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ALAPVETŐ FIZIKAI ÁLLANDÓK

A mennyiség

neve jele közelítő értéke

Atomi tömegállandó (atomi tömegegység) 1,66 lO"27 kg
Avogadro-állandó 6,02 10231/mol
Bohr-magneton Hb 9,27 -10"24 A-m2
Bohr-sugár «0 5,29-10-'1 m
Boltzmann-állandó k 1,38-10 23 J/K
Elektromágneses hullám (fény) 

terjedési sebessége vákuumban c 3108 m/s
Elemi (elektromos) töltés e 1,6-10-19 C
Faraday-állandó F 9,65-104 C/mol
Gravitációs állandó G 6,67 lO"11 N m2/kg2
Moláris gázállandó R 8,31 J/(mol K)
Moláris térfogat

(ideális gáz normál állapotban) vr m,0 2,24-102 nrVmol
Mag-magneton 5,05 10 27 A m2
Nehézségi gyorsulás (Földön) S 9,81 m/s2
Nyugalmi elektrontömeg "h 9,11-10 31 kg
Nyugalmi neutrontömeg 1,67-lO'27 kg
Nyugalmi protontömeg ™P 1,67-10 27 kg
Planck-allandó h 6,63-10 34 J s
Rydberg-állandó (H-atomra) 1,10-107 l/m
Stefan-BoItzmann-állandó O 5,67-10^ W/(m2 K4)
Vákuum permeabilitása V* 1.26 10“6 V-s/(Am )
Vákuum permittivitása 8,85 • 10~12 C2/(N • m2)
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A FIZIKA ALAPTÖRVÉNYÉI

1. Klasszikus mechanika 

á) A  dinamika alaptörvénye: 

F _ A(mv)
At

ha At —» 0

2. Termodinamika 

a) 1. főtétel. A U = Q + W

b) Gravitációs erőtörvény:

F = _ G H hH ±L
7r r

b) II. főtétel (nyílt folyamatokra): AS > ^

3. Elektromágnességtan

a) Maxwell-törvények:

^  y  Q
E -AA = — —, ha AA —»0

felület

zártw—, Ad)
V  E • As = -------, ha As —» 0 és At —> 0
^  Atg

zárt

^  B • AA = 0, ha AA —> 0
felület

zárt

E B A s X í  +  £ „
A T )
Aí

, ha As —»Oés Aí —»0

b) Elektromágneses erőtörvény:

F =<2E+(2vxB

4. Relativitáselmélet

a) A  tömeg és az energia ekvivalenciája: 

E  = m c2

5. Kvantummechanika

Schrödinger-egyenlet:
2 m

b) A  relativisztikus tömeg:

m  = m..

V l- (v /c )2
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Keveset tudunk, mégis csodálatos, hogy ez milyen sok, 
s még csodálatosabb, hogy kevés ismeretünk 

mekkora hatalom a kezünkben.
Bertrand Rvssell

ELŐSZŐ

A világegyetem 15 milliárd évvel ezelőtt ősrobbanással vette kezdetét, majd drámai fo
lyamatokban kialakult a Föld, s rajta kisarjadt az élet. Ennek a nagyon kicsi részekből álló, 
de roppant kiterjedésű mindenségnek a bebarangolására hívjuk most a kedves Olvasót, cso
dáljuk meg szépségeit, az égbolt kékségét, a csillagok ragyogását és az élet sokszínűségét. 
Képzeletbeli utazásunk során tudatosodni fog bennünk, hogy a természet mindig bölcs és 
mindig tudja, hogy mit csinál, játéka és játékszabályai mindig korrektek, sohasem követ el 
hibát. Nekünk, gondolkodó lényeknek pedig megadatott, hogy képesek vagyunk kifürkészni 
titkait, s ezáltal gazdagodik szellemünk. Jól tudjuk azonban, hogy utazásunk fárasztó lesz, 
mert

„Értékes dolgok nem támadnak soha könnyen,
Nem születik nagyság, csak kínzó áldozatokból,
Roppant fáradozás kell a tudáshoz,
De tenger küzdelmed sose bánd. ”

JANUS PANNONIUS

Ezt a könyvet azzal a céllal írtuk, hogy a fizikatudomány alapjaival ismertessük meg azo
kat az egyetemi-főiskolai hallgatókat, akik nem a fizikát választották élethivatásuknak, ha
nem más tudományok (kémia, biológia, műszaki tudományok) iránt érdeklődnek, de ezek 
művelésekor a megfelelő fizikai ismereteket nem nélkülözhetik. Bízunk abban is, hogy 
könyvünket érdeklődéssel fogadják a fizikatanárok és a fizikát szerető középiskolai tanulók.

A tárgyi anyagot úgy rendszereztük, hogy átfogja a fizika legfontosabb mondanivalóit. 
A könyv hét részre oszlik. Ezek a következők:

I. Klasszikus mechanika
II. Termodinamika és molekuláris fizika

III. Elektromágnességtan
IV. Fénytan és relativitáselmélet

V. Atomhéjfizika
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VI. Atommag- és részecskefizika
VII. Függelék: differenciál- és integrálszámítás

A tankönyv főbb jellemzői az alábbiak.
-  Az ismeretközlés során az induktív utat követi: a tapasztalatból, a kísérletekből és a 

mérési eredményekből kiindulva jut el a fizikai törvények megfogalmazásához.
-  A szakmai anyag kiválasztásakor megkülönböztetett figyelmet fordítottunk az utóbbi 

évtizedek, ill. évek kiemelkedő eredményeinek bemutatására és a társtudományokkal (bio
lógiával, kémiával, műszaki tudományokkal) való kapcsolódásokra, koordinációkra.

-  A  könyv törzsanyagának megértése a középiskolai matematika tananyagot meghaladó 
felkészültséget nem igényel. Az ezen túlmenő matematikai ismereteket is felhasználó ki
egészítő részeket a lapszélen függőleges vonallal jelöltük, ezek elhagyása azonban a törzs
anyag megértését nem veszélyezteti.

A  szerzők öt hazai egyetem több évtizedes tapasztalattal rendelkező oktatói: Bérces 
György (ELTE), Erostyák János (PTE), Klebniczki József (SZTE), Litz József (PTE), Pin
tér Ferenc (SZTE), Raics Péter (DE), Skrapits Lajos (ELTE), Sükösd Csaba (BMGE), 
Tasnádi Péter (ELTE).

A könyv létrehozásában több segítőtársunk volt. Köszönetét mondunk lektorainknak, 
DR. FARKAS Z s u z s a  egyetemi adjunktusnak, DR. GROMA ISTVÁN egyetemi docensnek, 
DR. KÜRTI JENŐ egyetemi tanárnak és DR RAJKOVITS ZSUZSA egyetemi docensnek gon
dos, minden részletre kiterjedő, segítőkész észrevételeikért. A könyv kiadásának támogatá
sáért, a kézirat magas színvonalú gondozásáért, az ábrák szép megrajzolásáért hálánkat fe
jezzük ki PALOJTAY MÁRIA főszerkesztőnek, BALASSA ZSÓFIA főszerkesztő-helyettesnek 
és GÖRÖG IstváN N É  műszaki szerkesztő-rajzolónak. A könyv II., III. és VII. részének 
szerzője külön köszönetét mond BÁNSZKI BARBARÁnak kiemelkedő technikai segítség- 
nyújtásáért. Nélkülük ez a könyv nem születhetett volna meg. Fogadják együtt is szeretettel
jes köszönetünket.

