3P)4í(2D és2P csoportnak felel meg.

A két alhéjra számított átlagos aszimmetriaparamé- 
ter-érték ennél az energiakombinációnál (figyelembe 
véve a kibocsátott elektronok (5) szórású Gauss-elosz- 
lását is) -2,6, illetve -5,4. A kísérleti spektrumra legjob
ban illeszkedő modellspektrum aszimmetria-paraméte
re (amit kísérleti aszimmetria-paraméternek tekinthe
tünk) a két alhéjra -2,0 (±0,1), illetve -4,12 (±0,4). Az 
egyezés elég jó, különösen ha azt is figyelembe vesz- 
szük, hogy az illesztett spektrum aszimmetria-paramé
terének nagysága szükségszerűen az átlagérték alatt 
van [31. Ezen eredményünk szerint a néhány eV-os 
elektronok PCI-kölcsönhatásának félklasszikus leírása 
még nem mond ellent a kísérleti adatoknak. A még 
kisebb energiájúaké (Ae| < 1 eV) azonban már igen, 
ahogy ezt egy későbbi kísérletünkben [51 igazoltuk.

Elektronütközéses rezonáns Auger-mérések

Az elektronütközéses rezonáns Auger-folyamat az 
elektronnal gerjesztett belső héj vakanciás atomi rezo
nancia Auger-szerű elbomlását jelenti ((2), illetve 1. áb
ra alsó része). Régebbi, nem-koincidencia méréseink

ben az argon belső héj ionizációjához tartozó igen kis 
intenzitású szatellitvonalait egy speciális kiértékelési 
folyamattal igyekeztünk a diagramvonalakról leválasz
tani [6], Ez részben sikerült is, megfigyeltük -  többek 
között -  a 2p_1(2P3/2)4s és 4p gerjesztéseket követő leg
valószínűbb (azaz !D) átmeneteket az összes vizsgált 
primer energián. Szelektív módszerekkel -  ilyen az 
(e,2e) módszer is -  a kis intenzitású szatellitvonalak 
kiemelhetők a spektrumból, lényegében felnagyítha
tok. Ezt a folyamatot azonban -  a nyilvánvaló mérés- 
technikai nehézségek miatt -  ezzel a módszerrel se na
gyon szeretik vizsgálni a kísérleti fizikusok. Az elekt
ronütközéses adatok hiánya azért is szembeötlő, mert a 
megfelelő fotongerjesztéses folyamatoknak (például 
2p-1(2P i/2)4s) könyvtárnyi az irodalma. A dipól tiltott 
gerjesztések ráadásul fotonnal nem is valósíthatók meg, 
így ezek rezonáns Auger-spektrumaira nincs is mérési 
adat (a miénket kivéve). Jelen cikkben ez utóbbi kate
góriából mutatjuk be az argon 2p~X2P}/2)Ap elektronüt
közéses rezonáns Auger-spektrumát [7].

Méréseinket az 5. ábra b) átadott energia „ablaká
ban” végeztük, amelyben = 245,7 eV, ami a 344,9 
eV primer energia és a 99,2 eV koincidencia-feltétel 
különbségeként adódik. (Megjegyezzük, hogy a (b) 
ablak közepe egy kicsit alatta van a 2p_1(2P3/2)4/> ger
jesztési energiának, hogy a 2p_1(2P1/2)4s gerjesztést 
mindenképpen elkerüljük.) Mielőtt azonban a kapott 
koincidencia-spektrumot bemutatnánk, szólnunk kell 
ezen mérés legnagyobb nehézségéről, a koincidencia
spektrum direkt ionizációs hátteréről.

A (2) képlettel leírt rezonáns Auger-folyamat végál
lapotai egyetlen lépésben, direkt módon is létre jöhet
nek, ezt semmiféle fizikai törvény nem tiltja:

ep + Ar('S ) -»
P (6)

^ e ;c + Ar+*(3p"2(1S0, 3P012, ‘D2)4p) + eton.

Ez a folyamat egy egyszeres direkt ionizáció, így a 
második elektront most ionizációs elektronnak nevez
zük. Az egyszeres ionizáció nagy valószínűségű folya
mat (még ilyen különleges ion esetén is), így ezzel 
mindenképpen számolnunk kell. Lényeges különbsé
get jelenthetne az a tény, hogy most a végállapot kon- 
tinuumállapot folytonos elektronenergia-spektrumok- 
kal (mert a végállapotbeli három részecske a többlet 
energián végtelen sokféleképpen osztozhat). Koinci
dencia-mérésben azonban rögzítjük az egyik elektron 
energiáját, ami -  az energia megmaradása és az ion 
kis mozgási energiája miatt -  vonalassá teszi a másik 
elektron spektrumát is.

A másik lényeges különbség az, hogy a direkt fo
lyamat valószínűségének energiafüggése sokkal las
súbb, mint a rezonancia-szerű kétlépéses folyamaté. 
Különösen igaz ez a mi mérési körülményeink között, 
amikor a primer energia egy nagyságrenddel megha
ladja az ionállapotét. Az 5. ábrán szereplő c) ablak
ban mérve tehát ugyanazt a direkt spektrumot kell 
kapnunk, mint a néhány eV távolságra lévő b) ablak
ban. A mért spektrumok eltérései kizárólag az indi
rekt folyamattól származhatnak. Másképpen fogal-
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7. ábra. A teljes (vékony vonal) és az (e,2e) koincidencia spektrum 
(vastag vonal hibajelekkel) 99,2 eV koincidencia-feltétel mellett 
340,0 eV primer energián (c) ablak) (véletlen koincidenciák nélkül).

mazva a c) ablakban mért spektrum a b) ablakban 
mért rezonáns Auger-spektrum direkt ionizációs hát
terét jelenti, ami így levonható. Itt meg kell jegyez
nünk egyrészt azt, hogy a háttér levonása általános 
gyakorlat, a direkt ionizációs hátteret egyszerű (nem 
koincidencia) Auger-spektrum mérésekben is le szo
kás vonni, ott azonban a háttér folytonos (általában 
egyenessel közelíthető). Másrészt azt, hogy ez nem 
mindig tehető meg, mert a direkt és indirekt folyama
toktól származó elektronhozamok nem föltétlenül 
additívak. Ugyanis az ugyanarra a végállapotra vezető 
folyamatok között kvantummechanikai interferencia 
is lehetséges. Ráadásul ez az interferencia akár jelen
tős is lehet, mert a direkt és indirekt folyamatoktól 
származó elektronhozamok közel egyenlők, ez eset
leg megkérdőjelezheti a háttér levonásának fenti 
módszerét.

A direkt ionizációs háttér a 7. ábrán látható, legin
tenzívebb vonalait beazonosítottuk.

Az elektronütközéssel gerjesztett Ar‘(2p'1(2P3/2)4p 
állapot lebomlása közben kibocsátott elektronok 
spektrumát (8. ábra) tehát úgy kaphatjuk meg, hogy 
a b) ablakban felvett koincidencia-spektrumból ki
vonjuk a c) ablakban mért (és a 7. ábrán bemutatott) 
direkt ionizációs hátteret. A kivonás előtt a koinciden
cia-hozamokat természetesen normáltuk (itt most a
99,2 eV-os elektronok hozamára), a direkt ionizációs 
hátteret pedig eltoltuk a primer energiák különbségé
vel, azaz 4,9 eV-tal.

A spektrumban a korábbi nem-koincidenciaméré- 
seinkben [6] talált vonal (az ábrán vastagon szedve) is 
jól látható, az a spektrum domináns vonala. A bejelölt 
'D végállapotú vonalak fölött 1,6 eV-tal a megfelelő 3P 
vonalaknak is jelen kell lenniük. Az ábrákon ezek a 
csúcsok látszanak is 210,2 eV környékén.

8. ábra. Az (e,2e) koincidencia-spektrum (üres négyzet) 99,2 eV 
koincidencia-feltétel mellett 344,9 eV primer energián (b) ablak), a 
direkt ionizációs háttér (tele négyzet) és az Ar(2p~1(2Pi/I)4p rezo
náns Auger-spektrum (vastag vonal), mint az előző két spektrum 
különbsége.

Korábban utaltunk rá, hogy a rezonáns Auger-fo- 
lyamatban a shake-up jelenséggel gyakran számolni 
kell. Az ábrán 204,4 eV és 206 eV energiánál megjele
nő csúcsokról nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a 
2p  —> 4p  gerjesztést követő rezonáns Auger-bomlás 
(3p~2('D2)5/>) és (3p"2(3Pi)5p) végállapotaihoz tartoz
nak. Számításaink azonban azt mutatják [8], hogy a 
shake-up jelenségnek kisebbnek kellene lennie. Ez 
fölveti annak lehetőségét is, hogy a 204-206,5 eV kö
zötti magas beütésszám részben a direkt és indirekt 
folyamatok közötti kvantummechanikai interferencia 
következményei. E kérdés tisztázására jelenleg is foly
nak a méréseink.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

A LENCSÉK KÉPLETE BOLYAI FARKAS JEGYZETEIBEN 
ÉS A KORABELI EGYETEMI TANKÖNYVEKBEN 
„Hogyan ha tá rozha tó  m eg a lencse által a lko to tt k ép  helye?”

Gündischné Gajzágó Mária
Hatvan

Bolyai Farkas 1804 májusától 1852 októberéig tanított 
matematikát, fizikát, csillagászatot és kémiát a maros
vásárhelyi Református Kollégiumban. Ezeket a tárgya
kat a felsőbb osztályokban, a tógás diákok tanulták, 
az 1840-es évek elejéig latinul. Bolyai Farkas legfonto
sabb matematikai műve, a Tentamen latin nyelven je
lent meg 1832-ben. Később rövidebb matematikai 
tankönyveket magyarul is kiadott. Fizika-, csillagá
szat-, kémiaóráihoz tartozó jegyzeteit nyomtatásban 
nem jelenttette meg, csupán A z aritmetikának, geo
metriának ésphysikának eleje című, 1834-ben kiadott 
műve tartalmaz kis mennyiségű bevezető jellegű fizi
kai ismeretet. Az említett természettudományi jegyze
tek, többnyire tanítványok kézírásában, szerencsénk
re megőrződtek. Ezek Bolyai Farkas tanári pályájának 
első 3 évtizedéből latin nyelven, az 1840-es évektől 
pedig magyar nyelven maradtak fenn és sok száz ol
dalt tesznek ki. A Bolyai-hagyaték Marosvásárhelyen 
a Teleki-Bolyai Könyvtárban kutatható; 1991-től a 
hagyaték másolata Budapesten az MTA Könyvtárának 
Mikrofilmtárában is megtalálható [1],

Bolyai fizikai kéziratait 1982-ben kezdtem tanulmá
nyozni a Teleki-Bolyai Könyvtárban. Munkámat fér
jem, Gündisch György eredeti kéziratokról készített 
fényképfelvételei tették lehetővé.

Azóta sikerült Bolyai Farkas fizikai kéziratait átte
kintenem, és a különböző fejezetek kutatási eredmé
nyeit a Korunk (1983/11), a Fizikai Szemle (1994/3 és 
2007/8), a Firka (2006-07/2), a Műszaki Szemle (His
tória Scienciarum 8, 2011/54) hasábjain, valamint Bo- 
lyai-konferenciákon (2002, 2006, 2010), Fizikatanári 
ankétokon (2003, 2009) stb. bemutatnom.

Bolyai Farkas magyar nyelvű fénytanjegyzeteiben a 
lencsék képletének levezetése nincs meg,1 de egy latin 
nyelvű diákjegyzetben címként2 olvasható a fent idézett 
kérdés. A kérdésre adott válasz ott három oldalas leve
zetés formájában található. Ezt követjük nagy vonalak-

1 Bolyai Farkas Jegyzés a’ Világosságról cím ű jegyzetében  m egta
lálható  a g ö m b tükrök  k ép le tén ek  leveze tése  (B 541/7), v iszont a 
Vilről cím ű jegyzet 11. o ldalán , aho l a vék o n y  lencsék  osz tályozásá
ról és képalko tásáró l ír, azt találjuk, hogy az r, R rad iusú  közönséges 
üvegből készült lencse ese tén  „meg lehe t m utatni, hogy a k é p  táv 
2dRr:[d(R+ r)-2Rr], ha da tárgy távja; és ha  a  tárgy táv  tart a  °<=-hez, 
a k ép  táv  becse  2Rr: (R+ r) lesz”, am ely a fókusztávolságot jelenti.
2 B 652/35-37, Quomodo reperitur locus imaginis per leniem facto?

ban, megőrizve az ide tartozó két ábrát a jelölésekkel 
együtt. (Megjegyzendő, hogy ugyanez a levezetés meg
található az 1815-ből származó, legterjedelmesebb latin 
jegyzetben is Bolyai Farkas kézírásában3).

A levezetés első részében, az 1. ábrának megfele
lően, a lencse felső, levegő-üveg határfelületén vég
bemenő fénytörést vizsgáljuk. Legyen az AB gömbfe
lület középpontja C, sugara r, a lencse tengelye oep, és 
legyen az o tárgy d távolságra a lencsétől.

