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Általában az alábbi módon keressük az új természeti törvényeket. Els® lépésben felteszünk egy
elméletet. Aztán megvizsgáljuk a feltételezésünk következményeit, hogy lássuk, mit jelentene, ha az
elméletünk igaz lenne. Majd a számítások eredményeit összehasonlítjuk a Természettel, közvetlenül

Ha ellentmond a kísérleteknek, akkor az elméletünk hibás.
Ebben az egyszer¶ állításban van a tudomány kulcsa. Nem számít, milyen szép az elméle-

a meggyelésekkel, kísérlet vagy tapasztalat által, hogy lássuk, m¶ködik-e.

tünk, nem számít, milyen okosak vagyunk, hogy ki találta ki az elméletet, hogy ®t hogy hívják  ha
ellentmond a kísérleteknek, akkor hibás.
Richard P. Feynman

Jelen elektronikus jegyzet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Modern zika közérthet®en címmel,
1c9a93 kód alatt futó speciális el®adáshoz kapcsolódik. A kurzus (és így a kapcsolódó jegyzet) anyaga nem
zikus hallgatók számára optimalizált, hanem az a célja, hogy a tudományos ismeretterjesztés szintjén (azaz
matematikai levezetések és bonyolultabb fogalmak használata nélkül) ismertesse meg az érdekl®d®ket az utóbbi
100-150 év zikájával. Az anyag megértéséhez alapfokú zikai ismeretekre és mindenekel®tt természettudományos szemléletre, továbbá a gondolkodásra való hajlandóságra van szükség.

Az érdekl®d®k számára az alábbi ismeretterjeszt® könyveket ajánlom:
Richard Feynman - Hat könnyed el®adás
Richard Feynman - Hat majdnem könny¶ el®adás
Stephen Hawking - Az id® rövid története
Steven Weinberg - Az els® három perc
Roger Penrose - A császár új elméje
Stephen Hawking és Roger Penrose - A tér és az id® természete
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1. A speciális relativitáselmélet
1.1. A meggyel®k szerepe, a Galilei-féle relativitás
A zikában a térbeli pozíció (a hely) az egyik legalapvet®bb mennyiség. Általában vektorként gondolunk rá, de
próbáljuk csak meg két hely összegét venni. Hol van például a szoba két sarkának az összege? Vagy melyik pont az
asztal bal sarkának kétszerese? Ugyanakkor a térpontok különbségük már könnyebben értelmezhet®: ez az ®ket
összeköt® vektor. Mindennek az az oka, hogy a tér pontjai valójában nem vektorteret, hanem úgynevezett an
teret alkotnak. Csak akkor tekinthetünk rájuk vektorként, ha kijelölünk egy origót, amelyben ezek kezd®dnek.
Noha az alapvet® zikai elméleteket an terek segítségével is tárgyalhatjuk, a jelenségeket általában mégis egy
rögzített origó mellett szemléljük, ennek kijelölése jelenti a meggyel® meghatározását. Ekkor már a tárgyak
helyzetét szokásosan térbeli vektorokkal jellemezhetjük, vagy például ezen vektorok Descartes-féle koordinátáival
- a meggyel®t ezért néha koordináta- vagy vonatkoztatási rendszernek nevezzük. Érdekes kérdés, hogy az egyes
meggyel®k hogyan látják az egyes zikai folyamatokat, illetve kitüntethet®ek-e egyes koordináta-rendszerek.
Az ókori természetlozóa

Arisztotelész által kialakított képe alapján a Földhoz rögzített meggyel®

speciális: ebben nézve a mozgáshoz okra, hatásra van szükség, így a magukra hagyott objektumok nyugalmi
állapotba kerülnek el®bb-utóbb. Ilyen értelemben az ókori tudományban a nyugalom abszolút fogalom, a Földön
nyugvó meggyel®höz képest kell érten, és így mindenkir®l globálisan és objektíven megállapítható, hogy éppen
mozog-e vagy sem. Tehát (bár ezt az ókorban nem így fogalmazták meg) létezik egy abszolút nyugalomban lév®
koordináta-rendszer, a mozgás pedig ehhez képest értelmezhet®.

Galilei ezzel szemben bevezette a relativitás elvét: eszerint a zika törvényei minden, egyenletes sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszerben (azaz minden meggyel® számára) ugyanazok kell, hogy legyenek,
egyetlen ilyen meggyel® sem kitüntetett. A konkrétabban vett relativitási elv az, hogy semmilyen mechanikai jelleg¶ kísérlettel nem lehet megállapítani, hogy két, egymáshoz képest egyenletesen mozgó rendszer közül
melyik van nyugalomban és melyik mozog a másikhoz képest  azaz a mozgás relatív fogalom. Sima tengeren
lév® hajó vagy vasúti kocsik esetében sem lehet megállapítani belülr®l (zárt ablakok mellett), hogy egyenletesen
mozog-e vagy sem.
Ez a probléma Galilei számára els®sorban azért volt fontos, mert ezzel cáfolta a Föld tengely körüli forgásával
szemben a korában hangoztatott bizonyítékot (ld. eppur si muove), mely szerint a Föld már csak azért sem
foroghat a tengelye körül, mert ekkor egy toronyból leejtett k® nem a torony tövében érne földet. Galilei ezzel
szemben azt állította, hogy ilyenkor a k®  csak úgy mint a hajó esetében  együtt mozog a toronnyal, és
indulásakor tehetetlensége tovább viszi ezen a pályán. Ma már tudjuk, hogy Galilei gondolatmenete a toronyra
vonatkozóan nem egészen helyes, hiszen forgó rendszerben a tehetetlenségi (nem newtoni) er®ket is gyelembe
kell venni.

Newton kiteljesítette a fenti elvet, az általa alkotott törvény-rendszerrel. Eszerint a mozgás relatív, a tehetetlen mozgás nem különböztethet® meg a nyugalomtól, és az ebb®l való kimozdításhoz van csak szükség hatásra
(er®re). Ugyanakkora tér és az id® fogalma a newtoni zikában továbbra is abszolút. Az id® mindenki számára
egyenérték¶, és a tér is. Ha kijelölöm a tér egy pontját, ez mindenki számára ugyanazt fogja jelenteni, és két
pont távolsága mindenki számára ugyanakkora. Hasonlóan, két esemény között mindenki szerint ugyanannyi
id® telik el.

1.2. Elektromágneses hullámok és relativitás
Az újabb és újabb zikai jelenségek felfedezése nyomán felmerült a kérdés, hogy a fentiekben megfogalmazott
relativitási elv

kiterjeszthet®-e nem mechanikai kísérletekre is, azon belül is a fényre, elektromosságra és

mágnesességre. A XIX. század eleje óta ismert volt, hogy mozgó töltések mágneses teret keltenek, mozgó mágnes hatására pedig elektromotoros er® (elektromos tér) jön létre. Ez azt sugallja, hogy az elektromágnesesség
esetében mégis abszolút értelemben megkülönböztethet® a mozgás és a nyugalom.

Maxwell egyesített elektromágneses elmélete alapján léteznek elektromágneses hullámok, amelyekben az
elektromos és a mágneses térer®sség térben és id®ben periodikusan váltakozik, a hullám pedig fénysebességgel
terjed.

Fresnel és Young interferenciakísérletei óta ismert, hogy a fény hullámként viselkedik: egy fény-

hullám két részre osztása során keletkez® fénysugarak az erny®ig eltér® utat tesznek meg, így eltér® fázisban
érkeznek az erny®re. A fáziskülönbségt®l függ®en er®sítik vagy gyengítik egymást, így a hullámhossztól függ®
mintázat jön létre (lásd 1. ábra). A fentieket összegezve kijelenthetjük, hogy a fény is elektromágneses hullám.
Az egyenletek szerint ezek a hullámok mindig fénysebességgel terjednek, a kibocsátó forrás és a meggyel®
sebességét®l függetlenül. Ugyanakkor az anyag hiányában, vákuumban is rögzített sebességgel terjed® hullámok látszólag megkövetelik valami mindent kitölt® közeg, egyfajta fényterjeszt® éter létezését: ha ez létezik

3

1. ábra. A fénnyel elvégzett kétréskísérlet. A két résen áthaladó fény az erny®n interferenciamintázatot hoz létre,
ami a fény hullámtermészetét bizonyítja. A kísérletnek kés®bb a kvantummechanikában is jelent®sége van, azért
tárgyaljuk ilyen részletesen.

valóban, akkor az ehhez rögzített koordináta-rendszerben érvényesek Maxwell egyenletei, ebben terjednek az
elektromágneses hullámok, ehhez képest állandó a terjedési sebességük. Eszerint fény-kísérletekkel különbséget
tudunk tenni a mozgás és a nyugalom között, amennyiben ehhez a közeghez, az éterhez képesti mozgást vizsgáljuk! Kérdés ugyanakkor, hogy ez a világegyetemet kitölt® közeg a Földdel együtt mozog-e, illetve egyéb tárgyak,
közegek mozgása módosítja-e az éter lokális mozgását/mozdulatlanságát.
Fresnel és Lorentz feltevése szerint az étert részlegesen magával húzza az anyag mozgása, létezik egyfajta
húzási koeciens. Stokes és Hertz ett®l eltér® elmélete szerint viszont az éter teljesen az anyaggal együtt
mozog. A kétfajta éter-elmélet közötti döntés, illetve egyáltalán az éter vizsgálata érdekében több kísérletet is
végeztek a XIX. század végén.

• Fizeau interferometrikus kísérletében

a két ágra osztott fénysugár egyik fele szemben áramló vízen

megy át, a másik vele azonos irányban áramló vízen, lásd a 2(a). ábrán. A két fénysugár egyesítése
után interferencia-mintázatot hoz létre, amennyiben az általuk megtett út nem teljesen azonos. Ha a víz
magával viszi az étert, akkor ez befolyásolja a fénysebességet, így az interferenciakép módosul (az álló
vízzel kapotthoz képest) Az eredmények szerint van interferencia-változás, de sokkal kevésbé, mint várták:
ez úgy értelmezhet®, hogy

a víz csak részben viszi magával az étert. (Kés®bb látni fogjuk, hogy

ennek oka a fénytörés: a fény sebessége vákuumtól különböz® közegben módosul.)

• Michelson

az éter és a Föld mozgásának relatív sebességét tervezte mérni (szintén interferometria segít-

ségével). A kísérletben a forrásból jöv® fényt a félig átereszt® tükör két sugárra osztja, amelyek további
tükrökr®l azután visszaver®dnek. A félig átereszt® tükörrel való újbóli találkozás után mindkét sugár az
erny®re érkezik be. Az elrendezést lásd a 2(b). ábrán. Az interferométer egyik karját a Föld sebességével
párhuzamosra állították, míg a másik mer®leges volt rá, így a fény sebessége (mivel az az éterhez képest

fáziskülönbséget eredményez, ezért interferenciakép jelentkezik. Az egész interferométert elforgatva a másik kar
konstans) más a két ágon. Ezért a fénysugarak különböz® id® alatt érik el az erny®t, amely

lesz párhuzamos a Föld sebességvektorával, így az interferenciakép megváltozik. Ebb®l meghatározható a

a két karon azonos sebességgel terjed a fény, az évszaktól (azaz a Föld sebességének irányától) függetlenül. Eszerint
az éter a Földdel teljesen együtt mozog, ráadásul a forgásával és a keringésével együtt. Ez pedig
ellentmod a Fizeau-kísérletnek!
A csillagászati aberráció jelensége szerint a Föld mozgásának függvényében egy távcs® tengelyét más
Földnek az éterhez viszonyított sebessége. A kísérlet eredménye azonban az volt, hogy

•

és más irányokba kell beállítani, amelynek oka a fény véges sebessége. A távcs® nyílását eléri a csillag
fénye, azonban mire a távcs® közepéhez érne, az már elmozdult, mire pedig a távcs® alján lév® érzékel®höz
ér, még jobban elmozdult. Emiatt nem teljesen ugyanazon szög alatt látjuk a csillagot, mint ha a távcs®
(azaz a Föld) állna, lásd a 2(c). Az eektus ráadásul a Föld Nap körüli keringése miatt ellenkez® el®jel¶
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(a) A Fizeau kísérlet

(b) A Michelson-Morley kísérlet

(c) A csillagászati aberráció jelensége

2. ábra. A relativitáselmélet bevezetését megl®z® kísérletek

az ellentétes évszakokban, kb

±20

szögmásodperc eltérés tapasztalható (földrajzi helyzett®l függ®en) a

csillagok pozíciójában különböz® évszakokban. Ezen felül van egy állandó eltérés is, amely a Naprendszer mozgásából származik (ezt azonban önmagában nem tudjuk észlelni, hiszen ez mindig ugyanannyira
módosítja a csillagok pozícióját), illetve egy napi (a Föld forgása miatti) eltérés, ez utóbbi néhány tized
szögmásodperc mérték¶.

Lorentz el®állt egy kontrakciós elmélettel, amely megmagyarázza a fenti kísérletek eredményét, hogy azok
miért nem tudták megfelel®en észlelni az éterhez képest mért sebességet. Lorentz azt állítja, hogy az eredeti
Maxwell-egyenletek az éterhez képest nyugvó koordináta-rendszerben a korábbiaknak megfelel®en írhatóak fel,
mozgó koordinátarendszerben viszont bizonyos transzformációt szenvednek. Ezek alapján az éterhez képest
mozgó, és az abban álló meggyel® is ugyanazt a fény-sebességet fogja észlelni. Ez úgy is kifejezhet®, hogy
mozgó koordinátarendszerben megfelel®en módosítjuk a tér-és az id®-koordinátákat is, és ekkor elérhet®, hogy
az egyenletek alakja ne változzon. Ebben az esetben az éterhez képest vett mozgás irányában

rövidülés jelenik meg Lorentz elméletben. Bevezeti továbbá a lokális
mozgó meggyel®k számára (egy

x

helyen,

t

id®pontban

v

0

2

v 2 /2c2

t = t − xv/c id®t

mérték¶

is, az éterben

sebességgel mozgó pontban ezt kell alkalmazni).

Ez a legtöbbek szerint csak matematikai trükk, de Poincaré szerint zikai tartalmaz hordoz, az egyidej¶ség
relativitását adja meg, hiszen az órák szinkronizációja is az étert®l függ, a szinkronizáció fényjelekkel történhet.
Szerinte

a mozgó meggyel® órája ezen lokális id® szerint jár.

1.3. Einstein elmélete
Einsteint is foglalkoztatta a mozgó testek és koordinátarendszerek elektrodinamikája. Ahogy kés®bb felidézte:
Ha valaki a fény sebességével üldözne egy fényhullámot, akkor id®független (elektromos és mágneses) hullámmez®vel találná magát szemben. Úgy t¶nik azonban (Maxwell egyenletei alapján), hogy ilyen nem létezik! Ez
volt az els®, gyerekes gondolatkísérletem, mely a speciális relativitáselmélethez kapcsolódott
megmagyarázására új elmélettel áll el®, amelyben teljesen szakít az éter fogalmával, és

1 A fenti kísérletek

új térid® fogalmat

vezet be  els®sorban az egyidej¶ség új, zikai alapokon nyugvó deníciójára támaszkodva. Felismert ugyanis,
hogy az addigi ellentét a térbeli és az id®beli távolságokra vonatkozó, hallgatólagos, klasszikus kinematikai feltételezésekre épül. Elméletét abban a szellemben vezeti le, hogy a relativitás elve minden jelenségre érvényes.
Eredményeit

1 Forrás:

két posztulátumból le tudja vezetni:

Einstein, ErinnerungenSoivenirs, Schweizerische Hochshulzeitung 28 (Sonderheft), 1955, 146. old.
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•
•

a zika törvényei minden inerciarendszerben azonosak;
a vákuumbeli fénysebesség pedig minden inerciarendszerben azonos.

A megmagyarázandó ellentmondást a következ®kben foglalhatjuk össze. Ha a klasszikus kinematika szerint

v1

sebesség¶ vonatról

v2

sebességgel kidobunk egy tárgyat, akkor klasszikusan a földhöz képest

v1 + v2

lesz a

sebessége. Ha azonban fénnyel világítunk ki a vonatból, a tapasztalat szerint a földhöz képest mért fénysebesség

v1 + c

helyett továbbra is

c

(ezt jelenti a fénysebesség meggyel®t®l független állandósága). Felmerül a kérdés,

hogy valójában honnan is adódik a sebességek összeadódásának törvénye? Ez a Galilei-féle relativitásból illetve a

Galilei-transzformációból következik. Ez azt mondja ki, hogy egy v sebességgel mozgó koordinátarendszerben
a tér- és id®koordináták a következ®képpen módosulnak

t → t0 = t

x → x0 = x − vt

és

(1)

Az els® kifejezés azt mutatja, hogy az id® abszolút fogalom, minden meggyel® órái szinkronizálható módon
járnak, két esemény közötti id®beli eltérés minden meggyel® számára állandó (azaz például egy közlekedési
lámpa minden meggyel szerint ugyanannyi ideig piros vagy éppen zöld). A második kifejezés pedig azt állapítja
meg, hogy egy nyugalomban lév® vonalzó
az

x − vt

x

távolságot jelz® beosztása a mozgó meggyel® szerint

t

id® múlva

pontban lesz.

Einstein szerint viszont a térid®ben mozgó meggyel® számára a tér és az id® jelentése is módosul, méghozzá
a

Lorentz-transzformációnak megfelel®en. Ezen transzformáció deniáló eleme, hogy legyen

p

x2 − c2 t2 =

p
x02 − c2 t02 .

(2)

(ct, x) Lorentz-vektorai (avagy négyesvektorai, ha x helyére x, y, z hármast
x2 − c2 t2 módon számítható, a transzformáció során állandó marad. Azért ezt
biztosíthatjuk, hogy a transzformáció során a fénysebesség állandó maradjon. Ha x és t

Ezt úgy értelmezzük, hogy a térid®

√

képzelünk), amelyek hossza
tesszük fel, mert így

egy fényimpulzus helye és ideje, akkor ugyanis az ® térid®-négyesvektora mindig nulla hosszúságú, és fordítva,
a nulla hosszúságú térid®vektorok egy objektum/részecske/hatás fényebesség¶ terjedését írják le. Így tehát ha

√

a transzformáció úgy módosítja a teret és az id®t, hogy
minden meggyel® számára továbbra is

c

x2 − c2 t2

állandó marad, akkor a

c

sebesség¶ mozgás

sbesség¶ mozgásnak t¶nik majd.

v se(t, x) az eredeti, és (t0 , x0 ) a hozzá képest mozgó meggyel®

Adjuk meg most tehát az ezt a feltételt teljesít® transzformációt. Ehhez vegyünk egy meggyel®t, aki
bességgel halad egy másikhoz képest. Legyen továbbá

szerinti koordináták. Ekkor a transzformáció így írható fel

t − vx/c2
t → t0 = p
1 − v 2 /c2

x → x0 = p

és

x − vt

(3)

1 − v 2 /c2

c → ∞ (azazp
végtelen fénysebesség) esetén a Galilei-transzformációt kapjuk vissza!A fentiek
β = v/c és γ = 1/ 1 − β 2 bevezetésével

Figyeljük meg, hogy
egyszer¶bben,

ct0 = γ(ct − βx),

(4)

0

x = γ(x − βct)

(5)

módon is felírhatjuk, vagy vektorokkal és mátrixokkal

 0

ct
1
=
γ
x0
−β

−β
1

 
ct
.
x

Érdemes még megemlíteni, hogy ellenkez® irányú mozgás esetén a fenti

(6)

−v

és

−β

tényez®kb®l

v

illetve

β

lesz.

Ez tehát a Lorentz-transzformáció, amelyet Einstein a posztulátumokból le tudott vezetni. A tér és az id® tehát

négyesvektort. A térid®t ezen
Lorentz-faktornak is hívjuk. Ha értéke egyhez extrém közeli, akkor

egyfajta párt alkot, illetve a tér három koordinátája az id®vel úgynevezett
négyesvektorok alkotják. A fenti

γ

faktort

minden a klasszikus zika szerint zajlik. Ha jelent®sen eltér egyt®l, akkor er®s a térid®-koordináták módosulása.
A faktor értéke néhány konkrét sebességre megtalálható az 1. táblázatban. Eszerint ha a fénysebesség 1%-ánál
(ami 3 000 km/s, azaz extrém nagy sebesség!) a korrekciós faktor csak 1.00005!

a sebességösszeadás módosul: v1 és v2 összege
v1 +v2
,
mivel
a
második
sebességet
már
az els® sebesség szerinti koordinátarendszerben
v1 +v2 , hanem 1+v
2
1 v2 /c
felírni. Ha v1 = 100 m/s és v2 = 100 m/s, akkor az összeg nem 200 m/s, hanem 199,99999999998 m/s.

A relativitáselmélet legegyszer¶bb következménye, hogy
immár
kell
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v/c

γ

1%

1.00005

10%

1.005

50%

1.1

90%

2.3

99%

7

99.9%

22

99.995%

100

1. táblázat. A Lorentz-faktor értéke különféle sebességekre

Tehát a korrekció ekkor kicsi, de 100 000 km/s és 100 000 km/s összege már 200 000 km/s helyett 180 000 km/s

v1 +c
v2 = c, akkor 1+v
2 = c,
1 c/c
csak c-t kapunk. A fénysebesség

sebességre módosul. Itt már lényeges a korrekció. A képletb®l látható, ha

tehát

c-t

tehát

bármihez adva

c-t

kapunk, vagy

c-hez

bármennyit adva továbbra is

állandó, bármilyen sebesség¶ koordinátarendszerb®l nézzük  ezzel kompatibilis elmélet levezetése volt a cél!
A Lorentz-transzformáció az elektromágnesesség más jelenségeit is megmagyarázza: valójában az

(Ex , Ey , Ez )

elektromos tér és a

B = (Bx , By , Bz )

E =

mágneses tér is ennek megfelel®en viselkedik, csakhogy

ezek nem Lorentz-vektort, hanem Lorentz-tenzor (mátrixot) alkotnak, méghozzá:



F µν

és ez a Lorentz-transzformáció teljes,

0
−Ex

=
−Ey
−Ez

4 × 4-es

−Ex
0
−cBz
cBy

(a példa kedvéért



Λµ ν

Ey
cBz
0
−cBx

−β
1
0
0

1
−β
=γ
 0
0

x


Ez
−cBy 

cBx 
0

(7)

irányú mozgásra felírt)


0 0
0 0

1 0
0 1

(8)

tenzorával jobbról és balról szorzódva transzformálódik.