Budapest -  Debrecen -  Pécs -  Szeged, 2002. esztendő február havában

A  szerzők



A legcsodálatosabb dolog amit megtapasztalhatunk, a titokzatosság.
Ez a forrása minden igazi tudománynak.

A l b e r t  E in s t e in

BEVEZETÉS 

1. § A fizikáról általában

1. A fizika tárgya és felosztása

a) A  fizika tárgya
A fizikatudomány1 bölcsőjét az ókori Görögországban ringatták, és a 18. század végéig 

magában foglalta a természetre vonatkozó ismeretek összességét. Ezt követően a tudatosan 
átgondolt, rendszeres megfigyelések, kísérletek és mérések eredményeként hihetetlen 
mennyiségű ismeret halmozódott fel. Ennek következtében az addig egységes tudomány ré
szekre szakadt szét. A. fizika körébe sorolták az élettelen világnak azokat a jelenségeit, ame
lyek nem járnak az anyag mélyreható megváltozásával, a kémia körébe pedig a mélyreható 
változással járó  (vegyi) átalakulásokat utalták.

A fizika tárgyköre a 20. század közepétől jelentősen megváltozott. A ma fizikája a mindenséget 
alkotó élettelen és élő anyag egyetemes mozgástörvényeit vizsgálja, mert „lehetetlen a részeket az 
egész nélkül megismerni” (Blaise PASCAL, 1670). A  fizika által vizsgált anyagi világ m érettar
tománya az elemi részecskéktől az univerzum (világegyetem) ismert határáig terjed, s így 
vált a fizika -  mint integráló (összegező) tudomány -  valamennyi természettudomány közös 
alapjává.

b) A  fizika felosztása

A  tanulmányozott folyamatok szerint a fizikatudomány részei a következők: mechanika, 
termodinamika és molekuláris fizika, elektromosságtan és mágnességtan, fénytan, relativi
táselmélet, atomhéj-, atommag- és részecskefizika.

A kutatás módszere szerint kísérleti és elméleti fizikát szokás megkülönböztetni. A kísér
letifizika feladata a tapasztalati törvények gyűjtése, rendszerezése és elméleti következteté
sek ellenőrzése, az elméleti fizikáé pedig az általános törvények megkeresése és belőlük kö
vetkeztetések levonása.

A  kutatás céljának hangsúlyozása esetén alap- és alkalmazott (gyakorlati) kutatásról szo
kás beszélni.

1 A fizika elnevezés a görög <pv>oi<; [füszisz] (=  természet) szóból ered.
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Ezek az elhatárolások azonban csak korlátozott értelemben helytállóak: a fizika egyes 
részei, a kutatási módszerek és célok szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Róbert MlLLIKAN 
szavaival (1924): „A tudomány két lábon halad előre, e kettő: kísérlet és elmélet.”

c) A  fizika kapcsolata a többi természettudománnyal és a technikával

A fizika valamennyi természettudománnyal kapcsolatban van. A relativitáselmélet és az 
atomfizika vetette meg az égitestek fizikai tulajdonságaival foglalkozó tudományág, az aszt
rofizika alapjait. Az atomhéjfizika (ezen belül a kvantummechanika) az alapja a kémiai re
akciók elméletének. A fizika és a kémia határterületén fejlődött ki a fizikai kémia. A fizika 
és a biológia, valamint a fizika és a geológia kapcsolata vezetett a biofizika és a geofizika ki
alakulásához.

Rendkívül szoros a kapcsolat a fizika és a technika kozott. Ez utóbbi többnyire alkalma
zott fizika, és előrehaladásában általában nyomon követi a fizika fejlődését, pl. az elektro
mágneses indukció felfedezése vezetett a transzformátor megalkotásához. Emellett a tech
nika saját elveket is kifejlesztett, így pl. a hőerőgépek hatásfokának javítására irányuló 
vizsgálatok nyomán alakult ki a termodinamika.

d) A  fizikai megismerés úttörői

Az alapvető természeti törvények felfedezői mély és meghatározó befolyást gyakoroltak 
világunk kialakulására. A 17-19. században Galileo GALILEI (1564-1642) és Isaac 
NEWTON (1642-1727) a mechanika, Michael FARADAY (1791-1867) és James Clerk 
MAXWELL (1831-1879) az elektromágnességtan, Rudolf CLAUSIUS (1822-1888), William 
T h o m so n  [Lord KELVIN] (1824-1907) és Ludwig BOLTZMANN (1844-1906) a termodina
mika alaptörvényeinek felismerésével döntően hozzájárultak a klasszikus fizika  kialakulásá
hoz. A 20. század elején pedig kezdetét vette a Max PLANCK (1858-1947), Albert EINSTEIN 
(1879-1955), W erner HEISENBERG (1901-1976) és Niels B o h r  (1885-1962) nevével fém
jelzett modern fizika.

Az emberi haladás igazi hőseinek munkássága nyomán kialakult fizikatudomány ered
ményei átszövik mindennapi életünket és bizton reméljük, hogy „az ész és a tudás nagy müvei 
jóval tartósabbak a hatalom és a kéz emlékműveinél" (Francis BACON, 1605).

2. A fizikai mennyiség

A fizikai állapotokat (pl. a testek hőállapotát) és folyamatokat (pl. a munkavégzést) fizi
kai jelenségeknek nevezzük. Ezek leírására fizikai mennyiségek szolgálnak, amelyek lehetnek 
extenzív és intenzív mennyiségek. Az extenzív mennyisegek additív jellegűek, értékük az 
anyagban észlelhető helyi értékek összegeként adódik (pl térfogat, tömeg, energia). Ezzel 
szemben az intenzív mennyiségek értéke a helyi értékek összegzésével nem adható meg, érté
kük független az anyag térfogatától és tömegétől (pl. nyomás, hőmérséklet).

A  fizikai mennyiségek kapcsolatát a mennyiségegyenletek fejezik ki. Mennyiségegyenlet 
pl. az m  tömegű és V  térfogatú anyagot jellemző p  = m /V  (tömeg-) sűrűség.

A fizikai mennyiségek közötti összefüggéseket méréssel állapítjuk meg Ahhoz, hogy fizi
kai mennyiséget mérni tudjunk, alapul kell választani a mennyiségnek valamely rögzített ér
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tékét. A  fizikai mennyiségnek (jele: x) ezt az alapul választott, rögzített értékét mértékegy
ségnek (röviden: egységnek, jele: [*]) nevezzük. A megmért mennyiség és az alapul választott 
mértékegység hányadosát számértéknek (mérőszámnak, jele: {jc}) nevezzük. Ennek megfele
lően a fizikai mennyiség a számérték és a mértékegység szorzata:

x = {x} [x] . (1.1)

A fizikai mennyiségek közül egyeseket alapmennyiségül választottak (pl. hosszúság, idő). 
Ezek a többi mennyiség alapján nem definiálhatók. Minden olyan fizikai mennyiség viszont, 
amely nem alapmennyiség, definiálható az alapmennyiségekkel, ezért ezeket származtatott 
mennyiségeknek nevezzük (pl. a sebesség a hosszúság alapmennyiség és az idő alapmennyi
ség hányadosa).

Az alapmennyiségek mértékegységei az alapegységek [pl. méter, jele: m; másodperc (sze- 
kundum), jele: s]. A származtatott mennyiségek egységei a származtatott egységek (pl méter 
per másodperc, jele: m/s).

Az állandó számértékű fizikai mennyiségek tényezők, együtthatók, számok vagy állan
dók.