A tengely mentén haladó fénysugár törés nélkül 
megy az üvegbe.

Az o-ból induló másik fénysugár d' távolságot 
befutva az e pontban lép az üvegbe. Itt a beesési me
rőleges a Ce, a beesési szög a. A megtört sugár a be
esési merőlegeshez és a tengelyhez közeledve f  utat 
fut be, míg a tengelyt ep-ben metszi. így az AB levegő
üveg határfelület az o tárgypont képét cp-ben hozza 
lé tre,/a  képtávolságot jelenti.

Legyen a C-ből az oe beeső sugár meghosszabbítá
sára, illetve az ecp megtört sugárra állított merőleges 
hossza m, illetve n. Az ábra alapján a beesési és törési 
szög szinuszainak hányadosára írhatjuk:

m
since _ r = m ^

sinCeepZ n n
r

A fénytörés törvénye azt mondja ki, hogy az m /n  
bármely a  esetén állandó, értéke a két közeg anyagi 
minőségétől függ.

Felírjuk a szinusz-tételt az o tC A-ben:
sinz _ sinoeCZ 
~d*~ r + d  ’

és figyelembe vesszük, hogy
sin oeCZ = sin(180 - oe) = since, 

így kapjuk:
sinz d'
sin a r + d ’

sinz = sin a  -

3 BF 427 /19-20
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1. ábra.

Hasonlóképpen az eCtp A-ben:
sineCtpZ _ sinCecpZ
_ 7 = f ~ r  ’

de sineó'cpZ = sin( 180- 2r) = sinz, valamint az (l)-et 
átrendezve

és így

sinCe(pZ = — sin a, 
m

n— sin asinz m ,— ;------, ahonnan
/  f - r  (3)

n fsinz = s in a ----f — .
m f -  r

Feltételezve, hogy az oe fénysugár a lencse tengelyé
nek közelében halad (paraxiális sugár), jó megközelí
téssel írhatjuk, hogy d = d'  és f  = f ,  és így a (2) és 
(3) alapján írhatjuk:

d n fsinz = s in a ------- = s in a -----r-—, vagyr +d  m f -  r
J (4)

m d n fsinz = ---------- = -------z—.
r r + d r f -  r

A (4) második egyenlőségéből az /  képtávolságra 
kapjuk:

/  =
m d r

m d - n d - n r (5)

Ezután a lencse alsó, üveg-levegő határfelületén 
végbemenő törést vizsgáljuk a J. ábra alapján.

Most Caz alsó AS körív középpontja, a kör sugara /?■ 
e a beesési pont, be a beeső sugár, amely a Ce beesési 
merőlegestől távolodva törik meg. etp' a megtört sugár, 
cp' a képpont: a (p tárgypont AS üveg-levegő határfelü
let által létrehozott képe, és egyben az o pont lencse 
által alkotott képe is. Fa képtávolság. C-ből a be beeső 
sugárra állított merőleges hossza itt n, a megtört ecp' 
sugár meghosszabbítására állított merőleges hossza 
pedig m (éppen fordítva mint az előbbi ábrán).

3- ábra.
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2. ábra. Részlet а В 652/35v-ról az 1. ábrához.



4. ábra. Részlet a B 652/36-ról a 3■ ábrához.

A beesési, illetve törési szögek szinuszaira így ír
hatjuk:

fi
sin CéhZ = sinCetp Z = —;

sinCe(p'Z= — és (6)

sin Z = n 
sinCecp' m

illetve törési szinusznak (Einfallssinus, Brechnungssi- 
nus) nevezi és egy szakasznak tekinti, mégpedig de
rékszögű háromszögben a szemközti befogónak. Úgy 
tűnik, ez a szemlélet érvényesül a vizsgált jegyzetrész
ben, de ez, mint látni fogjuk, nem befolyásolja a leve
zetés eredményét.

Visszatérve (7)-hez:
Fm _ f n  

R+F R + f

ahonnan
F= f n R

mR + t n f -  n f

Ha ide beírjuk /  korábban levezetett kifejezését (5) 
szerint, kapjuk:

F = n d r R
m R d -  n R d  - n R r  + m r d -  n d r '

(8)

vagy átalakítva:

F = ( \ m _ j
n

d rR

(dR + ár)  -  Rr
(80

Ez utóbbi a törés törvénye az alsó AB-ívre: n/ m  állan
dó bármely beesési szögre.

F e l í r j u k  a  s z i n u s z - t é t e l t  a z  e C c p '  A - b e n ,  i l l e t v e  a z  

eC(p A - b e n :

s i n z '  _ sinCecp'Z s i n  z '  _ sin CetpZ 
~eq' R + F ’ f  R + f

Figyelembe véve a (6) összefüggéseket, átírhatjuk a 
két utóbbit:

sinz' _ m sinz' _ n 
í?<p' iR + F)R'  f  (.R + f ) R ’

a h o n n a n  k a p j u k :

, ecp' ■ m f  • n sin 7" = __ —--------  = _________
(.R+ F)R (R + f )  R

Ezen összefüggések segítségével kiszámítható az r és 
görbületi sugarakkal, valamint az m /n  relatív törés

mutatóval jellemezhető vékony lencse előtt d távol
ságra található tárgy képének lencsétől mért távolsá
ga, vagyis a képtávolság.

Ez tehát a válasz a címben feltett kérdésre. Az itt is
mertetett kissé bonyolult, időigényes levezetésről 
mondott le Bolyai Farkas a magyar nyelvű, többnyire 
1840 után diákjainak diktált vagy általuk másolt jegy
zeteiben.

Bolyai Farkas említett latin jegyzeteiben itt három 
megjegyzés következik:

1. megjegyzés. Üveglencse esetén
m _ 3 
n 2

Vékony lencsére, paraxiális megközelítéskor írhatjuk, 
hogy etp' «= F é s f  ~ f  és:

F- m  _ f - n  
(R+F)R CR+ßR'

(7)

A levezetést itt megszakítva a következő észrevételt 
tesszük: a sinz és sinz'-re vonatkozó összefüggése
ket keresve a két latin jegyzetben, megfigyelhető, 
hogy sinz kifejezéseinek nevezőiből r, sinz' kifeje
zéseinek nevezőiből pedig R hiányzik az általunk 
kapott (4), illetve (7)-hez képest. Úgy néz ki, hogy a 
szinusz-tétel felírásakor a beesési és törési szög szinu
szára m/ rés  n/ r  helyett (1. ábra, (4)), illetve n/Rés  
m/R helyett (3- ábra, (7)) csak a számlálókat írták be 
a jegyzetírók.

Mivel nem gondoljuk, hogy mindkét latin jegyzet
ben elírás lenne, a dolog tisztázására megnéztük a 
lencsék képletének levezetését Gren könyvében [2]. 
Gren a beesési, illetve törési szög szinuszát beesési,

és a képtávolság az
p _ 2 d r R

d R + d r - 2 R r
szerint számítható ki. Ha pedig az üveglencse görbü
leti sugarai egyenlők, akkor:

c d r
F ~ i r - r

2. megjegyzés a „Quomodo ex ista formula focus 
reperitur?” (Hogyan határozható meg ebből a képlet
ből a fókusztávolság?) kérdésre ad választ. A fókusztá
volság úgy határozható meg mint a °°-ben lévő tárgy 
képtávolsága. így, ha d = °° és R = r, akkor: F = r; 
vagyis az azonos görbületi sugarakkal rendelkező 
üveglencse fókusztávolsága megegyezik a görbületi 
sugár értékével. Síkdomború lencse esetén pedig, 
mivel R = °° és d = °°; F = 2r, vagyis a fókusztávolság a 
görbületi sugár kétszerese.
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13■ megjegyzés. A konkáv, vagyis középen véko
nyabb lencsék görbületi sugaraira, valamint a fókusz- 
távolság előjelére vonatkozik.

Gren a képtávolság levezetésénél a fénytörés törvé
nyét, háromszögek hasonlóságát az említett paraxiális 
megközelítést használta fel, és az

d qR r
d(p - qj • (/? + rj - q R r

összefüggéshez jutott. Ez utóbbi megegyezik (8)-cal, 
ha x  helyett F-et, p  helyett ra-et és q helyett n-et 
írunk.

A 2. megjegyzéshez hasonlóan Gren is kiszámította 
a tengellyel párhuzamosan érkező sugarak által létre
hozott kép távolságát:

q R r
X (p ~ g) • (.R + r) ’

amely üveg esetén, amikor

P _ 3
q 2 ’

az

eredményre vezet. A gyújtó- vagy fókusztávolság 
(Brennweite = distantia focalis) úgy kapható meg, 
hogy a görbületi sugarakat összeszorozzuk és osztjuk 
azok fél összegével.

Érdekességként megjegyezzük, hogy sem Bolyai 
optikajegyzeteiben, sem Gren könyvében nem talál
juk meg a lencsék leképezési vagy távolságtörvényéi. 
(vagyis a fókusztávolság, tárgy- és képtávolság közötti 
összefüggést).

A képtávolság (8) vagy (8’) képletéből rövid úton 
eljuthatunk a leképezési törvényhez. Osszuk el a (8’) 
összefüggés számlálóját és nevezőjét drR-rel! Ekkor:

( > ( t . \m 1 i i— - 1 — +_
n r R\ J \ /

( 8 ” )

Az (8”) összefüggésből és a 2. megjegyzés szerint 
rögtön megkapható a fókusztávolság (jele legyen f ál), 
f táv= F, h a d  = oo, tehát:

f .  =
J  tá v

í

í
( m í i l \

n - 1 r R\ j K /
í m í i

n - 1 \ r + Rj

A (8”) összefüggés a következőképpen írható át:

F = 1
1 l ’

d

ahonnan

1 _ 1 __ 1 
/* , " d+ F '

Figyelembe véve, hogy da tárgytávolságot, Fa képtá
volságot jelenti, eljutottunk a lencsék leképezési törvé
nyéhez.

Végezetül megjegyezzük, hogy Baumgartner 1826- 
ban kiadott könyvében [31 a képtávolság képletének 
levezetése és a fókusztávolság értelmezése után a 
leképezési törvényt is láthatjuk a ma is használatos 
egyszerű alakban.
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KÁROLYHÁZY-FELADATOK AZ EÖTVÖS-VERSENYEN
III. RÉSZ -  ELEKTROSZTATIKA

Az „erőterek” Károlyházy Frigyes kedvenc témái közé 
tartoztak. Már a 60-as években feladott olyan feladatot 
az Eötvös-versenyen, amelyben különböző sugarú, de 
egymással párhuzamosan álló fém körlapokból kellett 
maximális kapacitású kondenzátort összeállítani. A 
megoldás a telep rákapcsolása után létrejövő elektro
sztatikus erőterek vizsgálatán alapult. A 70-es években 
különösen sok elektrosztatikai problémát fogalmazott 
át feladattá. Vizsgálni kellett szigetelő fonalakkal össze
kötött és felfüggesztett, feltöltött golyósor elhelyezke
dését valamilyen földelt, illetve feltöltött fémsík felett,

vagy éppen azt a mechanikai feszültséget, amely egy 
síkkondenzátor terében, az erővonalakkal párhuzamo
san elhelyezett fémrúdban lép fel. Kifejezetten az erő
vonalkép felrajzolását kérte az egyik esetben, vagy ki 
kellett találni a kapillárisban elhelyezkedő higany fel
színének elmozdulását az elektromos erőtér hatására 
egy másik esetben. Nagyon örült, ha az eredményhir
detésen -  amelyre sohase jött el, de mindig érdeklő
dött, hogy mi történt ott -  sikerült kísérlettel is bemutat
ni valamelyik feladatának megoldását. így történt ez a 
következő, 1976-ban feladott alábbi példájánál is:
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Két egyforma, semleges fémgömb egyikének közelé
ben földelt fém tű van. A két gömb között középen, 
felülről lassan leengedünk egy elektromosan töltött 
gömböt. Hol üt át először szikra?

Megoldás. Mindkét semleges gömb a közeledő, elekt
romosan -  mondjuk pozitívan -  töltött gömb erőterébe 
kerül, rajtuk töltésmegosztás lép fel és valamekkora 
elektromos potenciál alakul ki a végtelenhez, illetve a 
földhöz képest. Arról a gömbről, amelyik közelében a 
fémtű van, a csúcshatás következtében eltávozik a meg
osztással keletkező töltés egy része, így ő maga is -  ne
gatívan -  töltött gömbbé válik. Közben szikrakisülés nem 
történik, azonban ennek a gömbnek ezután kisebb lesz 
az elektromos potenciálja, mint a másiknak. A középen 
ereszkedő töltött gömb és a fémtű melletti gömb között 
tehát nagyobb lesz a feszültség, mint az ereszkedő töltött 
gömb és a másik gömb között. A szikra így a fémtű mel
letti gömb és az ereszkedő gömb között üt át először.