1.4. Az energia és a tömeg ekvivalenciája
(E, pc) módon. Mozgó meg(E 0 , pc0 ) energiájú és impulzusú

Az energia és az impulzus (lendület) három komponense is Lorentz-vektort alkot
gyel®k szerint tehát ezek is módosulnak, a Lorentz-transzformáció szerint egy
test energiája és impulzusa egy

β = v/c

sebesség¶ meggyel® szerint:

E = γ(E 0 − βp0 c),
0

0

pc = γ(p c − βE ).
Eszerint, ha

(9)
(10)

p0 = 0 (azaz a 0 -vel jelölt rendszerben a tárgy áll), akkor az ehhez képest v = βc sebességgel mozgó
E = γE 0 és p = γβE 0 /c. Azaz ha egy adott meggyel® szerint egy test v sebességgel mozog,

meggyel® szerint

akkor energiája és impulzusa között a

p=

E
v.
c2

(11)

összefüggés adódik. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy az impulzus a tömeg és a sebesség szorzata, akkor ebb®l

E = mc2

(12)

adódik. Ez ezt jelenti, hogy egy test tehetetlensége az energiatartalmával azonos. Ez ugyanakkor azt is jelenti,
hogy ha egy test valamilyen módon energiát ad le  akár például radioaktív bomlásban , akkor tömege az

E = mc2

képletnek megfelel®en csökken. Ezzel kapcsolatban írja Einstein 1905-ben Conrad Habichtnak: Az

elektrodinamikáról írt dolgozat egy újabb következménye ütött szöget a fejembe. A relativitás elvének és a
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Maxwell-egyenleteknek az összekapcsolása megköveteli, hogy egy test tömege egyértelm¶ mértéke legyen a test
energiatartalmának; a fény tehát tömeget hordoz. A rádium esetében (annak bomlása, azaz energiakibocsátása
során) jelent®s tömegcsökkenésnek kell végbemennie. A gondolatmenet szórakoztató és csábító; persze könnyen

2 Ennek érdekes következménye, hogy v → c
p
γ = 1/ 1 − v 2 /c2 is végtelenhez tart), tehát akármennyi

lehet, hogy az Úr csak nevet a dolgon, és az orromnál fogva vezet.
esetén az

2

E = γmc

energia végtelenhez tart (hiszen

energiát is adunk egy

v<c

sebesség¶ tárgynak, az sosem lépi át a fénysebességet.

Érdemes ezt összevetni az esetleg korábbi tanulmányainkban tanult kinetikus energia formulájával. A test
energiája akkor a legkisebb, ha nyugalomban van, hívjuk az ilyen állapotú energia
megjelen®

m

E0 = mc2

formulájában

tömeget nyugalmi tömegnek (igazából úgy lenne érdemes fogalmazni, hogy a tehetetlenség az

energiával ekvivalens, és a tömeg szót a nyugalmi tömeg számára fenntartani  didaktikai okokból itt nem a
fentiekben tettünk). Ekkor a test energiája valójában

E = γmc2

(13)

EK = E − E0 = (γ − 1)mc2

(14)

Ha a kinetikus energiát

módon deniáljuk, akkor

vc

esetén ebb®l

EK ≈

3v 2
1
mv 2 + 2 mv 2 + . . .
2
c

(15)

sorfejtést kapunk. Az els® közelítés tehát a mozgási energia klasszikus képlete, a továbbiak pedig a relativisztikus
korrekciót jelentik.
A fentieket úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az

(E, pc)

Lorentz-vektor Lorentz-hossza nem függ a meggye-

l®t®l, és éppen az adott test (nyugalmi) tömegével ekvivalens:

p
p
E 2 − p2 c2 = E 02 − p02 c2 = mc2
Ez is azt jelenti, hogy a nulla impulzusú (nyugvó) objektum energiája
Az

E = mc

2

(16)

E = mc2 .

összefüggést el®ször katódsugarak (elektronok) eltérülése alapján vizsgálták, ahogy azt Einstein

javasolta. Az els® eredmények (Kaufmann, Hupka, és Bucherer mérései) pontatlanságuk miatt cáfolni látszottak
Einstein formuláját, azonban Günther Neumann 1914-es, illetve Guye és Lavanchy 1915-ös mérései már azt
mutatták, hogy a

v

sebesség¶ elektron tehetetlensége éppen az einsteni formulának megfelel®en változik meg.

A tömeg és az energia ekvivalenciáját Cockcroft és Walton ellen®rizték közvetlen kísérlettel 1932-ben: proton
és lítium egyesülése majd két hélium maggá történ® bomlása során azt tapasztalták, hogy éppen a bejöv® és
kimen® részecskék tömegkülönbségének megfelel® mozgási energia  jelenik meg a rendszerben. A legújabb ilyen
témájú kísérletet 2005-ben végezték (a felfedezés 100 évfordulója alkalmából): Rainville kísérletében szilícium
illetve kén atommagok neutronbefogását vizsgálta, a magok nyugalmi tömegének pontos mérésével együtt.
Eredményei szerint az einsteini képlet pontossága legalább 0.00004%.

1.5. A relativitáselmélet Minkowski-diagramokon
Einstein elméletének kulcsa tehát a tér és az id® módosulása, és egy egységes térid® feltételezése. Erre a térid®re
ugyanakkor transzformációs szabályok vonatkoznak: a tér- és az id®koordináták módosulását írják el®, a 3
egyenletnek megfelel®en. A térid®t egyetlen térdimenzió esetén

Minkowski-diagramokon képzelhetjük el,

ahol egy derékszög¶ koordinátarendszerben ábrázoljuk a térid®t, a vízszintes tengelyen a teret, a függ®legesen
az id®t. A skálát úgy állítjuk be, hogy

a fénysebesség egy 45 fokos egyenesnek feleljen meg, lásd a 4(a).

ábrán.
Mivel az információ leggyorsabban fényjelekkel terjed, ezért egy adott eseményr®l csak azon térid®pontokban
lehet értesülni, amelyek beleesnek ennek

fénykúpjába , azaz ahova a fény, vagy annál lassabb jel odaérhet.

Ha a Nap megsemmisülne, arról is leghamarabb 8 perccel kés®bb értesülnénk, miután az addig eltelt id®ben
még a Nap megsemmisülés el®tti fénye ér ide. Ez a fénykúp tuladonképpen azt jelzi, hogy egy adott esemény
mely más térid®beli pontokra lehet hatással, lásd a 4(b). ábrán.

2 Ez

nem gyökeresen új gondolat, ugyanis korábban is felmerült, hogy a mechanika teljes egészében visszavezethet® az elektro-

mágnesességre, és egy elektromos sugárzással töltött térfogat úgy viselkedik, mintha tehetetlen tömege lenne. Einstein forradalmi
gondolata szerint azonban minden energiához tehetetlen tömeg tartozik.
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3. ábra. Cockcroft és Walton kísérleti eredménye: a p+7Li

→ α+α

reakcióban keletkez® energia (mely a

reakciótermékek mozgási energiájának formájában jelenik meg) éppen az elt¶n® tömegnek felel meg, az

E = mc2

formulának megfelel®en. Megjegyzend®, hogy ez csak akkor tekinthet® a formula bizonyítékának, ha elfogadjuk,
hogy a reakciótermékek azonosítása megfelel® volt  Cockcroft és Walton eredetileg valójában éppen az

E = mc2

formula segítségével igazolta magát a reakciót.

Ha egy mozgó objektumhoz képest szeretnénk a jelenségeket vizsgálni, be kell ülni az ® koordinátarendszerébe. Ennek szabályait adja meg a

Lorentz-transzformáció (lásd az (5) egyenletet). Minkowski diagramokon

az állandó sebességgel mozgó meggyel® számára úgy torzul a térid®, hogy az ® koordinátarendszerében is éppen
szimmetrikusan középen legyen a fénysebesség egyenese, lásd a 4(c). ábrán. Egy adott id®tartam és térbeli hossz
a Lorentz-transzformációnak megfelel® változását Minkowski diagramon mutatja a 4(e). ábra.

1.6. A relativitáselmélet érdekes következményei és kísérleti bizonyítékai
tér és az
id® mérése ezen tengelyekkel való párhuzamos vetítéssel történéik, egy adott térid®beli események ideje nem
azonos a két meggyel® számára, ahogy a 4(d). ábra is mutatja. Ez azt jelenti, hogy az egyidej¶ség relatív:
A Minkowski-diagramokon a tér- és az id®tengely szimmetrikus a fénysebesség görbéjére, és mivel a

a mozgás sebességét®l függ, hogy két esemény egyszerre történt-e, különböz® meggyel®k mást mondanak (ld.
4(f ). ábra).
A relativitáselmélet további fontos következménye az, hogy mozgó rendszerben az
mint kívülr®l nézve, a lassulási faktor

γ.

id® lassabban telik ,

Ez azon is látszik, hogy mozgó meggyel® id®-tengelyén ritkábban

kell óra-osztásokat tenni, lásd a 4(j). ábrán. Hasonló állítás fogalmazható meg a térbeli távolságokra is, ez a

Lorentz-kontrakció: mozgó tárgyak kívülr®l nézve rövidebbek, ahogy az a 4(h). ábrán is látható: a saját
koordinátarendszerében

L

hosszúságú ¶rhajó kívülr®l nézve

L/γ

hosszúságú.

Az energia és a tömeg ekvivalenciája kapcsán már láttuk, hogy a fénysebesség egyfajta maximális sebesség.

fénysebességnél gyorsabban megy, az id®ben visszafelé is megy, ponkét esemény sorrendje megfordul (azaz az ok-okozati sorrendet fordítva észleli), ahogy

Az is kiderül azonban, hogy aki a
tosabban számára

a 4(i). ábrán látható. Ezzel az az óriási probléma, hogy ekkor egy okozat ismeretében megváltoztathatjuk az
okot, azaz megsérthetjük a

kauzalitás elvét (mely szerint az ok el®bb van, mint az okozat). Ezzel tulajdon-

képpen kauzalitási hurkokat hozhatunk létre: ha (morbid példával élve) valaki az id®ben visszautazva megöli
valamely felmen®jét, akkor valójában ® maga meg sem születhetett volna! Persze ekkor meg sem ölhette volna
ezt a felmen®t, ezért mégis megszülethetett, és így tovább. Ez érdekes lozóai probléma, vannak feloldásai (például hogy csak kauzálisan helyes hurok jön létre, tehát ha visszautaztam a múltba, akkor ott csak olyat fogok
tudni tenni, ami éppen azt eredményezi, hogy megszületek, majd visszautazom a múltba), de ez a leglényegesebb ellenérv arra, hogy miért

nem lehet a fénysebességnél gyorsabban menni (pontosabban információt

közölni). A 4(g). ábrán látható egy példa az id®ben visszafelé történ® üzenésre. Itt az 1. jelet a
meggyel® küldi ki a fénynél gyorsabban, majd egy adott pillanatban a

t0

t id®koordinátájú

id®koordinátájú meggyel® észleli ezt,

és ennek észlelésekor visszaküldi a 2. jelet, szintén a fénynél gyorsabban. Ezen második jel beérkezése a

t

id®

szerint az els® kiküldése el®tt következik be.
Mindegyik fenti jelenséget

ellen®rizték kísérletileg, leginkább az id®dilatációt. Fontos példa a kozmikus
kozmikus müonok) Földre érkezése: ezek elvileg

sugárzás hatására a sztratoszférában keletkez® részecskék (a

a másodperc töredékéig élnek, és csak 600 métert tudnának megtenni. Ugyanakkor 30 km-rel lejjebb, a Földön is
észleljük ®ket  a számukra

megrövidült útvonal miatt (ld. Rossi és Hall 1941-es kísérletét). Az id®dilatációt

röntgen-sugarak frekvenciájának eltolódásával tudták a legprecízebben kimérni (a periódusid® dilatációján keresztül, ld. Hasselkamp 1979-es kísérletét), ennek mértéke a relativitáselméletb®l adódó értéket er®sítette meg.
A tömeg és az energia ekvivalenciájának ellen®rzését pedig már fentebb említettük: a speciális relativitáselmélet
és a Lorentz-transzformáció minden kísérleti eredménnyel összecseng!
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(a) A térid® szemléltetése különböz® álló és mozgó objektumokkal

(c) Koordinátarendszerek egymás szemszögéb®l nézve

(e) Id®- és hossz-kontrakció.

(h) A Lorentz-kontrakció

(f ) Az egyidej¶ség relativitása

(i)

v>c

meggyel®k id®utazása

(b) Esemény fénykúpja

(d) Események A és B órái szerint

(g) A kiindulása el®tt visszaérkez® jel.

(j) A sajátid® megváltozása

4. ábra. A relativitáselmélet részletei és érdekes következményei Minkowski-diagramokon
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1.7. Látszólagos paradoxonok
Érdekes azonban, hogy annyira kontra-intuitív következményei vannak az elméletnek, hogy a klasszikus gondolkodás elemeit keverve a relativitással sok látszólagos paradoxont állíthatunk fel.
Ezek egyike az

ikerparadoxon, amely arról szól, hogy egy ikerpár egyik tagja egy távoli csillaghoz utazik, a
a Földön több

fényéhez igen közeli sebességgel, majd onnan visszatér, és az id®dilatáció miatt azt találja, hogy

id® telt el, mint az ® saját koordinátarendszerében, így az ikertestvére sokkal többet öregedett, mint ®. Egy
konkrét példán bemutatva, utazzon az ikerpár egyik tagja egy 3 fényévre lév® csillaghoz

v = 0, 6c

sebességgel,

azaz a fénysebesség 60%-ával. A csillagot elérve elhanyagolhatóan rövid id® alatt megfordul és szintén
sebességgel visszatér a Földre. Az út 6 fényév hosszú, ezért a Földi inerciarendszerb®l nézve ezalatt

v = 0, 6c

10 év telik

el. Ugyanakkor az utazó számára a távolság lerövidül, a Lorentz-kontrakciónak megfelel®en, így konkrétan (a
γ faktorral) kiszámolva neki az utazás csak 8 évig tart. Különösen jól mitatja a helyzetet, ha mindkét iker
minden Szilveszterkor fényjelet küld a testvérének (vagy fénysebesség¶ rádióüzenetet). Ez Minkowski diagramon
ábrázolva az 5. ábrán látható. A paradoxon abban áll, hogy elvileg a másik iker inerciarendszeréb®l is nézhetnénk
a helyzetet, és akkor ugyanazt kellene kapnunk, csak fordítva, éppen a relativitás miatt. Hogyan lehet, hogy az
egyik iker kevésbé öregszik, az egyik kevesebb szilveszteri üzenetet kap, és egyéb objektív különbség van köztük,
mikor mindketten inerciarendszerekben voltak? A paradoxon feloldása az, hogy nyilván az egyiknek ki kellett
esnie az inerciarendszeréb®l ahhoz, hogy újra találkozzanak, tehát az egyiknek valamikor gyorsulnia kellett, és
ez is objektív különbségnek számít, tehát nem meglep®, hogy a két iker rendszerében nem ugyanazt látjuk.
Egy másik híres és fontos felvetés a

létraparadoxon. Ebben arról van szó, hogy egy 10 méteres garázsba be

akarunk vinni egy 11 méteres létrát. Ha a fénysebesség 60%-ával megyünk, akkor a 11 méteres létre (a garázsból
nézve) csak 8.8 méter hosszú, így befér a garázsba. Ha viszont ugyanezt a létrát viv®k szemszögéb®l nézzük: a
garázs lerövidül 8 méterre, így mégannyira sem fér be a garázsba! A paradoxon abban áll, hogy egyszerre a két
állítás nem lehet helyes: a létra vagy befér, vagy nem, ez objektíven eldönthet® kellene, hogy legyen! A feloldás az,
hogy nem, a kérdés nem egyértelm¶: az, hogy a garázsban van-e a létra, tulajdonképpen azt jelenti (hétköznapi
szavakkal megfogalmazva), hogy mikor a vége beért, akkor az eleje még nem lóg ki. Ennek eldöntéséhez azonban
szükség van az egyidej¶ség fogalmára, ami koordinátarendszer-függ®! A jelenséget Minkowski-diagramon a 6.
ábrának megfelel®en ábrázolhatjuk. Felmerül persze, hogy mi történne, ha a garázs ajtaját becsuknánk, amikor
úgy érezzük, hogy az eleje és a vége is belül van. Ha csak egy pillanatra tennénk ezt, akkor persze megint az
egyidej¶séggel találnánk magunkat szemben: ki mondja meg, hogy a garázs els® és hátsó ajtaja egyszerre volt-e
csukva? Ha viszont megállítjuk a létrát, amint beért, az már másik probléma: ekkor az el®l men®knek szólni kell
a hátsóknak, hogy álljanak meg. Míg azonban ez az információ hátraér, a létra a valóságban is összenyomódott!
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5. ábra. Az ikerparadoxon és magyarázata: a távoli csillagot felkeres® iker számára kevesebb id® telik el, ®
kevesebb újévi üdvözletet küld testvérének, mint ® neki (a körök és számok az évfordulókat jelzik, a piros
nyilak a fénysebességgel küldött üzeneteket).

6. ábra. A létraparadoxon magyarázata Minkowski diagramon: a garázsból nézve a létra befért, míg a létrát
viv®k szerint mindig is kilógott a garázsból.
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2. Az atomok zikája
2.1. Az atomelmélet eredete
A gondolat, hogy az anyag diszkrét, oszthatatlan egységekb®l áll, az ókori természetlozóában gyökerezik 
ahogy azt az atom szó ókori görög eredete is mutatja. Ugyanakkor az ókorban inkább lozóai elmélkedés
nyomán jutottak erre, nem tudományos vizsgálódás során. Ebben a szakaszban bemutatjuk az atomelmélethez
vezet® kísérleti eredményeket.
Ezek közül Lavoisier 1789-es eredménye volt: meggyelte a tömeg kémiai reakciókban való megmaradását, azaz azt, hogy a reagensek és a termékek tömege azonos. Proust 1799-ben felállította az állandó arányok
törvényét, amely szerint bizonyos anyagok létrejöttekor a kiindulási anyagok aránya állandó (® konkrétan azt
gyelte meg, hogy vas-oxid létrejöttekor a szükséges vas és oxigén aránya mindig ugyanannyi). Dalton 1804-ben
gyelte meg a

többszörös arányok törvényét, amely szerint különböz® anyagok elegyítésekor, ha többféle

anyag is létrejöhet, akkor az egyik anyag mennyiségének rögzítése mellett a másikból szükséges mennyiségek
aránya kis egész számok hányadosaként adódik. Ón és oxigén elegyítésekor például azt gyelte meg, hogy 100 g
ónhoz 13,5 g vagy 27 g oxigénre van szükség, azaz a lehetséges oxigénmennyiségek aránya 1:2.
Dalton mindezek alapján megalkotta az atom-elméletet (7. ábra). Szerinte minden kémiai elem egyedülálló és
egyedi atomokból áll, amelyeket nem lehet kémiailag lebontani vagy megváltoztatni. Néhány tévedése volt: nem
tudta, hogy létezhet H2 típusú molekula, illetve azt hitte, bármely két elemb®l a legegyszer¶bb molekula az 1:1
arány képzése során jön létre. A méréseiben is volt jelent®s hiba, például az oxigén és a hidrogén tömegarányát
5.5-nek hitte, aztán kés®bbi mérések alapján 7-nek.
Az elmélet hibáit Avogadro 1811-es felfedezése segítségével javították. Avogadro szerint azonos térfogatú
gázok azonos h®mérsékleten és nyomáson azonos mennyiség¶ molekulát tartalmaznak (azaz a térfogat nem függ
a molekulatömegt®l). Ez alapján ki tudta következtetni a kétatomos, de egy elemb®l álló molekulák létezését.
Például két liter hidrogéngáz egy liter oxigéngázzal reagál, és ebb®l két liter vízg®z lesz, tehát három molekulából
(2×H2 , 1×O2 ) kett® lesz (2×H2 O). Ez alapján pontosabban meg tudta határozni az atomok tömegét, illetve
megkülönböztette az elemeket és a molekulákat.
A XIX. század közepét®l egyre több tudós fogadta el az atomok létezésének hipotézisét, amely azonban a
század végéig nem nyert általános elismerést. A hipotézis ellenz®i az atomok helyett az energiát tekintették
minden jelenség végs® alapjának (Ostwald és Helm), vagy (mint például Mach) a közvetlen érzékeléssel fel
nem fogható dolgok létezését értelmezhetetlennek gondolták. Azt azonban szinte mindenki elismerte, hogy az
atomhipotézis didaktikai szempontból hasznos feltételezés. (Ma is hasonló kérdéseket boncolgatnak a tudomány
lozófusai: mennyire valósak a mai elemi részecskék, extra dimenziók, kölcsönhatási terek, illetve mennyire csak
elméleti konstrukciók, amelyek segítenek leírni a valóságot? Van egyáltalán különbség?)

2.2. Az atomosság makroszkópikus jelei, ingadozási jelenségek
A XIX. század végére az atomhipotézis számos meggyelés magyarázatául szolgált, sokak véleménye azonban
az volt, hogy a h®elmélet területén már nem alkalmazható sikeresen. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb eredményeket a folytonos közegbe helyezett részecskék

Brown-mozgása szolgáltatta. Ezt Lucretius már Kr. e. 60-ban

meggyelte (a leveg®ben szálló porszemcsék fény hatására látható táncát), illetve Ingenhousz is 1785-ben (®
koromszemcsék mozgását vizsgálta alkohol felületén). Brown volt az azonban, aki természettudományos módszerekkel fogott a jelenség vizsgálatához. 1827-ben virágpor vízen történ® véletlenszer¶ mozgását gyelte meg,
ma ehhez kötjük a jelenség felfedezését, illetve els® tudományos dokumentációját. Felmerült, hogy ez a mozgás
az élet egyfajta megnyilvánulása lenne, ezért Brown apró szervetlen részecskékkel is megismételte kísérletét, és
hasonló eredményre jutott. A Brown-mozgás (lásd a 8(a). ábra) fontos tulajdonságai:

•
•
•
•
•

független az id®t®l (nem csillapodik az id®vel)
független a folyadék kémiai összetételét®l (kivéve annak folyékonyságát/viszkozitását)
térben rendezetlen
nagyobb h®mérsékleten gyorsabb
nagyobb részecske esetén lassabb

A jelenséget sokan próbálták az atomok létezésére és ezek h®mozgására (azaz az atomok kinetikus elméletére)
visszavezetni (Ramsay, Gouy, Exner), azonban cáfolatok is születtek (Nägeli). Einstein és Smoluchowski 1905ben ill. 1906-ban adott magyarázata már tudományos konszenzushoz vezetett. Ennek eredménye szerint az
adott pontban elszórt szemcsék kezdeti helyükt®l való eltávolodásának (pontosabban ennek négyzetének) átlagos

13

7. ábra. A Dalton-féle atomelmélet

kT
2πηr t, ahol k a Boltzmann-állandó, T az anyag h®mérséklete, η a viszkozitása, r a szemcseméret és η a
viszkozitás. Ez pontosan a meggyeléseket támasztja alá  innent®l tekinthetjük az atomelméletet elfogadottnak.

értéke

x2 =

Az atomosság másik érdekes makroszkópikus jele az úgynevezett

sörétzaj , amelyet Schottky gyelt meg

1926-ban. Eszerint nagy frekvenciánál és alacsony h®mérsékletnél egy érdekes sörét jelleg¶ zaj jelenik meg.
Ennek magyarázata az, hogy a töltéshordozók diszkrétek, az áram véges számú elemi töltés mozgásából áll
össze. Ezek száma uktuál, és végs® soron ez adja a zajt. Például egy mikrohullámú áramkör esetében, amely
nanoszekundumos skálán m¶ködik, ha az áram 16 nanoamper, akkor 1 ns alatt 100 elektron halad el. A Poissoneloszlás szerint ennek uktuációja 10, azaz a zaj a jel tizedét adja (általában beütésszám jelleg¶ mennyiségek
mérésekor a mérési bizonytalanság a mért érték gyöke, azaz pl. 10000 esetén 100, vagy 1600 esetén 40).
A sörétzajhoz hasonlóan a gázok kvantáltsága (atomokra osztottsága)

s¶r¶ségingadozást hoz létre. az átla-

gos s¶r¶ség körül. A látható fény hullámhosszának megfelel® méretskálán a leveg® s¶r¶sége nagyjából 0,05%-nyit
ingadozik (szintén a Poisson-eloszlásnak megfelel®en). Emiatt a közeg lokális törésmutatója is ingadozik, ennek
következménye a Rayleigh-féle

fényszórás. A Napból jöv® sugárzás ugyanis sokféle hullámhosszú komponenst

tartalmaz (ezért fehér), és ezek másképpen szóródnak, valamelyiknek nagyobb része halad tovább szóródás
nélkül, egy másik komponensnek pedig csak kisebb része. A szórt fény intenzitása konkrétan a hullámhossz
inverzének negyedik hatvámnyával arányos,

I ∝ λ−4 .