-  Tényezőnek (régebbi nevén faktornak) nevezzük azokat a fizikai mennyiségeket, ame
lyeknek mértékegysége 1 (p!. súrlódási tényező) Kivételt képeznek azok a mennyiségek, 
amelyeknek mértekegysége 1, de elfogadott nevük van (pl. hatásfok, relatív permittivitás).

-  Együtthatónak (régebbi nevén koefficiensnek) nevezzük a mértékegységes számokat 
(pl. önindukciós együttható, kivétel pl. a bomlási állandó).

- A  számok általában személynevekhez fűződnek (pl. Avogadro-szám, kivétel pl. a rend
szám).

- A z  állandók univerzális (egyetemes) természeti tényezők (pl. finomszerkezeti állandó) 
vagy együtthatók (pl gravitációs állandó). Az állandók gyakran személynevekhez kapcso
lódnak (pl. Avogadro-állandó, Faraday-állandó), de sok állandónak külön neve is van (pl
vákuumbeli fénysebesség, a vákuum permittivitása).

3. A Nemzetközi Mértékegységrendszer (Sí)

a) Az S í  alapmennyiségei és alapegységei

A  nemzetközi együttműködés szükségessé tette a tudomány, a technika és a mindennapi 
élet valamennyi területére érvényes, összehangolt (koherens), átfogó Nemzetközi Mértékegy
ségrendszer [franciául: Système International d’Unités, angolul: System International of 
Units, jele: Sí (kiejtése: es-i)] kidolgozását és elfogadását (1960).

A Nemzetközi Mértékegységrendszernek hét alapmennyisége, ill alapegysége van (1.1. 
táblázat).

Megjegyzések:
-  Régebben az alapmennyiségeken és az alapegységeken, ill. a származtatott mennyisé

geken és a származtatott egységeken kívül megkülönböztettek két kiegészítő mennyiséget 
(síkszöget, térszoget) és két kiegészítő egységet (radiant, jele: rád; szteradiánt, jele: sr). Az
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újabb nemzetközi megállapodások szerint ezek is származtatott Sí-mennyiségek, ill. Sl-egy- 
ségek. A  magyar mérésügyi rendelet ezt még nem tükrözi.

-  A  radián a kör sugarával egyenlő hosszúságú korívhez tartozó középponti szög.
- A  szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozó kö

zépponti térszög.

Az Sí alapmennyiségei és alapegységei 1.1. táblázat

Sor
szám

Az alapmennyiség Az Sí-alapegység

neve jele neve jele meghatározása

I. hosszúság l méter m A méter annak az útnak a hosszúsága, 
amelyet a fény vákuumban 1/299 792 458- 
ad másodperc alatt tesz meg.

II. tömeg m kilogramm kg A kilogramm az 1889. évben Párizsban 
megtartott Első Általános Súly- és Mér
tékügyi Értekezlet által a tömeg 
nemzetközi etalonjának elfogadott, a 
Nemzetközi Súly- és Mértékügyi 
Hivatalban, Sèvres-ben őrzott platina-irí
dium henger tömege.

III. idő t másodperc
(szekundum)

s A másodperc az alapállapotú cézium-133- 
atom két hiperfinom energiaszintje közötti 
átmenetnek megfelelő sugárzás 
9 192 631 770 periódusának időtartama.

IV. elektromos
áramerősség

I amper A Az amper olyan állandó elektromos áram 
erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, 
végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan ki
csiny kör-keresztmetszetű és vákuumban 
egymástól 1 méter távolságban levő veze
tőben áramolva, e két vezető között 
méterenként 2 • 10 7 newton erőt hoz létre.

V. termo
dinamikai

hőmérséklet

T kelvin K A kelvin a víz hármaspontja termodinami
kai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.

VI. anyag-
mennyiség

n mól mol A mól annak a rendszernek az anyag- 
mennyisége, amely annyi elemi egységet 
tartalmaz, mint ahány atom van 
0,012 kilogramm tiszta szén-12-ben.

VII. fény
erősség

h kandela cd A kandela az olyan fényforrás fényerőssé
ge adott irányban, amely 540 ■ 10 hertz 
frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát 
ki, és sugárerőssége ebben az irányban 
1/683-ad watt per szteradián.
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b) A  prefixumok

Az Sí-egységek a gyakorlatban sokszor túlságosan nagyoknak vagy kicsinyeknek bizo
nyulnak. Ezért az alapegységeket 10-nek meghatározott pozitív vagy negatív egész kitevőjű 
hatványaival, az ún. prefixumokkal (decimális szorzótényezőkkel) szorozzuk (1.2. táblázat).

Sí-egységekhez alkalmazható prefixumok 1.2. táblázat

a
atto-
10-18

f
femto-
ío-15

P
piko-
io-12

n
nano-
io-9

mikro-
ítr6

m
milli-
io-3

c
centi-
ÍO“2

d
deci-
ío-1

da h k M G T P E
deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- peta- exa-

10' 102 103 106 109 1012 1015 1018

Megjegyzések:
- A  103n (n =  ±1, ± 2 ,..., ±6) alakú prefixumok korlátozás nélkül használhatók. Az ezek

kel képezett egységek az ajánlott prefixált Sí-egységek.
- A  prefixum nevét és jelét egybeírjuk a mértékegység nevével, ill. jelével (pl. kilométer, 

jele: km).
-  Összetett prefixumot nem szabad alkalmazni (pl. mjj.m helyett nm írandó).
-  A  hektó- prefixum Sí-egységgel kapcsolatban nem használható, de a liter (jele: 1 vagy 

L) és a meteorológiában (légkörtanban) a pascal (jele: Pa) egységgel kapcsolatban igen 
(1 hl = 1021,1 hPa =  102 Pa). -  A  deka-prefixum csak a grammal kapcsolatban használható, 
a dekagramm jele dag, de dkg is lehet (1 dkg = 10 g ) .-A  deci- prefixum csak a méterrel kap
csolatban használható (1 dm = 10“' m). -  A centi- prefixum csak a méterrel, a grammal és a 
gray2-jel kapcsolatban használható (1 cm =  10“2 m, 1 cg =  10-2 g, 1 cGy =  10~2 Gy). -  
A  hektó, a deka, a deci és a centi prefixumokkal képzett egységek a megengedettprefixált SI- 
egységek. -  A kilogramm alapegység már a nevében tartalmazza a kilo prefixumot, ezért de
cimális többszöröseinek képzésekor a prefixumot a gramm nevéhez kell kapcsolni (pl. 
15 Mg = 15 • 106 g =  15 • 103 kg =  15 t).

-T ilo s prefixumokat kapcsolni a fokhoz, az ívperchez, az ívmásodperchez, a perchez, az 
órához, a naphoz, a héthez, a hónaphoz, az évhez, a Celsius-fokhoz, a kelvinhez és a hektár
hoz.

-  A számításoknál ajánlatos olyan prefixumot választani, hogy a számérték (mérőszám)
0,1 és 1000 között legyen (pl. 15 000 m helyett 15 km, 0,003 m helyett 3 mm).

-  Az egységek nevét és jelét általában kisbetűvel újuk (pl. méter, jele: m). A  személyne
vekből származó egységek nevét kisbetűvel, de jelét nagy kezdőbetűvel kell írni (pl. volt, 
jele: V).