Az 1983-ban feladott következő példában is elektromos 
erőtérbe kerülő töltetlen fémgömbök viselkedését kel
lett kitalálni, de most a rájuk ható erő volt a kérdés.

A világűrben elektromosan semleges, fémből ké
szült, belül üres, zárt gömbhéj lebeg. Közepében ki
csiny, pozitív töltésű fémgolyó nyugszik szabadon. 
Távoli kondenzátorlemezek segítségével a gömb ala
kú „Faraday kalitka” körül homogén elektromos teret 
hozunk létre. Mozgásba jön-e a kicsiny fémgolyó, 
illetőleg a gömbhéj, és ha igen, akkor miképpen?

Megoldás. A gömbhéjon a kis pozitív fémgolyó meg
osztást hoz létre, a gömbhéj belső felülete negatív, a 
külső pozitív lesz. Külső tér nélkül a kis fémgolyó a 
gömbhéj középpontjában labilis egyensúlyi helyzetben 
van. A külső tér létrehozásának pillanatában a gömbhéj 
külső felületén további megosztott töltések jönnek lét
re. A kis fémgolyót a gömbhéj árnyékoló hatása védi a 
külső tértől, ezért e külső tér bekapcsolásának pillana
tában a kis fémgolyó gyorsulása még nulla. A pozitív 
töltésként viselkedő gömbhéj azonban gyorsulni kezd. 
A kis golyó a gömbhéj elmozdulása következtében 
elhagyja labilis egyensúlyi helyzetét, és gyorsulni kezd 
a hozzá közeledő fal felé. Amikor eléri a falat, kiegyen
lítődnek a belső fal és a golyó ellentétes töltései, marad 
a külső felület pozitív töltése, ezért a gömbhéj végig 
pozitív testként gyorsul a külső homogén térben, ma
gával cipelve a kis golyót is.

A „Faraday kalitka” fogalma megjelent a 90-es évek
ben feladott egyik példában is, de nagyon ravaszul, 
könnyű volt eltéveszteni, mivel ez már nem tisztán 
elektrosztatikai feladat volt.

Fémből készült, igen vé
kony falú, zárt gömbhéj belse
jében fonálon egy kétrét haj
tott alufóliacsík függ. A gömb 
két átellenes pontjára kívülről 
az 1. ábrán látható módon fe
szültséget kapcsolunk.

Megmozdul-e az alufólia
csík, s ha igen, hogyan?

1. ábra.

L+ M — W + J

Megoldás. A vékony gömbhéj ellenállása nem ha
nyagolható el. Lesz elektromos mező a gömb belsejé
ben, mégpedig forgásszimmetrikus abban az esetben, 
ha a gömb belül üres. (A szimmetriatengely a csatla
kozási pontokat összekötő átmérő.)

Ha a gömb közepén ott van a kettéhajtott alufólia, 
akkor ezen megosztás jön létre azért, hogy a fólia 
ekvipotenciális lehessen.
A megosztott töltések te
re kioltja a gömb belső 
terét a fólia két ága kö
zött (2. ábra).

A fólia bármely ágára 
a külső E térerősség és a 
másik ágból származó (£-nél kisebb) térerősség hat, 
vagyis a fóliaágra a külső tér van nagyobb hatással.

Ezért a kettéhajtott fólia kinyílik, és egy olyan hely
zetben állapodik meg, amikor már a rá ható elektro
mos, gravitációs stb. erők és forgatónyomatékok ere
dője zérus.

Megjegyzés. Az összeállítás emlékeztet a „Faraday- 
kalitkára”, ezért sok versenyző úgy gondolta, hogy 
nem lehet a gömb belsejében elektromos mező. Elfe
lejtették, hogy ez csak elektrosztatikában igaz, amikor 
a fém felülete ekvipotenciális. Most a fémen áram 
folyik, ezért a fémgömb különböző pontjai között 
általában van feszültség s így van -  nemcsak benne, 
de körülötte is -  elektromos mező. Ha valami, akkor a 
kétrét hajtott fóliaág képezhet ebben a feladatban 
Faraday-kalitkát, és e „kalitka” belsejében kell, hogy a 
térerősség közel zérus legyen.

2. ábra

A sok üres fémgömb után 2001-ben egy tömör ólom
gömbre tűzött ki elektrosztatikai problémát Károly- 
házy Frigyes, de persze nem akármilyet: előbb gon
dolatban szét kellett vágni, majd összeragasztani a 
keletkezett darabokat.

Két egyforma ólomgömböt egy-egy sík mentén két- 
két részre vágunk; egyiket a 3.a, másikat a 3 b ábra 
szerint. A vágási felületeket hajszálvékony szigetelő 
réteggel látjuk el, utána a részeket újra teljes gömbbé 
egyesítjük. Ezután mindkét gömb bal oldali részére 
ugyanakkora, kicsiny Q töltést viszünk.

Ábrázoljuk mindkét esetben a gömb körül kialaku
ló erővonalképet! (A két gömb egymástól messze van, 
kölcsönhatásuk elhanyagolható.)

Megoldás. Mind az a), mind a b) esetben a bal ol
dali gömbszeletre vitt Q töltés a jobb oldali gömb
szeleten töltésmegosztást hoz létre. Ha g-val jelöljük 
a Q töltésnek azt a részét, amely a feltöltött gömb-
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szelet sík felületű részén he
lyezkedik el, akkor a jobb ol
dali gömbszelet sík felületére 
-q  töltés vándorol, hiszen a 
két egymás melletti síkfelület 
síkkondenzátort hoz létre (4. 
ábra).

Vajon mekkora lesz q, és hogyan oszlanak el a töl
tések a gömb külső felületén? A választ például az 
energiaminimum elvéből kaphatjuk meg. Eszerint 
egyensúlyi helyzetben a töltések úgy helyezkednek el 
a vezetők felületén, hogy a rendszer teljes elektroszta
tikus energiája a lehető legkisebb legyen. Jelen eset
ben a síkkondenzátor energiája (a szigetelőréteg haj
szálvékony volta miatt) elhanyagolhatóan kicsi, a 
rendszer energiája tehát a gömbön kívüli elektroszta
tikus mező energiájával egyezik meg. Ez az energia 
nyilván ugyanolyan töltéseloszlásnál lesz minimális, 
mint amilyen a Q töltéssel feltöltött eredeti (szétvágat- 
lan) gömb esetében, vagyis az ismert egyenletes töl
téseloszlásnál.

Más módon is érvelhetünk. Külön-külön mindkét 
gömbszelet potenciálja állandó, mivel elektrosztatiká
ban a fém bármilyen alakú is legyen, mindig ekvipoten- 
ciális, és belsejében a térerősség mindig zéms. Mennyi 
most a két fém-gömbszelet közti potenciálkülönbség?

AU = E -d ,

ahol E a két síkfelület közötti térben az elektromos 
térerősség, d pedig a síkfelületek távolsága. A feladat 
szövege szerint ez a távolság „hajszálvékony”, vagyis 
majdnem zérus, E pedig g-val arányos, tehát nem 
lehet „nagyon nagy”. Ezek szerint a AU potenciálkü
lönbség is majdnem zérus, azaz elhanyagolhatóan 
kicsi. Ebben a (jogos) közelítésben a teljes gömbfelü
let potenciálja ugyanakkora. Egyetlen gömbön az U = 
állandó feltétel csak egyetlen felületi töltéseloszlás 
mellett valósulhat meg adott Q esetén. Ez az eloszlás 
a jól ismert gömbszimmetrikus töltéseloszlás, amikor 
a felületi töltéssűrűség

CT = ——— = állandó.
4 R2n

Az egyenletes felületi töltéssűrűséghez tartozó elekt
romos térerősség a gömbön belül (a „síkkondenzátor” 
belsejét leszámítva) zérus, a gömbön kívül pedig az 
ismert Coulomb-féle erőtér, nagysága a középponttól 
r távolságban

5. ábra

E(r) = —-----2  (r  > R).
47te0 r2

A gömbön kívül kialaku
ló erővonalkép tehát jó 
közelítéssel az 5. ábrán 
látható lesz.

Megjegyzés. A feladatot 
11 versenyző oldotta meg 
jól, ezen kívül még há

rom versenyző adott be a b) kérdésre helyes megol
dást. Két megoldónak jutott eszébe a középen félbe
vágott gömb esetére az alábbi szellemes megoldás.

Először adjunk mindkét félgömbnek Q/2 töltést, 
azután adjunk a bal oldalinak Q/2, a jobb oldalinak 
pedig -Q /2  töltést! E két állapot „egyesítéséből” (szu
perpozíciójából) előállítható a feladatban megadott 
állapot (6. ábra). Ez a szuperpozíció egyrészt a tölté
sekre, másrészt az erőtérre is vonatkozik, tehát:

6. ábra

A következő, 2008-ban feladott példában is szerepel 
telep, de mivel nincs folyamatosan bekapcsolva, nem 
indít stacionárius áramot, tehát a probléma tisztán 
elektrosztatikai.

Egy fizikaszakkörön valaki demonstrálni szeretné, 
hogy ellentétes irányú elektromos térerősségvektorok 
leronthatják egymást. Elképzelése a következő. Szige
telő lábakon két egyforma fémgömböt állít egymás 
mellé és pontosan ugyanakkora potenciálra tölti fel 
őket. Ezután a kettejük közé középre belógatott pró
batöltésre nem fog elektromos erő hatni.

A gyakorlati kivitelezéshez a kísérletező egy né
hány száz Vfeszültségű telep egyik sarkát „leföldeli”, 
vagyis az asztallapra tett nagy fémtálcához csatla
koztatja -  ezt tekinthetjük zérus potenciálú helynek 
-, a másik pólushoz csatlakozó banándugóval pedig 
először a bal oldali, utána a jobb oldali gömböt, 
majd végül a szigetelő szálon közéjük lógatott alufó
liacsíkot érinti meg (7. ábra). Meglepődve tapasztal
ja, hogy az alufólia igenis kitér a függőleges irány
ból, elmozdul az egyik gömb felé.

Mi lehet a kudarc magyarázata? (A levegő száraz, 
a lábak jól szigetelnek, a gömbök sokáig megtartják a 
rájuk vitt töltést.)

Melyik gömb felé tér ki az alufólia?
Hogyan lehetne a kudarcot elkerülni?
Megoldás. Tekintsük először azt az esetet, amikor 

még csak a bal oldali gömböt töltöttük fel a telep fe
szültségére. Ekkor ez a gömb felvett valamennyi töl-

A FIZIKA TANÍTÁSA 419



tést. A jobb oldali gömb, ami ugyan töltetlen, most 
egy elektromos erőtérbe került, ennek hatására benne 
töltésszétválás történt és már nem zérus a feszültsége, 
hiába zérus a rajta lévő össztöltés.

Ezek után érintjük meg a jobb oldali gömböt a telep 
előbbi -  pozitív -  sarkából jövő vezetékkel. Ennek ha
tására ez a gömb is a telep feszültségére töltődik fel, 
viszont ehhez már kevesebb töltésnek kell felmennie 
rá, mint amennyi töltés a másik gömbre került! Sőt, ha a 
második gömb feltöltése után megmérjük az első (a bal 
oldali) gömb feszültségét, az nagyobb lesz, mint a telep 
feszültsége, hiszen most már ez a gömb is erőtérbe, a 
jobb oldali gömb erőterébe került!

A helyzet annyira meglepő, hogy eredményhirdetés
kor (technikai okokból egy 3000 V-os feszültségforrást 
használva) kísérletileg is bemutattuk. Amikor a bal ol
dali gömböt feltöltöttük 3000 V-ra, a jobb oldali gömbre 
kapcsolt elektrosztatikus voltmérő 800 V-ot mutatott. 
Amikor pedig a jobb oldali gömböt is feltöltöttük 3000 
V-ra, a bal oldali gömb feszültsége 3800 V-ra nőtt!

Mindenképpen több töltés került tehát a bal oldali 
gömbre, mint a jobb oldalira, ezért a közéjük középre 
lógatott és feltöltött alufóliacsíkra a bal oldali gömb 
nagyobb taszítóerőt gyakorol, mint a másik gömb. A 
fóliacsík tehát jobbra fog kilendülni!

Az egyik győztes versenyző még azt is megjegyezte, 
hogy ha túl közel van egymáshoz a két gömb, akkor a 
közéjük lógatott fémfólián már töltetlen állapotban is a 
két gömb potenciálja közötti, tehát a telepfeszültségnél 
nagyobb potenciál alakulhat ki. Ezért, amikor hozzá
érünk a telepből jövő vezetékkel, lehet, hogy leve
szünk róla töltést, így áll be a fólia a telep feszültségére. 
Ebben az esetben azonban negatív töltése lesz, és a bal 
oldali gömb jobban fogja vonzani, mint a jobb oldali, 
vagyis ilyenkor a fólia balra lendül ki.

Hogyan lehetne elkerülni a kudarcot? Több mód is 
van rá. A legbiztosabb eljárás az, hogy egyszerre töltjük 
fel a két gömböt, de az is elég, ha kellő távolságra, vi
szonylag messze helyezzük őket egymástól. Igaz, eb
ben az esetben nem olyan látványos az a kísérlet, hogy 
közöttük középen nem hat erő a belógatott fóliára.