Ez er®s hullámhosszfüggést jelent: a kék fény javarészt

kiszóródik, a piros pedig nem (lásd a 8(b). ábra). Emiatt van az, hogy az ég kék, a Nap sárga, a naplemente
piros. A vörös fény pedig ködös id®ben is jól látszódik  ezért piros a féklámpa.

2.3. Az elektron felfedezése, a Thomson-modell
Az atomok léte a fenti mikroszkópikus jelenségek nyomán bizonyítottnak tekinthet®. Kérdés ugyanakkor, hogy
tényleg oszthatatlan egységek-e ezek az atomok. J. J. Thomson 1897-es,

katódsugarakkal végzett kísérlete

volt az els®, amely ezt cáfolni látszott. A Crookes-féle katódsugárcs®vel végzett vizsgálatok során (lásd 9. ábra)
kiderült, hogy a katódsugarakat, amelyek fényt keltenek a uoreszcens erny®n, eltéríti az elektromos és a mágneses tér is. Ez alapján Thomson lesz¶rte, hogy ezek a sugarak nem a fény egy formáját jelentik, hanem könny¶,

negatív töltés¶ részecskékb®l, korpuszkulákból állnak, amelyek a gáz molekuláiból válnak ki, azaz az atom
felosztásának igazolását jelentheti a meggyelés. A részecskéket kés®bb nevezték el elektronoknak; a Lorentz- és
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(a) Konkrét szemcsék meggyelt Brown-mozgása

(b) A Napból érkez® fehér fény szórásának hullámhosszfüggése

8. ábra. Ingadozási jelenségek

9. ábra. A katódsugárcs® felépítése. Egy f¶tött katódból elektronok lépnek ki, amelyeket a katód és az anód(ok)
által létrehozott tér gyorsít. A sugárzást elektromos vagy mágneses mez®vel is el lehet téríteni.

a Coulomb-er®re vonatkozó törvények felhasználásával Thomson megadta az elektronok töltés/tömeg arányát

+

is. A mérés eredménye szerint az elektron töltés/tömeg aránya három nagyságrenddel kisebb a H

ionnál 

tehát az atomnál lényegesen kisebb, de azzal összemérhet® mérték¶ töltést hordozó részecskékr®l van szó.
fentiek alapján Thomson 1904-ben megalkotta a plum pudding névvel illetett

3 A

els® atommodellt. Ebben az

atom egy pozitív töltés¶ levesb®l áll, amelyben úsznak a negatív töltés¶ részecskék. Ezt az 1909-es aranyfóliával
végzett szórási kísérlet cáfolta, lásd a következ®kben.
Millikan 1913-ban végzett kísérleteiben meg is határozta az elektron töltését. Porlasztott a olajcseppekre
ható elektromos er®t mérte sebességük meggyelésén keresztül. Azt találta, hogy a cseppek töltése mindig egy

e = 1, 592(2) · 10−19

C konstans érték egész számú többszörösei. Ennek mai pontos értéke

C. Ez úgy magyarázható, hogy a természetben csak

1, 60217649(4) · 10−19

e egész számú többszörösei jelenhetnek meg, és ez az elektron

illetve az atom további épít®köveinek a töltése. Ezen mérés kapcsán érdemes felidézni Feynman kommentárját
(ld. Surely You're Joking, Mr. Feynman!): Millikan megmérte az elektron töltését olajcseppek zuhanását
vizsgáló kísérletében, és eredménye enyhén pontatlan volt. ... Érdekes megnézni az elektron töltésére vonatkozó,
Millikant követ® méréseket. Ha az id® függvényében ábrázoljuk ezeket, látjuk, hogy az els® kicsit nagyobb
Millikan értékénél, a következ® még nagyobb, és így tovább, míg egy bizonyos, Millikan értékénél nagyobb
számnál meg nem állapodnak. Miért nem mérték egyb®l helyesen az értéket? ... Amikor a kísérlet vezet®je
Millikanénél lényegesen nagyobb számot kapott, azt gondolta, biztos valamit rosszul csinált  és megkereste
ennek okát. Ha Millikanhez közeli értéket talált, akkor nem olyan alaposan nézte át a kísérletet.

3A

kés®bbiekben Kaufmann és mások azt találták, hogy nagyon gyors elektronokra ez az arány változik: a nagy sebesség¶

objektumok tömege megn®! Kés®bb a relativitáselmélettel sikerült ezt is megmagyarázni, amely (a pontosabb mérések eredményének
megfelel®en) azt állítja, hogy a testek tehetetlenség mértéke

p
1 − v 2 /c2

fejezetet).
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módon függ a sebességükt®l (részletesebben lásd az els®

10. ábra. A Rutherford féle kísérlet. Az

α-részecskék

jó része eltérülés nélkül halad tovább, az eltérülés valószí-

n¶ségét tökéletesen visszaadja a pontszer¶ töltésen való szóródás elmélete. Az eltérést a mag nem nulla mérete
adja.

2.4. Az atomok szerkeze
Rutherford (Geigerrel és Mardsennel) 1911-ben mérte

α-bomlásból származó (α-) részecskék arany fólián való

szóródásában a szórt részecskék szögeloszlását. A Thomson-féle atommodell alapján túlnyomórészt kisszög¶
szórást vártak, ezzel szemben a részecskék jó része szóródás nélkül továbbment, kis részük er®teljesen eltérült
(lásd a 10. ábrán). Ezt egyfajta pontszer¶ maggal lehetett magyarázni, amelyet a centrális er®térben való
szóródásra vonatkozó egyenletekkel lehet kiszámolni. Nagyon nagy szögekre (visszaszóródásra) eltérést találunk
ett®l a formulától: a maghoz nagyon közel men®

α részecskére nem tekinthet® pontszer¶nek a mag: ez a méretét

mutatja lényegében, illetve a két mag sugarának és a kölcsönhatás hatótávolságának összege. Arany esetében
energiafüggetlenül ez kb 13 femtometer, avagy fermi (lásd a 10. ábrán). Az atom közepén tehát egy roppant kicsi
(méretéhez képest tízezred akkora sugarú) mag található, amely azonban az atom tömegének túlnyomó többségét

elektronok
keringenek a mag körül, és az energiát egyrészt a Coulomb-kölcsönhatás potenciálja, másrészt

hordozza. Az elektronok ezen mag körül helyezkednek el. Mindjárt adódik a feltételezés, hogy az
bolygószer¶en

a keringésb®l adódó mozgási energia adja. Felmerül azonban a kérdés, hogy hogyan igazolhatnánk ezt a képet,
illetve az elektronszerkezetet hogyan vizsgálhatjuk.
Az atomok szerkezetét legkönnyebben a bel®lük álló gázok elektromágneses sugárzásra adott válaszán keresztül elemezhetjük. Ez az

elnyelési spektrum (amelyet úgy kapunk meg, hogy a bejöv® E-M sugárzásból
kibocsátási spektrum (amelyet a gerjesztett anyag, például forró gáz

elt¶nt komponenseket vesszük) és a

bocsát ki) mérését jelenti. Els®ként Fraunhofer vizsgálta 1814-ben a Nap sugárzásában megjelen® vonalakat:
574-et talált. Kés®bb többféle anyagot vizsgálva kiderült, hogy adott gáz esetén az emissziós és adszorpciós
vonalak mindig ugyanott jelennek meg (lásd a 11(a). ábrát) Az egyatomos hidrogén spektrumának elemzése
során kiderült, hogy a vonalak


f0
szerint rendez®dnek, ahol

f0

egy x hullámhossz,

1
1
− 2
n2
m

n

és

m



pedig egész számok. Ahogy majd tanulni fogjuk,

a fény frekvenciája közvetlenül összefügg fotonjainak energiával, az
fotonokból áll. Tehát hidrogénatom

E0 /n2

(17)

f

frekvenciájú fény

E = hf

energiájú

energiával bírhat, és két ilyen energiaszint közötti átmenet során

fényt nyel el vagy bocsát ki. Az a kép alakult tehát ki, hogy az atommag körüli elektronok bizonyos diszkrét
energiájú pályákon keringhetnek, a fény elnyelése és kibocsátása pedig ezen

pályák közötti átmenetnek, és az

ezek közötti energiakülönbségnek felel meg. Ugyanakkor kérdés, hogy az így körpályán mozgó (és folyamatosan
gyorsuló) elektronok miért nem sugároznak? Továbbá miért pont ilyen energiájú pályák képzelhet®ek el?

Bohr erre a kérdésre válaszként egy konzisztens modellt épített fel, alapvet®en a bolygómozgás mintájára, egy hozzáadott posztulátummal, amely szerint az elektronok perdülete csak ~ egész számú többszörse,
L = mvr = pr = n~ lehet, és az ilyen pályákon nincsen gyorsulásból fakadó sugárzás. A modell oka ismeretlen, értelmezhetetlen, de jó eredményre vezet! Az energiaszinteket úgy lehet kiszámolni, hogy kiindulunk a
Coulomb-er® (a

Ze töltés¶ mag és az e töltés¶ elektron között) és a pályán tartó centripetális er® egyenl®ségéb®l,
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(a) A H2 spektrumai.

(b) A Bohr-Sommerfeld modell pályái hidrogénatom esetén.

11. ábra. Az atomok szerkezete

azaz

k

az utolsó egyenl®ség alapján pedig az

n.

mv 2
Ze2
p2
=
=
, innen
r2
r
mr
p2 r2 = kZe2 mr = n2 ~2

pálya sugara

rn =

n 2 ~2
kZe2 m

(18)

kZe2
n~

(19)

a hozzá tartozó sebesség pedig:

vn =
Az ehhez tartozó energiaszint

En =
Az átmeneti energiaszintek

mv 2
kZe2
mk 2 Z 2 e4
mk 2 Z 2 e4
1 mk 2 Z 2 e4
−
=
−
=− 2
.
2
2
2
2
2
r
2n ~
n ~
n
2~2

1/n2 -tel

(20)

leírható rendszere ezzel kiválóan magyarázható!

Nem világos azonban, hogy mi a posztulátum magyarázata, miért ne lehetne az elektron perdülete tetsz®leges
érték, vagy miért nem sugároz az elektron az

L = n~

perdület¶ pályákon. További gond, hogy a kísérletek

szerint nulla perdület¶ pályák is lehetségesek  ez ebben a modellben értelmezhetetlen. Sommerfeld javítása
szerint azonos (n kvantumszámhoz tartozó) energia mellett ellipszispályákat feltételezve többféle perdület is
elképzelhet®, az

En

energiájú

n.

energiaszinthez

L = l~

nagyságú perdületek, ahol

l

egy

0

és

n−1

közötti egész

szám, a perdületre vonatkozó kvantumszám, amely az ellipszis lapultságát jellemzi (lásd a 11(b). ábra). Ekkor
a nulla perdület¶ pálya egy szakaszként képzelhet® el, amelyen oda-vissza mozog az elektron.

4 A modell tehát

bár hidrogénatom esetében helyes eredményre vezet, megmagyarázza a meggyelt spektrumot, a háttérben
lév® posztulátum er®sen nem zikai jelleg¶, nehezen értelmezhet®. A következ®, kvantummechanikáról szóló
fejezetben ugyanakkor valamivel közelebb kerülünk majd a hidrogénatom szerkezetének megértéséhez.

4 További

javításként Sommerfeld azt adta hozzá a modellhez, hogy a pályák d®lése is kvantált, azaz csak bizonyos irányú

perdületek képzelhet®ek el  ugyanis a kísérletek erre utaltak, ahogy azt kés®bb látni fogjuk.
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(a) Fotoeektus

(b) A Planck-törvény

(c) Compton-eektus

12. ábra. A fény kett®s természetér®l árulkodó jelenségek

3. Kvantummechanika
3.1. A fény kett®s természete
Fresnel és Young interferometrikus kísérletei óta ismert volt, hogy a fény hullám (ld. 1.2. alfejezet). Ugyanakkor
A XIX. század végén több kísérlet is olyan eredménnyel zárult, amely nem egyeztethet® össze ezzel a képpel.
Becquerel és a

fotovoltaikus hatás (melynek során fény hatására a vezetési sávok között mozognak az

elektronok, így m¶ködnek ma a napelemek) 1839-es felfedezése irányította a gyelmet a fény és az elektromosság kapcsolatára . A fotoelektromos jelenséget Hertz fedezte fel 1887-ben, ennek során fémb®l elektronok
lépnek ki fény hatására (érdekesség, hogy a jelenséget véletlenül fedezte fel, az üvegablakon átbocsátott
fényb®l az üveg kisz¶rte az UV komponenst, és kvarcra cserélve az ablakot meggyelte a kilép® elektronokat).
Lénárd Fülöp 1902-ben egy ehhez hasonló jelenséget talált, gázok ionizációját gyelte meg UV fény hatására.
A jelenséget végül Einstein magyarázta meg 1906-ban. A kísérletek eredményeként azt kapjuk, hogy a kilép®

fotoelektronok száma a fény intenzitásával arányos, és nem függ a frekvenciától. Van viszont egy
legkisebb frekvencia, amely alatt intentitásfüggetlenül nem lépnek ki elektronok. Ez a jelenség a hullámképpel teljesen öszeegyeztethetetlen, ugyanis hullámok esetén azok nagysága határozná meg, hogy kilépnek-e az
elektronok, és a hullámok száma (azaz a frekvencia) határozná meg, hogy hány elektron lép ki. Az ezzel ellentétes meggyelésre az a magyarázat, hogy a fény kvantumok formájában érkezik, az egyes kvantumok energiája

hf ,

csak a frekvenciától függ. Az intenzitás pedig a fotonok számát jelenti! Ha ekkor

szükséges munka, már értjük, hogy

Eelektron = hf − W ,

avagy

hf = Eelektron + W .

W

az elektron kikökéséhez

A foton energiája, ha elég

nagy (azaz a hullámhossza elég kicsi), akkor egyrészt tehát kilöki az elektront, másrészt ad is neki mozgási
energiát (mivel az elektron elnyeli a foton energiáját teljesen). Illuszrációnak lásd a 12(a). ábrát.
Nagyon fontos meggyelés volt az elektromágneses sugárzás spektrumának ma Planck-görbének nevezett
alakja is. Ennek kis hullámhosszakra vonatkozó részét Wien 1896-ban meg tudta magyarázni, a nagy hullámhosszú részt pedig Rayleigh 1900-ban (illettve Jeans segítségével pontosabban 1905-ben). A két összefüggést
Planck tudta empirikusan összeolvasztani (lásd a 12(b). ábrát). Magyarázatként feltette, hogy a sugárzás
energiája

f

hc/λ = hf

kvantumokra oszlik (ahol

h

a Planck-állandó,

c

a fénysebesség,

λ

a fény hullámhossza és

a frekvenciája).
A fotonhipotézis végs® meger®sítését a

Compton-eektus adta. Compton 1922-ben gyelte meg röntgen-

sugarak szóródását paranon. A klasszikus elektrodinamika szerint a bejöv® elektromágneses hullám hatására
a töltés gyorsul, és dipólsugárzás bocsát ki, amelynek eloszlása az el®re és a hátra irányban azonos (mivel a
dipól elfelejti, hogy honnan jött a gerjesztés). Továbbá a dipólsugárzás frekvenciája azonos a gerjeszt® sugárzás frekvenciájával. Compton azonban azt látta, hogy a szórt sugárzásban nagyobb hullámhosszú komponensek
jelennek meg, és a szögeloszlás is eltér a fenti várakozástól. A

hullámhosszmódosulás magyarázata a ré-

szecskeképben egyszer¶en látható. Bejön egy

impulzusú foton, és kimegy

p = hf /c = h/λ

p0 = hf 0 /c = h/λ0

impulzussal, miközben átadott a kett® különbségének megfelel® impulzust az elektronnak, és az energiájából is
adott át az elektronnak (lásd 12(c). ábra). Az energia- és az impulzusmegmaradást felírva egyszer¶en kijön a
frekvencia-módosulás:

hf 0 =

1+

hf
me c2

hf
.
(1 − cos θ)

(21)

A kijöv® fotonok eloszlását a kvantummechanika adja meg végül, helyesen a Klein-Nishina formulának megfelel®en, ahol alacsony frekvenciák esetén az eloszlás lényegében szimmetrikus 90 fokra, míg egyre nagyobb
energiáknál egyre nagyobb aszimmetria jelenik meg. Mindez mutatja, hogy
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a fénnyel részecskeként is kell

számolni!
Érdekesség, hogy a Jánossy Lajos és Náray Zsolt által az 50-es években elvégzett Michelson-interferométeres
kísérletben akkor is interferenciát talált, ha a rendszer olyan nagy, hogy benne egyszerre csak egy foton van.
Ez az egy foton interferál ekkor tehát önmagával, ami azt jelenti, hogy a részecske- és a hullámkép valahogy
egyszerre van jelen!

3.2. Anyaghullámok, az anyag kett®s természete
Az elektromágneses hullámok hol hullám, hol részecsketermészetüket mutatják, nem lehet a kett® között dönteni
(hanem új elméletet kell létrehozni). Az elektron ezzel szemben eddig csak részecskeként viselkedett, lehet-e,

van hullámtulajdonsága? A fénynél λ = h/p, igaz lehet valami hasonló részecskékre is? Louis
de Broglie hipotézisnek hívjuk. Ugyanekkor javasolta azt is, hogy

hogy ennek is

de Broglie javasolta ezt 1924-ben, ezért ezt
az energia és a frekvencia között

f = E/h

kapcsolat legyen, ahol

E

pusztán a kinetikus energia. A redukált

Planck-állandóval:

h
= ~k
p
E = hf = ~ω.
p=

1927-ben végezték el a

(22)
(23)

Davisson-Germer kísérletet (lásd 13(a). ábra), amelynek során elektronnyalábot

irányítottak egy nikkel céltárgyra, hogy az atomok elektromos terét, illetve a felület szerkezetét vizsgálják, a
szórt elektronokat vizsgálva. Arra számítottak, hogy az elektronok számára még a legsimább kristályfelület is
felbontható az atomos szerkezet miatt, és így err®l lehet információt szerezni az elektronok szögeloszlásából. A
kísérlet során oxigén került a vákuumcs®be, amely oxidréteget képzett a nikkel felületen. Ezt magas h®mérsékletre való f¶téssel érték el, nem tudván, hogy a nikkel korábban polikristályos szerkezete egykristállyá változik
így, illetve az elektronnyaláb számára azonos kristályfelület fog látszódni. Az újra elvégzett kísérletben már
a kristálysíkok befolyásolták az elektronszórást. Már 1913 óta (Laue és Bragg munkája alapján) ismert volt,
hogy ilyenkor röntgensugaraknál az interferenciamintázatban

nλ = 2d sin θ

λ

hullámhossz és

d

összefüggés fennállása esetén maximumok jelentkeznek (tetsz®leges

jöv® sugárzás kristálysíkkal bezárt szöge. Davisson és Germer ugyanilyen

kristálysík-távolság esetén az

n

egész értékre), ahol

θ

a be-

interferenciamintázatot találtak

az elektron-szórásban, és az 50 foknál tapasztalt maximum alapján (a nikkel 0,091 nm-es rácstávolságának
ismeretében) megállapították, hogy az elektronnyaláb hullámhossza 0,165 nm. Ez elég jó egyezést adott a de
Broglie hipotézissel. Kis elektron-sebességeknél ugyanis:

λ=

h
1, 225nm · V 1/2
h
h
h
√
=√
=
=
=√
p
mv
2mE
2meU
U

(24)

és ez 54 V feszültésgre 0,167 nm-t ad.
Kés®bbi kísérletek során minden esetben az anyaghullámok jelenlétét igazolták: kristály szélén való elhalás
(Boersch, 1940), áthaladó nyalábbal (Ruska, TEM, 1934), mesterséges vonalrácson vagy szálakkal (Düker, 1956),
kétréskísérlet (1974, Joensson) és alacsony intenzitású nyalábokkal,

akár egy elektronnal is (lásd 13(b). ábra,

Merli, 1974 és Tonomura, 1989). Összességében az elektronok hullámtulajdonsága bizonyított, amelyet egyetlen
elektron is mutat, és a hullámhossz nagy pontossággal

λ = h/p.

A helyzet tehát hasonló az elektromágneses

jelenségekhez.
Érdekes, hogy ha az egyelektronos kétrés-kísérletben egy fotocellával vizsgáljuk, hogy melyik résen megy át
az elektron, és ezt koincidenciába kötjük a mintázattal, akkor elt¶nik az interferencia! Nem világos, hogy ez miért
történik, de az biztos, hogy a meggyeléshez használt fény impulzust cserél az elektronnal, ami hatással lehet
a nyalábra. Kés®bb fogjuk ezt kicsit pontosabban megérteni. Tény, hogy az elektron mindig oszthatatlannak
látszik, de egyetlen elektron is interferál és az interferencia elt¶nik minden olyan kísérletben, ahol az utat
is meghatározzuk. A kísérletek tehát megkövetelik, hogy a részecskékhez interferenciaképes amplitúdót kell
hozzárendelni.

anyagnak van-e hullámtulajdonsága, vagy az elektron speciális mikMolekulanyalábos módszerrel 1929-ben sikerült megismételni a jelenséget,

Fontos kérdés, hogy általában az
rorészecske ilyen szempontból?
1999-ben

fullerénekkel gyelték meg ugyanezt (amely azért is érdekes, mert a C60 molekulának 174 vibrációs
nagy szerves molekulákkal is sikerült

módusa van, és szinte szilárd testkéntkezelhet®). 2011-ben bonyolult

hasonló kísérletet elvégezni. Az elmúlt években sikerült egyatomos (Parazzoli, 2012) és egymolekulás (Jumann,
2012,

> 1000

tömegegységnyi molekulával) interferenciát is kimutatni.
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(a) A Davisson-Germer kísérlet

(b) Interferencia egy-elektronos kétrés-kísérletben

13. ábra. Az atomok szerkezetét elárul jelenségek

3.3. A hullámfüggvény és a kvantummechanika értelmezése
A kétrés-kísérlet (ld. az 1. ábra) során tapasztalt interferencia a nyaláb hullám-tulajdonságát bizonyítja. Elektromágneses hullámok, azaz például fény esetén a hullámzó mennyiség az elektromos és a mágneses tér, ezek
harmonikusan rezegnek térben és id®ben, azaz tulajdonképpen adott irányba haladó szinuszhullámként képzelhet®ek el. Általában a hullám amplitúdójának abszolútérték-négyzete adja a hullám intenzitását, és a két
hullám amplitúdójának összeadódása egy adott helyen az intenzitásban kioltást vagy er®sítést eredményezhet,

Anyaghullámokkal hasonló a tapasztalat, ezek léte tehát kísérleti tényként kezeinterferenciaképes hullámot rendeljünk. De kérdés,
hogy mi a hullámzó mennyiség? Az anyagi részecske megtalálási valószín¶sége P (x) (valójában valószín¶séga fáziseltérést®l függ®en.

lend®, a kísérletek megkövetelik, hogy a részecskékhez
s¶r¶sége, azaz

x

és

x + dx

között

P (x)dx

a megtalálási valószín¶ség), akkor ez lehetne az amplitúdó négyzete,

az elektromágneses esettel rokon módon. Tehát legyen

P (x) = |Ψ(x)|2 ,

ahol

Ψ(x)

komplex függvény, ez fogja

adni a hullámzást. Az interferenciát az adja, hogy ha két lehet®ség áll egy részecske el®tt, akkor azt tesszük fel,
hogy mindkett® végbemegy valamilyen értelemben, és egy konkrét esetben az egyes lehet®ségek

amplitúdói összeadódnak, azaz

Ψ = Ψ1 + Ψ2 ,

Ψ(x) hogy írható fel.
A · eikx (vagy A · sin(kx))

Kérdés, hogy
hullámhosszú
Adott

λ

innen pedig

valószín¶ség-

P = |Ψ1 + Ψ2 |2 .