2 A gray [gréj] az elnyelt sugárdózis Sí-egysége (165. §).
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4. A törvényes mértékegységek

Magyarországon a törvényes mértékegységek a következők:

a) Az Sí-egységek

b) A  pr efixált Sí-egységek

c) Az Sl-n kívüli, korlátozás nélkül használható mértékegységek

-  Térfogat-mértékegység a liter, jele: 1 vagy L, 11 =  1 dm3 =  10“3 m3.
-  Síkszögmértékegységek a fok, jele: °; az ívperc, j e l e : a z  ívmásodperc, jele:
-  Tömegmértékegység a tonna, jele: t, 1 t = 103 kg.
-Időmértékegységek a perc, jele: min, 1 min = 60 s; az óra (hóra), jele: h,

1 h =  60 min =  3600 s; a nap (den), jele: d, 1 d =  24 h = 86 400 s; a hónap; az év (annus), jele:
a, 1 a = 365,24 d.

-  Sebesség-mértékegység a kilométer per óra, jele: km/h, 1 km /h = —  m/s.
3,6

-M u n ka - (energia-) mértékegység a watt óra, jele: W • h, 1 W • h = 3600 J.
-  Hőmérséklet-mértékegység a Celsius-fok [celziusz-fok], jele: °C.

d) Az Sl-n kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható mértékegységek

-  Terület-mértékegység a hektár, jele: ha, 1 ha =  104 m2. Csak földterület meghatározására 
használható mértékegység.

-  Nyomásmértékegység a bar, jele: bar, 1 bar =  105 Pa. Csak folyadékok és gázok nyomá
sának meghatározására használható mértékegység.

-  Energia-mértékegység az elektronvolt, jele: eV, 1 eV =  1,6 ■ 10“19 J (69. § 6.). Csak az 
atomhéj-, az atommag- és a részecskefizikában alkalmazható.

5. A dimenzió

A dimenzió olyan m atematikai kifejezés, amely megmutatja, hogy valamely fizikai 
mennyiség -  a mértékegységtől függetlenül -  milyen kapcsolatban van az alapmennyisé
gekkel.

Nemzetközi ajánlás szerint az Sl-alapmennyiségek dimenzióinak jelei az alábbiak:

hosszúság: L
tömeg: M
idő: T
elektromos áramerősség: I
termodinamikai hőmérséklet: ©
fényerősség: J
anyagmennyiség: N
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Ennek megfelelően pl. a sebesség dimenziója a hosszúság dimenziójának (L) és az idő 
dimenziójának (T) a hányadosa, vagyis L /T .

A Nemzetközi Mértékegységrendszer alkalmazása elvileg feleslegessé teszi a dimenzió 
használatát, mert az Sí-egység a dimenzióval egyenértékű információt ad a mennyiségről. 
Ugyanis minden alapdimenziónak megfelel egy alapegység, a dimenzióazonosság pedig 
ugyanazt fejezi ki, mint a mértékegységek egyenlősége. Ez az oka annak, hogy az Olvasó 
könyvünknek csak a mechanika részében találkozik a dimenzió-fogalommal.





I. rész

KLASSZIKUS MECHANIKA

irta: ÜR. TASNÁDI PÉTER, SKRAPITS LAJOS, DR. BÉRCES GYÖRGY

A mechanika a fizika tudományának az anyagi testek mozgásával foglalkozó fejezete. 
Feladata a mozgások törvényeinek és a nyugalom feltételeinek megállapítása. A  mechani
kán belül a GALILEI és NEWTON nevével fémjelzett klasszikus mechanika a viszonylag kis se
bességű mozgásokkal, a relativisztikus mechanika pedig a nagy sebességű mozgásokkal fog
lalkozik (129. § -  132. §).

A következőkben a klasszikus mechanikát az alábbi felosztás szerint tárgyaljuk:

I. A) Az anyagi pont mechanikája
1. A z anyagi pont kinematikája
2. A z anyagi pont dinamikája 

I. B) A pontrendszerek mechanikája
1. A  pontrendszer mozgására vonatkozó tételek
2. Speciális pontrendszerek mozgása 

1. C) A merev test mechanikája
1. Általános leírás
2. Merev test speciális mozgása

I. D) A  deformálható testek mechanikája
1. Rugalmas alakváltozások
2. Nyugvó folyadékok és gázok mechanikája
3. Folyadékok és gázok áramlása
4. A  hullámmozgás



I. A) AZ ANYAGI PONT MECHANIKÁJA

A testek mozgását vizsgálva a test méretei gyakran elhanyagolhatóak az elmozdulások
hoz képest. Ilyenkor a test egyetlen ponttal helyettesíthető. A következőkben az ilyen pont
szerű testek mozgásával foglalkozunk.

A  mechanikának az az ága, amely a mozgásokat keletkezésükre való tekintet nélkül írja 
le, a kinematika. A  dinamika viszont azokat az okokat vizsgálja, amelyek létrehozzák a moz
gásokat és a testek mozgásállapot-változását.

I. A) 1. AZ ANYAGI PONT KINEMATIKÁJA

2. § A mozgások leírása, vonatkoztatási rendszer

A mozgás az em ber egyik legősibb tapasztalata. Mozgás közben a testek egymáshoz vi
szonyított helye, helyzete változik. Ahhoz, hogy egy test mozgását leírhassuk, célszerű kivá
lasztani egy másik testet -  vonatkoztatási rendszert - ,  amelyhez viszonyítva megadjuk a szó
ban forgó test hely-, illetve helyzetváltozását. Vonatkoztatási rendszer lehet például a 
tanterem, amelyhez viszonyítva leírjuk a kísérletekben felhasznált testek mozgását. Hason
lóan vonatkoztatási rendszer lehet a Föld, amikor a Hold vagy a mesterséges holdak mozgá
sát tanulmányozzuk, illetve a Nap, a bolygók mozgásának leírásakor.

Az anyagi pont mozgását a vonatkoztatási rendszerhez rögzített koordináta-rendszerben 
íijuk le (2.1. ábra).

A koordináta-rendszer kezdőpontjából (origójából) az anyagi ponthoz húzott irányított 
szakaszt, r-t helyvektornak nevezzük. A helyvektor a mozgás során változik, azaz r  az idő 
függvénye, amit röviden így jelölünk: r (t).

Azt a görbét, amelyet az anyagi pont mozgása során leír, a mozgás pályájának nevezzük
n n

(AB). A pálya egészének vagy egy részének hossza az út s(=  CD). A pálya kezdő- és vég
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pontját összekötő irányított szakasz az elmoz

dulás (CD = r 2 - r ,  = Ar), vagyis a helyvek
tor megváltozása, miközben az anyagi pont 
C-ből D-be jutott. Az ábráról is leolvasható, 
hogy a megtett út hossza és az elmozdulás 
nagysága általában nem egyenlő, vagyis hogy 
s *  |Ar|.

A  pálya alakja általában függ a vonatkoz
tatási rendszertől. Például a leejtett test a 
tanteremhez viszonyítva függőleges egyenest, a 
mögötte mozgatott függőleges papírlaphoz, 
mint vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva 
pedig görbét ír le (2.2. ábra).

A test mozgásának leírása azt jelenti, 
hogy megadjuk a helyvektor nagyságát és irá
nyát minden időpillanatban, vagy ami ezzel 
egyenértékű, a helyvektor koordinátáinak 
x(f),y(t),z(t) értékét, minden pillanatban.

A mozgások kinematikai leírása során arra a kérdésre keresünk választ, hogyan mozog
nak a testek, hogyan függ a megtett út, elmozdulás, helyvektor az időtől. Eközben új fizikai 
fogalmakat is bevezetünk (sebesség, gyorsulás), hogy a mozgás részleteiről további informá
ciókat szerezzünk. Először a legegyszerűbb pályán, az egyenes vonalon történő mozgásokat 
vizsgáljuk.