Az egyik legérdekesebb feladatot a 2010. évi Eötvös- 
versenyre találta ki Károlyházy Frigyes. Nemcsak ma
ga a fizikai probléma eredeti, de tálalása is az.

Két egyforma, mondjuk 5 cm átmérőjű, vékony 
lemezből készült fémkorong (A és B) szigetelt fonálon 
függ pontosan egymással szemben, párhuzamosan, 
egymáshoz közel, például 2 mm távolságban, a 8.a 
ábrán látható módon. Mindkét korongnak ugyanak
kora, kellőképpen kicsiny q elektromos 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 ugyanolyan, de 
elektromosan semleges C fémkorongot eresztünk be

szigetelő fonálon a 8.b ábrának 
megfelelően, akkor az „ leárnyékolja ” 
mindkét eredeti korongnak a má
sikra gyakorolt hatását, ezért mind 
az A-ra, mind a B-re ható erő gya
korlatilag nullára csökken.

Gabi figyelmeztet rá, hogy az 
elektromos mező nagyobb tartomány
ra terjedhet ki, mint a töltött testek 
mérete, ezért Bea ötletét úgy módosít
ja, hogy a C korong átmérője legyen 
például 25 cm, ahogy a 8.c ábrán lát
ható. (Az ábra nem méretarányos.)
Gabi szerint csak ekkor csökken elha
nyagolható értékre az A-ra, illetve 
B-re ható elektromos erő.

a) Mit tapasztalnánk, ha Bea öt
letét követve A és B közé velük egyenlő 
méretű, semleges C fémkorongot en
gednénk, majd megmérnénk az A-ra, 
illetve B-re ható erőt?

b) Mi lenne az eredmény, ha Gabi 
javaslatát ellenőriznénk méréssel?

c) Elképzelhető-e olyan méretű semleges C korong, 
amelynek alkalmazásával az A-ra, illetve a B-re ható 
erő pontosan zérussá válik?

Megoldás.
a) A középre leengedett fémkorongon nem alakul

hat ki töltésmegosztás, mert a korong (fém!) belsejé
ben nem lehet szabad töltés, felületén pedig nem lép
het fel kétféle előjelű töltés a szimmetrikusan, ugyan
akkora korongokon elhelyezkedő, azonos előjelű 
töltések hatására. Ezért Bea ötlete nem jó, a két feltöl
tött korongra ható erő nem változhat meg. Ugyanúgy 
taszítanák egymást a semleges C fémkorong leeresz
tése után, mint addig (9 a ábra).

b) Itt, a nagyméretű C korong esetén már érvénye
sülhet a töltésmegosztás (9-b ábra). A középső ko-

oldal-
nézet

b)

8. ábra

9. ábra

a) b) c)
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rangnak a másik két koronggal szemközti részein 
g-val ellentétes töltés alakul ki mindkét oldalon. 
Ugyanakkora, g-val azonos előjelű töltés lép fel a 
nagy C korong széle felé, úgyhogy az össztöltés to
vábbra is nulla marad. Viszont a töltött korongokra 
most a nagy korongon megosztott (influált), q-val 
ellentétes előjelű töltések vonzó erőt fejtenek ki, és ez 
nagyobb, mint a taszító erő. A két töltött korongra 
ható erő éppen ellentétes irányú lesz, mint addig, 
amíg nem volt közöttük a nagy korong.

c) Gondolatban fokozatosan növeljük a középső 
korong átmérőjét 5 cm-ről 25 cm-re. A kezdeti taszító 
erő csökkenni kezd, míg végül -  folytonosan változva 
-  vonzó erőbe megy át. Közben, valamekkora átmé
rőnél tehát éppen zérus a töltött korongokra ható erő 
(9 c ábra). Hogy ez mekkora átmérőnél következik 
be, azt kissé bonyolultabb számítással lehet csak meg
határozni; ezt azonban nem várta el a versenybizott
ság a megoldóktól.

Tájékozódásul vázoljuk a három esetben kialakuló 
töltéseloszlást (V. ábra), feltéve, hogy eredetileg ne
gatív töltést adtunk a korongoknak. (Az ábrák nem 
méretarányosak.)

Kiegészítések.
a) eset: vegyük a három korong burkolóhengerét. 

Képzeljük azt, hogy ez a „lapos” henger teljes egészé
ben homogén vezető. Vigyünk fel rá 2 q töltést, ezek 
legnagyobb része henger véglapjain jelenik meg, csak 
egy kis része kerül a henger palástjára. Ha ezután 
eltávolítjuk a hengernek azt a részét, ami nem a há
rom korong, akkor látszik, hogy a középső korongon 
nincs töltés, így nem befolyásolja az A és B korong 
közötti erőhatást.

b) eset: Ha a középső korong végtelen nagy lenne, 
akkor a tükörtöltés módszerét alkalmazva jól látszana, 
hogy A-ra és B-re is vonzóerőt fejt ki a középső fémsík, 
miközben az A és B közötti kölcsönhatás már nem is lép 
fel. Most ugyan nem végtelen nagy a középső korong, 
de területe a kis, töltött A és B korong területének 25- 
szöröse, távolsága a kis korongoktól 1-1 mm, ami átmé

rőjének 250-ed része. Vagyis a C korong közepén inf
luált, az A és B töltésével ellenkező előjelű töltés vonzó 
hatásának kell érvényesülnie ebben az esetben is.

E feladat c) kérdésére egy középiskolások számára is 
követhető, kvantitatív számítást közölt Gnädig Péter a 
KöMaL-bzn (6l. évf., 2011. október, 426-436. old.), el
nyerve ezzel a feladat kitűzőjének elismerését is.

Károlyházy Frigyes feladatai azóta is mindig meg
mozgatják a fizikusok fantáziáját, különösen azokét, 
akik nem szakadtak el a középiskolai fizikától. Vagy 
azért, mert valaha ők is indultak az Eötvös-versenyen, 
vagy azért, mert fiaik, lányaik, esetleg már unokáik 
hozzák haza, s mutatják meg ezeket a feladatokat.

Ilyenkor elönti őket a valamikori harci szellem, a 
küzdeni, vagy csak saját maguk számára bizonyítani 
akarás, és igazi sikerélményhez juttatja őket, ha sikerül 
megoldaniuk a Károlyházy-feladatokat. S ha mégsem? 
Olyankor felrémlik bennük, hogy az ő idejükben is volt 
valami hasonló, talán éppen Károlyházy-feladat, amit 
már akkor se sikerült megoldaniuk. Vigasztalásul fel-fel- 
idézik magukban a Tanár úr kérem et, Karinthy örök
becsű művét, abból is a Tanítom a kisfiámat című írást, 
amelyben az apa leikébe nyilall a felismerés:

Egyszerre világosság gyűl az agyamban. Mint egy 
villámcsapás, úgy ér a Nagy Megismerés, aminek hiá
nya húszegynéhány év óta lappang és borong ben
nem úgy van, most rájöttem! ... Nincs kétség -  akkor 
... o tt... egészen nyilvánvaló -  úgy van, nyilvánvaló, 
az apám se értette ezt a példát!

(...hogy hány nap alatt ég el kilenc köbméter bükk
fa, és hatvan-hetven év élet.)

Radnai Gyula
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A FIZIKA TANÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TANARI TUDÁS 
RENDSZERE -  II. RÉSZ

Radnóti Katalin, ELTE U K  Fizikai Intézet
Adorjánná Farkas Magdolna, Arany János Általános Iskola és Gimnázium

A tanulási folyamat elősegítése 
a fizika tanítása során1

A modern kognitív pszichológia az információfeldol
gozás tudástartalomhoz és konkrét szituációhoz (kon
textushoz) kötöttségében hisz. Képességeink vannak, 
de azok nem valamilyen elkülönült, minden szituációs 
és tartalmi kötöttségtől mentesíthető kognitív operáto
rok, hanem erősen tartalom- és kontextusfüggő „vala
mik”. Úgy képzelhetjük el, hogy az információfeldolgo
zást mindig konkrét tartalomhoz és szituációhoz kötött, 
specifikus tudásrendszerek végzik, és valójában e tu
dásrendszerek minőségétől függ a működés eredmé
nyessége. Például az, amit a feladatmegoldó képesség
rendszer működéseként „érzékelünk” nem más -  ezen 
elképzelés szerint -, mint a konkrét feladatokhoz köt
hető tudásrendszerek működése.

Különös figyelmet érdemelnek azok a tudáseleme
ink, amelyek összességének neve a kognitív pszicho
lógiában metakogníció [10]. Ez a fogalom azon tudá
sunkat jelenti, amit saját magunk és mások kogníció- 
jával (gondolkodásával, tanulásával, problémameg
oldásával, kommunikációjával) kapcsolatban birto
kolunk. Tudhatjuk, hogy milyen úton, módon szok
tunk fizikafeladatokat megoldani. Tudhatjuk, hogy 
milyen gondolkodási trükköket érdemes bevetni egy- 
egy nehezebb probléma megoldása során. Lehet is
meretünk arról is, hogy milyen tanulási stílus felel 
meg nekünk a legjobban, és ezt a stílust követhetjük 
mindenfajta tanulás során.

A tanulási folyamat során a tudás változik, formáló
dik, a konstrukciós folyamatok közben átstrukturáló
dik, és ebben az irányító szerepet betöltő tényezők 
nem a kívülről érkező ingerek, hanem maga ez az 
előzetes tudás. Mindig a meglévő tudásunknak meg
felelően értelmezzük a jelenségeket, a jelenségek (a 
tapasztalati világunk elemei) a kiszolgáltatottak az 
értelmezési mechanizmusoknak és nem fordítva.

A tanulók képesek a fizikai kísérletek eredményeit 
másképpen látni, mint ahogy azt a pedagógus interpre
tálja. Az ugyanolyan magasról elengedett, különböző 
tömegű testek közül a tanulók döntő többsége minden 
életkorban a nehezebbet látja leesni hamarabb, még 
akkor is, ha műszerekkel kimutathatóan észlelési hatá
ron belüli időkülönbséggel érnek talajt. Általános iskola 
alsó tagozatában tanuló gyerekek elhűlve tapasztalják, 
hogy két pohárból ugyanakkora mennyiségű, egyaránt

1 A tanári tudás kérdéséhez a tudományfilozófia néhány 20. szá
zadi eredményét munkánk előző részében (Fizikai Szemle 2012. 
novemberi számának 391-395. oldalain) foglaltuk össze.

30 °C-os víz összeöntésekor a közös hőmérséklet 30 °C 
lesz és nem 60 °C, ahogy ők jósolják, és elkezdik vizs- 
gálgatni a hőmérőt, hogy nem hibás-e.

Ugyancsak a műszerek hibáira gyanakodnak akkor, 
amikor az egyenáramú körben, ha az áramkör zárt, 
bármely hurokra a voltmérő 0 feszültséget mér.

Az általunk itt említett jelenségek oka nem az, hogy 
a gyerekek valamit nem tanultak meg jól, rosszul gon
dolkodnak, vagy nem elég alaposak, hanem előzetes 
tudásuk, a meglévő kognitív rendszereik állapota, 
adott tartalma határozza meg gondolkodásukat.

Szinte minden témában létezik előzetes tudás, és 
az a tanulási folyamatok döntő meghatározója. A 
fizikatanár hiheti, hogy a gyerekek tudata üres lap, 
amelyre okos magyarázatok segítségével kell felírni a 
fizikai világra vonatkozó ismereteket. Hiheti és csele
kedhet is ennek megfelelően, de számolnia kell azzal, 
hogy konfliktusok alakulnak ki a gyerekek világlátása 
és a magyarázatok között, a gyerekek képtelenek 
lesznek megkonstruálni az új tudást (átalakítani meg
lévő elképzeléseiket), mert a tanítás a tanulás itt jel
lemzett dinamikáját nem veszi figyelembe.

Az eredményül pedig a gyerekek egy jó része bele
fáradhat abba, hogy hiábavaló erőfeszítéseket tegyen a 
tanár magyarázatainak értelmezésére, a tudásrendszer 
olyan átalakítására, amelyben a tanár tudományos lá
tásmódja a meghatározó. Ez az egyeztetés nem fog 
sikerülni, mert a tanuló egészen másképpen gondolja. 
Neki a mozgás fenntartásához mozgató hatásra van 
szükség, a hőmérséklet -  mert szorosan összekapcsoló
dik az energia, a hő fogalmaival -  összeadódó és nem 
kiegyenlítődő mennyiség, és a feszültség szinte azonos 
az áramerősséggel, úgyhogy ha van áram a körben, 
akkor feszültség sehol sem lehetne 0.

Miközben az előzetes tudás alapvető jelentőséggel 
bír, hiszen „az az a hely”, ahol a konstrukciós folyama
tok zajlanak („az előzetes tudás konstruál”), aközben 
sokszor gátja a tudományos elképzeléseknek megfelelő 
konstrukciók kialakulásának. Ezért fontos a tanulók 
előzetes tudásának ismerete, amelyre bevezetőnkben 
utaltunk a szakmai háttérismeretek felsorolásakor.