Mivel anyaghullámokról beszélünk, ezért tekintsük konkrétan adott
síkhullámnak (itt

k = 2π/λ

a

λ

hullámhosszhoz tartozó hullámszám).

hullámhosszhoz tehát egy térben végtelen hullám tartozik, hiszen a

sin(kx)

függvénynek az origótól

bármilyen messze van pozitív tartománya. Eszerint a részecske egyáltalán nem lokalizált! A valóságban, igazi

hullámcsomagokban a több hullámszám is jelen lehet egyszerre, azaz megjelenik egy
az adott

k

hullámszámú komponens amplitúdója, és

Ψ(x) =

ikx
,
k A(k)e

P

A(k) amplitúdó, amely
A(k) esetén Ψ(x) =

vagy folytonos

A(k)eikx dk 5 Ekkor egy lokalizálatlan sin(kx) függvényhez egy teljesen lokalizált (lényeben Dirac-delta
jelleg¶) A(k) tartozik és fordítva, térben teljesen lokalizált részecskéhez teljesen határozatlan impulzus tartozik.
Egy Gauss-görgbe szer¶en térben lokalizált hullámfüggvényt egy inverz szélesség¶ A(k) Gauss-görbe ad. Ezt
és más példákat a 14. ábrán láthatunk. Kiderül, hogy bármely függvényre ∆x∆k alulról korlátos, és Gauss
alaknál a legkisebb. Mivel a k hullámszám és a p impulzus között fennáll a p = h/λ = ~k összefüggés

R

∆x∆p ≥
ez a

~
2

(25)

Heisenberg-féle határozatlansági reláció, amely az energiára és az id®re is igaz:

∆E∆t ≥

~
2

(26)

adódik, azaz energiabizonytalanság és a rendszer karakterisztikus ideje (pl. a részecske élettartama) nem lehet egyszerre nagyon kicsi, a kett® szorzata alulról korlátozott a fentiek szerint. A kvantumelméletben tehát

5 Végeredményben

tehát

A(k)

éppen a

Ψ(x)

Fourier-transzformáltja.
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14. ábra. Adott
lansági reláció,

Ψ(x)-hez tartozó A(k) eloszlások.
∆x∆k ≥ 1/2 vagy ∆x∆p ≥ ~/2.

Nem lehet mindkett®t lokalizálni, azaz létezik egy határozat-

nincsenek pontos koordináták, a pályafogalom értelmetlen, és egyes zikai mennyiségek nem határozhatóak meg egyszerre: ha pontosan ismert a részecske helye, akkor az impulzusa sok különböz® értéket felvehet
egyszerre. Ha viszont ismert az impulzusa, akkor térben nem lokalizálható.

interferencia-kísérlet egyszerre egyetlen részecskével is elvégezhet® (ahogy a 13(b). ábrán láthasok
részecske alakítja ki az interferenciamintázatot, amely viszont lényegében tényleg |Ψ|2 -nek megfelel®en
adódik. Azaz nem tudjuk megmondani, hogy egy konkrét részecske hova fog becsapódni: a zika részben elveszti determinisztikus jellegét. Kérdés, hogy az események valószín¶ségi jellege vajon els®dleges tulajdonsága
Az

tó), és a pontosan azonos tulajdonságokkal rendelkez® részecskék egyike itt csapódik be, a másik ott, és

a zikának, vagy nem értjük valamely rejtett, de mérhet® változók id®beli fejl®dését? A zika a reprodukálható
kísérletekre épül, ugyanakkor csak átlagos viselkedés reprodukálható (nem úgy, mint a kinetikus h®tanban, ahol
szintén az átlagokkal foglalkozunk, de ha nagyon akarnánk, tudnánk az egyes részecskék pályáját is követni 
itt erre elvileg nincs lehet®ség).
Ezen lozóai, metazikai problémák miatt

interpretációk lehetnek szükségesek a fentiek feldolgozásához.

Ezeket az alábbiakban foglalhatjuk össze:

•
•

A hullámfüggvény ténylegesen a térbeli töltéseloszlást jelenti, nem csak valószín¶ség (Schrödinger)
A hullámfüggvény nem jelent zikailag semmit lényegében, csak valószín¶ségi amplitúdó (Koppenhága,
Bohr és Heisenberg)

•

Minden hullámfüggvény egyszerre megvalósul, és mi a konkrét világunkban lév®t észleljük (sokvilág interpretáció, Everett, Wheeler, DeWitt)

•

Nincs szükség interpretációra, a konkrét kísérletek konkrét eredményét ki lehet számolni anélkül is, azaz
shut up and calculate (instrumentalista interpretáció, Mermin, Feynman)

•

A hullámfüggvény önmagában nem értelmezend®, csak egy sokaság részeként (statisztikus interpretáció,
Born)

•
•

A tudat (azaz a meggyel®) okozza a hullámfüggvény összeomlását méréskor (Neumann, Wigner, Penrose)
A kvantumelmélet nem teljes, vannak valamilyen rejtett változók, amelyek id®beli fejl®dése adná meg a
determinisztikus viselkedést (Isten nem kockajátékos, a természet determinisztikus, Einstein, de Brogie;
Bell szerint azonban csak nemlokális rejtett változók lehetségesek, az elméletek viszont lokálisak kell, hogy
legyenek, ezért ma ezt az opciót lényegében kizárjuk).

Ezen interpretációk azonban a zika alkalmazásához nem szükségesek, a fentiek közül ki-ki magának kiválaszthatja a leginkább szimpatikusat.

3.4. A kvantummechanika matematikai képe, a Schrödinger-egyenlet
Ψ(x) állapotfüggvény.
operátorok . Az operátorok egy függvényb®l egy másik

A kvantummechanika matematikai képének alapja az, hogy egy részecske állapota egy
A zikai mennyiségek ezen az állapotfüggvényen ható

függvényt csinálnak, pl. úgy, hogy deriválják, megszorozzák egy számmal, megszorozzák egy függvénnyel, veszik

sajátállapotaik, amikor ÂΨ = AΨ, azaz az
Â operátor hatása a függvényen csak egy számmal (az A számmal) való szorzást jelent. Az ezen sajátállapothoz
cx
tartozó A számot sajátértéknek nevezzük  például a deriválás operátor sajátállapota az e
függvény, a sajátértéke pedig c. Egy zikai mennyiség egy adott részecskére (az energiája, impulzusa, helye stb.) akkor mérhet®,
a szinuszát és így tovább. Az operátoroknak vannak úgynevezett

ha a részecske a megfelel® operátor sajátállapotában van, és ekkor a mérés eredménye az ennek a mennyiség-
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15. ábra. A hidrogénatom hullámfüggvényének abszolútértéknégyzete

n = 1, 2, 3 és l = 0, 1, 2 esetén (ha m = 0).

nek megfelel® operátor sajátértéke az állapoton. Ezért nem mérhet®ek bizonyos mennyiségek egyszerre, mert
különböz®ek a sajátállapotaik.

6

Ha egy részecske egy adott, helyfügg®

V (x) potenciális energia által kialakított térben
E = Ekin + V (x). Tekintsünk az energiára és

elektromos helyzeti energia) mozog, akkor

(pl. gravitációs vagy
az impulzusra, mint

operátorokra, ekkor

ÊΨ(x) =
ahol potenciál operátora a

ÊΨ = EΨ.

V (x)

p̂2
Ψ(x) + V (x)Ψ(x),
2m

(27)

függvénnyel való szorzás. Ha a részecske energia-sajátállapotban van, akkor

Az impulzus-operátort viszont még nem ismerjük, de a következ®kben kitaláljuk azt is. Ha a

síkhullámot vesszük alapul, ott (egy dimenzióban)

d
Ψ(x) = ikei(kx−ωt) = ikΨ(x)
dx
és mivel

p = ~k ,

(28)

így azt tehetjük föl, hogy az impulzus-operátor

p̂ = i~
avagy három dimenzióban

p̂ = i~∇.

d
,
dx

(29)

Ezzel a fenti energia-egyenlet átírásaként megkapjuk a

Schrödinger-

egyenletet:

~2 00
Ψ (x) + V (x)Ψ(x) = EΨ(x),
2m
~2
−
∆Ψ(x) + V (x)Ψ(x) = EΨ(x)
2m
−

Itt tehát

V (x)

vagy három dimenzióban

(30)

(31)

Ψ00 (x) ∝ Ψ(x)
2
(V = −ke /r ) beírva a

a részecske mozgását befolyásoló potenciál avagy energia. Potenciál nélkül a

egyenletb®l a síkhullám alakot kapjuk, míg egy atommag elektromos potenciálját

hidrogénatom állapotait kapjuk meg (lásd a 15. ábrán), és ebb®l ténylegesen kijönnek a meggyelt energiaértékek (bizonyos korrekciók segítségével).
A hidrogénatom elektronjának lehetséges állapotait (hullámfüggvényeit)

n-t®l

függ, és

6 Kommutáló

En = E1 /n2

(ahol

operátorok (amelyekre

E1 = 13, 6
ÂB̂ = B̂ Â)

eV). Az

l

n, l

a perdületet adja meg,

és m indexeli, az energia csak
L = l~ módon, míg m ennek

sajátállapotai azonosak, ezért ezek egyszerre mérhet®ek. Az id®- és az energia-

operátor nem kommutál, ezért határozatlansági reláció vonatkozik rájuk.
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Lz = m~. Ennek megfelel®en adott n mellett l értéke 0 és n − 1 között
m értéke −l és l között (adott l-re). Kiderült kés®bb az is, hogy az energiaszintek valójában kicsit
eltérnek különböz® l értékekre, és további felhasadások is megjelennek, ez a hidrogénatom nomszerkezete, illetve

a

z

irányba vett vetületét, azaz

változhat, míg

hipernom szerkezete. Végeredményben a kvantummechanika egyik diadala a hidrogénatom szerkezetének
pontos leírása.

3.5. A perdület kvantálása
A kering® elektron

m

L perdületéhez klasszikusan µ mágneses momentum tartozik, a körpályán mozgó e töltés¶,

a tömeg¶ részecske mágneses momentuma ugyanis

µ=

eL
,
2m

(32)

azaz a mágneses momentum arányos a perdülettel, és vektorként azonos irányba mutatnak. Mágneses térben az
optimális elrendez®dés (a mozgó töltésekre ható Lorentz-er® miatt) az, ha egy kör-áramon (amilyen a kering®
elektron) éppen mer®legesen megy át a mágneses tér (B ). Ha nem, akkor forgatónyomaték hat a köráramra
(mágneses dipólusra), méghozzá

M = µ×B

(ahol a mágneses momentum és tér között vektoriális szorzat

szerepel). A térre nem mer®leges köráram (potenciális) energiája

E = −µ · B

(itt skaláris szorzat van). Az atom

tehát mágneses dipólusként viselkedik, és az atomok elektronjainak perdülete és mágneses momentuma okozza
az anyagok mágnesességét.
Ez alapján végezte el

Stern és Gerlach 1922-ben a híres kísérletét (lásd 16(a). ábra). Ennek alapgondolata

az volt, hogy atomnyalábot mágneses téren átvezetve a mágneses momentumuknak (másképpen a perdületüknek) megfelel®en térülnek el az atomok, illetve attól függ®en, hogy a mágneses momentumuk milyen irányba
mutat.

Klasszikusan ez bármilyen irányba mutathat, de kiderült, hogy nem! A Sommerfeld-féle kvantálás

szerint a perdület nem állhat akármilyen irányba, csak bizonyos kvantált értékek képzelhet®ek el. Másképpen
az

L

perdület

Lz

komponense pedig

|L| és −|L| között, a µ mágneses momentum µz
|µ| és −|µ| között (pontosabban az alapgondolat az volt, hogy csak a két széls®értéket veheti

komponense csak néhány értéket vehet fel

fel, köztes értékeket nem). Ezt kívánták vizsgálni, hogy milyen eltérülések valósulnak meg, azaz a perdület iránya
tényleg kvantált-e. Otto Stern 1921-ben ezt írja: ha sikerül végrehajtani, a kísérlet eredményeként egyértelm¶en
dönthetünk a klasszikus és a kvantumelméleti kép között.
Az ezüst-atomokból álló nyalábbal végzett kísérletben a fotoemlulziós lemezen

két komponenst láttak,

éppen a két széls®értéknek megfelel®en (de pl. héliummal végezve a kísérletet, a nyaláb egyáltalán nem térül el,
a hidrogénatomok nyalábja szintén két komponensre bomlik, nitrogén négyre, oxigén ötre). Tetsz®leges atom
esetén igaz, hogy a komponensek távolsága a fotoemulziós lemezen állandó és szimmetrikus a középvonalra,
intenzitásuk pedig azonos. Wolfgang Pauli 1922-ben így foglalja össze az eredményt Gerlachnak szóló levelében:
Remélhet®leg most már a hitetlenked® Stern is meggy®zhet® az iránykvantálásról.

7

A Sommerfeld-féle iránykvantálás helyett a kísérlet helyes magyarázata az, hogy ha a perdület értéke

2l + 1

lehet®ség van,

l~

és

−l~

Felmerült egy még alapvet®bb probléma: az alapállapotú idrogén esetében az elektron az
ehhez tartozó perdület 0 (n

l~, akkor

között. Eszerint nem világos, hogy hogyan bomolhat bármely nyaláb két részre!

= 1-hez

csak

l=0

n = 1 pályán van, és az

tartozhat), tehát a hidrogénatomok nyalábjának egyáltalán nem

kellene eltérülnie! Eszerint az iránykvantálás képe nem teljesen helyes, de a perdület és a mágneses momentum
kvantálása a kísérlet alapján tény.

3.6. A spin
Magyarázatra szorult tehát a páros számú nyalábra hasadás a SternGerlach-kísérletben, azon belül a hidrogénnyaláb kettéhasadása. Itt egy elektron van ugyanis, amely a nulla perdület¶ pályán van, mégis van mágneses
momentuma. Ezt csak úgy magyarázhatjuk, hogy az elektron a pályától függetlenül rendelkezik egyfajta bels®
perdületel, amelyet

sajátperdületnek, spinnek neveztek el. A spin a (pálya)perdülethez hasonló tulajdonság,

de attól független. Az elektron sajátperdülete mindig

~/2,

és tetsz®leges irányú komponense

±~/2

lehet. Az

ehhez tartozó mágneses momentum is így viselkedik, ezért bomlik a hidrogénatom nyalábja éppen két részre.

7 Érdekes

megjegyezni, hogy az el®z®re mer®leges mágneses térrel a nyaláb tovább bontható, de ha egy

felbontás után megint egy

z

z,

majd egy

x

irányú

irányú felbontást vizsgálunk (mindig csak az egyik komponenst továbbengedve), akkor megint felbomlik

a nyaláb, ez mutatva, hogy nem szelekció történik, hanem megváltozik az atomok állapota a mérés során. Ennek az az oka, hogy
két vetületet nem lehet

egyszerre

pontosan meghatározni, ezekre ugyanolyan határozatlansági reláció vonatkozik, mint a helyre és

az impulzusra!
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(a) A SternGerlach-kísérlet. Atomnyalábot (inhomogén) mágneses (b) Az Einsteinde Haas-kísérlet. Ferromágnest függesztünk
téren átvezetve a mágneses momentumuk irányától függ®en térülnek fel vékony torziós szálra, a ferromágnesre tekercset csévéel az egyes atomok. Ha tetsz®leges irányú mágneses momentum lehet- lünk, és az ebben folyó árammal módosíthatjuk a mágnes
séges, akkor emiatt egy foltot tapasztalunk, míg ha az irány kvantált, atomjainak mágneses momentumát, és ezzel perdületét. A
akkor néhány diszkrét vonalat. Az eredeti kísérletben ezüstnyalábbal perdületmegmaradás miatt viszont ekkor elfordul a tekercs,
dolgoztak, és két vonalat tapasztaltak.

ha a mágneses momentum és a perdület tényleg ugyanabból
a jelenségb®l fakad.

16. ábra. Az atomok mágneses momentumának és perdületének kapcsolatát vizsgáló kísérletek

Az

Einsteinde Haas-kísérlet azt vizsgálta, hogy mi a kapcsolat az elektron mágneses momentuma és

perdülete között. Einstein az 1914-es Berlinbe való érkezése után (a Birodalmi Fizikai és Technikai Intézetben
kezdett dolgozni) kollégájával, a holland de Haasszal dolgozta ki a következ® ötletet. A ferromágneses anyag
mágnesességét az atomok mágneses momentuma hordozza, ezt viszont a perdület okozza. Ha a küls® mágneses
tér (például a test köré tekert tekercs által létrehozott tér) segítségével a mágnesezettséget megfordítjuk, akkor
egyúttal a perdület iránya is megfordul. Ezt viszont meggyelhetjük, a perdületmegmaradást miatt a mágnes
teljes perdülete nem változhat meg, így elkezd forogni. A kísérlet során (lásd a 16(b). ábra) ferromágnest függesztett fel vékony torziós szálra, amelyre tükröt er®sítettek, hogy a forgását egy lézer segítségével könny¶ legyen
meggyelni. A ferromágnesre tekercset csévélt, és az ebben folyó árammal állította be a mágnes atomjainak
mágneses momentumát, és ezzel perdületét. A mágneses tér változtatásakor valóban elfordul a henger, tehát a

µ

mágneses momentum és az

S

perdület tényleg összekapcsolható. Ugyanakkor a kísérletben

µ = eS/m

azaz kétszer akkora a mágneses momentum, mint a klasszikus perdület-kép alapján (lásd (32)).

adódik,

8 Az ezt okozó

sajátperdületet spinnek nevezzük.
Minden részecske esetén értelmezzük a spin fogalmát, amely

~/2

megkülönböztetünk feles és egész spin¶ részecskéket, el®bbieket

egész számú többszöröse lehet. Ezen belül

fermionnak, utóbbiakat bozonnak hívjuk,

és érdekes módon fundamentálisan más tulajdonságaik vannak. Az elektron, proton, neutron, illetve az ®ket
felépít® kvarkok is

~/2

spin¶ek, csak a kölcsönhatást közvetít® részecskéknek (foton, gluon) egész a spinje. Az

összetett részecskék, atomok, molekulák spinje is fontos, de ez gerjesztéssel változhat. Az alfa részecske spinje
0, gerjesztett magoké nagy, akár 80~ is lehet.
A spin fogalmára épül az

EPR-paradoxon is. Ezt Einstein, Podolsky és Rosen állította fel, és az az

alapgondolata, hogy ha (például egy fotonból, ú.n. párkeltés útján) keletkezik egy elektron-pozitron pár, akkor
a perdületmegmaradás miatt a teljes spinjük (azaz perdületük) ismert, noha az egyik kiválasztott részecske
spinje bármi lehet. Emiatt a két részecske állapota

összefonódott, tehát ha megmérjük az egyik spinjét, akkor

abból azonnal következtethetünk a másik spinjére is. A kvantummechanika képe szerint azonban a mérés során a
részecske a mért mennyiség operátorának sajátállapotába kerül. Így azonban nem csak a mért részecske, hanem
a másik is sajátállapot lesz, hiszen tudjuk a spinjét! Lehet azonban, hogy ez a másik részecske már közben nagy
távolságba került az eredetit®l, mégis azonnal sajátállapotba kell kerülnie! A paradoxon feloldása az lehet, ha
megállapítjuk, hogy ezzel nem történik információtovábbítás, a másik részecskét meggyelve semmilyen változást

8 Pontosabban

bevezetünk egy

g

giromágneses faktort, amellyel

µ = geS/m,

és

g=2

adódik. Ezt a relativisztikus kvantumme-

chanika pontosan visszaadja. Kés®bb kiderült, hogy a faktor nem egzaktul kett®, van egy ezredrésznyi eltérés. A pontos érték a
kvantumelektrodinamika elméletéb®l tizenkét jegy pontossággal megkapható!
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nem látunk, hiszen ezt csak akkor tehetnénk, ha megmérnénk a spinjét, azonban ekkor amúgy is sajátállapotba
kerülne.
Az úgynevezett

kvantumszámítógépek alapját is a spin jelenti: a foton spinje ~, és ennek iránya nem ±1
9 Ha a spinre, mint kvantumbitre tekintünk,

típusú információt hordoz, hanem a kett® tetsz®leges keverékét

akkor ezzel bizonyos értelemben minden számítás egyszerre végezhet® el, a bemeneti értékek minden kombinációja egyszerre fut be a számítást végz® egységbe, ezért extrém sebesség¶ számítógépet lehetne építeni így.
Ma ott tartunk, hogy borzasztó egyszer¶ m¶veleteket el tudunk végezni kvantumbitekkel, például az információ
továbbítását, de a téma még alapkutatás tárgyát képezi.