2.1. ábra

a) b)

2.2. ábra
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3. § Egyenes vonalú mozgások

1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás

A szállítószalagon fekvő tégla, a mozgólépcsőn álló utas, az egyenes, nyílt pályán haladó 
vonat, a derült égen egyenes kondenzcsíkot húzó repülőgép a Földhöz képest -  szemmel lát
hatóan -  egyenes vonalú mozgást végez. H a valamilyen idő- és hosszúságmérő eszközzel 
megmérjük a fent említett testek által az egyenlő időközök alatt megtett utat, arra az ered
ményre jutunk, hogy mindegyik esetben a megtett út és a közben eltelt idő hányadosa az

As, As, As.
egyes mozgásokra jellemző állandó: — -

At At At
Akármilyen időtartam ot is választunk, a mozgás során megtett út és a közben eltelt idő

As s
egymással egyenesen arányos: As ~  A/, illetve s ~  t, vagy —  = -  = állandó.

At t
A z  ilyen típusú mozgásokat egyenletes mozgásoknak nevezzük. Az út és az idő hányado

saként kapott állandó annak a mértéke, hogy milyen gyorsan mozog a test. Ezért ezt az állan
dót új fogalomként vezetjük be, és a test sebességének nevezzük:

As—  = V illetve s— = V
Aí t

(3.1,2)

Ez utóbbiból

s = vt. (3.3)

[í = út, a spatium (latin szó) kezdőbetűjéből és hasonlóan t = idő (tempus), v = sebesség 
(velocitas).]

A sebesség származtatott fizikai mennyiség, és megmutatja az egységnyi idő alatt meg
tett utat; -  dimenziója a hosszúság dimenziójának (L) és az idő dimenziójának (T) a hánya
dosa, vagyis ITT; -  Sí-egysége a m éter per másodperc, jele: m/s. Meghatározása: 1 m/s an
nak az anyagi pontnak a sebessége, amely 1 s alatt 1 m utat tesz meg. Ajánlott prefixált SI- 
egysége: km/s. M egengedett prefixált Sí-egysége: cm/s. Törvényes, nem Sí-egysége a km/h.

Ha az egyenes vonalú egyenletes mozgás út-idő törvényét ábrázoljuk az (s, t) koordiná
ta-rendszerben, az origón átmenő, valamilyen (tg a  * 0 ) meredekségű egyenest kapunk, a 
(v, f) rendszerben pedig az időtengellyel párhuzamos egyenest (3. l/a , b. ábra).

A  mozgás geometriai ábrázolásából szemléletesen adódik a sebesség nagysága mint az 
egyenes meredeksége, valamint a megtett út számértéke mint a sebesség-idő grafikon alatti 
terület nagysága (a megfelelő mértékegységekben mérve).

Egyenes vonalú egyenletes mozgást végez például a ferdére állított, vízzel töltött üveg
csőben (Mikola-csőben) mozgó buborék, vagy az egyenletesen forgó motorral hajtott végte
lenített „függőleges szállítószalag” (vertikális kinematográf). A függőleges szállítószalag a 
mozgások vizsgálatában gyakran használható, ezért érdemes az eszköz felépítésével részle
tesebben is megismerkedni. Az eszköz lelke a két csapágyazott, függőleges hengerre felfe-
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3.1 ábra

szített papírszalag, amely motormeghajtással egyenletesen mozgatható (3.2. ábra). Mivel a 
szalag tetszőleges pontja (lásd a nyilat) az idővel egyenesen arányos utat tesz meg, s ~  t, 
ezért a mozgó szalagot időmérőként -  óraként -  használhatjuk. A  szalag előtt függőlegesen 
mozgó, lyukas testbe illeszkedő, szelepgumis injekciós fecskendőből színes folyadékot fecs
kendezünk a szállítószalagra. Ily módon a test saját maga rajzolja fel mozgásának kitérés-idő 
grafikonját. Ezt a kísérleti görbét kiértékelve meghatározhatjuk az ú t-idő összefüggést. 
A mozgást leíró függvényből pedig matematikai műveletek segítségével további, a mozgást 
jellemző mennyiségeket kaphatunk.

3.2. ábra
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2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

Lejtőn gördülő golyó, szabadon eső test, 
induló jármű a mozgás kezdetétől számítva
-  szemmel láthatóan -  egyre gyorsabban mozog. 
Ha az előző pontban ismertetett szállítószalag 
előtt, csigán átvetett fonal segítségével, „ellen
súllyal” felhúzzuk a fecskendővel ellátott testet, 
akkor az „időmérő” szalagra a test a 3.3. ábrán 
látható út-idő görbét rajzolja le. A  grafikon ki
értékeléséből kiderül, hogy a test által megtett 
út a mozgás kezdetétől számított idő négyzeté
vel arányos, vagyis

► s ~ t 2 , illetve s = k t2 , (3.4,5)
t

3.3. ábra ahol k  a mozgásra jellemző állandó.

További mérésekkel meggyőződhetünk arról, hogy a bevezető példákban említett ese
tekben is ilyen típusú -  a négyzetes úttörvény szerint lefolyó -  mozgásokról van szó.

Természetesen merül fel a kérdés, hogy mekkora az így mozgó test sebessége, illetve 
hogy mit értsünk a nem egyenletesen mozgó test sebességén?

Az egyenletesen mozgó test esetén definiált sebesség most nyilvánvalóan más és más ér
téket szolgáltat attól függően, hogy a v = s/t átlagsebességként bevezetett sebességet mekko
ra időtartam ra számítjuk; eszerint

-  s k t2 ,v = — = -----= k t , (3-6)
t t

vagyis v az idővel egyenesen arányos. [Az átlagértéket a fizikai mennyiség (pl. sebesség) jele 
fölé húzott vízszintes vonallal jelöljük.] Ez a sebesség azonban nem ad felvilágosítást a moz
gás részleteiről; arról, hogy adott helyen (időpillanatban) milyen gyorsan mozog a test. 
Ezért célszerű az átlagsebességet rövid útszakaszra, illetve rövid időtartam ra kiszámítani.

Számítsuk ki tehát az átlagsebesség értékét arra a As útra, amelyet a test At idő alatt tett 
meg. A (3.5) figyelembevételével

= a ,  = sQ + * )  -»(>) = * (. t » ) 1 - . = 2kl t  ̂
At At Aí

vagyis az átlagsebesség függ attól, hogy mennyi idő telt el a mozgás kezdetétől a sebesség- 
mérés kezdetéig (t), és mennyi ideig m értünk (At). A  (3.7)-ből látható, hogy v annál ponto
sabban jellemzi a t időhöz tartozó pillanatnyi sebesség-állapotot, minél kisebbre választjuk a 
At mérési időt.

A  most alkalmazott eljárást a konkrét mozgástól függetlenül definícióként használjuk. 
A  t időpillanatbeli v pillanatnyi sebességet a v átlagsebességek sorozatának határértékeként 
definiáljuk, amikor a At időtartam tart a nullához (A/ —>0).
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Matematikai formában a v pillanatnyi sebesség:

.. As di . v = hm—  = —  = s
*<-»o At d/

(3.8-10)

(Olvasd: v egyenlő limesz delta es per delta té, midőn delta té tart nullához. Az idő szerinti derivál
tat gyakran a függvény jele fölé helyezett ponttal jelöljük: j.)