A tanítás célja az lehet, hogy a tanulóban kialakul
janak olyan elképzelések, elméletek, amelyek a tudo
mányos látásmódhoz hasonló következtetéseket, ma
gyarázatokat, cselekvéseket eredményeznek. A folya
matot, amelyben ilyen alternatív elképzelések jönnek 
létre, és amelyben ezek az elképzelések, elméletek a 
megfelelő szituációk esetén működésbe is lépnek, 
fogalmi váltásnak nevezzük. A fogalmi váltás tehát 
egy radikális gondolkodási átalakulás, a világ egy 
részét, egy jelenség-együttesét „másképpen kezdjük 
látni”, mint korábban.
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Fogalmi váltás, amikor a diákok megtanulják, és el 
is fogadják (meggyőződésükké válik), hogy a Föld 
kering a Nap körül és nem fordítva. Ugyanúgy fogal
mi váltás a newtoni mozgáselmélet valódi elsajátítása, 
tehát amikor azt tudatosan alkalmazzuk a komolyabb 
megfontolást igénylő mechanikai problémák megol
dása során. Fogalmi váltásokat jelent az anyagszerke
zet szemléletmódjának lépcsőzetes kialakulása, vagyis 
amikor elfogadjuk, hogy az anyag nem folytonos, 
hanem kis golyókból áll; amikor elfogadjuk, hogy 
ezek a részecskék valójában nem is mindig golyók, és 
van belső szerkezetük, atomokból állnak. Ezt az 
anyagszerkezeti modellekkel kapcsolatos sort min
denki folytatni tudná. Konceptuális váltást kell átélnie 
annak, aki komolyan meg akarja érteni, mit jelentett a 
relativitáselmélet vagy a kvantumelmélet megszüle
tése a fizikában. A fizika tanulása (de ez így van min
den tantárggyal) telis-tele van fogalmi váltásokkal, 
egész tantervek vázát alkothatják ezek a lényeges 
szemléletmódbeli váltások.

A gyermektudomány azon rendszerré szerveződő 
tudáselemek összessége, amelyeket a gyerekek a vi
lágról alkottak meg magukban. A „tudomány” megne
vezést azért kapta, mert valóban a tudományos isme
retrendszerekéhez hasonló funkciókkal bír: előrejelzi 
az eseményeket, folyamatokat, magyarázza mindazt, 
ami a gyermek tapasztalati világában megjelenik, és 
végső soron irányítja cselekvését. A gyermektudo
mány is ugyanúgy tételekből, elméletekből áll, mint a 
„nagy tudomány”, csak formalizáltságuk nem éri el a 
tudományos ismeret formalizáltságát.

A gyermektudomány fizikai világra vonatkozó rész- 
rendszere alaposan vizsgált jelenségvilág, kutatását Pia
get (1972) kezdte. Könyvtárnyi irodalma van ahogyan a 
gyerekek a mozgásokról, elektromosságról, hőről, fény
ről, anyagszerkezetről, gázokról stb. gondolkodnak.

A gyerekek gondolkodása sok esetben szinte pon
tosan követi azokat a fizika történetében is létezett 
elképzeléseket, amelyeket ma már csupán érdekesek
nek, túlhaladott elméleteknek tekintünk. A tudo
mánytörténet ismerete, a fogalmi rendszer formáló
dása az éppen feldolgozni kívánt témakör esetében 
ezért fontos a tanár számára.

A gyerekeket beszéltetni kell meglévő elképzelése
ikről, ütköztetni kell az egymásnak ellentmondókat, 
vitákat kell rendezni. Kétséget kell ébreszteni a gyere
kekben: vajon minden esetben beválnak-e elgondolá
saik? Láttatni kell, hogy létezik más lehetőség is az 
adott témában való gondolkodásra, és amennyire 
lehet, tisztán el kell magyarázni ezt az új elképzelést. 
Ki kell alakítanunk a tanulókban az attitűdöt, amely 
lehetővé teszi, hogy többféleképpen is gondolkodja
nak ugyanarról a jelenségvilágról, fogadják el, hogy 
elméleteink modellek, és több modell létezhet. Sok
sok megfigyelés, kísérlet, mérés szükséges ahhoz, 
hogy a tanulók egyre közelebb jussanak az újonnan 
elsajátított értelmezés hasznosságának belátásához. 
Ez ne iskolás mintafeladatokkal történjék, hanem élet
szerű, a gyerekek életét is közvetlenül érintő példák
kal. Semmit nem ér az olyan fogalmi váltás, amelynél

az újonnan elsajátított elképzelés alkalmazása számá
ra csakis a pedagógiai szituációkban (válaszadás egy 
tanári kérdésre, felelés, dolgozatírás, vizsga) indokolt. 
Ilyenkor a tudás csak iskolás szituációkban és nem 
az „életben” lesz adaptív, a fogalmi váltás nem úgy 
ment végbe, ahogyan szeretnénk [91.

Tehát a fizika tanítása során a tanár és a diákok 
végezzenek sok kísérletet, mérést, érdekes problémák 
megoldásán keresztül gyakorolják az elméletalkotást, 
a kutató módszerek alkalmazását, az életből lássanak 
sok alkalmazást. Az újszerű megközelítési lehetősé
gek közül példaként a probléma alapú tanítást és a 
kutatás alapú tanítási gyakorlatot mutatjuk be.

Probléma alapú tanítás

A probléma alapú tanítási (PAT, angolul problem- 
based learning, PBL) stratégiát a hatvanas évek elején 
a kanadai McMaster egyetemen orvostanhallgatók 
számára fejlesztették ki, hogy segítsék a hallgatókat a 
helyes diagnózis felállításában. A módszert, amelynek 
alapjaival röviden érdemes megismerkedni, később 
egyre több helyen alkalmazták.

A módszer legfontosabb alapvetése szerint a tan
anyag problémából építkező struktúra, azaz a problé
mamegoldásra alapozott. A tananyagot releváns prob
lémákba ágyazzák (nem ragaszkodnak a szaktudomá
nyos ismeretrendszer belső logikájához), az oktatás 
keretében az életből származó, valódi információkat 
lehet az elsajátított tudáshoz kapcsolni. Ez ösztönzi a 
tanulókat a használható források felkutatására, saját 
tanulásuk ellenőrzésére. A többi probléma-központú 
módszertől abban különbözik, hogy a diákok a prob
léma megoldásához szükséges információk megtanu
lása előtt ismerkednek meg a problémával, és nem a 
korábban elsajátított tudás gyakorlása céljából kell 
különböző életszerű eseteket megoldaniuk. A diákok 
csoportosan, együtt dolgoznak. Fontos, hogy megbe
széljék egymással tapasztalataikat, megosszák egy
mással tudásukat. A tanulási környezet olyan, ahol a 
tanulás hajtóereje a probléma [11].

A tanulók, akik aktívan végeznek megfigyeléseket, 
gyűjtéseket, analizálják és szintetizálják az információ
kat, felvázolják a konklúziókat, fejlesztik a folyamat 
során használt problémamegoldó készségüket. A prob
léma alapú tanulást azért is ajánlják, mert fejleszti a gon
dolkodási szokásokat, amelyek egész életen át fennma
radnak, irányítják a tanulást és a kreatív gondolkodást.

A diszciplínák tartalma, mint a cél eléréséhez szük
séges eszköz nagyon fontos. A tudás, a diszciplínák 
alapja állandóan növekszik és változik. Senki sem tud 
mindent megtanulni, de mindenki elő tudja segíteni 
képességeinek fejlődését, és a tudás megalkotásának 
és megvizsgálásának folyamatához szükséges kutatási 
attitűdök egész élete alatti gondozását. A modern 
oktatás számára a folyamatos tanuláshoz szükséges 
készségek és képességek lehetnek a legfontosabb 
eredmények. Fontos megtanulni az egész életen ke
resztül tartó tanulást.
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A probléma alapú programok az általános iskola 
felsős évfolyamain általában növelték a tanulás telje
sítményét, főképpen a laboratóriumi, a grafikus ábrá
zolási és az adatértelmezési készségek fejlesztését 
segítették elő. Az interaktív média és a számítógépes 
adatbázisok használata elősegíti a kutatási készségek 
fejlődését. Az oktatás nem tudja megadni a tanulók
nak az összes információt, amelyekre szükségük le
het, ezért inkább eszközöket kell nyújtania a tanulás 
folytatásához [12].

Kutatás alapú tanulás/tanítás

Több országban elterjedt gyakorlat a természettudo
mányos nevelés, mint kutatás, illetve a kutatás alapú 
természettudomány tanításának koncepciója, amely
nek lényege, hogy a kutatás képezi a természettudo
mányos nevelés alapját, irányítja a tanulói tevékeny
ségek megszervezésének és kiválasztásának alapel
veit [11]. A kutatás alapú tanulás/tanítás (KÁT, in
quiry-based learning, IBL) olyan módszer, amely biz
tosítja, hogy a tanulók átéljék a tudásalkotás folyama
tait. Legfőbb sajátossága a kutatás által stimulált tanu
lás, amely teljes mértékben tanulócentrikus megköze
lítés, ami egyben utat jelent az önszabályozó tanulás 
felé, a tanulás aktív folyamatként való megközelítésé
re helyezi a hangsúlyt. A természettudomány tanulá
sával kapcsolatban használatos még az IBST (Inquiry 
Based Science Teaching) kifejezés is, amely inkább a 
tanításra koncentrál, míg az előbb említett módszer 
talán inkább a tanulók tanulására fókuszál. A módszer 
fő jellegzetessége az, hogy a diákok kutatással kap
csolatos, illetve kutatás jellegű tevékenységeket vé
gezzenek a természettudomány tanulása során, mint:

-  problémák keresése, kutatásra érdemes kérdé
sek megfogalmazása,

-  hipotézisek megfogalmazása,
-  különböző alternatív magyarázatok megalkotása 

és elemzése,
-  kutatások tervezése, vezetése,
-  megfelelő eszközök és technikák használata az 

adatok gyűjtéséhez,
-  adatok elemzése,
-  különböző alternatív magyarázatok megalkotása 

és elemzése,
-  természettudományos érvek/indokok közlése.
Le kell szögeznünk azonban, hogy a kutatáson

alapuló oktatási módszer sem csodaszer a természet- 
tudományos oktatás valamennyi problémájának meg
oldására, noha nagyon hatékony, egyaránt fejleszti a 
tanulók tartalmi tudását és készségeit, képességeit. A 
tanuló aktívan vesz részt a tanulási folyamatban, saját 
tudása megkonstruálásában, miközben a kutatás so
rán problémamegoldó képességeit is használja.

A módszer egyben a tanulói szerepek megváltozá
sát is jelenti a tanulási folyamatban. A diákok lehető
séget kapnak arra, hogy az őket érdeklő problémák
kal foglalkozzanak, ezáltal sokkal motiváltabbak lesz
nek. Felelőssé válnak saját tanulásukért, ezen kívül az

egyéni tanulás kapcsolódik a társakkal és a tanárok
kal való együttműködéshez.

A tanulói részvétel, szerep megváltozásával együtt 
a tanár szerepe is változik. A hagyományos oktatás
ban a tanár áll a középpontban, ő irányít, ő az isme
retátadó, ő az információforrás. A tanári instrukció 
dominál a tudáselsajátítás során. A KÁT szakít ezzel a 
felfogással, és bár a tanári szerep nem csökken a ta
nulási folyamatban, de nagymértékben megváltozik.

A tanári szerep változása

Általában csoportmunka keretében érdemes elvégez
ni a feladatokat. Nagyon fontos, hogy a tanulók önál
lóan dolgozzanak, valósítsák meg saját ötleteiket, 
fogalmazzák meg elképzeléseiket.

-  A tanár felhívja a figyelmet egy problémára, vagy 
jóváhagyja, esetleg pontosítja a tanulók által felvetett 
problémát.

-  Az egész munkafolyamatot irányítja, ellenőrzi, 
válaszol a felmerülő kérdésekre.

-  A téves úton haladó, vagy a folyamatban elakadt 
tanulókat segíti, rávezeti a helyes megoldásra. A tanár 
a tévedéseket fogadja megértéssel, hiszen a megisme
rés folyamatának ez is természetes része.

A problémamegoldás lépései
A probléma jellegéből következik, hogy az alább 

felsorolt lépések közül melyiket kell megtenni és me
lyiket kell kihagyni. A probléma sokféle lehet:

-  Egy aktuális esemény, például valamilyen környe
zeti katasztrófa, környezetszennyezés vagy ipari bal
eset: tornádó, földrengés, olajömlés, nukleáris erőmű 
balesete, vörösiszap-ömlés, a Tisza vizének ciánszeny- 
nyezése stb. A tanárnak rá kell világítania, hogy ezen 
események okozója nem a tudomány, hanem valami
lyen emberi hiba vagy felelőtlenség, illetve egy kiszá
míthatatlan természeti katasztrófa. A tudomány és a 
technika azonban képes lehet a probléma megoldásá
ra, a káros következmények enyhítésére és a jövőbeni 
hasonló események megakadályozására. A problémák 
felvetése a témáról megjelent cikk/riport/ismeretter- 
jesztő film közös elemzésével történhet.