3.7. A kvantummechanika érdekes következményei
Egy fém vezet® elektromos ellenállása a h®mérséklet esésével csökken. Hétköznapi vezet®anyagok esetében 0 K
közelében sem nulla az ellenállás. 1911-ben azonban Heike Kamerlingh Onnes meggyelte, hogy a higanynak 4,19
kelvinen ugrásszer¶en megsz¶nik az elektromos ellenállása. Bár akkoriban a kvantummechanika új dolog volt,
rögtön feltételezte, hogy ezen

szupravezetés magyarázatához kvantummechanikai leírás szükséges (a szupra-

vezetés kvantummechanikai elméletét azonban csak 1957-ben alkották meg). A következ® évtizedekben több
szupravezet® anyagot is találtak. 1913-ban az ólomról mutatták ki, hogy 7 K-en, 1941-ben a nióbium-nitridr®l
( NbN), hogy 16 K-en szupravezet®vé válik. Ezen anyagok esetében az ellenállás hirtelen esik nullára az úgynevezett kritikus h®mérséklet elérésekor (lásd 17(a). ábra). Így egy szupravezet® körben az áram folyamatosan
folyni fog küls® forrás nélkül is. Ezt a tulajdonságot használják ki a szupravezet® elektromágnesek (ilyenek például az MRI gépekben vagy az NMR spektrométerekben találhatók). Kísérletek igazolják, hogy szupravezet®
tekercsekben fenntartható az áram évekig, mérhet® csökkenés nélkül. A jelenség úgy m¶ködik, hogy a mozgó
elektronok ún. Cooper-párokba rendez®dnek. A kvantummechanika szerint egy Cooper-pár energiájának van
egy minimális szintje. Ha ez nagyobb, mint a fématomok h®energiája, akkor a párok nem vesztenek energiát.
Szupravezetés az anyagok széles skálájánál el®fordul: kémiai elemeknél, mint például az ón vagy az alumínium,
fémötvözeteknél, néhány er®sen szennyezett félvezet®nél és a réztartalmú, réteges, torzult kristályszerkezet¶
kerámiáknál  utóbbiak a magas h®mérséklet¶ szupravezet®k. A magas h®mérséklet¶ szupravezet®k (melyek
kritikus h®mérséklete 90 K fölött van) 1986-os felfedezése után a szupravezetés kutatása újra felkapott lett több
ok miatt. Az alapkutatások terén azért, mert ezen új anyagok viselkedése nem írható le a jelenlegi modellekkel.
Másrészt így könnyebben el®állítható a szupravezet®k üzemi h®mérséklete  cseppfolyós hélium helyett cseppfolyós nitrogénnel h¶thet®k  így több kereskedelmi célú alkalmazási terület is elérhet®vé vált. A kutatások
harmadik iránya a kritikus h®mérséklet további emelése, a szobah®mérséklet¶ szupravezet®k el®állítása.
A

szuperfolyékonyság egy másik, hasonló jelenség. Itt az anyag úgy viselkedik, mint ha nem lenne visz-

kozitása. A

4

He esetén 2.127 K-nél jelenik meg egy szuperfolyékony komponens, amely 1 K körül szinte 100%

arányban van jelen. Érdekes jelenségeket lehet meggyelni, például a folyadék felkúszik a tartóedény falára,
és kifolyik az edényb®l (lásd 17(b). ábra).
Szintén a kvantumelmélet következménye, hogy létezhetnek

antirészecskék. Dirac fedezte fel, a Schrödinger

egyenlet relativisztikus általánosításakor, hogy az új egyenlet, a Dirac egyenlet megoldásai között szerepelhetnek
anti-elektronok, pozitronok is. Az 1928-as elméleti felfedezést 1932-ben kísérleti bizonyítás követte (Anderson).
Ma már tudjuk, hogy minden részecskének lehet anti-párja, és anti-atomokat is tudunk már létrehozni. Egy
részecske az anti-párjával találkozva teljesen megsemmisül, és energiává (fotonokká) alakul, a folyamat során

mc2

energia szabadul fel (a foton anti-párja pedig önmaga). 1 mg hidrogén és antihidrogén egyesülésekor 100 GJ

energia termel®dne. A paksi er®m¶ éves energiatermelésének kb. 0,7 kg anyag-antianyag egyesülése felel meg.
Az antianyag el®állításához azonban ennél még sok nagyságrenddel több energia szükséges, ezért nem hatékony
energiatároló. Az anyag és az antianyag között teljes a szimmetria, ezért máig rejtély, hogy miért alkotja szinte
tisztán anyag a világegyetemet, hova lett az antianyag, illetve a kezdeti megsemmisüléskor hogyan maradhatott
ennyi anyag.
A kvantummechanika további fontos következménye a

radioaktivitás. Elképzelhet®,
R hogy egy részecske

hullámfüggvénye úgy változik az id®ben, hogy a létezés valószín¶sége egyre csökken, azaz

|Ψ(x)|2 = e−λt . Ilyen

esetben egy ponton a részecske megsz¶nhet létezni, elbomolhat. Egy adott részecskér®l persze sosem tudjuk, hogy
mikor fog elbomlani, de átlagosan a valószín¶ségnek megfelel®en kövektezik ez be, azaz sok instabil részecske

T felezési id®vel jellemezzük. Ha N részecske van
N/2 lesz. A részecskék számának id®függése ilyenkor

már követi ezt a csökkenést. Ezt a instabilitást általában egy
jelen egy adott id®pontban, akkor

T

id® múlva fele annyi,

N (t) = N (0)·−λt = N (0) · 2−t/T , amely pontosan az el®z® mondatban leírt állítást vonja maga után (lásd 17(c).
ábra). Sok atom is instabil, ezek bomlását nevezzük radioaktivitásnak. Kibocsáthatnak magukból α-részecskét
9 Érdemes

megemlíteni, hogy a fotonnak lehetne 0 spin¶ állapota is, de a kvantum-elektrodinamika ezt kizárja.
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(a) Szupravezet®k ellenállása.

(b) Szuperfolyékonyság.

(c) Radioaktivitás.

17. ábra. A kvantummechanika érdekes jelenségei

(hélium atommagot), röntgensugárzást (ha az elektronszerkezet instabil, azaz nem alapállapotban van), gammasugárzást (ha az atommag instabil, azaz az nincs alapállapotban, lásd a következ®kben), és

β -sugárzást (ilyenkor

egy neutron alakul át protonná, elektron kibocsátása mellett). Az alfa-sugárzás egyb®l elnyel®dik anyagban,
akár egy papírlapban is, a béta-sugárzás valamivel vastagabb anyagban csak (pl. egy alumínium lapban), míg a
gamma-sugárzás elnyeléséhez vastag ólomfalra van szükség.
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4. Magzika
4.1. Az atommag szerkezete
Az atommagok elektron-szerkezetének ismeretében felmerült a kérdés, hogy mi a kapcsolat a tömegszám és a
rendszám (az elektronok száma) között. A hidrogén esetében ez azonos, a könny¶ elemekre viszont a rendszám
a tömegszám fele, holott az elektronok és protonok számának meg kell egyeznie, mivel az atomok semlegesek. A
nehezebb atomokra pedig a rendszám valamivel kevesebb a tömegszám felénél. A Rutherford-kísérletek nyomán
kialakult atommag-képpel kapcsolatban is kérdés volt, hogy

mi tartja össze az atommagot, ha azt csak a

pozitív töltés¶ protonok alkotják (a gravitáció vonzó ereje ehhez nagyon kevés lenne).
Rutherford 1920-ban felvetette, hogy az atomok rendszáma és tömegszáma közötti különbséget egy, az atommagokban lév®

semleges részecske okozhatja.  ekkor még azt tette fel, hogy ez egy proton és egy elektron

kötött állapota. Ez azonban azért sem lehetséges, mert a határozatlansági reláció túl nagy energiát igényelne
ilyen kis térfogatba zárt elektron számára (hiszen az

R

méret¶ helybizonytalanság

~/R

méret¶ impulzusbizony-

talanságot eredményez, ami egy femtométeres méretnél 100 MeV/c körüli impulzust jelent: az ekkora impulzusú
elektron kiszakadna ebb®l az állapotból).
1931-ben Bothe és Becker felfedezett egy

áthatoló sugárzást, amely könny¶ elemek (Be, B, Li) alfa-

részecskékkel való bombázása során keletkezett. El®ször azt gondolták, hogy ez gamma-sugárzás, azaz fotonokból
áll (bár bármely, korábban felfedezett gamma-sugárzásnál intenzívebb volt). Egy évre rá Frederic Joliot és Irène
Joliot-Curie azt találta, hogy ez a sugárzás paranra (vagy más, hidrogéntartalmú vegyületre) esik, akkor

10 Ez kinematikai számítások alapján valószín¶tlenné tette, hogy a

nagyenergiás protonok lépnek ki bel®le.

sugárzás gamma-sugárzásból áll. 1932-ben Chadwick kísérletileg igazolta, hogy a sugárzás semleges, és nagyjából
a protonnak megfelel® tömeg¶ részecskékb®l áll. Ezeket elnevezték

neutronnak. Ezután gyorsan elfogadta

tudományos közvélemény, hogy az atommagok protonokból és neutronokból állnak, ezeket összefoglaló néven
nukleonnak hívjuk.
Általában hasonló mennyiség¶ proton és neutron van egy adott magban, nehéz elemek esetén valamivel több
neutron. A kémiai tulajdonságokat az elektronszerkezet, azaz a protonok száma határozza meg, a neutronszám
ilyen szempontból irreleváns. Egy adott atommag különböz® neutronszámú változatait

izotópoknak hívjuk.

Többnyire egy adott rendszámú elemb®l kevés számú adott neutronszámú stabil, leginkább csak egy (például
szénb®l a

12

C, oxigénb®l a

16

O, de például ólomból négy izotóp stabil: a 204-es, 206-os, 207-es és 208-as tömeg-

számú is). A nem stabil izotópok úgy kerülnek energetikailag kedvez®bb állapotba, hogy kibocsátanak magukból
valamilyen részecskét: gamma-fotont (ez a gamma-bomlás, ekkor a mag összetétele nem változik, csak a bels®
elrendezése), elektront vagy pozitront (ez a béta-bomlás, ekkor egy proton neutronná alakul vagy fordítva), neutront, protont, vagy akár alfa-részecskét (hélium atommagot, ez az alfa-bomlás), illetve egyes izotópok spontán
széthasadnak két vagy több részre. Az ismert (már létrehozott) izotópok táblázatát a 18(a). ábra mutatja. De
miért nem egyforma kedvez® minden állapot, azaz mi az atommagok energetikájának alapja?
A proton és a neutron tömegének ismeretében kiderült, hogy az atomok

könnyebbek, mint a megfelel®
energiája,

számú proton és neutron tömege. Ennek az az oka, hogy az atommagoknak van egyfajta  kötési

ennyivel könnyebbek, mint az alkotórészeik (és ezért stabilak). Ezt a kötési energiát az úgynevezett er®s kölcsönhatás okozza, ez tartja össze az atommagot. Általában az egy nukleonra jutó kötési energiát szoktuk felrajzolni

11 , ez

a tömegszám függvényében (lásd 18(b). ábra). Stabil atommagok esetén ennek a vasnál van minimuma

tehát az energetikailag legkedvez®bb állapot. Nem kedvez® állapotból hasadással vagy fúzióval lehet kedvez®bbe
jutni: a vasnál nehezebbek hasadni tudnak, a könnyebbek fuzionálni, hiszen ekkor a nukleonokra jutó kötési
energia csökken, míg a nukleonok száma nem változik. A nem stabil atommagok kötési energiája még távolabb
van az optimálistól, ekkor következhet be alfa-, béta-, gamma-bomlás, vagy proton illetve neutron-kibocsátás,
ahogy a 18(a). ábrán is látható. A leggyakrabban elektron vagy pozitron kibocsátása (azaz béta-bomlás) során
kerülnek kedvez®bb állapotba az atommagok, ekkor egy neutron protonná és elektronná alakul, vagy egy proton
neutronná és pozitronná. A spontán hasadás a nem stabil atommagok között is ritka, spontán fúzió pedig nem
is létezik: ennek okait tárgyaljuk a következ® fejezetekben.

4.2. A maghasadás felfedezése
spontán
maghasadás csak a legritkább esetben következik be (ld. a 18(a). ábrát), mivel az atom el®ször jelent®sen
A vasnál nehezebb atommagok széteshetnek két kisebbre, mivel ez energianyereséggel jár. Ugyanakkor

10 Érdekesség,

hogy a Joliot-Curie házaspár ezért Nobel-díjat kapott, hasonlóan a Skªodowska-Curie házaspárhoz: így ®k öt Nobel-

díjjal (Marie C. kett®t is kapott) az ebben a tekintetben legsikeresebb családot alkották.

11 A

négy legkötöttebb mag a 62 Ni, 58 Fe, 56 Fe és a 60 Ni.

27

(a) Az izotópok térképe

(b) A nukleononkénti kötési energia.

18. ábra. Az atommagok ismert típusai illetve a stabil magok energiája.

aszimmetrikus kell, hogy legyen  ehhez a

csepp-modellben tárgyalva két cseppre kell szétesnie (és ez a felü-

lettel arányos energia miatt ideiglenesen befektetést igényel). Ezt az energiát valamilyen bombázó-részecskével
lehet kölcsönadni a magnak. Protonokat könny¶ gyorsítani, de nem ideális hasítók, mert az elektromos taszítás megnehezíti a magba jutásukat. Neutronokkal könnyebb a folyamat, ugyanakkor neutron-nyalábot nehezebb
létrehozni. A következ®kben tárgyaljuk a

neutronindukált maghasadás kísérleti vizsgálatának történetét.

1932-ben Cockroftnak és Waltonnak sikerült protonokat felgyorsítva lítiumnak ütköztetni, amely így két alfa
részecskére esett szét (a protonnal együtt, a lítium tömegszáma 7). Kés®bb, 1934-ben Fermi uránt bombázott
neutronokkal. El®ször azt hitte, hogy egy új, nehezebb izotópot állított el®, de az adatok kés®bbi vizsgálata
során kiderült, hogy az urán atommag valójában két részre esett. Ezt azonban abban az id®ben nem fogadták el.

Otto Hahn és Fritz Strassmann végzett hasonló kísérleteket Berlinben. Itt a végtermékek között
báriumot azonosítottak, de akkor még nem értették a jelenség zikai okát. Lise Meitner és Otto
Frisch interpretálta úgy az eredményt, hogy az urán kettéhasadt, ®k nevezték el maghasadásnak (nuclear
1938-ban

kémiai úton

ssion) a jelenséget, a biológiából vett akkori kifejezést másolva (binary sson, sejtosztódás). Meger®sítették
1939-ben a felfedezést, ezzel

a neutronindukált maghasadás ténye bizonyított volt (Hahn 1944-ben ezért

megkapta a Nobel-díjat). Még abban az évben Amerikában Fermi és társai szintén sikeresen hasítottak el urán
atommagokat. Szilárd Leó, aki már 1933-ban rájött, hogy a jelenség lehetséges (a Cockroft-Walton féle kísérlet
nyomán), azonnal észlelte, hogy ezen az elven bomba építhet®, mivel óriási energia szabadul fel, és neutronok
is keletkeznek, azaz

láncreakció következhet be. Fermi és Szilárd javasolták, hogy építsenek kísérleti nukleáris

reaktort, amely ezen az elven m¶ködik, és a keletkez® h®t folyamatosan elvonják, ezzel energiát termelve.
Szilárd, Teller és Wigner, három Amerikába emigrált magyar, rávették Einsteint, hogy közösen írjanak levelet Rooseveltnek, amelyben sürgetik az els® atombomba megépítését, miel®tt a németek teszik meg ugyanezt.
Roosevelt a levelet 1939. október 11-én kapta meg, egy hónappal a második világháború kitörése után (Amerika
csak két év múlva lépett be a háborúba). Valóban, angol és német tudósok (Chadwick, Heisenberg) is rájöttek
ekkorra, hogy bizonyos kritikus tömeg felett az urán kevés neutron hatására is felrobbanhat. Amerika pedig
1942-ben beindította a Manhattan projektet, miután 1942. december 2-án sikerült beindítani az els® atommáglyát, természetes urán segítségével, javarészt Szilárd Leónak az ötlete nyomán (grat, mint úgynevezett
moderátor segítségével, lásd alább). Most lássuk, hogy melyek az urán neutronindukált hasításának zikai
körülményei.

4.3. Az uránizotópok hasadási tulajdonságai, az atombomba
Az urán esetében az optimális folyamat az, amikor

235-ös tömegszámú izotóp neutron hatására szétesik

kriptonra (A=92) és báriumra (A=141), emellett három neutron keletkezik (lásd 19. ábra), és sok ( 200 MeV)
energia, amely h®ként jelenik meg. Ugyanakkor a

235

U a természetes uránércben található urán atommagok
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19. ábra. Az 235-ös urán mag neutronindukált hasadásának folyamata látható a bal oldali ábrán. A jobb oldali
rajz a láncreakciót illusztrálja. Az egyes lépésekben néhány kelektez® neutron elszökhet, vagy 238-as uránban
elnyel®dhet, de ha átlagosan egynél több okoz hasadást, akkor az egyes generációkban egyre exponenciálisan
n® a hasadások száma  azaz láncreakció indul be.

20. ábra. Az atombomba két lehetséges felépítésének sematikus ábrája. A lényeg mindig az, hogy a kezdetben (a
szállítás majd ledobás során) még nem kritikus mennyiség¶ hasadóanyagot valahogy a szuperkritikussá tegyük:
vagy két kisebb rész összepréselésével, vagy egy nagyobb gömb kompressziójával. Mindkét esetben csökken a
tömegegységre jutó felszín, így kevesebb neutron szökik meg, és meghaladjuk a kritikus mennyiséget.

0.7%-a. Ez lassú (1 eV körüli mozgási energiájú) neutronokkal nagy valószín¶séggel bomlik, gyors neutronokkal
azonban nagyon kicsi a bomlás valószín¶sége (század-akkora, lásd a 21. ábrán). Egy bomlásban átlagosan
2,4 neutron keletkezik (azért tört érték adódik, mert nem mindig ugyanazok a bomlástermékek). A 238-as
tömegszámú izotóp (a természetes urán 99.3%-a) viszont lényegében csak gyors neutronokkal bomlik, és ott is
235
12 Ráadásul egy bekövetkez® 238 U bomlásban átlagosan csak 1,7
kicsi a bomlás eséllyel (a
U esélyének tizede).
neutron keletkezik. Az

atombombában az urán hasadásából gyors neutronok keletkeznek. A bomba optimális
235
U tartalomra), ez az urándúsítás.

m¶ködéshez meg kell növelni a 235-ös izotóp részarányát (85% fölötti

238

Erre azért van szükség, mert az U

U hasadási valószín¶sége alacsony, illetve az ekkor keletkez® neutronok

száma (amelyek a további hasadásokat okozzák) is túl kicsi.
Az atombomba azért robban fel, mert

láncreakció alakul ki. Ez azért lehetséges, mert minden hasítás

során 2-3 neutron keletkezik, és ha ezek mind hasítanak, akkor a következ® generációban már 8-10 neutron is
jelen lehet, azaz a neutronok (és ezzel a hasadások) száma generációnként 2-3-szorosa lesz az el®z®nek. Miután
egy hasadás-generáció a másodperc törtrésze alatt lezajlik, szinte azonnal elhasad az összes atom. Ehhez arra
van szükség, hogy a lehet® legtöbb, hasadásban keletkezett neutron újra hasadást okozhasson. Egy urán-tömb

kiszökhetnek a neutronok, esetleg más miatt (pl. neutronbefogás esetén) nem okoznak
nem mind okoz hasadást. A kiszökés els®sorban geometriai
okból következik be, a felület/térfogat aránytól függ, azaz kis gömb esetén arányosan több a szökés, mint
felületen ugyanakkor

hasadást. Így ugyan 2-3 neutron keletkezik, de

nagy gömb esetén. Ha a további hasadást okozó neutronok száma egynél nagyobb, láncreakció következhet be,
az ilyen nagy térfogatú tömb tehát eléri a  kritikus

tömeget. Az urán 235-ös izotópjából álló gömb esetén a

kritikus tömeg kb. 52 kg, ami 17 centiméteres átmér®nek felel meg.
Az atombombák beindítása többnyire úgy történik, hogy két kisebb, szubkritikus tömböt egy kisebb robbantással egyesítenek (implóziós technikával, vagy egyszer¶en összel®ve a két darabot), amely így együtt már eléri
a kritikus tömeget. Többnyire ekkor aktiválódik egy neutronforrás is, amely elindítja a láncreakciót, és a bomba
felrobban (erre nem feltétlenül van szükség, ugyanis a spontán hasadásnak köszönhet®en néhány neutron mindig
jelen van a rendszerben). Lényeges, hogy a láncreakció ne vesse szét a hasadóanyagot idejekorán, miel®tt még a
lehet® legtöbb hasadás lezajlott volna, ennek elkerülése végett valamilyen nehéz burokba helyezik az uránt.

12 Lassú

neutronokkal lényegében nulla a bomlás esélye, még az el®z®nél is sok nagyságrenddel kisebb; itt a neutronbefogás a

legvalószín¶bb reakció, lásd a 21. ábrán.
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21. ábra. Itt a hasadás és a neutronbefogás valószín¶sége látható a két izotópra.
való hasadás a legvalószín¶bb, de gyors neutronokkal is lehetséges. A

238

235

U esetén a lassú neutronokkal

U a lassú neutronokat mindig befogja,

de gyors neutronokkal itt sem kizárt a hasadás (noha valószín¶tlenebb). A középs® energiatartományban látható
oszcilláció annak köszönhet®, hogy sok metastabil állapot található ezeken a gerjesztési energiákon.

Atombombát a plutónium 239-es izotópjából is készítenek. Ez a természetben nem található meg (ugyanis 24
ezer év a felezési ideje), reaktorokban állítják el®

238

U-ból, neutronbefogással (amelynek során

239

U keletkezik,

és ez két béta-bomláson keresztül alakul át plutóniummá). Neutron-indukált hasadása során ugyanúgy 200 MeV

235

energia keletkezik, de az erre vonatkozó valószín¶ség nagyobb, mint
is keletkezik. Ezért egy

239

U esetén, és átlagosan több neutron

Pu gömbhöz elég 10 kg tömeg, ami 10 cm-es átmér®nek felel meg. Ugyanakkor

ebben az esetben is problémát jelent egy másik izotóp jelenléte: a

240

Pu spontán hasad, ezért ennek jelenléte

esetén a bomba magától szétesik (nem indul be a teljes láncreakció, de kisebb robbanások szétvetik magát a
bombát). Bomba készítésére csak a

240

Pu magokat 7%-nál kisebb arányban tartalmazó anyag alkalmas: ehhez a

plutóniumot 90 naponta újra kell dúsítani, ugyanis a 240-es izotóp neutronbefogással folyamatosan keletkezik.
Látható, hogy az atombomba készítéséhez minden esetben dúsításra van szükség, ez pedig igen nehéz folyamat, hiszen az izotópok kémiailag tökéletesen azonosak, és a tömegük is alig különbözik. Ez az oka annak, hogy
olyan kevés országnak van atombombája: a dúsítás nagyon magas technológiai fejlettséget igényel, és az ehhez
szükséges eszközök kereskedelmének és szállításának ellen®rzése az

atomsorompó egyezmény betartásának

egyik f® módszere.

4.4. Az atomreaktor
A maghasadásból keletkez® energia hasznosításának alapfeltétele, hogy ne egyszerre, robbanásszer¶en szabaduljon fel ez az energia, hanem

id®ben egyenletesen elosztva. A h®t elektromos energiává alakítva így állandó

energiaforrást hozhatunk létre. A reaktor m¶ködésének alapja tehát a hasadások másodpercenkénti számának
állandósága. Ha a reaktorban az egy hasadás után keletkez® neutronok egynél több tovább hasadást okoznak,
akkor megszalad a reaktor, láncreakció következik be. Ha egynél kevesebbet okoznak, akkor viszont leáll a
reaktor, hiszen elfogynak a neutronok. Akkor m¶ködik stabilan a reaktor, ha minden hasadásból keletkez®

pontosan egy okoz további hasadást. Az egy hasadásból származó, és újabb hasadás okozó
k sokszorozási tényez®nek nevezzük. Hogy a neutronsokszorozási tényez® egyhez minél közelebb legyen, szabályzórudakat alkalmaznak, amelyek neutronelnyel® anyagból vannak. Ha nagyon betoljuk
neutronok közül

neutronok számát

®ket az üzemanyagot tartalmazó régióba, akkor sok neutront elnyelnek, és így egyre kevesebb hasadás következik
be, azaz lelassul a reaktor majd leáll. Ha visszahúzzuk, akkor viszont egyre több hasadás keletkezik, a reaktor
pedig megszalad  a szabályzórudakat pontosan olyan magasságban kell tartani, hogy

k=1

legyen.