A  négyzetes úttörvény szerint mozgó test pillanatnyi sebessége tehát

v = 2 k t,  (3.11)

ami kétszerese a (3.6) alatt definiált átlagsebességnek.
A  test pillanatnyi sebessége egyenletesen változik az időben. Felmerül a kérdés, milyen 

gyorsan változik a test sebessége, vagyis mekkora a gyorsulása. A gyorsulást a-val (acce- 
leratio = gyorsulás) jelöljük és definíció szerint a Av sebességváltozásnak és a közben eltelt 
A/ időnek a hányadosa:

_  _  Av _  v(< + A / ) - v ( f )  _  2k(t + At)- 

At At At

2kt
= 2k  = állandó . (3.12)

Az átlagos gyorsulás határértékét, vagyis a pillanatnyi gyorsulást az

Av dv a = hm —  = —  = v 
At át

(3.13-15)

összefüggés adja meg.

A  fenti típusú mozgások esetén a test átlaggyorsulása egyenlő a At —» 0-hoz tartozó a pil
lanatnyi gyorsulással, m ert nem függ az időtől: a = a = 2k, ahonnan k  = a¡2.

Ezek után a mozgást leíró egyenletek-

s = - t 2 v = at i a = állandó
2

(3.16-18)

Az ilyen típusú mozgást egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgásnak nevezzük. 
A  gyorsulás megmutatja az egységnyi idő alatti sebességváltozást; -  dimenziója a sebesség 
dimenziójának (ITT) és az idő dimenziójának (T) a hányadosa, vagyis L /T 2; -  Sí-egysége a 
méter per másodperc a négyzeten, jele: m/s2. Meghatározása: 1 m/s2 annak az anyagi pont
nak a gyorsulása, amelynek sebessége másodpercenként 1 m/s-mal változik (nő vagy 
csökken). Megengedett prefixált Sí-egysége: cm/s2. Megjegyezzük, hogy a (3.16,17) egyen
letek csak abban az esetben érvényesek, amikor a test kezdősebessége (v0 ) nullával egyenlő.

Hogyan módosulnak a (3.16,17) alatti kifejezések, amikor v0 * 0, vagyis amikor a testnek 
az időmérés kezdetén már volt kezdősebessége?
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Tegyük fel, hogy a test v0 sebességnél kezdett el gyorsulni, és t idő alatt s utat tett meg. 
Hogyan függ s a r-től (3.4. ábra)?

-so-
Ol-

----- í0------- vo

3.4. ábra

Induljon a test egyenletesen gyorsulva és így í0 idő alatt s 0 út megtétele után v0 = at0 se
bességre tesz szert, majd ugyanúgy gyorsulva t idő a la tti utat tesz meg. Eszerint a zs0 utat és 
a z í0 + í  utat is kezdősebesség nélkül tette meg, ezért

a)

3.5. ábra
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s o ~ 2 t(l e 's s * s ° ~~ 2 (3.19,20)

A két egyenlet különbsége

(3.21)

Mivel a feltétel szerint atn = vn, ezért

2s = v0í + — t v = v0 +at a = állandó (3.22-24)

Amikor a test v„ kezdősebességről nem gyorsul, hanem lassul, akkor a (3.22,23)-ban az 
útra és a sebességre vonatkozó formulákban a gyorsulást tartalmazó tag előjele negatív.

Azokat az egyenes vonalú mozgásokat, amelyeket a (3.22-24) összefüggések írnak le, 
egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásoknak nevezzük.

Ha a (3.16-18) alatti összefüggéseket az idő függvényében ábrázoljuk (3.5. ábra), akkor 
a 3.5/a. ábráról leolvasható az átlagsebesség értéke, ami nem más, mint a görbe P és Q pont
jához tartozó szelő iránytangense (tg  a '). A pillanatnyi sebesség értéke pedig egyenlő az ú t-  
idő grafikon t időpontbeli érintőjének iránytangensével (tg a). A 3.5/b. ábrán a sebesség
idő grafikon alatti terület számértéke a r idő alatt megtett úttal egyenlő, és hasonlóan a 3.5/c. 
ábrán a gyorsulás-idő görbe alatti területből a t idő alatt elért pillanatnyi sebességet kapjuk.

A3.6/a,b. ábra alapján pedig kiszámíthatjuk az egyenletesen gyorsuló, illetve az egyenle
tesen lassuló test adott t idő alatt megtett útját.

a) b)

3.6. ábra
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3. Szabadesés, nehézségi gyorsulás

A testek esésének jelenségét Galileo GALILEI (olasz fizikus, 
matematikus és csillagász, 1564-1642) tanulmányozta Megállapí
totta, hogy a vH =0 kezdősebességű, szabadon eső test is egyenlete
sen gyorsulva mozog. Erről kísérletileg például úgy győződhetünk 
meg, hogy az előző pontokban megismert függőleges szállítósza
laggal felvesszük a szabadon eső test út-idő grafikonját, és meg
győződünk arról, hogy a függvény képe parabola. Ugyancsak ezt 
igazolja az ejtőzsinóros kísérlet (3.7. ábra). Mintegy 2 m hosszú zsi
nór egyik végére, majd innen számítva 10,40,90,160 cm-re csavar
anyákat kötünk. A zsinórt függőlegesen tartva elengedjük úgy, 
hogy a legalsó csavar a földön legyen. Jól hallható, hogy az egymás 
utáni becsapódások egyenlő időközönként követik egymást, azaz 
hogy az 1 ,2 ,3 ,4  egységnyi idő alatt a testek 1,4,9,16 egységnyi utat 
tettek meg.

Kiszivattyúzott zárt üvegcsőben a fagolyó, a tollpihe és más tes
tek, az anyagi minőségtől függetlenül egyenlő idő alatt esnek le. Ez, 
és az ehhez hasonló kísérletek eredménye alapján megállapíthat
juk, hogy minden szabadon eső (mozgásában nem akadályozott) 

test gyorsulása egyenlő. Ezt a kitüntetett gyorsulást nehézségi gyorsulásnak nevezzük és g- 
vel jelöljük. A  nehézségi gyorsulás értéke Magyarországon g ~ 9,81 m /s2. Az Északi-sarkon 
gwo = 9,83 m /s2, az egyenlítőn g()„ = 9,78 m /s2, a 45°-os szélességi körön cs tengerszinten az 
ún. normál nehézségi gyorsulás g45„ = 9,806 65 m /s2.

Ezek után a szabadon eső test utjat, sebességét az alábbi képletekkel adhatjuk meg:

1 160 cm

1 90 cm

1 40 cm

1
1 10 cm

/ / / / / / / * ' / / / / / / / /

3.7. ábra

* r 2, l '  =  g t, S = ~ - >  V =  y ¡2 ~gS, 
2  g

ha v„ =0. (3.26-29)

A fúggőlegesen lefelé, illetve felfelé hajított test altal megtett út és sebesség pedig

ü 2
és v = v„ ± g t , (3.30,31)

ahol a pozitív előjel lefelé, a negatív felfelé hajítás esetén érvényes
A nehézségi gyorsulást legegyszerűbben úgy határozhatjuk meg, hogy megmérjük a sza

badon eső test útját és esési idejét.
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4. § Harmonikus rezgőmozgás. Párhuzamos rezgések összetétele

1. Harmonikus rezgőmozgás

A rugóra akasztott testet függőle
ges irányban térítsük ki nyugalmi hely
zetéből és hagyjuk magára. A  test re
zeg, két szélső helyzet között periodi
kusan ismétlődő mozgást végez. Ha a 
függőleges szállítószalagra lerajzoltat
juk a test kitérés-idő görbéjét, a grafi
kon harmonikus függvény képe lesz 
(4.1. ábra). Az egy teljes rezgés megté
teléhez szükséges T  időt rezgésidőnek 
vagy periódusidőnek, a m axim álist ki
térést pedig amplitúdónak nevezzük.