-  Olyan jelenség, amely mellett sokszor elmentünk 
anélkül, hogy felfigyeltünk volna rá és kerestük volna 
a magyarázatot. A gyerekek sokszor kérdeznek olyan 
jelenségekről, amelyekben a legtöbb felnőtt semmi 
érdekeset nem talál, mert már megszokottá váltak a 
számára. Ezt a gyermeki kíváncsiságot ki kell használ
nunk. Itt is megvan a párhuzam a gyermekek és a 
kutatók gondolkodásmódja között. (Szokták is mon
dani, hogy a kutatókban megmaradt a gyermeki kí
váncsiság.) A tudósok is sokszor rácsodálkoznak 
olyan jelenségekre, amelyeken mások nem töprenge
nek. Szép példa az a tudománytörténeti legenda, mi
szerint Newton agyában akkor ötlött fel a gondolat, 
hogy ugyanaz az erő okozza a tárgyak esését és az 
égitestek mozgását, amikor almát látott lehullni a fá
ról. A kutatók sokszor egymástól távoli dolgok között
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fedeznek fel kapcsolatot. A gyakran emlegetett „sze
rencse” általában annak köszönhető, hogy a kutató 
olyan jelenségre, olyan összefüggésre figyel fel, ame
lyet ugyan sokan láttak, de nem gondolkoztak el rajta. 
Ha ehhez a „szerencséhez” kemény és kitartó munka 
társul, akkor létrejöhet a nagy felfedezés. A problémát 
felvethetik a tanulók, de a tanár is felhívhatja a figyel
met olyan hétköznapi jelenségre, amelynek magyará
zata érdekes tudományos tanulságokkal szolgálhat.

-  Egy új kutatási eredmény: ha végigkövetik azt 
az utat, amely a felfedezéshez vezet, a tanulók a prob
léma megfogalmazásától a tudományos publikáció 
elkészítéséig tartó megismerési folyamat fontos lépé
seit ismerhetik meg. Napjainkban leginkább a csilla
gászattal, a kozmológiával, a részecskefizikával, az 
orvostudománnyal, a gyógyszerkutatással, az energia- 
termeléssel és a környezetszennyezéssel kapcsolatos 
témák keltik fel az emberek és így a gyerekek figyel
mét. Érdemes arról beszélni, hogy egy-egy új felfede
zés milyen hatással lesz a tudomány fejlődésére és az 
emberek életére. Mutassunk rá, hogy egy felfedezés 
gyakorlati haszna sokszor nem látszik azonnal. (Erre 
jó példa az elektromosság.)

-  Egy olyan létesítmény -  például egy szemétégető 
vagy egy erőmű -  építése, üzemeltetése, amelynek kör
nyezeti hatása is lehet. Érdemes tanulmányi kirándulást 
szervezni az intézményhez, beszélni helyi szakembe
rekkel. A problémát úgy is fel lehet dolgozni, hogy a 
tanulók különböző szerepeket kapnak -  ilyenek pél
dául a létesítmény tervezője, helyi önkormányzati veze
tő, független szakember stb. Fontos, hogy érvekkel tá
masszák alá állításaikat, ennek érdekében készítsenek 
számításokat, grafikonokat, fényképeket, hatástanul
mányokat! Hallgassák meg és mérlegeljék a vitapartner 
érveit! Az ilyen feladat fejleszti a vitakultúrát.

A tanár fontos szerepe az, hogy keltse fel vagy tart
sa fenn a tanulók kíváncsiságát!

• Együtt gyűjtsék össze, hogy miért érdekes vagy 
fontos a kiválasztott probléma!

• A tanulókkal együtt fogalmazzák meg a kérdése
ket, amelyekre a választ keresik! Gyűjtsék össze, hogy 
a tanulóknak milyen előzetes ismeretük van a témával 
kapcsolatban!

• Bővítsék ismereteiket a szükséges mértékben!
• Beszéljék meg a probléma tudományos hátterét! 

Ez főként tanári feladat.
• Beszéljék meg az esemény/jelenség helyi és 

globális környezeti hatásait!
• Beszéljék meg a probléma társadalmi, gazdasági 

vonatkozásait!
• Fogalmazzák meg előzetes elképzeléseiket, hi

potéziseiket a jelenség okaira, a következményekre 
és a megoldásra vonatkozóan!

• Készítsenek részletes tervet!
• Határozzák meg, hogy milyen helyszíneken kell 

az egyes munkafázisokat végrehajtani:
-  külső helyszín, ahol a jelenség közvetlenül meg

figyelhető, ahol anyagmintát lehet venni, méréseket 
lehet végezni, iskolán kívüli személyekkel lehet talál
kozni, riportokat, felméréseket lehet készíteni;

-  iskola, ahol kísérleteket, méréseket lehet végez
ni, illetve a további lépéseket megtenni.

• Határozzák meg, hogy milyen további szemé
lyek közreműködését igényli a feladat megoldása!

• Határozzák meg, hogy milyen eszközök, anya
gok szükségesek a feladat elvégzéséhez!

• Végezzék el a megfigyeléseket, kísérleteket, 
írásban rögzítsék a tapasztalatokat! Ha lehetséges, 
akkor külső helyszínen is végezzenek megfigyelése
ket, méréseket, beszéljenek az ott élő, ott dolgozó 
emberekkel! Ha méréseket végeznek, azokat legalább 
kétszer ismételjék meg, de ha egymásnak ellentmon
dó adatokat kapnak, abban az esetben még további 
mérések szükségesek. Igen fontos a fegyelmezett 
munkavégzés és a balesetvédelmi szabályok betartása 
— ezek ismertetése és a szükséges védőfelszerelések 
biztosítása tanári feladat. A megfigyelésekről készítse
nek fényképeket, rajzokat!

• Alkossanak modelleket!
• Rendszerezzék a frissen szerzett ismereteket! 

Döntsék el, hogy melyek azok a megfigyelések és 
adatok, amelyek a felvetett probléma szempontjából 
fontosak és melyek azok, amelyeket el lehet hanya
golni.

• Ábrázolják grafikonon a mérési eredményeket! 
Állapítsák meg az egyes mennyiségek közötti mate
matikai összefüggést!

• Vonják le a következtetéseket! Találják meg az 
ok-okozati összefüggést! Mérlegeljék a következmé
nyeket! Eredményeiket vessék össze előzetes elkép
zeléseikkel!

• Ha az eredmények nem meggyőzőek, akkor gon
dolják végig, vajon az előzetes elképzelések voltak-e 
helytelenek, a mérés során követtek el hibát, vagy hol 
hagytak figyelmen kívül valamilyen fontos tényezőt. 
Előbbi esetben módosítani kell az előzetesen felállított 
elméletet, utóbbi esetben pedig meg kell ismételni 
vagy módosítani kell a kísérleteket, méréseket! Hívják 
fel a tanulók figyelmét arra, hogy a kutatók is ezt az 
utat járják végig. Eredményeiket hasonlítsák össze má
sokéval! Ha ugyanazt a jelenséget vizsgálták, ugyan
olyan eredményeket kell kapniuk. Fontos, hogy meg
értsék: a természettudományok jellemzője a térbeli és 
időbeli reprodukálhatóság, tehát ha két kutató ugyan
azt ugyanolyan körülmények között méri meg, akkor 
ugyanazt az eredményt kell kapniuk, hiába történtek a 
mérések különböző helyen és időben.

• A feladat befejezéseként készítsenek posztert, 
kiselőadást! Ha helyi problémával foglalkoztak a ta
nulók, érdemes a helyi újságban, rádióban, TV-ben is 
közzétenni az eredményeket, ez is inspiráló tényező 
lehet a tanulók számára.
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SZUBJEKTÍV BENYOMÁSOK AZ 55. ORSZÁGOS 
FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS ESZKÖZBEMUTATÓRÓL 
-  avagy mit is csináltunk  április végén  G yőrben

Tepliczky István
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc

Az 55.-nek Győr városa, azon belül a Széchenyi István 
Egyetem adott otthont 2012. április 27-30. között. Az 
idén is -  mint az előző évben -  az általános iskolai és 
a középiskolai fizikatanárok találkozójára, eszmecse
réjére került sor az ország északnyugati csücskében. 
A több mint 100 résztvevőnek a szervezők a közleke
déssel, a járműtechnikával, a hírközléssel és a kom
munikációs technikával kapcsolatos előadásokat kí
náltak. A péntek déltől hétfő délig tartó program sok, 
érdekes és meglepő újdonságokat is bemutató pre
zentációt nyújtott a szép számú hallgatóságnak.

Az ankétot Nagy Szilvia, a Műszaki Tudományi Kar 
tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős dé
kánhelyettese nyitotta meg házigazdaként, majd hő
siesen velünk tartott a négynapos program során. A 
megnyitó után a hagyományoknak megfelelően a Mi- 
kola-díjak és a Marx György Emlékplakett átadására 
került sor.

Az általános iskolás Mikola-díjat Schwarcz Katalin, 
a budapesti Brassó úti Általános Iskola tanára,

a középiskolás Mikola-díjat Pántyáné Kuzder Má
ria, a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanára és 
természettudományos laboratóriumának vezetője,

a Marx György Vándordíját Piláth Károly, az ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium tanára vehette át.

Azt gondolom, a díjak méltó helyre kerültek, a 
résztvevők nevében is szívből gratulálok, és további 
sikereket kívánok minden díjazottnak.

Szintén 27-én délután került sor a MASAT-1 progra
mot bemutató előadásra, amelyet a program megvaló
sítói közül Dudás Levente és Czifra Dávid tartott, 
kiválóan elszórakoztatva és elkápráztatva a közönsé
get. A fiatal mérnökök bemutatták az elképzeléstől a 
megvalósulásig tartó folyamat nehézségeit és szépsé
geit, láthattuk az eredményeket is. Meséltek a további 
tervekről, a MASAT-2-ről. Mindnyájunk nevében sok 
sikert kívánunk nekik.

Az MASAT-os előadást követően az utóbbi fizikata
nári ankétok két állandó résztvevője kapott szót: Jaro- 
siewitz Beáta és Sükösd Csaba, akik 2006 óta minden 
évben megszervezik nekünk a nyári továbbképzést a 
CERN-ben. Eddig az ankétokon lehetett jelentkezni, 
ám az informatika itt is előretört, hiszen az idén a 
http://cern2012.sukjaro.hu oldalon, az interneten 
keresztül lehetett regisztrálni résztvevőként a tovább
képzésre. Én 2007-ben voltam tagja e nagyszerű, egy
hetes élménynek, amely alapvetően megváltoztatott 
engem és fizika tanításához fűződő viszonyomat, re
mélem jó irányban. Csak ajánlani tudom mindenkinek 
ezt a programot, ahol a fantasztikus technika mellett

még fantasztikusabb emberekkel, előadókkal ismer
kedhetnek meg a továbbképzés résztvevői.

Ezután került sor az eszközkiállítás megnyitására és 
az egyetemi laboratóriumok meglátogatására. Ez 
utóbbi -  bár eléggé fárasztó volt a napi utazás és az 
egyéb programok után -  rendkívül érdekes és sok 
újat bemutató színfoltja lett a programnak.

Az estét a Széchenyi étteremben folytattuk a hagyo
mányos állófogadással, ahol kellemes vacsora mellett 
ismerkedhettek az ilyen események hangulatával, 
illetve a rutinos ankétra járókkal azok, akik most elő
ször csatlakoztak hozzánk.

A szombati nap előadásokkal kezdődött. Először 
Földesi Péter tanszékvezető egyetemi docens előadá
sából megtudhattuk, hogy mi minden tartozik a mo
dern logisztika feladatköreibe, illetve, hogy mire is 
kell gondolnunk akkor, amikor a logisztika csapdáiról 
beszélünk. Szintén e napon mutatkoztak be nekünk a 
Szengine, Szenergy csapat tagjai, akik egy Formula 
Student versenyautó motorját, illetve magát az autót 
építik, amivel hamarosan versenyezni is fognak.

Kisdeák Lajos úr, a MOL-LUB Kft. kenéstechnikai 
vezetője bemutatta nekünk a MOL-csoport támogatási 
és szponzorációs tevékenységét, amellyel a termé
szettudományos oktatást, illetve a tudományos isme
retterjesztést szeretnék segíteni.

E délelőttön hallhattuk Hanula Barna előadását az 
autóversenyzés és a fizika kapcsolatáról, illetve arról, 
hogy milyen technikai feltételek között dolgoznak a 
mai Formula-l-es autóversenyzők, milyen fizikai hatá
soknak van kitéve szervezetük. Nagyszerű előadást 
hallhattunk és bizony irigyeltem a Széchenyi Egyetem 
hallgatóit, hogy ilyen remek előadóktól tanulhatnak.
Schwarcz Katalin, friss Mikola-díjasnak gratulál Nagy Dénes Lajos.
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Farkas Zsuzsanna a tízperces kísérletek dobogósa.