Ahogy a 21. ábrán láttuk, a hasadás valószín¶sége lassú neutronok esetén lényegesen nagyobb. Ugyanakkor
a hasadásban keletkez® neutronok gyorsak, ezért le kell lassítani ®ket. A lassítást végz® anyag az ún.
moderátor. Erre a célra eleinte gratot használtak, ma a legtöbb reaktorban ez azonos a keletkez® h®energiát is
elszállító anyaggal (ami többnyire víz vagy nehézvíz). A moderátor által lelassított neutronok szinte mindegyike
hasadást tud okozni (de csak az

235

U-ben, a 238-as izotóp elnyeli ®ket vagy nem lép reakcióba). Éppen ezért

elég csak mérsékelten dúsítani az uránt, 3-4%

235

U tartalomra  a dúsítási technológia terjedésének korlátozása

ezért nem gátolja meg az országokat az atomenergia békés célú hasznosításában.
A reaktorban keletkez® h® elszállításának els® fokozatát nevezzük
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primer körnek, amely az üzemanyag

22. ábra. A nyomottvizes reaktor m¶ködése. A magfúzió a reaktortartályban zajlik, az üzemanyag-rudakban jön
létre. Az itt keletkez® h®t a primer kör vezeti el, és még a reaktor betonkonténerében, egy h®cserél®ben átadja
a h®t a szekunder körnek, felforralva az abban kering® vizet. Ez a g®z meghajtja a turbinákat, amelyek pedig a
generátort, és így elektromosság jön létre. A szekunder köri víz h®jét (szintén egy h®cserél®n át) a h¶t®víznek
adja át.

szekunder körben kering® közeget (szintén vizet), amely g®zzé forrva hajtja
turbinákat, amelyek meghajtják a generátort, és áram termel®dik (feszültség indukálódik, a Faraday-féle

körül kering, majd felmelegíti a
a

indukciós törvénynek megfelel®en). A szekunder köri vizet a turbina után természetes vízzel is leh¶tik (hogy a
turbinákon átmen® g®z lecsapódjon, és újra felforrhasson). Az ezen az elven m¶köd®, ún. nyomottvizes reaktor
(PWR) vázlatát lásd a 22. ábrán. Ezek egyik f®

beépített biztonsága az, hogy ha megszalad a reaktor, a

moderátor (víz) elforr, a neutronok nem lassulnak le, ezért nem okoznak hasadást, így a reaktor leáll. Régi,
rosszabb konstrukciók esetén a moderátor gratból van, ez megszaladás esetén is az üzemanyag körül marad.
Napjainkban az atomer®m¶vi blokkok nagy többsége ilyen, a különbség többnyire csak a moderátor és primerköri
víz természetében van: a reaktorok egy része nehézvizet (D2 O) használ.

13

A maghasadással m¶köd® atomreaktorok üzeme során elenyész® mértékben keletkeznek káros anyagok, és
a környezetkárosító vagy emberre is veszélyes balesetek esélye is elenyész® (összevetve például a szénbányászat
vagy gázkitermelés során történ® balesetekével). Ugyanakkor az üzemanyagcellákban történ® maghasadások után
visszamaradó hasadványmagok radioaktívak, és bár az aktivitásuk többnyire kicsi (azaz kevés bomlás történik

129 107
id®egység alatt), a felezési idejük azonban magas, akár évmilliókban mérhet® (például a keletkez®
I,
Pd,
135
Cs hasadványoké, illetve az uránból keletkez® transzurán magoké). Az így keletkez® radioaktív hulladék
aktivitásának jelent®s részét az els® évtizedekben elbomló anyagok adják, de a sugárzás még száz év múltán is
mérhet®. A hulladékot így mélyen a föld alá, vízzáró rétegek közé telepített beton-koporsókban zárják el.
Másfajta reaktorok is léteznek azonban. Az egyik az úgynevezett
ki, hogy az

2

38U

neutronbefogása során

2

39U

tenyészt®reaktor, ahol azt használják

keletkezik, amely béta bomlással

2

38Np

magon keresztül

2

39Pu

maggá, amely szintén hasadóképes lesz. Ezáltal a transzurán magok újrahasznosulnak, így a radioaktív hulladék
ett®l mentes lehet. A tóriumos reaktor ennél még kedvez®bb, ennek hasadó izotópja ugyanis a
a

232

233

U (amely

Th magból jön létre a reaktoron belül), így ebb®l transzurán magok alig keletkeznek. Ráadásul a Föld

kérgében nagyjából négyszer annyi tórium van, mint urán, és az is lényegében 100%-ban a 232-es izotóp, itt tehát
dúsításra egyáltalán nincs szükség. Ezek a reaktortípusok lényegesen kedvez®bb tulajdonságokkal rendelkeznek a

14 A negyedik generációs reaktortípusok

mai, úgynevezett második- és harmadik-generációs reaktorokhoz képest.

13 Hasonló elven m¶ködnek a forralóvizes reaktorok (BWR) is, ezekben eggyel kevesebb körben áramlik a víz.
14 A 60-as évek közepéig épült reaktorok tartoznak az els® generációba, a 90-es évek végéig épültek a II.-ba, míg
lesztett változatai, a manapság épül® reaktorok a III. generációba tartoznak.
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ezek továbbfej-

23. ábra. A csillagok belsejében zajló fúziós folyamatok. A bal oldali folyamat a proton-proton lánc, amely a
Napban és könnyebb csillagokban zajlik le. A jobb oldalit CNO-ciklusnak hívjuk, ez a Napnál nehezebb csillagok
f® energiatermel® mechanizmusa. Ezen felül több folyamat is lehetséges, például a tripla alfa folyamatban hélium
magok egyesülnek szénné, és további alfa folyamatokban oxigénné és további nehezebb elemekké.

el®nyei

•
•
•
•

Millió helyett 100-1000 éves felezési idej¶ izotópok maradnak hátra a radioaktív hulladékban.
Hatékonyabb az üzemanyag-hasznosításuk, és így gazdaságosabb az üzemeltetésük.
A korábbi reaktorok radioaktív hulladékát újra tudják hasznosítani.
Magasabb fokú beépített, passzív biztonsággal rendelkeznek.

Sokak szerint a következ®kben tárgyalandó fúziós er®m¶vek helyett ezek jelentik az emberiség energiatermelésének jöv®jét  ezek azonban még fejlesztés alatt állnak, többnyire kísérleti stádiumban vannak. Az els® IV.
generációs, kereskedelmi reaktor talán 2030 körül kezdhet el m¶ködni.

4.4.1. A Nap és a csillagok m¶ködése, a magfúzió és a nukleoszintézis
A Nap által kisugárzott fény és h® még százötvenmillió kilométeres távolságban is roppant intenzív, ahogy az
nap mint nap tapasztaljuk. Felmerült a kérdés, hogy

honnan keletkezik a Nap energiája. Sokáig az volt

a feltételezés, hogy a Nap valamilyen kémiai folyamatból nyeri ezt az energiát, ilyen intenzív energiatermel®
kémiai folyamat azonban nem ismert. Felmerült, hogy egyfajta összehúzódás során nyert gravitációs helyzeti
energia is fedezheti ezt, azonban számolások során kiderült, hogy ez sem elegend®, ismerve akár csak a Föld
korát is. 1919-ben Russel írta le el®ször, hogy a Nap talán a

hidrogénatomok héliummá egyesülése során

nyeri az energiáját, amelyet alátámasztott a Napból jöv® fény vonalas színképe is (a hidrogén jelenlétét). Sokkal

Bethe dolgozta ki ennek egyik metódusát.
elektromos taszítás miatt nem
tudnak közel kerülni egymáshoz, és így egyesülni sem. Ezt a Coulomb-gátat kell el®ször legy®zni, amihez
hatalmas energiára van szükség. Ezt pedig úgy lehet elérni, ha a magok h®mozgása annyira nagy, hogy az
kés®bb sikerült ennek a magfúziónak az elméletét is leírni. 1939-ben

A probléma az, hogy bár a folyamat energetikailag kedvez®, a magok az

ilyenkor bekövetkez® ütközésekkor legy®zhet® a Coulomb-gát. Bethe számolásai nyomán kiderült, hogy ehhez

százmillió fok környéki h®mérsékletre van szükség. A Nap felszíni h®mérséklete ezzel szemben csak kb. 5000
fok  a belsejében ennél sokkal melegebbnek kell lennie.
A

csillagokban ténylegesen ilyen fúziós jelleg¶ folyamatok zajlanak le, amelynek a mérlege az, hogy négy

protonból (hidrogén atommagból) lesz egy

4

He atommag. Ehhez azonban bonyolultabb reakció-sorozatra van

proton-proton lánc a f® energiatermel® mechanizmus (10-15 millió Kelvin
körül, ez alatt drasztikusan lecsökken a reakció bekövetkezési valószín¶sége), míg nehezebb csillagokban a CNOszükség, lásd 23. ábra. A Napban a

32

24. ábra. A csillagok fejl®dése. A csillag egyfajta köd gravitációs összehúzódása nyomán jön létre, majd a kezdeti
tömegét®l függ®en különböz® fejl®dési állomásokon megy át. A legkönnyebb és egyúttal leghidegebb csillagokba
be sem indul a fúzió, ezeket barna törének nevezzük. Minél nehezebb és forróbb egy csillag, annál rövidebb ideig
él. A könny¶ csillagok sokáig élnek, és anyaguk nagy részét levetve fehér törpévé alakulnak (a levetett anyag
pedig további csillagok alapanyagául szolgálhat). A nehéz csillagok szupernóvarobbanásban semmisülnek meg,
a mag maradványából pedig neutroncsillag vagy fekete lyuk képz®dik.

ciklus dominál (mert ezek nagyobb h®fokon égnek) . Mindkét folyamatban kb. 27 MeV energia keletkezik,
ennyivel könnyebb ugyanis egy hélium mag négy protonnál.
Az Univerzum történetének els® szakaszaiban nem voltak atommagok, csak protonok és neutronok. Ezekb®l
kezdtek el kialakulni az els® atommagok (deuteron, triton, hélium, stb.), a fúzió adta energiatöbbletet kihasználva. Ezt hívjuk

primordiális nukleoszintézisnek. Ezek az atommagok gigantikus méret¶ molekuláris felh®kbe

tömörültek, amelyek a gravitáció hatására elkezdtek összehúzódni, és ha elég nagy volt a felh®, akkor megkezd®dött a csillagkeletkezés. A nagyon kicsi, a Nap tizedénél kisebb csillagok képtelenek elérni a hidrogénfúzióhoz
szükséges h®mérsékletet, barna törpévé alakulnak. Ezek néhány százmillió évig a gravitációs összehúzódás miatt melegek ugyan, de nem eléggé. A nagyobb tömeg¶ csillagoknál már beindulhat a proton-proton ciklus,
h®mérsékletük eléri a tízmillió fokot. Ezen a h®mérsékleten a fúzió miatt kiáramló energia hatására kialakul az
egyensúly, a gravitáció okozta zsugorodás megsz¶nik, és a csillag állandó mennyiség¶ energiát termel.
A csillag életének els® szakaszában

a hidrogén fúzionál héliummá. Ahogy fogy a hidrogén, a csökken®

hidrogén- fúzió miatt néhány milliárd éves csillagoknál a sugárzás már nem tart ellen a gravitációnak, ez összehúzza a csillagot, és ez energiakoncentrációval jár kés®bb. Az így elért többszáz millió fokos h®mérsékleten
beindul

a hélium fúziója, beríliummá és szénné. Ekkor jelent®sen megnövekszik a bels® nyomás, és a csillag
vörös óriásnak nevezzük.

felfúvódik, a felszíne pedig kissé leh¶l, s ennek következtében vörös szín¶ lesz, ezért

A Nap a számítások szerint mintegy ötmilliárd év múlva lesz vörös óriás (ekkor a Nap mérete talán a Föld pályájáig is el fog érni, de a Vénuszig biztosan). A csillag ebben az állapotban ismét stabil állapotba kerül, amíg el
nem fogy a benne lév® hélium. Ekkor újabb gravitációs összehúzódás hatására még nagyobb lesz a h®mérséklet,
nagyobb tömegszámú magok egyesülése indul be. A csillag további sorsa a méretét®l függ.
A legkisebb csillagok az üzemanyaguk elfogyta után lassan

fehér törpévé zsugorodnak (ezek Naptömeg¶,

de Föld méret¶ objektum), amelynek összehúzódását kvantummechanikai folyamatok gátolják, azonban h®mérséklete csak párszázezer fok, így energiatermelés már nem zajlik benne, hanem egyszer¶en kih¶lve fekete törpévé
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Fúziós folyamat

szükséges h®mérséklet

H→He

70 MK

id®tartam
10 millió év

He→Be, C

200 MK

1 millió év

C→Ne, Na, Mg, Al

800 MK

1000 év

Ne→O, Mg

1600 MK

3 év

O→Si, S, Ar, Ca

1800 MK

3 hónap

Si→Ni, Fe

2500 MK

5 nap

2. táblázat. Egy 25× Naptömeggel rendelkez® csillag élete, szupernóva-robbanással zárva.

(a) A Teller-Ulam-féle termonukleáris bomba

(b) A tokamak

25. ábra. Balra a Teller-Ulam-féle termonukleáris bomba látható, amelynek beindítója egy hasadással m¶köd®
atombomba. Ez kell®en összenyomja és felf¶ti a fúziós üzemanyagot, mivel az energia (javarészt

γ

fotonok

formájában) fénysebességgel terjed, míg a robbanás lökéshulláma ennek töredékével, hangsebességgel. A fúziós
üzemanyag közepén egy plutónium töltet is van, hogy még nagyobb kompressziót érhessünk el. A bomba köpenye
olyan anyagból készül, hogy visszaverje a

γ

sugárzást, ezáltal a kezdeti h®t az üzemanyagra fókuszálva. Jobbra

egy tokamak vázlata látható. Egy hélikus, spirális mágneses tér alakul ki a tórusz alakú vákuumtartályban,
amely fókuszálja és stabilan tartja a százmillió fokos plazmát. Ebben folyamatosan zajlik a fúzió, a tórusz fala
pedig elnyeli a keletkez® h®t, és elektromos energiatermelés céljából elszállítja.

válik. Ezt a folyamatot azonban nem ismerjük pontosan, mivel az ilyen kicsi (fél Naptömegnél kisebb) csillagok
olyan lassan égetik el az üzemanyagukat, hogy kih¶lésüket még nem sikerült sehol meggyelni.
A nagyobb csillagokban a h®mérséklet emelkedése nyomán nehezebb elemek fúziója is lehetségessé válik (ld

összeroppan. Egyes speciális csillagok életük utolsó szakaszában egy gigantikus méret¶ termonukleáris bombaként
felrobbannak, és a csillag összes anyaga rendkívül gyorsan vas körüli elemekké alakul át. Ezt a jelenséget Ia
típusú szupernóvának hívjuk, és kett®scsillag-rendszerekben jönnek létre. Annak köszönhet®ek, hogy a kia 2. táblázatot). Ezekben a csillagokban az üzemanyag robbanásszer¶, hirtelen elfogyása után a csillag

hunyt csillag folyamatosan anyagot nyel el a párjától, de 1,4 Naptömeg (az ún. Chandrasekhar-határ) felett
nem létezhetnek fehér törpék, az ezt elér® csillag felrobban. Az ilyen típusú robbanásoknak nagy jelent®sége van
a kozmológiában.
Igazán nagyméret¶ csillagok nukleáris f¶t®anyaguk teljes elhasználása után kompakt objektummá alakulhatnak másfajta szupernóvarobbanások során, ahol a csillag magja roppan össze saját gravitációs súlya alatt. Ezután

neutroncsillag vagy úgynevezett fekete lyuk keletkezhet. A robbanás során a vasnál és
nikkelnél nehezebb elemek is létrejönnek. Ezek aztán szétrepülnek a Világegyetemben, és újabb csillagokba

a maradványokból

épülnek be, illetve a csillagok körüli bolygórendszer anyagát alkotják. A Földön lév® szén, oxigén, szilícium, vas
is más csillagokban jött létre, a nehezebb elemek pedig ezekben a bizonyos speciális szupernóva-robbanásokban.

4.5. A termonukleáris fúzió
A fentiekben láthattuk, hogy a csillagok hatékonyan szabadítják fel az atommagok egyesítése révén kinyerhet®

magfúziós energiafelszabaduláson alapuló bombát Neumann számításai nyomán Szilárd Leó és csoportja fejlesztette ki 1951-ben, és
energiát. Az emberiségnek is sikerült ez már részben: békés és háborús céllal is. A
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1952-ben végezték az els® kísérleti robbantást. Ezen hidrogénbomba indítója egy hasadásos atombomba, ezzel
érik el a megfelel® energia-koncentrációt a fúzió beindulásához (lásd a 25(a). ábrán). 1955-re a Szovjetúniónak
is sikerült kifejleszteni egy hasonló elven m¶köd® bombát, kés®bb az Egyesült Királyság, Franciaország és Kína is sikerrel járt. A fúziós bombát beindító hasadó bomba el®állításához urán- vagy plutónium-dúsításra van
szükség, ezért ennek létrehozását is könny¶ nemzetközi felügyelet alá helyezni. Létezik azonban egy hipotetikus
bombafajta, a tisztán fúziós bomba, amelyben a szükséges millió fokos h®mérsékletet nagy teljesítmény¶ lézerrel
vagy más módszerrel hozzák létre. Ebben az esetben radioaktív hulladék sem nagyon keletkezne, csak gigantikus
mennyiség¶ h®. Az ilyen bomba megépítése könnyebben titokban tartható lenne  ugyanakkor szerencsére ennek
olyan m¶szaki akadályai vannak, amelyeket még senki sem tudott legy®zni.
A h®mozgáson alapuló láncreakciót

termonukleáris fúziónak hívjuk. Hogy ez stabilan bekövetkezhessen,

az óriási energias¶r¶ségre, azaz h®mérsékletre van szükség, ahogy az el®bb tárgyaltuk. A Napban azonban a
térfogategységre es® energiafelszabadulás nem túl nagy, köbcentiméterenként 1 mW-nál is kevesebb. Ha Földi
méretekben is jelent®s energiafelszabadulást akarunk elérni, ennél még sokkal nagyobb, akár százszoros h®mérsékletet kell elérni. Ezt nyilván nehéz megoldani, mert semmilyen tartály nem bír ki ekkora h®mérsékletet, illetve

mágneses térben lehetséges lebegésben tartani az anyagot, például egy tóruszban áramló plazma formájában. Ennek
egy megoldását tokamaknak hívják, ilyeneket sikerült már építeni és rövid ideig üzemeltetni (egy tokamak
kapcsolódóan nagy nyomást. A csillagokban a gravitáció tartja össze az anyagot, míg a Földön

vázlatos rajzát lásd a 25(b). ábrán). A tokamakban áramló deuteron-triton plazmakeverék kezdeti felhevítését
lézerrel végzik, jelenleg például az USA Lawrence Livermore Labortóriumában kísérleteznek olyan nagy energiájú lézerekkel, amelyek erre képesek (az berendezés neve National Ignition Facility, nemzeti begyújtó intézet).
Amennyiben a D+T fúzió beindult, fenntartása a tokamak mágneses terének feladata.
A jelenlegi legnagyobb tokamak a

JET (Joint European Torus), amely 16 MW energiát tudott termelni
ITER nev¶ tokamakot is, amely 2027-ben lehet

egy másodpercig, 24 MW befektetése melett. Már tervezik az

kész, és 1000 másodpercig fog tudni 500 MW energiát termelni, 50 MW befektetése mellett. Ezt követi majd a

DEMO nev¶ reaktor, amely 2 GW-ot fog tudni termelni, és bekapcsolják majd az elektromos hálózatba. Az
ITER (és f®leg a DEMO) kivitelezése azonban bizonytalan, még rengeteg technikai problémát kellene leküzdeni
ahhoz, hogy valóban megvalósuljon.
Ha sikerülne megépíteni, igen kevés üzemanyag befektetésével rengeteg energiát lehetne termelni. Álljon
itt egy rövid összefoglaló arról, hogy a különböz® zikai módszerekkel

mennyi energia keletkezik egységnyi

anyag befektetésével:

•
•
•
•
•

Fosszilis tüzel®anyagok:

50 MJ/kg

Maghasadás er®m¶ben: 10

6

MJ/kg

8

Maghasadás atombombában: 10
Fúzió: 10

9

MJ/kg

MJ/kg

Anyag+antianyag: 10

11

MJ/kg

milyen anyagot kell befektetni. A fosszilis tüzel®anyagok elfogyhatnak nem túlságosan sokára, ahogy az urán is, bár lassabban, és helyettesíthet® plutóniummal vagy tóriummal,

Itt természetesen nem mindegy, hogy

ahogy fent láttuk. Hidrogénb®l lényegesen több van, antianyag viszont egyáltalán nem áll rendelkezésre. Fontos
szempont még a

hatékonyság és károsanyag-termel®dés is  minden szempontból optimális lenne a fúziós
megújuló ener-

reaktor, azonban egyel®re kétséges, hogy mikorra tudjuk legy®zni a technikai akadályokat. A

giák (persze a Nap is kiég egyszer, ahogy a szelek sem fújnak

ö rökké  a megújuló szó itt arra vonatkozik,

hogy a holnap felhasználható energia mennyisége nem függ attól, hogy ma mennyit fogyasztottunk el bel®le)
szerepe is lényeges lehet, fontos azonban látni, hogy ehhez is kapcsolódnak káros anyagok, amelyek a gyártáskor
keletkeznek. A kérdés (társadalmi és gazdasági vonatkozásaival együtt) túlságosan komplex ahhoz, hogy itt
b®vebben tárgyaljuk. A különböz® energiaforrások jellemz®inek áttekintéséhez lásd a 3. táblázatot.

Rendelkezésre áll

Technológia

Milyen

Keletkezik

Kockázatos

nyersanyag?

készen áll?

hatékony?

káros anyag?

az üzemeltetés?

Fosszilis er®m¶vek

Gyorsan fogy

Igen

Kevéssé

Sok

Nem

Maghasadás

Lassan fogy

Igen

Nagyon

Kevés

Részben
Kicsit

Magfúzió

Igen

Nem

Extrém

Nem

Antianyag

Nem

Nem

?

Nem

?

Megújuló források

Igen

Részben

Kevéssé

Gyártáskor

Nem

3. táblázat. Különböz® energiaforrások jellemz®inek áttekintése
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5. Általános relativitáselmélet és az Univerzum története
5.1. Az általános relativitáselmélet alapjai
A

newtoni gravitáció szerint, ha két objektum hat egymásra, és az egyiket eltávolítjuk, azt a másik azonnal
távolhatás a speciális relativitáselmélet

érzi. Ez a hatás végtelen sebességgel érne el a másik objektumhoz, ez a

szerint lehetetlen (legalábbis kauzalitási problémát okozna). Igaz továbbá az a tény, hogy semmilyen kísérlettel
nem lehet különbséget tenni egy gravitációs térben lév® kabin, és egy, a csillagoktól távoli ¶rben gyorsuló kabin

ekvivalencia
a gravitációs tér és a vonatkoztatási rendszer gyorsulása egyenérték¶. Kérdés, hogy

között (lásd a 26(a). ábrán). Ez valamilyen értelemben azt jelenti, hogy a két rendszer között
gyelhet® meg:

van-e valami mélyebb zikai ok ezen ekvivalencia mögött: az inerciarendszerek ekvivalenciája a newtoni mechanika felismeréséhez vezet, és ahhoz, hogy a gyorsuláshoz er® kell, de a mozgásállapot (az adott sebesség)
fenntartásához nem.
Einstein matematikai választ talált a fenti kérdésekre, amelynek lényege az, hogy az anyag egyfajta görbült
teret hoz létre, és a mozgást ebben a görbült térben kell értelmezni. A

térid® görbülete a benne elhelyezett

tömeggel n®, és ez a görbület hat aztán a további tárgyak mozgására. Az egész egyfajta súlyok által megnyújtott gumileped®höz hasonlít,

15 ahol a tárgyak nem a tömegvonzás, hanem a görbült felszín miatt keringenek

pályájukon, lásd a 26(b). ábrát.