Ha az időt attól a pillanattól kezd
jük számítani, amikor a test nyugalmi 
helyzetből a választott pozitív irányban 
halad át, vagyis t = 0-nál x  = 0, majd po
zitív, akkor a pillanatnyi kitérést az

. . 271 x  = A  sin —  t 
T

(4.1)

összefüggés írja le. Az ilyen mozgást harmonikus rezgőmozgásnak nevezzük.
Ha a t = 0 időpillanatban a rezgőmozgást végző anyagi pont kitérése nem nulla, akkor a 

kitérés:

y4sin 271-t+<p (4.2)

ahol <p a kezdőfázis (fázisállandó), 2n/T-t pedig körfrekvenciának nevezzük, jele: co. Ez utób
bi Sí-egysége a radián per másodperc, jele: rad/s, kifejezése: 1 rad/s =  l/s.

A harmonikus rezgés leírásánál a T  rezgésidő helyett gyakran a frekvencia (rezgésszám) 
szerepel. Megállapodás szerint a frekvencia (jele:/vagy v) a rezgések számának (N) és az 
eltelt időnek (f) a hányadosa. Mivel N =  1 rezgéshez t - T  rezgésidő tartozik, ezért a frek
vencia:

r _  N _ 1 _ co 
~ t ~ T ~  2n

(4.3-5)
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A (4.3-5) alatti frekvencia megmutatja az egységnyi idő alatti rezgések számát; -  Sí-egysége 
a hertz [here], jele: Hz, kifejezése: 1 Hz = l/s. A  frekvencia egységét Heinrich HERTZ 
(1857-1894) német fizikusról nevezték el.

Mekkora a rezgő test sebessége? A pilla
natnyi sebesség (3.8) alatti definíciója alapján

v = = ^[/lsin((U/ +<p)j =

= Awcos(a>t+ (p). (4-6)

A gyorsulás (3.14) alatti definíciója alap
ján

a = ^  = •^■[y4wcos(<uí +<p)] =

= -A w 2 sin (cot + tp) = - íi)2x. (4.7,8)

A harmonikus rezgőmozgást végző test 
gyorsulása egyenesen arányos a kitéréssel és 
azzal ellentétes irányú.

Eredményünk szerint mind a sebesség, 
mind a gyorsulás periodikus függvénye az 
időnek. A sebesség maximuma, vagyis a

•W = Aíú (4-9)

a sebességamplitúdó, a gyorsulás maximuma, 
a gyorsulásamplitúdó pedig

= Aco2 . (4.10)

A kitérés, a sebesség és a gyorsulás időbeli 
változását a 4.2. ábra mutatja.

O

-Aw2

4.2. ábra
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2. Egyirányú, azonos frekvenciájú harmonikus 
rezgések összetétele

Arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen 
eredő mozgást eredményez két azonos frekven
ciájú párhuzamos rezgés összetétele (szuperpozí
ciója).

A kísérlet összeállítása a 4.3. ábrán látható.
Két egyforma rugón függő, ugyanolyan test, külön- 
külön egyenlő frekvenciával rezeg. Együttes moz
gásuk eredményét a hozzájuk mozgócsigával csat
lakozó kis test írja le a függőleges szállítószalagra.

Tekintsünk két azonos frekvenciájú, különbö
ző amplitúdójú és eltérő kezdőfázisú rezgést, ame
lyeknek kitérése:

Xj = A, sin(ú)t + (pj), x 2 = A.l sin í̂wr + <p2 ; .

Az eredő mozgás kitérését x, és x 2 összege adja:

x  = x t + x 2 = A l sin(a>í + <p, ) + A 2 sin(<üí + <p2 ) . (4.13)

Fejtsük ki a szögfüggvényeket és csoportosítsuk a tagokat sin cot és cos a>t szerint:

x  = ( A t cos<pl + A 2 cos<p2 )s in cot + ( A l sin<p, + A 2 sin<p2 )cos<üí. (4.14) 

Vezessük be a következő helyettesítéseket:

A  cos ő = A^ cos cpt + A 2 cos <p2, A s m 8  = A^ sin<p, + A 2 sin<p2 . (4.15,16) 

Ezekkel a rezgések összege

x  = A  sin cüt cos 8 + A  cos (út sin S , (4-17)

illetve

x=  y4sin(<üf + ő) (4-18)

alakban adható meg.
A két párhuzamos rezgés eredője tehát olyan harmonikus rezgés, amelynek frekvenciája 

(és körfrekvenciája) megegyezik az összetevő rezgésekével. Amplitúdója a (4.15,16) egyen
letek négyzetre emelése és összeadása után:

A  = ^ A *  + A \ + 2 A xA 2 cos (<p2 -<pl ) . (4,19)
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Az eredő rezgés kezdőfázisának tangense a (4.15,16) egyenletek hányadosa:

,g ^ =  ■4, sin<’, í A i É f j - , (4 20)
A t cos <p, + /12 cos (j)2

Kísérleti összeállításunkkal könnyen bemutatható az eredő rezgés frekvenciájának 
egyezése az összetevő frekvenciákéval, ha mindhárom rezgést kúlön-külön vesszük fel a 
mozgó szállítószalagon.

Hasonlóan demonstrálható az eredő amplitúdó a következő speciális esetekben:
a) Amikor <p, = (p2, azaz a rezgések azonos fázisúak, akkor a (4.19)-ből

A  = A ,+ A 2 , (4.21)

vagyis az eredő rezgés amplitúdója egyenlő az összetevő rezgések amplitúdóinak összegé
vel.

b) Ha | (p2 -  (pt \ = n, vagyis a rezgések ellentett fázisúak, akkor ugyancsak a (4.19)-ből kö
vetkezően

A  = \ A , - A 21, (4.22)

azaz az eredő amplitúdó a két összetevő rezgés amplitúdójának különbségével egyenlő.
c) Abban a speciális esetben, amikor a b) feltétel mellett A ] = A 2 is fennáll, A  = 0. Eb

ben az esetben a két rezgés kioltja egymást.

3. Nem azonos frekvenciájú párhuzamos rezgések összetétele; lebegés

a) Ha az előző pontban leírt kísérleti összeállítást úgy módosítjuk, hogy az egyik nagy 
testre még egy ugyanolyan anyagú, de kisebb méretű testet teszünk, akkor a két frekvencia 
kissé eltér egymástól, tehát az alábbi feltétel teljesül:

<u, * (ú2, de |<w, -  <u21« föi, co2 . (4-23)

Legyen továbbá A t = A 2. Ebben az esetben a két rezgést leíró függvény:

x, = A  sin f, x 2 = A  sin co21. (4.24,25)

Az eredő mozgás függvénye:

x  = x t + x2 -  A  sin íu, t + A  sin <a21 = v4(sin &>, t + sin a>21) . (4-26)

Alkalmazzuk a sin a  + sin p  = 2 cos sin ° +̂  szögösszegzési tételt! A  (4.26) alatti ki

fejezésből a következő képletet kapjuk:
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.  „ a>, -<ü, . ta. + ta ,
x = 2y4cos—?------— i s i n —-------— t .  (4.27) 

2-----------------------2

Az eredő mozgás tehát olyan rezgés, amelynek körfrekvenciája az összetevők körfrek
venciájának számtani közepe, az

A * ( t ) - 2 A c o s CÜ] 2 6)2 1 (4.28)

amplitúdója pedig periodikusan változik. Ennek a rezgésnek a képe a vázolt kísérletben is 
látható (4.4. ábra). Az amplitúdónak ezt a periodikus változását lebegésnek nevezzük. A  je
lenség könnyen demonstrálható oszcilloszkóppal.