Az előadásokat Gál Péter folytatta Quo vadis auto
mobil? címmel, az autóipar előtt álló kihívásokról és 
azok lehetséges megoldásairól, majd Farkasvölgyi 
Andrea, a BME előadója a helymeghatározó rendsze
rek fejlődéséről, a Galileo-programról és a további 
tervekről mesélt nekünk.

A délutáni programban műhelyfoglalkozások sze
repeltek, amelyben 15 előadás közül választhattunk. 
A fizikatörténethez való vonzódásom miatt elsősor
ban a Jarosievitz Zoltán által vezetett foglalkozásra 
voltam kíváncsi, ahol megépítettük Jedlik Ányos vil- 
lamdelejes forgonyát. Nagy élmény volt látni azt, 
hogy kollégáim milyen lelkesedéssel vetették magu
kat bele e fizikatörténeti eszköz előállításába, milyen 
kitörő örömmel fogadták, amikor a forgórész való
ban elindult, forogni kezdett. Azt gondolom, hogy a 
műhelyfoglalkozások első díja méltán lett e műhely 
vezetőjéé. A foglalkozások között szerepeltek csilla
gászati és módszertani előadások, valamint a kísérle
tekre építő általános iskolai, sőt óvodai, no meg kö
zépiskolában is használható ötleteket bemutató is
mertetések. Engem Nyerges Gyula A műholdak a 
fejünkre esnek? című foglalkozása fogott meg, illetve 
csodálkozva és élvezettel bújtam be a mobil planetá
rium felfújható félgömbje alá, hogy élvezhessem e 
nagyszerű eszköz bemutatóját.

A műhelyfoglalkozások után nem sok időnk volt a 
magunkhoz térésre, mert buszra szálltunk és elindul
tunk Pannonhalmára. Itt a társaság jó része megtekin
tette a Bencés Apátságot, a többiek sétálgattak az ar
borétumban és az apátság körül. A rövid látogatás 
után Pér felé vettük az irányt, ahol repülőtéren vendé
geskedtünk. Buszunkkal behajtottunk a kifutópálya 
végére, ahol Vadász László igazgató úr bemutatta 
nekünk Magyarország legnagyobb forgalmú vidéki 
kereskedelmi repülőterét, mesélt az intézmény meg
születéséről, fő felhasználóiról, és természetesen a 
további tervekről, a bővítésről is.

Az este a péri Öveges József Általános Iskola udva
rán ért bennünket, ahol az iskola igazgatója nagyon 
finom vaddisznópörkölttel várt bennünket. Köszönjük 
kedvességét, a szíves vendéglátást, no meg a finom 
ételt is! A kellemes este után még nem mindenki tért

nyugovóra, hiszen a Széchenyi Egyetem kollégiumi 
épületének tetején elhelyezkedő csillagdában -  a Csil
lagászat Napja alkalmából -  Nyerges Gyula távcsöves 
bemutatót tartott az érdeklődőknek.

Számomra a legizgalmasabb nap április 29., vasár
nap volt. A délelőtt folyamán nagyon érdekes és szó
rakoztató előadást hallhattunk Bacsárdi László tói 
(BME) arról, hogyan is jeleztek elődeink, hogyan to
vábbították üzeneteiket jelzőtüzekkel és egyéb eszkö
zökkel, illetve, hogyan jutottunk el a műholdakon 
keresztüli kommunikációig. Ehhez kapcsolódott Kolos 
Tibor (SZE) előadása a mobiltelefonokról és ezek 
rendszereiről, majd ezt követte Vári Péter bemutatója 
a digitális televíziózásról, annak terjedéséről és szere
péről mai életünkben. A kommunikációról és a fejlő
déséről szóló előadások után Mészáros Péter, a Mobi- 
lis Interaktív Kiállítási Központ munkatársa mutatta be 
Győr új nevezetességét, az ott látható interaktív kiállí
tást és eszközöket úgyis, mint a délutáni programunk 
helyszínét.

Bevallom, hogy az ebéd elfogyasztása is nehezem
re esett, mert a „10 perces kísérletek” jártak a fejem
ben, ahol a 18-19 résztvevő egyike voltam. Nagy izga
lom töltött el, gondolom a többiekhez hasonlóan, 
noha nem először mutattunk be fizikakísérleteket 
nagyobb közönség előtt. Ám közel száz hozzáértő, 
fizikát tanító kolléga előtt mégiscsak feszélyező érzés 
volt. Két „felvonásban” adtuk elő kísérleteinket dél
után fél kettőtől egészen körülbelül fél hatig. Szóval 
maratoni volt a bemutató. Az egyszerű eszközökkel 
bemutatott kísérletektől a bonyolultabbakig, a kiselej
tezésre ítélt egykori gőzgépmodelltől (amit kolléga
nőnk megmentett és felhasznált) az extra zeneszer
számokig sok érdekesség volt látható itt. A többiek 
kísérletein nagyon jól szórakoztam, míg a sajátom 
alatt olyan izgatott voltam, hogy néhány fontosabb 
dolgot ki is felejtettem, de nagyon jó érzés volt látni, 
hogy milyen szívesen fogadták a nézőtéren kollé
gáink a kísérleteket, mennyire izgultak értünk és bíz
tattak, amikor valami nem úgy sikerült, ahogy szeret
tük volna.

A kísérletek sorát Härtlein Károly zárta, akinek 
köszönhetem, hogy újra kísérletezek, hiszen -  szerin
tem sokunkat -  ő „vett rá” újra a kísérletezésre, ő mu
tatta meg ezek szórakoztató, játékos oldalát és a fizika 
tanítására gyakorolt nagyon fontos hatását is. Köszö
nöm neki és a sok résztvevőnek is ezt a szép délutánt! 
Remélem Karcsit jó érzéssel töltötte el, hogy az ország 
szinte minden szögletében akadnak már követői.

Szeretném itt idézni Kirsch Éva, a Tíz perces kísér
letek szervezőjének beszámolóját a programról:

„Tízpercek egy másik dimenzióból
Kinézek a paraván mögül. Száz tanárt látok, aki 

most diákként nyújtogatja nyakát, kezében jegyzetfü
zet, szeme a kivetítőn, és a katedrán egy másik tanárt, 
aki talán diákként izgul.

így képzeltük? Igen, valahogy így.
A 10 perces kísérletekből álló maratoni show gon

dolata valójában egy szándék kikristályosodásaként 
született.
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Miért érdemes egy fizikatanárnak ankétra mennie? 
A találkozásokért és az új ötletekért. Az előadások is 
nagyon kellenek, mert vágyunk a tájékozottságra, 
szeretjük ismereteinket bővíteni, agyunk kapacitását 
megtapasztalni, de a fizikatanár úgy van összerakva, 
hogy szeret tanítani. Sőt, szeret jól tanítani. Bírni 
akarja tanítványai figyelmét, és mindig szegényesnek 
találja azt az ötlettárat, amivel rendelkezik. Bátran 
kijelentem, hogy semelyik másik tantárgy tanítása 
nem tud olyan innovációs fejlődést felmutatni, mint a 
fizika. Az érdektelenség poklait megjáró fizikatanár a 
csillagos eget is lehozza a gyereknek. (Vagy legalább 
elviszi oda, ahol látszik.) A high-tech eszközöktől a 
lufiig, a konyhától a CERN-ig terjed a skála, amin a 
pedagógus játszik.

És mindig újabb ötletre vágyik. Arra, amit a kolléga 
tud. Mert sejti, hogy az milyen értékes. De ez a kollé
ga többnyire nem gondolja úgy, hogy műhely kereté
ben érdemes lenne bemutatnia, vagy cikket írhatna 
erről. Hogyan győzzük meg erről? Talán ha több má
sik tanár között kap egy kis időt arra, hogy szerepel
jen, akkor mindannyian gazdagodhatunk: mi egy gon
dolattal, ő egy sikerélménnyel.

Ez volt a cél, ami a 10 perceseket életre hívta. A »Kí
sérleti műhelycsarnok« elnevezés utalni kíván arra, hogy 
a műhelyek hagyományait követi abban az értelemben, 
hogy kollégák tanítják egymást. A klasszikus műhelyek 
egyik hátránya, hogy a résztvevők száma korlátozott. A 
»csarnok« nagyobb, mindenkinek jut hely.

A bemutatkozó kollégákat nem csak azért illeti 
köszönet, mert rászánták az időt, energiát, hanem 
mert reményeink szerint kedvet csináltak másoknak is 
a következő évi jelentkezéshez.

Kedves Kollégák!
Higgyétek el, hogy mindig van, akinek nem isme

rős, amit ti órán bemutattok. Vannak fiatalok, vannak 
kevésbé gyakorlottak, most visszailleszkedők vagy 
most lehetőséghez jutottak, akiknek nagy segítség a

Tófalusi Péter, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon 
Gimnáziumának tanára rakétakilövés közben.

legegyszerűbb dolog is. Vagy frissülésre vár a meg
szokott repertoárunk. Nem csak az eszközt és techni
kát leshetjük el, hanem azt is, ki hogy adja el a kísér
letet. A szöveg, a körítés, az illesztés -  egy-egy inspi
ráció a többieknek.

Megőrizzük a 10 percesek ötletét, mert a visszajel
zések alapján is sikeresnek találtuk.

Tehát lehet készülődni! El lehet hódítani az első he
lyet Csatári László »filléres fizikájától, a másodikat 
Piláth Károly »csodalufi«-jaitól, a harmadikat Tepliczky 
István mágneseitől és Pál Zoltán csodálatos hangú 
csöveitől!

2012-ben ránk szánt 10 percet: Baló Péter, Csatári 
László, Farkas Zsuzsanna, Härtlein Károly, Horváth 
Mihály, Jáki-Takács Mária, Jendrék Miklós, Kovács 
László, Márki-Zay János, Pál Zoltán, Sebestyén Zol
tán, Tepliczky István, Tóth Pál, Újvári Sándor, Záto
nyi Sándor.

2013 tavaszán várunk mindenkit a katedrára -  a 10 
percben.”

Bevallom, nem tudom, hogyan keveredtem le a 
Rába partjára, ahonnan az esti hajókirándulásra men
tünk, az izgalom még utána is olyan nagy volt ben-
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nem. De valahogy odakerültem, így azután már a hajó 
fedélzetéről is tapasztalhattam, hogy Győr tényleg a 
vizek városa -  ami már az esténkénti sétáimból is ki
derült. Az izgalomtól, a kellemes hajóúttól elfáradva 
nagy élvezettel fogyasztottuk el a társakkal a búcsúva
csoránkat a Zátony étteremben, bár sajnáltam kicsit, 
hogy két turnusra kellett szakadnunk, így már nem 
volt lehetőség egy utolsó esti beszélgetésre.

Az ankét utolsó napja -  április 30. -  is elérkezett. E 
napon egy oktatáspolitikai tájékoztató és fórum várt 
ránk, ami számomra elkeserítő és csalódást okozó 
volt. A minisztérium felkérte Farkas István urat, a 
mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, Gimná
zium és Szakközépiskola igazgatóját, hogy ismertesse 
meg az Ankét résztvevőit a fizika és általában a termé
szettudományok tanításának általános iskolai és kö
zépiskolai vonatkozásaival. Nem túl sok jót és biztatót 
hallottam. Nem javulni látszik a helyzet, hanem in
kább romlani: nincs megfelelő óraszám (és nem is 
nagyon lesz) ha jól értettem, nincs tanárutánpótlás, az 
anyagi források javulása sem nagyon valószínű. De 
nekünk, akik ott voltunk, a lelkesedésünk talán még 
töretlen. Nagy öröm volt számunkra, hogy Kroó Nor
bert, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke is meg
jelent az Ankét zárónapján. Kedves szavaival bíztatott 
és lelkesített minket, valamint támogatásáról biztosí
tott minden, a társulat tagságától, a fizikát tanító kol
légáktól jövő kezdeményezést.

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON!

15. Diffúzió

Ismét egy otthoni, több nap alatt elvégezhető kísérlet 
leírását tűztem ki célul, amely általános és középisko
lás tanulóknak egyaránt hasznos tapasztalatot adhat. 
Az általános iskolás diákok számára egy érdekes je
lenség megfigyelésén kívül megtaníthatja a kísérlete
zés alapszabályait. A mérési eredmények rögzítésén 
túl a tapasztaltakat dokumentálni is kell. A középisko
lások a kémia- és a biológiaórán megismert jelensége
ket érthetik meg alaposabban.

A diffúzió jelensége a fizika törzsanyagban nem 
szerepel, ami megítélésem szerint azért nagy hiba, 
mert a biológia vagy a kémia által tanított anyagré
szek jobb megértését szolgálhatná. Tanár kollégáink 
és a diákok is hasznot húzhatnának belőle, ha a fizi
kaórán tanultakra lehetne építeni.