(a) A gyorsulás és a gravitációs tér ekvivalenciája

(b) A görbült tér

26. ábra. Illusztrációk az általános relativitáselmélet alapjaihoz
A görbült négydimenziós térid® geometriáját úgy képzelhetjük el leginkább, mint ha meggondoljuk, mi a
különbség egy sík és egy gömb között, illetve ezt hogyan észlelik a benne lakók. Lokálisan, ha a görbület nem
túlságosan nagy, akkor mindenhol síknak t¶nik (ahogy a Föld felszíne is), de ha egy elég nagy háromszöget
szerkesztünk, akkor például annak szögeinek összege nem 180 fok lesz, hanem akár 270 fok is lehet (gondoljunk
csak egy olyan háromszögre, amelynek egyik csúcsa az Északi Sark, másik az egyenlít®n a nulla hosszúsági foknál,
a harmadik pedig 90 fokos hosszúságnál van). Ezen felül olyan globális furcsaságokat is észlelnének, hogy két
nem párhuzamos egyenes két pontban metszi egymást, az egyenesen az egyik irányba elindulva visszajutunk
ugyanabba a pontba, és így tovább. A görbült térid® elméletét a topológikus terekhez tartozó, úgynevezett
dierenciálható sokaságok nyelvén lehet megfogalmazni.
Az Einstein-féle elmélet matematikai tárgyalása messze túlmutat ezen jegyzet keretein, itt csak röviden
említjük. A lényege az, hogy bevezetünk minden egyes pontban egy
geometriáját és kauzalitását írja le az adott pontban, ez a
alkotott bonyolult kifejezés a
ezen kívül a

Tµν

gµν

tenzort (mátrixot), amely a térid® lokális

metrikus tenzor. Ennek (parciális) deriváltjaiból

Gµν Einstein-tenzor, amely tulajdonképpen a térid® görbületét adja meg. Adott

tenzor, amely megadja az anyag (pontosabban az energia) s¶r¶ségét. Ennek alakja lokálisan

diagonális, és az átlóban az anyag (energia) s¶r¶sége és a nyomás van. Ezeket a mennyiségeket köti össze az

Einstein-egyenlet

Gµν =

8πγ
Tµν .
c4

(33)

Eszerint a görbületet az anyag okozza, és az anyag pedig a létrehozott görbületnek megfelel®en mozog. Amennyiben nincs jelen anyag, azaz a

15 Ez

T

tenzor nulla, akkor az egyenlet sík (nem görbült) térid®t ad vissza. Konstans

nem igazán szerencsés hasonlat, hiszen a leped®be helyezett tárgyak is a gravitáció miatt nyújtják meg azt.
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anyageloszlású tér viszont az elmélet szerint összehúzódik, ezt tekinthetjük a gravitációs vonzás következményének is  valójában arról van szó, hogy ilyenkor úgy görbül a térid®, hogy a benne történ® egyenes vonalú
egyenletes mozgás valójában összehúzódást hoz létre. Ugyanakkor kis tömeg (kis s¶r¶ség) esetén az elmélet
visszaadja a Newton-féle gravitációt, tehát ekkor éppen olyan a tér görbülete, mintha a benne egyenes vonalon
egyenletesen mozgó testek a newtoni egyenletnek tennének eleget.
Az Einstein-egyenletek lényege, hogy a térid® görbülete és az anyag úgynevezett energia-impulzus tenzora
összekapcsolható egy bonyolult nemlineáris parciális dierenciálegyenlet-rendszeren keresztül. Az elmélet matematikai megfogalmazása ennyiben hasonló a Maxwell-egyenletekéhez, ott az elektromos és a mágneses tér
kapcsolható össze a töltés- és árams¶r¶séggé. Ahogy a Maxwell-egyenletek megoldásai is ismertek bizonyos esetekben (gömb alakú töltés tere, elektromágneses hullámok vákuumban, stb.), az Einstein-egyenleteknek van
néhány ismert megoldása. A kés®bbiekben ismertetünk ezek közül néhány egyszer¶t.
Fontos megemlíteni, hogy az Einstein-egyenletnek van egy bonyolultabb változata, amelyben szerepel az
úgynevezett

Λ kozmológiai állandó

is, a térid® görbületét növeli:

Gµν + gµν Λ =

8πγ
Tµν .
c4

(34)

Ez a kozmológiai állandó ekvivalens azzal, mint ha a vákuumnak is lenne (energia-) s¶r¶sége:

Λ=−
Ha ez a s¶r¶ség pozitív, az tulajdonképpen egyfajta

8πγ
ρvákuum
c2

(35)

negatív nyomásként jelenne meg az Einstein-egyenletek
üres térid® magától is tágul, míg ha anyagot

megoldásában. Azaz a pozitív kozmológiai állandót tartalmazó

is rakunk bele, akkor az anyag és a kozmológiai állandó energias¶r¶ségének viszonya adja meg a térid® id®beli
változását. Ekkor elképzelhet®, hogy az egyenletesen eloszló anyagot tartalmazó tér is kitágul, a gravitáció
ellenében. A kozmológia tárgyalása során ennek fokozott jelent®sége lesz, ahogy majd kés®bb látni fogjuk.

(a) Hét csillag pozíciójának eltérése Napfogyatkozás- (b) Egy távoli kvazár képe a G2237 (c) Egy távoli galaxis képe az LRG
kor, Eddington 1919-es végzett mérése alapján.

+ 0305 galaxis torzításában (Hubble 3-757 galaxis torzításában (Hubble
¶rteleszkóp, 1990. szeptember).

¶rteleszkóp, 2011. december).

27. ábra. Eddington meggyelése, Einstein-kereszt és Einstein-gy¶r¶

5.2. Az általános relativitáselmélet bizonyítékai
Az elméletnek

sok el®rejelzése helyes, azaz sok kísérleti bizonyítéka van. A matematikai szépsége helyett ezek

a bizonyítékok teszik elfogadott elméletté  alább lássunk ezek közül néhányat.

•

Merkúr pályájája
elfordul. Ebb®l kb. 43 szögmásodperc nem magyarázható meg a newtoni

Az elmélet ad egy kicsi, de meggyelhet® mérték¶ korrekciót a bolygómozgáshoz: a
100 év alatt 574 szögmásodpercet

mechanikával (illetve a többi bolygó jelenlétével), de az általános relativitáselmélet ez helyesen adja meg.

•

Meggyelték a

gravitációs id®-dilatációt is: egy nehéz objektum úgy görbíti meg a térid®t, hogy a

közelében lassabban járnak az órák, mint t®le távol. Ezt is gyelembe veszik a GPS m¶holdak tervezésekor:

3RFöld

magasságban a speciális relativitáselmélet miatt napi 7,4

relativitáselmélet miatt napi 45

•

µs,

µs

eltérés adódik, míg az általános

de az ellenkez® irányban.

Az id®-dilatációt a gravitációs vöröseltolódás során is meggyelhetjük. 1959-ben Pound és Rebka az ügynevezett Mössbauer-eektus segítségével vizsgálta az általános relativitáselmélet ezen következményét. Az
eektus lényege, hogy egy gerjesztett atommag által kibocsátott gamma-foton energiája és így frekvenciája rögzített érték¶. Ugyanezen fotont egy másik atom elnyelheti, és akkor pontosan az el®z® atoménak
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megfelel® gerjesztett állapotba kerül. Ha azonban a forrás mozog, akkor a Doppler-eektus következményében megváltozik a foton frekvenciája illetve energiája, így a cél-atom nem tudja azt elnyelni. Pound
és Rebka azonban azt találták, hogy Földhöz közelebbi céltárgy és távolabbi forrás esetén a gamma sugárzás frekvenciája kicsit megváltozik, ami ellentételezheti a forrás mozgásából fakadó Doppler-hatást. A
mérések alapján a gravitáció okozta frekvenciaeltolódás éppen az általános relativitáselmélet jóslatának

16 Érdekes, hogy ha nem lenne gravitációs vöröseltolódás, örökmozgót építhetnénk: képzeljünk

felel meg

el egy óriáskereket, amelynek felfelé haladó ágán alapállapotú, míg lefelé haladó ágán gerjesztett atomok
haladnak. A legalsó ponton a gerjesztett mag kibocsát egy gamma-fotont, melyet a csúcsponton lév® atom
elnyel. Így zárt körfolyamatunk van  de a lefelé haladó oldali atomok nehezebbek (hiszen gerjesztettek,
nagyobb az energiájuk, emlékezzünk az

E = mc2

formulára)! Így ez a tömegkülönbség hajthatná a kereket.

A gravitációs Doppler-eektus azonban meggátolja ezt: mire a gamma foton a csúcspontra ér, frekvenciája
lecsökken, így a fenti atom nem tudja azt elnyelni.

•

A fény a klasszikus newtoni elmélet szerint is elgörbülhet gravitációs térben, az
felé gyorsul
térben

a = γm/r2

m

tömeg¶ vonzócentrum

mértékben. Einstein elméletében ennek oka az, hogy gravitáció által meggörbített

a fény görbén, az úgynevezett geodetikus vonalon halad, és az einsteini elhajlás kétszerese

a newtoni elmélet szerinti el®rejelzésnek. Sir Arthur Eddington 1919-ben Napfogyatkozáskor meggyelte
ismert, az adott pillanatban a Nap melletti csillagok pozícióját. A látszólagos helyzetük éppen az általános
relativitáselmélet el®rejelzésének megfelel® mértékben különbözött az éjjel meggyelt helyzetükt®l (lásd
27(a). ábra). Ez tette Einstein elméletét világhír¶vé.

•

17

A fény görbülete egyéb érdekes jelenségeket hoz létre, az úgynevezett

gravitációs lencse-hatás miatt.

Az elmúlt évtizedekben sikerült úgynevezett Einstein-keresztet és Einstein-gy¶r¶t is meggyelni: ezeknél
egy masszív objektum a mögötte lév® galaxis fényét négyszeresen (kereszt formájában), vagy akár kör
alakban képezi le, lásd a 27. ábrán.

•

Kézenfekv® lenne továbbá, hogy gyorsan mozgó nehéz objektumok úgy görbítsék a teret, hogy abból egyfajta gravitációs hullámzás jöjjön létre. Ilyet azonban még nem sikerült észlelni (leginkább ezek gyengesége
miatt), de folyamatosan irányulnak erre kísérletek, manapság a LIGO együttm¶ködés ennek zászlóviv®je
 a kísérletben az ELTE kutatói is részt vesznek.

Az úgynevezett fekete lyukak léte szintén az általános relativitáselmélet egyik fontos bizonyítékának te-

Schwarzschild
megoldás, amely egy gömb alakú, töltés nélküli, statikus objektum körül (de csak azon kívül) írja le a gravi-

kinthet®; de mik is azok a fekete lyukak? Az Einstein-egyenletek egyik fontos megoldása a

tációs teret. Ez kit¶n®en visszaadja a newtoni gravitációt kis tömeg¶ objektumok esetén. Fontos paramétere a

Schwarzschild-sugár, ez adja a megoldás skáláját:

rS =
ahol

M

2γM
c2

(36)

az objektum tömege. Ez a sugár a Földre kb. 9 mm, a napra 3 km. A megoldásnak úgynevezett

szingularitása van ennél az rS távolságnál, de addig nincs gond, amíg ez az objektumon belül van, ott ugyanis
eleve nem érvényes a megoldás. Ha azonban az objektum kisebb ennél, akkor ez a szingularitás megjelenik: a
bels® régió teljesen szeparált lesz a küls®t®l, pontosabban semmilyen, a bels®b®l jöv® információ vagy hatás
nem érheti a küls® részt.

18 Ennél a sugárnál van az úgynevezett eseményhorizont, ahol olyan er®sen görbült

a térid®, hogy itt vagy ezen belül semmi sem maradhat konstans távolságra a középponttól (lásd a 28. ábrát).
Itt olyasmi történik, hogy az id®tengely begörbül körbe az objektum körül, tehát erre telik az id®, és mozgás
csak

rS -en

belülre lehetséges. Miután semmilyen anyag nem maradhat x

0 < r < rS

pályán, ezért az

rS -nél

kisebb méret¶ objektumok gravitációsan összezuhannak, és végül minden anyaguk egy pontban gy¶lik össze.
Még a fény is csak befelé tud menni ide, ezért az ilyen objektumok neve

fekete lyuk. Egyes csillagok alakulnak

át ilyenné életük végén, és sok galaxis közepén is szupernehéz fekete lyukak találhatóak.
A fekete lyukak meggyelése nem könny¶, hiszen nem bocsátanak ki fényt. kivéve az úgynevezett Hawking
sugárzást: ekkor egy részecske-antirészecske pár keletkezik a vákuum kvantum-uktuációiból (a határozatlanság

16 Az

eredeti kísérlet 10%-os pontosságon belül egyezett meg Einstein jóslatával, Pound és Snider megismételt kísérlete viszont

már 1%-on belül.

17 Amikor

Einsteint megkérdezték, hogy mit szólt volna, ha nem igazolódik be az elmélete, azt válaszolta, hogy Sajnáltam volna

a jó Lordot. Az elmélet ugyanis helyes.

18 A

megoldás részletes vizsgálatakor kiderül, hogy a szingularitás nem valódi (csak a rossz koordináta-választás miatt van), tehát

befelé áthaladhatnak részecskék vagy információ. Valódi szingularitás van azonban az objektum közepében,

r=0

esetén. Itt a tér

görbülete végtelen, az Einstein-egyenletek ebben az egy pontban nem értelmezettek. Eleinte ezt matematikai furcsaságnak vélték,
de ma azt gondoljuk, ez az általános relativitáselmélet fontos jelensége, és fekete lyukaknál éppen ez történik.
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28. ábra. A térid® egy Schwarzschild fekete lyuk mellett. A vastag nyilak az adott pontból jobbra illetve balra
kibocsátott fényjelek útját mutatják, a szaggatott nyilak pedig tömeges részecskék pályáját. Látható, hogy
görbült térid® miatt az eseményhorizonton belül minden a középpontba zuhan, onnan kifelé semmi sem jöhet.

segítségéve), amelynek egyik tagja kifelé, másik tagja befelé halad: ezek nem tudnak kés®bb egyesülve megsemmisülni. A fekete lyuk így energiát veszíthet, de ez a sugárzás igen gyenge. A fekete lyukak meggyelésének
kulcsa az, ahogy magukba szippantják a maguk körül található anyagot. Ez a folyamat olyan gyors, hogy a
beáramlás közben összes¶r¶söd® anyag intenzív röntgensugárzást bocsát ki. Az így viselked® objektumok közül
a legnagyobbakat kvazároknak nevezzük, ezek galaxisok középpontjában lév® szupernehéz fekete lyukak hatására bocsátják ki sugárzásukat. Kisebb, hasonló objektumok a röntgensugárzó kett®sök, amelyek egyik tagja
egy közönséges csillag, a másik tagja pedig egy kompakt objektum, neutron csillag vagy fekete lyuk. Bizonyos
tömeg fölött azonban nem létezhetnek neutroncsillagok: az ilyen rendszerek kompakt tagja, amely a másiktól az
anyagot elszippantja (és ezáltal a sugárzás létrejön), szinte bizonyosan egy fekete lyuk. Ilyen rendszer például
az 1972-ben felfedezett Cygnus X-1, vagy az 1989-ben talált V404 Cygni (mindkett® a hattyú csillagképben
található).

5.3. A Hubble-törvény és a világegyetem múltja
Egy másik fontos kérdés a gravitációval kapcsolatban, hogy hogyan lehet, hogy az égen látott sok egymást vonzó
csillag és galaxis nem zuhan össze? Talán mert végtelen sok van, ezért minden galaxist egyformán vonz minden
irányba a többi? Ha viszont az Univerzum végtelen nagy, akkor miért nem látunk mindenhol csillagokat? Erre
az a magyarázat lehetséges, hogy a távoliakat eltakarja a csillagközi por. Ebben az esetben azonban a csillagok
fénye, ha id®tlen id®k óta jön felénk, felforrósította volna ezt a csillagközi gázt, amely ugyanúgy világítana. Ez

19 , amely szerint a végtelen és statikus univerzum ellentmond a sötét éjszakai

az úgynevezett Olbers paradoxon

égboltnak. Ha viszont nem id®tlen id®k óta világítanak a csillagok, akkor hogyan és miként kerültek oda, ahol
most vannak? A sok kérdésre tulajdonképpen azt a választ adhatjuk, hogy a világegyetem véges id®vel ezel®tt
született, és folyamatosan tágul! Tehát egyszer¶en abból, amit az éjszakai égbolton látunk, kikövetkeztethetjük,
hogy a világegyetem térbeli és id®beli struktúráját nem tekinthetünk állandónak, annak dinamikáját
a benne lév® anyag határozza meg. Erre tesz kísérletet az általános relativitáselmélet és az Einsteinegyenletek. Mit mondanak azonban a pontosabb meggyelések a világegyetem történetér®l?
Hubble meggyelte, hogy szinte az összes galaxis távolodik t®lünk, méghozzá minél távolabb van, annál
gyorsabban.

20 Ez a Hubble törvény, és a két mennyiséget összeköt® konstans a Hubble-állandó (lásd 29.

ábra). Ez a törvény tulajdonképpen robbanásszer¶ tágulást ír le, hiszen azért van t®lünk egy galaxis távol, mert
gyorsan távolodik. Természetesen itt a látszólagos helyzetr®l beszélünk, hiszen egy távoli galaxist ott látunk, ahol

robbanásszer¶en
tágul, akkor valaha nagyon kicsi lehetett, és egyfajta ®srobbanásban keletkezhetett.
A Hubble-állandó alapján azt gondoljuk, hogy a világegyetem 13,7 milliárd éve keletkezett, és azóta
akkor volt, amikor a most hozzánk érkez® fénye elindult. Ha viszont a világegyetem tényleg

folyamatosan tágul. Kezdetben nagyon más részecskék és más anyag töltötte ki a világegyetemet, mint ma,
err®l részletesebben lásd a 36. ábrát. Az atomok 300.000 év múltán jöttek létre, ez el®tt elektromosan töltött plazma töltötte ki a Világegyetemet  ez nem volt átlátszó, a fény nem hatolt át rajta. Ha távcsöveinkkel

kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMBR), amelynek h®mérsékleti sugárzás spektruma van, méghozzá 2,7 K-nek megfelel®: ez a világ¶r
messzire nézünk, akkor az ekkor keletkezett fényt látjuk. Ez az úgynevezett

h®mérséklete lényegében. A jelenség tulajdonképpen az ®srobbanás egyik fontos bizonyítékának tekinthet®.

19 A paradoxont valójában már a XVI. században felvetették, de az ezt 1823-ban leíró Heinrich
20 Galaxisok távolságát a bennük felrobbanó Ia típusú szupernóvák alapján becsülhetjük meg.

Wilhelm Olbersr®l nevezték el.
Ezek abszolút fényessége mindig

ugyanannyi, így a relatív fényességükb®l megkapható a távolságuk. A sebességet pedig a Doppler-eltolódásból határozhatjuk meg
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29. ábra. 108 Ia típusú szupernóva távolsága és távolodási sebessége. Ezen szupernóvák galaxisai annál gyorsabban távolodnak t®lünk, minél messzebb vannak. A Hubble-állandó nagyjából 70 km/s / megaparszek, ahol
1 Mpc kb. 3,26 millió fényév. Ha a tágulási kép oka egy robbanás, akkor az éppen

1/H

ideje történt, azaz kb.

14 milliárd éve. Az ábra forrása: B. Reindl et al., ApJ624 (2005) 532.

Ma az anyag a gravitáció miatt csomókba tömörült: a gáz csillagokba tömörült, a csillagok galaxisokba,

21 Ezek

azok pedig galaxishalmazokba szervez®dnek, amelyek pedig galaxisklaszterekbe, szuperklaszterekbe.

pedig egyfajta hálós szerkezetet adnak az univerzumnak, az anyag tehát korántsem egyenletesen tölti ki az
¶rt. Azonban úgy t¶nik, hogy 300 millió fényéves skálán már egyenletes az anyag, efelett nincsen szerkezete a
Világegyetemnek.

5.4. A világegyetem jöv®je, kozmológia
FriedmannLemaître-Robertson-Walker megoldás 1922-b®l. Eszerint a világegyetem méretskálájának id®függésére felírható két közönséges dierenciálegyenlet, amely már kiválóan kezelhet®. Ezek a Friedmann-egyenletek, ameHomogén és izotróp anyageloszlás esetén az Einstein-egyenletek egy fontos megoldását kapjuk, ez a

lyeket most az érdekesség kedvéért megadunk:

8πγρ + Λc2
kc2
ȧ2
=
− 2,
2
a
3
a

4πγ
3p
ä
Λc2
=−
ρ+ 2 +
,
a
3
c
3
ahol

k

a(t) a világegyetem méretskálája, γ

(37)

(38)

c a fénysebesség, Λ a kozmológiai állandó, míg
= 1 esetén a tér négydimenziós gömbfelület
görbület nagysága pedig k/a módon adódik), és ρ az

a gravitációs állandó,

a megoldás paramétere, amely a térid® görbületét szabályozza (k

alakú,

k=0

esetén sík, míg

k = −1

esetén hiperboloid, a

anyag energias¶r¶sége. Itt fontos látni, hogy nem egyszer¶en a galaxisok távolodnak egymástól, hanem maga a
térid® szövete nyúlik meg, azaz

a tér tágul: ami eredetileg

távolságra kerül. Ebben a leírásban a Hubble-állandó

ȧ

s távolságra volt, az a térid® tágulása során a(t) · s
H = ȧ/a módon írható, hiszen az a távolságú objektum

sebességgel távolodik t®lünk (pusztán a tér tágulása révén). A görbület el®jelét a teljes anyag mennyisége

határozza meg, méghozzá van egy

kritikus s¶r¶ség, amelynél a tér nem görbült, alatta negatív, felette pozitív

görbület¶.
Az

anyag tehát lassítja az Univerzum tágulását, a pozitív kozmológiai állandó pedig gyorsítja. Ha

megfelel®en választjuk meg az állandókat, akkor konstans táguló, összeroppanó, gyorsulva táguló és állandó
méret¶ világegyetem is elképzelhet®. Az utóbbit cáfolják a meggyelések, az el®bbiek közül azonban mérésekkel
nehéz kiválasztani a helyes verziót.
A Friedmann egyenletekkel számolva kiderül, hogy az említett kritikus s¶r¶ség felett a világegyetem összeroppan (mint egy feldobott, majd visszazuhanó k®), alatta pedig örökké tágul (mint egy eléggé magasra dobott k®,
amely kilép a Föld vonzáskörzetéb®l). A kritikus s¶r¶ség

22 arányával kifejezve deniáljuk az

ramétert. Hasonló paraméter deniálható a kozmológiai állandóból származó s¶r¶ségre, ez

21 A

ΩM = ρ/ρkrit paΩΛ = ρvákuum /ρkrit .

Tejútrendszer az 50-60 galaxist tartalmazó, tízmillió fényév átmér®jú Lokális csoport tagja, többek között az Androméda

galaxissal együtt. A legközelebbi hasonló csoport a 60 millió fényévre lév® Virgo klaszter. Ez és a Lokális csoport tagjai a százmillió
fényév méret¶ Virgo szuperklaszternek. Ez egyike a lokális szuperklasztereknek, amelyek együtt hálókat, falakat és szálakat alkotnak.

22 Ennek

értéke adott

a

mellett

ρkrit = 3a2 /8πγ ȧ2 .
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30. ábra. A világegyetem tágulása különböz®
tágulás is elképzelhet®. Egyébként

ΩM > 1

ΩM

és

ΩΛ

esetén. Ha

ΩΛ > 0, akkor egyes szakaszokban gyorsulva

esetén az univerzum összeroppan, afelett örökké tágul.