A diffúzióval mindenki találkozhat, ha egy hélium
mal töltött léggömböt megfigyel. A feltöltés, vagy 
megvásárlás pillanatában nagy és feszes léggömb pár 
óra múlva lényegesen kisebb lesz. Rövidesen azt ta
pasztalhatjuk, hogy felülete megráncosodik mintha 
megfonnyadna, sőt ilyenkor már nem is emelkedik, 
ha elengedjük! Ha azt szeretnénk, hogy lassabban

Az Ankét záró eseménye a díjak kiosztása volt.
A műhelyfoglalkozások első díját Jarosievitz Zoltán 

érdemelte ki, a dobogós helyezésekkel pedig Farkas 
Zsuzsa, Molnár Milán és ifj. Zátonyi Sándor büszkél
kedhettek.

A 10 perces kísérletekben a közönség szavazatai 
alapján az első helyet Csatári László, a másodikat Pi- 
láth Károly érdemelte ki, míg harmadik helyezést hár
man is elértek: Pál Zoltán, Jendrék Miklós és nagy 
meglepetésemre én is. Dicséretet kapott a kísérleteiért 
Jáki-Takács Mária és Baló Péter.

A résztvevők és a szervező Általános Iskolai és Kö
zépiskolai Tanári Szakcsoportok nevében szeretnénk 
megköszönni Szekeres Tamás rektor úr támogatását és a 
Széchenyi István Egyetemnek, hogy helyet adott az an- 
kétnak. Köszönettel tartozunk még Nagy Szilviának, a 
Széchenyi István Egyetem dékánhelyettesének, Mészá
ros Péter fizikatanárnak, a Széchenyi István Egyetem 
mellett működő Mobilis Interaktív Kiállítási Központ 
munkatársának a rendezésben végzett munkájukért, a 
Mobilisnak a kiránduláshoz biztosította buszért, a péri 
Öveges József Általános Iskola tantestületének és Sze- 
lecz László igazgató úrnak a nagylelkű vendéglátásért.

Szeretnék bíztatni mindenkit, jöjjön el a következő 
ankétra! Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében 
mondhatom: Székesfehérváron kerül megrendezésre 
az 56. Ankét, ám az 55.-en résztvevő tanárok már 
most is várják a következő találkozást!

Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

szökjön meg a hélium a léggömbből, akkor nem ha
gyományos gumi léggömböt kell vásárolnunk, hanem 
különleges alumínium réteggel erősített műanyag 
léggömböt. Ez akár napokig is üzemképes marad, ha 
elengedjük, akkor emelkedik, és mérete alig csökken. 
Ha nem héliummal töltött léggömbön, hanem levegő
vel töltött, vagy tüdővel felfújt léggömbön akarjuk 
megfigyelni ugyanezt a jelenséget, akkor sokkal hosz- 
szabb időre lesz szükségünk. Ezek a megfigyelések 
már a diffúzió lényegét értethetik meg velünk.

A szükséges eszközök:
-  kistányér vagy petri csésze,
-  víz, zselatin por, ételfesték,
-  hűtőszekrény vagy fagymentes, 10 foknál nem 

melegebb tárolási lehetőség.

A tennivalók:
Készítsünk zselét. Két deciliter forrásban lévő vízbe 

folyamatos kavargatással keverjünk el két csapott 
evőkanál zselatinport. Még melegen öntsük egy leg
alább egy ujjnyi mélységű kistányérba! Ezután tegyük 
be a hűtőszekrénybe. Ha kihűlt, akkor fúrjunk bele 
lyukat. Én egy szívószállal készítettem; forgatva
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nyomjuk bele a szívószálat a tányér aljáig, majd óva
tosan, egy kicsit megszívva emeljük ki a szívószálat, 
és kész a lyuk. Ezután töltsük fel ételfestékkel. A kí
sérlet végéig 10 fok alatti hőmérsékleten kell tartani a 
zselét, hogy megromlását elkerüljük.

A megfestés után már két órával látható a festék 
„szétterjedése”. Ezután naponként háromszor érde
mes megnézni. Ha mérni is akarunk, akkor válasz-

szunk átlátszó edényt, lehetőleg sík legyen az alja, 
mint egy petri csészéé.

A kiértékelés:
Ha a tányér alá milliméterpapírt helyezünk, köny- 

nyedén leolvashatjuk a színes-színtelen határ helyze
tét az eltelt idő függvényében. Ebből az adatból diag
ramot is készíthetünk.

VÉLEMÉNYEK

VÁLASZ KERTÉSZ JÁNOSNAK
A Fizikai Szemle j ú l i u s - a u g u s z t u s i ,  m a j d  s z e p t e m b e r i  

s z á m á n a k  v é l e m é n y e k  r o v a t á b a n  j e l e n t  m e g  k é t  r é s z b e n  

Oláh Károly A z entrópiaprobléma c í m ű  í r á s a ,  a m e l y b e n  

H. S. Leff e g y  í r á s á t ,  k ö z e l e b b r ő l  k é t  j a v a s l a t á t  i s m e r t e 

t i .  A 11. s z á m  Kertész János b í r á l a t á t  k ö z ö l t e .

A következőkben Oláh Károly válasza olvasható.

Tisztelt Bírálóm következő sorával kezdem: „Tagad
hatatlan, hogy az entrópia didaktikailag nehéz (ki
emelés O. K.) fogalom”.

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  szerkesztőbizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle fel
adatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika oktatá
sára vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tar
talmaznak és építő szándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e 
a lap szerkesztőinek nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében vár
juk továbbra is olvasóink, várjuk a magyar fizikusok leveleit.

Oláh Károly
BME, Fizikai Kémia Tanszék

Örömmel jelentem: az entrópia nem nehéz fogalom.
Harley Leff két kérdést vet fel. Az első kérdés: Clau- 

siusi entrópia vagy boltzmanni, dimenziómentes ent
rópia? A kettő „csak” egy konstans szorzóban, az R gáz
állandóban tér el. De! Az egyik nehezen érthető, a 
másik könnyen.

Tudjuk, egy összefüggésnek, egyenletnek több 
matematikailag egyenértékű változata lehet (például 
RT-ve 1 osztva az itt szóba került dimenziómentes 
mérleg). így születnek számításra alkalmasabb varián
sok is. Az értelmezéssel azonban már óvatosnak kell 
lennünk. Ahány variáns, annyi „olvasat”. Ezek között 
lehet olyan, amelyik félrevezet. Példa rá a kétféle ent
rópiafogalom.

A megfelelő kiválasztásánál segítséget kell keresni, 
esetleg a statisztikus fizikánál. Clausiusnak még nem 
volt alkalma átlépni a fenomenológia korlátain. Ma 
már többet tudunk. De még mindig emlegetjük a
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„hőt”. Clifford Truesdellma is írhatná (Rational Ther
modynamics')-. „az olvasó ... a következő axiómával 
találja szembe magát:

dS  > A ö .
T

Azt állítja („he is told”), hogy dS egy differenciál, ... 
aztán, hogy ÖQ egy kis mennyiség, de nem, differen
ciál, azt várják el tőle, hogy elhiggye („he is expected 
to believe”), hogy egy differenciál lehet nagyobb, ... 
mint valami, ami nem differenciál”. Ez a történelmi 
ikon, ma is ott van tankönyveinkben, nyilván, hagyo
mánytiszteletből. Csak bele kell lapozni Atkins Physi
cal Chemistry könyvébe, vagy az Entropy folyóirat 
cikkeibe.

Közös a véleményünk arról, hogy „az entrópiafoga
lom megértéséhez a kinetikus elméleten keresztül 
vezet az út”. A Landau-Lifsic: Elméleti fizika  könyv 
(V. 7. §) entrópiaként a dimenziómentes entrópiát 
használja és ezt nevezi -  jelző nélkül -  entrópiának.

Figyelemre méltó Leff másik javaslata is, amely 
szerint az R gázállandó és a T hőmérséklet szervesen 
összetartozik. Matematikailag nem tiltott, de nem 
ajánlott külön használni őket. Tehát, csak R T („tem- 
pergy”) és nem R, és nem T.

E gondolatnak is van előzménye. Landau-Lifsic. V. 
39. oldalán: „A továbbiakban a hőmérsékletet energia- 
egységekben mérjük. Ha a numerikus számításokban át 
akarunk térni a hőmérséklet fokokban mért értékére, 
elegendő T-1 a k 7-vel helyettesíteni. A k szorzó ... hasz
nálata, melynek egyedüli feladata abban áll, hogy a hő
mérséklet mérésének feltételezett egységeire emlékeztet 
bennünket -  csak bonyolítaná a képleteket”. (Bonyolít
ja!) Nincs tehát külön R (vagy k) és külön T. Tanulságos! 
Sok példát ismerünk szorzatok, tényezők könnyelmű 
használatára. Itt erre is felhívjuk a figyelmet.

A bírálat jogosan mutat rá hibás állításokra: az ex
ponenciális függvény megjelenésétől egy eloszlás 
még valóban nem lesz exponenciális; a részletes 
egyensúly elvének kimondása valóban megelőzte 
Diracot. A hibákra természetesen nincs mentség. 
Egyik sem érinti azonban a két fő kérdést, azaz tőlük 
függetlenül el lehet fogadni Leff javaslatait.

Befejezésül szólni kell a Fizikai Szemle „közlési 
gyakorlatáról”. Igenis, legyen a közlési gyakorlat to
vábbra is ilyen. A v é l e m é n y e k  rovatnak fontos külde
tése van így. A tudományos munka nem csak állítá
sok, hanem kérdések sokasága is. Együtt gondolkod
ni akkor lehet, ha a kérdések, a célok, a megoldandó 
feladatok nyilvános párbeszéd, viták tárgya.

MAGÁRÓL A FIZIKAI SZEMLÉRŐL Cserti József
ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

A Fizikai Szemlével kapcsolatban örök probléma, 
hogy kevés cikket küldenek be a szerzők.

A Fizikai Szemle az egyetlen hazai folyóirat, ami
nek egyik fontos küldetése a magyar fizikus és fizika- 
tanári közösség összefogása, tájékoztatása. Ezt a sze
repet a Szemle szerintem betölti. Azonban fontos kér
dés, hogy milyen jellegű cikkeket írnak a szerzők.

Ezzel kapcsolatban szeretném összefoglalni, hogy 
én milyen Szemlét képzelek el?

Nos, nagyon jó példának tartom az American Jour
nal ofPhyics (AJP) folyóiratot. Egy alkalommal a főszer
kesztőjével beszélve elmondta, hogy rengeteg cikket 
kapnak, és több mint a felét vissza kell utasítania.

Miért ilyen sikeres ez a folyóirat?
A siker kulcsa az lehet, hogy a lapot egyaránt magu

kénak érzik az amerikai középiskolai tanárok és egyete
mi oktatók is. Ennek megfelelően mindkét kategóriában 
sokan olvassák, és természetesnek érzik azt is, hogy 
írnak a lapba. Sőt a hozzászólásokból az is látszik, nem
csak az oktatók, hanem a hallgatók, a diákok is olvassák 
(és értik, továbbgondolják!) a cikkeket. A írások jelentős 
része arról szól, hogyan lehet egy érdekes, de nehezen 
érthető, vagy kevésbé ismert fizikai jelenséget, effektust 
egyszerű, ám nem leegyszerűsítő módon tárgyalni, be
mutatni, szemléltetni, közel hozni az olvasókhoz -  akár 
kísérletekkel, akár elméleti modellekkel, esetleg szimu

lációval. Sok cikk hosszú időn át folytatott pedagógiai, 
tanítási kísérlet összefoglalója -  egyben önmagában is 
élvezetes tudományos olvasmány.

Ezért jelenik meg sok olyan írás ebben a folyóirat
ban, amely a felsőfokú oktatásban közvetlenül is fel
használható. Ez -  a folyóirat profiljának megfelelően 
— egyben a szerkesztőség részéről elvárás is.

Visszatérve a Fizikai Szemlére, szerencsére itt is 
egyre több hasonló szellemben íródott cikket olvasha
tunk. Hadd idézzek néhány pozitív példát az utóbbi 
évek terméséből:

Tél András, Tél Tamás: Egy reménytelennek tűnő  
vezérlési probléma a klasszikus és modern fiz ika  ha
tárán (2010. december);

Bokor Nándor, Laczik Bálint: Vektorok párhuza
mos eltolásának szemléltetése (2011. július—augusztus 
és szeptember);

Horváth Dezső, Nagy Sándor, Nándori István, Tró- 
csányi Zoltán: A fénynél gyorsabb neutrínók tündök
lése és bukása -  egy téves felfedezés anatómiája 
(2012. május);

Härtlein Károly: Kísérletezzünk otthon! sorozata 
(2011 októberétől folyamatosan minden számban).

A fenti írások nem közvetlenül, de kapcsolódnak 
az egyetemi tananyaghoz, izgalmasak, nem szakmai 
bikkfanyelven íródtak, így meggyőződésem szerint
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