31. ábra. A világegyetem mai tudásunk szerinti összetétele (az adott komponens által hordozott energia aránya
szerint) most, és a születése után 380 000 évvel, mikor a mikrohullámú háttérsugárzás született.

A világegyetem történetének lehetséges alakulásait

ΩM

és

ΩΛ

függvényében lásd a 30. ábrán: bizonyos értékek

mellett az univerzum a jöv®ben összeroppan, máskor pedig örökké tágul. A meggyelések szerint az anyag által
adott járulék

0.04 körül van, tehát alig görbült világegyetemre számítanánk, ugyanakkor a meggyelések szerint

nem az, a világegyetem átlagosan, nagy skálán lényegében görbület nélküli! Ezt a fent említett kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás eloszlás egyenletességéb®l tudjuk: nagy görbület ennek jelent®s anizotrópiáját okozná,
ami ellentmond a meggyeléseknek.
A fenti

Ω

paramétereket kozmológiai modellekkel vizsgálhatjuk, ha azokat a világegyetem szerkezetével

összevetjük. Az derül ki, hogy a teljes energias¶r¶ség minden bizonnyal éppen a kritikusnak felel meg, de csak a
kb. 4%-a rendes anyag (0.4% csillagok és 3,6% csillagközi por). Az anyagi energia maradékát valamilyen sötét
anyag adja, ennek aránya 22% körül van. Ennek létét az bizonyítja, hogy a galaxisokban kering® csillagok (mint
például a Nap) keringési sebessége lényegesen nagyobb tömeget feltételez, mint amit valójában látunk (csillagok
formájában). Ezt a hiányzó anyagot a csillagközi por sem magyarázhatja meg, ugyanis például a Tejútrendszerben nagyjából 5× annyi anyagra lenne szükség, hogy a Nap 160 km/s keringési sebességét megmagyarázzuk.
Hogy mi alkotja a sötét anyagot, azt egyel®re nem tudjuk, de a gravitáció szempontjából a közönséges anyaghoz
hasonlóan viselkedik. A világegyetem energiájának maradék 74%-t a kozmológiai állandó adja, amelyre egyfajta sötét energiaként is tekinthetünk. Ez az energia okozza a világegyetem tágulásának gyorsulását, az anyag
összehúzó hatását legy®zve. Miután a kozmológiai állandó id®ben nem változik, ezért régen ez sokkal kisebb
sötét energiát adott, a világegyetem kezdetén alig volt ennek járuléka; a fotonok által képviselt elektromágneses
sugárzásnak annál inkább. Mindennek illusztrációjaként lásd a 31. ábrát.
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(a) A ciklotron szabadalmi ábrája.

(b) A szinkrotron felépítése.

(c) Egy ködkamra felvétele.

32. ábra. A részecskezika kísérleti módszerei.

6. Részecskezika
6.1. Részecskegyorsítók és detektorok, a részecskezika születése
A részecskezika titkait

részecskegyorsítókban vizsgálhatjuk, itt töltött részecskéket (többnyire elektronokat,

protonokat vagy atommagokat) gyorsítanak fel elektromos tér segítségével extrém energiákra, majd ütköztetik
®ket, és az ütközésekben keletkez® részecskéket vizsgálják. Ilyen gyorsítóból van lineáris (amely egy egyenes
pályán, egyre nagyobb teret keltve gyorsítja fel a részecskéket), illetve körkörös is. Ez utóbbi esetében a részecskét mágneses térrel tartják körpályán (a Lorentz-er®vel), és a lineáris gyorsítókhoz hasonlóan elektromos térrel
gyorsítják. Az els® körkörös gyorsítók az úgynevezett

ciklotronok voltak (ld. 32(a). ábra), néhány centiméter

méretben. Ezekben két félkörben tettek meg egyre nagyobb sugarú köríveket a részecskék, a végén pedig egy
céltárgyra vezették a nagyenergiás nyalábot. A modern körkörös gyorsítók

szinkrotron technológiával készül-

nek (ld. 32(b). ábra), itt állandó sugarú pályán haladnak a gyorsítandó részecskék, végig ugyanabban a cs®ben,
és a pályán tartáshoz szükséges a mágneses teret változtatják az elért energiának megfelel®en. Ezekb®l több
kilométeres is készült, az LHC gyorsítógy¶r¶je például 27 km kerület¶. Ebben azonban nem vezetik ki a nyalábot, hogy a céltárgynak ütközzön, hanem két gyorsítógy¶r¶ben egymással szemben keringenek a részecskék, és
megfelel®en irányítva a gy¶r¶k metszéspontjaiban találkoznak.
Részecskegyorsítókkal a hétköznapokban is találkozunk: a régi (katódsugárcsöves) tévék és monitorok elektronokat gyorsítanak (lineárisan), és ezekkel keltenek fényt a képerny®n. A röntgensugárzás orvosi célú felhasználásához szintén elektronokat kell felgyorsítani. Rákos betegségek kezelésére használnak gyorsított protonokat
is. A PET vizsgálatokhoz szükséges izotópokat manapság szintén orvosi célú gyorsítókban állítják el®.
Az alapkutatást szolgáló gyorsítók célja azonban nagyenergiás részecske-ütközések létrehozása, és ezáltal az
anyag épít®köveinek tanulmányozása. Az 50-es, 60-as évek óta a kutatások egyik f® iránya az, hogy minél több új
részecskék találjunk, és ezeket rendszerezni tudjuk. Ehhez úgynevezett részecskedetektorokra van szükség. Ilyen
például a

ködkamra, ahol az áthaladó részecske pályája mentén a túlh¶tött (túltelített g®zt tartalmazó) kambuborékkamrákban

rában párakicsapódás jön létre, így láthatóvá válik a részecske nyoma (ld. 32(c). ábra). A

pedig túlf¶tött (azaz a felforrás határán egyensúlyozó) anyagban g®zbuborékok keletkeznek a részecskepálya
mentén. Az

ionizációs kamrában a részecskepálya ionizálja a gázt, a töltött ionokat pedig vezetékekkel észlel-

hetjük. Szikrakamrákban nagyfeszültséget feszítenek ki fémek között, és a részecske hatására kisülés következik
be. Emulziós detektorokban az áthaladó részecske (a fény fotolemezre gyakorolt hatásához hasonlóan) látható
nyomot hagynak. Ma a sokvezetékes gáztöltés¶ és a félvezet® anyagból készült dektetorok a legelterjedtebbek.
Az el®bbi lényegében az ionizációs kamrához hasonlóan m¶ködik, utóbbiakban az átlaladó részecske lecsökkenti
a detektor félvezet® anyagának ellenállását, ezt mérve szintén nyomon követhetjük a részecskék pályáját. Ha a

mágneses térben vannak, akkor a rajtuk keresztülhaladó részecskék pályája elgörbül, és nyomukat
a pálya görbületéb®l (a Lorentz-er® miatt) kikövetkeztethet® az impulzusuk. A nyomuk er®ssége

detektorok
követve

pedig többnyire az energiájukat árulja el. A sebességüket is mérhetjük, mindezekb®l pedig a tömegük és a töltésük is meghatározható, azaz a részecskék

beazonosíthatóak. Végs® soron ezek minden részecskezikai kutatás

alapjai.
Ahogy az atomzika fejezetben is olvastuk, az atommag felfedezése úgy történt, hogy nagyenergiás alfa részecskékkel bombáztak arany atommagokat. Az eltérült (szórt) részecskék eloszlása aztán azt mutatta, hogy az
atom tömegének java része egy parányi központi régióban, az atommagban koncentrálódik (lásd a 4.1. fejezet-

beleláttunk az atom szerkezetébe. Ahogyan
a fényt hullámhossza korlátozza az általa meggyelhet® méretskálában (a mikrométernél kisebb

ben). Azt mondhatjuk tehát, hogy ezen nagyenergiás részecskékkel
azonban

skálán már interferencia lép fel, fénymikroszkóppal nem gyelhet®ek meg ilyen kicsi objektumok), úgy itt is
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(a) A proton szerkezetének feltárása elektron- (b) A nagyenergiás ütközésekben felfedezett részecskék táblázatai az
proton ütközésekkel.

és a

Q

S

ritkaság

töltés szerint, amelyek az ®ket leíró elméleteket elárulták.

33. ábra. A különféle, protonhoz és neutronhoz hasonló részecskék felfedezése.

érvényes egy hasonló összefüggés. A feltárandó méretskála a bombázó részecske kvantummechanikai hullámhosszánál nem lehet kisebb. A

hullámhossz és az impulzus pedig a jól ismert

λ = h/p = hc/E

módon függ

E ≈ pc.
hc szorzat értéke 1,2 GeV·fm, így az 1 fm méretskálához kb. 1 GeV-es részecskékre van szükség. Az

össze, mivel nagyenergiás részecskék esetén az energia és az impulzus közel megegyezik, pontosabban
Mivel a

atommag alkotórészeinek szerkezetét vizsgálandó tehát ekkora energiára gyorsító berendezésekre van szükség.
A

proton szerkezetét így próbálták feltárni a 60-as években. Nagyenergiás (úgynevezett mélyen rugalmat-

lan) elektron  proton ütközésekben azt látták, hogy a protonnak is van bels® szerkezete: ugyanis a szórásban
észlelt eloszlások nem egyeztethet®ek össze a proton elemi részecskének tekinthet®ségével, éppen ellenkez®leg,
három szórócentrumból állónak t¶nik (lásd a 33(a). ábrán). Az eredményeket leíró képet

parton modellnek

nevezték el. Hogy a proton nem elemi részecske, hanem alkotóelemei vannak, a kutatásoknak teljesen új irányt
adott  kés®bb kiderült, hogy a proton alkotóelemei az úgynevezett kvarkok, amelyekr®l a következ® szakaszban
b®vebben olvashatunk.
Rengeteg különböz® részecskét találtak az ehhez hasonló ütköztet® kísérletek során, többek között az elektron

pionokat, kaonokat,
lambda, szigma részecskéket, és speciális szabályokat is alkottak a keletkezésük körülményeire vonatkozóan.
A részecskéket érdekes táblázatokba rendezték töltésük és úgynevezett ritkaságuk szerint, lásd 33(b).
antirészecskéjét, a pozitront, de sok, a protonhoz és a neutronhoz hasonló részecskét is:

Egyes részecskéket mezonnak, másokat barionnak neveztek, kölcsönhatási tulajdonságaik alapján. A táblázatok szimmetrikus elrendezése elárulta ezen részecskék (összefoglaló néven hadronok) összetételét: úgynevezett
kvarkokból állnak, méghozzá a ritkaságot a ritka (s) kvark hordozza, míg a barion-tulajdonságot másik kett®
különböz® kvark (u és

d).

Mindegyikhez tartozik egy antikvark is, és a mezonok kvark-antikvark párként ír-

hatóak le, míg a barionok három kvarkból állóként. A következ® lépés az elemi részecskék és kölcsönhatásaik
részletes megértése volt.

6.2. Elemi részecskék és kölcsönhatásaik
A részecskéket és a köztük ható kölcsönhatásokat a kvantumelmélet írja le. Három ilyen kölcsönhatást ismerünk:
az elektromos töltésekre ható elektromágneses kölcsönhatást, az atommagokat összetartó, és a maghasadás és
magfúzió energiáját adó er®s kölcsönhatást, illetve a radioaktivitásért és a neutrínókért felel®s gyenge kölcsönhatást.
Ezek közül az elektromágneses kölcsönhatás tulajdonképpen már az ókor óta ismert. Minden elektromos töltéssel rendelkez® részecskékre hat, és a kvantumelektrodinamika (QED) szerint a kölcsönhatást
a fotonok közvetítik: azaz a töltések nem közvetlenül hatnak egymásra, hanem fotonok kicserélésén keresztül
(ahhoz hasonlóan, mintha két evez®s medicinlabdákat dobálna oda-vissza, és így taszítanák egymást  ugyanakkor a QED esetében vonzás is elképzelhet®). Az elmélet matematikailag igen bonyolult, részletekbe itt nem
tudunk belemenni, de azt fontos megemlíteni, hogy a QED

a legpontosabb ismert elmélet: a hidrogénatom

szerkezetét 12 tizedesjegy pontosságig helyesen írja le, és az elektron mágneses momentumát is (amely közelít®leg
kett®, lásd a 3.6. szakaszban, pontosabban azonban 2,00231930436). A többi kölcsönhatást is ennek mintájára
képzelhetjük el, csak másfajta töltéssel és más közvetít® részecskével, ahogy azt a következ® szakaszokban látni
fogjuk.
Az

er®s kölcsönhatás jelent®sége abban áll, hogy ez a kölcsönhatás teszi stabil részecskévé a protont, és

ez tartja össze az atommagokat is, mint egyfajta másodlagos er® az amúgy színsemleges nukleonok között,
ahogy azt mindjárt látni fogjuk. A protonok és a neutronok úgynevezett
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barion típusú részecskék, a kísérleti

(a) A kvarkok színei a három alapszínb®l kerülnek ki (piros, kék és zöld). Az (b) Ahogy távolítjuk egymástól a kvarkokat,
antikvarkok színe ennek megfelel®en ciánkék, sárga és magenta lehet. A három a potenciál olyan er®s lesz, hogy annak enerszín, illetve a három antiszín kombinációja semleges, fehér színt eredményez, giája elég egy újabb kvark-antikvark pár létahogy egy szín és antiszínének kombinációja is.

rehozásához.

34. ábra. Az er®s kölcsönhatás, azaz a kvantumszíndinamika tulajdonságai.

tények szerint három kvarkból állnak. További, hasonló részecskék a pion, a kaon és társaik: ®k azonban két

mezonoknak nevezzük ®ket. A kvarkokat pedig a gluonok tartják össze (a nevük is az angol
er®s kölcsönhatás, vagy más néven kvantumszíndinamika
(Quantum Chromo Dynamics, QCD). A kölcsönhatás alapja a színtöltés (hasonlóan az elektromos töltéshez).
kvarkból állnak, és

glue szóból származik). Az ®ket leíró elmélet az

Természetesen a szín csak analógia, de azt mutatja, hogy szemben a kétfajta lehetséges elektromos töltéssel,
itt három alap-színtöltés van: piros, kék és zöld. Mindegyikhez létezik antiszín is: ciánkék, sárga és magenta.
A három szín, illetve a három antiszín kombinációja semleges, fehér színt eredményez, ahogy egy szín és
antiszínének kombinációja is, ahogy azt a 34(a). ábra mutatja. A QCD szerint a közönséges meggyelhet®
részecskék mind szín-semlegesek. A mager® a színsemleges protonok és neutronok között úgy hat, mint az
elektromosan semleges atomok és molekulák között ható van der Waals típusú er®. A kvarkok tehát színtöltéssel

u típusú és egy d típusú kvarkból
d és egy u kvark található. Ezen felül léteznek még c, s, b és t típusú kvarkok is, ahogy

rendelkeznek, de nem csak ez különbözteti meg ®ket egymástól: a proton két
áll, míg a neutronban két

azt a következ® szakaszban láthatjuk.
A QCD érdekes következménye

a kvarkbezárás: ha egy mezonból vagy barionból el akarok távolítani egy

kvarkot, akkor az ebb®l származó energia annyira nagy, hogy új kvark-antikvark párok létrejöttét teszi lehet®vé,
és a kvark nem szabadon, hanem egy újabb mezonba zárva észlelhet® csak (ld. 34(b). ábra). A QCD másik
fontos következménye

az aszimptotikus szabadság, eszerint extrém nagy energián a kölcsönhatás úgynevezett

csatolási állandója (mely az er®sségét jelzi) lecsökken, azaz a kvarkok kevésbé hatnak egymással kölcsön. Így
tehát extrám nagy energiákon a kvarkok és gluonok kiszabadulhatnak hadron-börtönükb®l.
A

gyenge kölcsönhatást a radioaktív bomlásokon keresztül érthetjük meg. A pozitív béta bomlás során

egy proton átalakul egy neutronná, pozitron kibocsátása mellett, míg a negatív béta-bomlás során egy neutron
alakul át protonná, elektron kibocsátása mellett. Az ezt vizsgáló kísérletekben meggyelték, hogy a keletkez® két
részecske nem visz el minden energiát, annak egy része elveszik. Kés®bb kiderült, hogy egy szinte láthatatlan
részecske, a neutrínó viszi el a maradék energiát, ezt azonban extrém nehéz észlelni, a ködkamrás és buborékkamrás kísérletekben láthatatlan. A neutrínó semleges, és színtöltése sincs, tehát sem az elektromágneses, sem az
er®s kölcsönhatásban nem vesz részt! Akkor mi az a folyamat, ami a béta-bomlást leírja? Kiderült, hogy létezik
egy harmadik, az említett gyenge kölcsönhatás. Ennek közvetít®i az úgynevezett

W

és

Z

bozonok. A kölcsön-

hatásban minden anyagi részecske részt vesz: a kvarkok, az elektron és a neutrínó is. A gyenge kölcsönhatáshoz
is tartozik egy töltés, amelyet gyenge hipertöltésnek neveznek.
A gyenge kölcsönhatás vizsgálata során kiderült, hogy valójában a protont és a neutront alkotó

u és d kvarkok

bizonyos értelemben egy családba tartoznak az elektronnal és a neutrínóval, létezik azonban két másik család
is: az egyikben a

c

és

s

kvarkok mellett a müon nev¶ részecske található, illetve a hozzá tartozó müon-neutrínó.

A müon az elektronhoz hasonló, de kétszázszor nehezebb részecske. A harmadik családot pedig a
alkotják, illetve a

τ

t

és

b

kvarkok

(tau) lepton és a tau-neutrínó.

Láthattuk, hogy a világot

anyagi és közvetít® típusú részecskék alkotják. Érdekes módon az anyagi

típusú részecskék mind fermionok, azaz a spinjük

1/2.

A közvetít® részecskék mind bozonok, egész spin¶ek.

Mindezen részecskék és kölcsönhatásaik ma ismert elmélete az úgynevezett

Standard Modell. Ezt illusztrálja

a 35. ábra. A modell szerint a gyenge kölcsönhatás minden anyagrészecskére hat, az elektromos a töltött részecskékre (kvarkok és töltött leptonok). Az er®s kölcsönhatás pedig csak a színtöltéssel rendelkez® részecskékre hat,
ezek a kvarkok. A leger®sebb az er®s kölcsönhatás: ha nem így lenne, a protonok és a neutronok között ható
összetartó er®t legy®zni az elektromos taszítás. A neutrínó viszont csak gyengén hat kölcsön: ez a magyarázat
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35. ábra. A standard modell kölcsönhatásai és elemi részecskéi.

arra, hogy gyakorlatilag akadálytalanul áthaladhat a Földön is akár - a kozmikus sugárzásban érkez® neutrínók
ezt is teszik.
Az anyagi részecskék (kvarkok és leptonok) és a közvetít® bozonok mellett van egy harmadik típusú elemi
részecske is: a

Higgs-bozon. Ez tulajdonképpen egy kvantum-mez®, amely kitölti a vákuumot, és a többi

részecske az ezzel való kölcsönhatás által kap tömeget a Standard Modell szerint. Ez azonban az egyetlen eleme
a Standard Modellnek, amelyet még eddig nem sikerült kísérletileg is megtalálni, azaz igazolni. Úgy néz ki
azonban, hogy

2012-ben az LHC-nál találtak egy új részecskét, amely minden bizonnyal a Higgs-bozon 

a végleges bizonyítás azonban jelen állás szerint még várat magára.
A gravitáció a negyedik kölcsönhatás, ezt azonban nem tudjuk egyel®re az el®bbiekkel egyesíteni, egységes
szerkezetbe foglalni, ugyanis a gravitáció jelenleg a térid® görbületén keresztül leírható elméletként kezelhet®,
ahogy az 5. fejezetben láttuk. Ezt még nem sikerült a kvantumtérelméletek nyelvén megfogalmazni. Vannak
rá kísérletek (pl. szuperhúrelméletek, szuperszimmetria, stb.), de egyel®re nincs ez ügyben semmilyen kísérleti
ellen®rzésre lehet®ség (illetve nem sikerült semmilyen bizonyítékot találni akár pro, akár kontra).

6.3. Részecskegyorsítókkal az ®srobbanás nyomában
A

világegyetemünk története során id®ben visszamenve azt látjuk (illetve következtetjük ki modellek és

kísérletek segítségével), hogy 380 ezer évvel az ®srobbanás utánig még nem létezhettek atomok, a Világegyetemet egyfajta plazma töltötte ki, amelyet az atommagok és elektronjaik alkottak. Az ®srobbanás utáni els®

egy milliomod
másodperccel az ®srobbanás után még maguk a protonok és neutronok sem létezhettek, hanem az ®ket
alkotó kvarkok és gluonok ®slevese, a kvark-gluon plazma töltötte ki a világegyetemet. Ahhoz, hogy ezt az
®slevest meggyeljük, az akkor jelenlév®höz hasonló körülményeket kell teremteni. Ez extrém h®mérsékletet
és nyomást jelent, a Nap központi h®mérsékleténél is milliószor forróbb anyagot. Ilyet ultra-relativisztikus
sebességre gyorsított atommagok ütköztetésével érhetünk el. Az ütközési pont köré rendezett detektorapillanatokra visszamenve azonban egyre érdekesebb jelenségeket láthatunk (lásd 36. ábra) 

inkba érkez® részecskéket vizsgálva érdemi információt kaphatunk arról, hogy milyen is volt az anyag, amely
közvetlenül az ütközés után létrejött.
A helyzet ahhoz hasonló, mint ha egy

fagyott világban élnénk, ahol a víz csak jég formájában van jelen.
újfajta, folyékony formája is, de az ehhez

Elméleti kutatók azonban felvetnék, hogy a jégnek lehet egy

szükséges h®mérsékletet közönséges módszerekkel nem tudják elérni. Az az ötletük támadhat azonban, hogy
jég-darabokat röpítenek egymásnak, és a nagyenergiás ütközésekben a jég megolvadását remélik. A megolvadó
anyag persze azonnal szétrepül (az ütközés energiája miatt), és a cseppek repülés közben egyb®l megfagynak.
Alakjukból, méretbeli eloszlásukból azonban visszakövetkeztethetünk arra, hogy létrejött-e e az ismeretlen,
folyékony állapot.

23

A kutatások mai állása szerint a nehézionok ütközése nyomán létrejöv® közeg hamar, kb. 1 fm/c alatt

23 Ez

annyi id®, amennyi alatt a fény 1 femtométert, azaz

10−15
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métert megtesz, azaz kb.

10−23

másodperc.

36. ábra. A világegyetem története. A kvarkok csak hadronokba (például protonokba vagy neutronokba) zárva
vannak jelen az els® ezred másodperc után. Ez el®tt azonban szabad kvarkok és gluonok egyfajta levese tölthette
be az univerzumot.

termalizálódik, azaz h®mérséklettel, nyomással leírható közeggé válik, majd
gyorsan kih¶l. Nagyjából 10 fm/c id® múltán leh¶l körülbelül

2 · 1012

K, azaz

robbanásszer¶ tágulása során
kétbillió fokos h®mérsékletre,

ezen a h®mérsékleten pedig a kvarkok és gluonok kifagyva hadronokba záródnak, amelyeket detektorainkkal
észlelhetünk. A hadronok számából és eloszlásukból tudunk visszakövetkeztetni az ütközésekben létrejöv® anyag
tulajdonságaira.
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