Amikor a két összetevő rezgés amplitúdója nem egyenlő, akkor a rezgés a 4.5. ábra sze
rint alakul. A lebegésnek ezt a változatát amplitúdómodulációnak hívjuk.

4.5. ábra

b) Amikor olyan rezgéseket adunk össze, amelyek frekvenciáinak hányadosa racionális 
szám, az eredő mozgás periodikus függvénnyel adható meg. Oszcilloszkópos kísérletben ez 
könnyen bemutatható.

c) Ha a frekvenciák hányadosa nem racionális szám, akkor az eredő mozgás nem írható 
le periodikus függvénnyel.
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5. § A sebesség és a gyorsulás általános fogalma

Az egyenes vonalú mozgások leírásakor a sebesség nagy
ságának ismerete elégséges volt a mozgás „gyorsaságának” 
jellemzésére. Az elmozdulás iránya a pálya egyenesébe esik, 
s ha megállapodunk az irány előjelében, a test mozgásállapo
tát egyértelműen leírhatjuk.

Amikor a test görbe vonalú pályán mozog, mozgásiránya 
pillanatonként változik. Emiatt az egyenes vonalú mozgásra 
bevezetett sebességfogalom általánosításra szorul; ugyanis a 
sebesség nagyságán kívül meg kell adnunk a sebesség irányát is.

A 2. §-ban bevezettük a helyzetvektor fogalmát. A test At 
idő alatti elmozdulása egyenlő ennek a vektornak a megvál
tozásával (5.1. ábra):

A r = r ( í  + A / ) - r ( f ) .  (5.1)

Vezessük be az átlagsebesség-vektort mint az elmozdulás és a közben eltelt idő hányadosát,

Az átlagsebesség nagysága és iránya is függ a mérés időtartamától: nagysága egyenesen 
arányos a görbe két pontját összekötő elmozdulás (húr) hosszával, iránya pedig megegyezik 
az elmozduláséval.

Amint a mérés időtartam át csökkentjük, a húr hossza egyre kevésbé különbözik a hozzá 
tartozó görbe hosszától, és az átlagsebesség-vektor iránya egyre jobban megközelíti a görbe 
adott P pontjában húzott érintő irányát (5.1. ábra).

Ezek alapján a t időpillanathoz tartozó (P pontbeli) pillanatnyi sebességet úgy definiál
juk, mint az (5.2) alatti átlagsebességek sorozatának határértékét, amikor a At mérési idő
tartam nullához tart.

1. A sebesség mint vektor

O

5.1. ábra

Képlettel:

.. Ar dr v = lim —  = — = r
A,~*° Al d/

(5.3-5)

A sebesség a helyzetvektor idő szerinti deriváltja, amit matematikai alakban az (5.3-5) alatti 
kifejezések jelölnek. A fentebb mondottakból következik, hogy a sebesség nagysága
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|v| =
dr
ó i

(SA-9)

vagyis számértéke egyenlő az egységnyi idő alatt megtett úttal, iránya pedig a pálya érintőjének 
egyenesébe esik.

2. A gyorsulásvektor

A sebességváltozás gyorsaságát a gyorsulás fogal
mával adjuk meg. E  célból vegyünk fel egy pontban 
két, időben közeli sebességet (5.2. ábra).

A sebesség At idő alatti megváltozása

Av = v(f + A /)-v (f), 

az átlaggyorsulás pedig

_  Av a -  — . 
At

(5.10)

(5.11)

v(í+Aí)

5.2. ábra
Az átlaggyorsulás nagysága és iránya is függ a mérés At időtartamától. Látható, hogy 

mozgás közben általában változik a sebesség nagysága és iránya is. Az ábrán feltüntettük a 
sebesség irányváltozásából, valamint nagyságának megváltozásából származó Av, és Av2 
sebességváltozásokat.

Ezek után a pillanatnyi gyorsulást úgy definiáljuk (értelmezzük), mint az átlaggyorsulá
sok sorozatának határértékét, midőn a mérés időtartama nullához tart.

Matematikai alakban:

Av dva = hm —  = —  = v = r 
A,-*° A/ d/

(5.12-15)

A gyorsulás a sebesség idő szerinti deriváltja, illetve a helyvektor idő szerinti második deriváltja.

Vegyük észre, hogy a sebesség irányváltozása miatti gyor
sulás merőleges a sebességre (Av, a A /^ 0 h a tá re se tb e n  me
rőleges lesz a t időhöz tartozó sebességre), a sebesség nagysá
gának megváltozásából származó gyorsulás pedig érintőirányú 
(5.3. ábra). Az ábráról leolvasható, hogy az eredő gyorsulás 
iránya a mozgás pályájának homorú oldala felé mutat. Az at 
érintőirányú gyorsulást tangenciális gyorsulásnak, az erre (illet
ve a sebességre) merőleges a„ gyorsulást pedig normális gyor
sulásnak nevezzük.
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6. § Görbe vonalú mozgások

1. Vízszintes hajítás

a a
6.1. ábra

A 6.1. ábrán látható szerkezettel (Lőwy- 
féle ejtőgép) egyidejűleg két golyót indítunk. 
Az egyik golyó kezdősebesség nélkül függő
legesen, szabadon esik, a másik v0 vízszintes 
irányú kezdősebességgel görbe vonalú pá
lyán mozog. Azt tapasztaljuk, hogy a két 
golyó egyszerre ér földet, attól függetlenül, 
hogy milyen magasról indítottuk őket. Meg
állapíthatjuk, hogy az elhajított test ugyan
úgy szabadon esik lefelé, mint a függőleges 
mentén mozgó, miközben vízszintes irány
ban vu állandó sebességgel távolodik a kilö
vés helyétől. Azt mondjuk, hogy a két moz
gás független egymástól, egyik sem „zavarja” 
a másikat (mozgások függetlenségének elve).

A 6.2. ábrán látható kilövő szerkezettel 
vízszintesen elhajítunk egy testet, amely a 
hozzá csatlakozó gumifecskendő működte
tése közben a mögötte levő táblára lerajzol
ja saját mozgáspályáját. Illesszünk a görbé
hez derékszögű (x,y) koordináta-rendszert!

, a)

r V -------
M M  kK

- h —
mVYVVl

( L )

1 1

k

í e)

] c) 

b)

a) kilövőrugó
b) test
c) vezetősín

d) kioldó szerkezet
e) csuklós rögzítő
f) folyadékos gumicső

a) b)

6.2. ábra
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Az elhajított test elmozdulásának x, illetve y  irányú skalárkomponenseire a következő 
összefüggéseket kapjuk:

x = v 0t, y =^ f2- (6 1 >2)

A megfelelő sebességkomponensekre

v * = vo> v,=&,  ( 6 -3 >4 )

a gyorsuláskomponensekre pedig

ö * = 0. a y = g  (6.5,6)

adódik.
Ha a (6.1) egyenletből kifejezzük az időt és a (6.2)-be helyettesítjük, megkapjuk a test* 

és y  helykoordinátái közötti összefüggést, az ún. pályaegyenletet:

y  = ■ (6.7)
2v0

Látható, hogy a mozgó test pályája parabola. A  mozgások függetlensége elvének fel- 
használásával a görbe vonalú mozgást két egyenes vonalú mozgásra vezettük vissza.

2. Ferde hajítás

A 6.2. ábrán bem utatott szerkezettel lőjük ki a testet v0 kezdősebességgel felfelé, a víz
szinteshez mért a  szögben, miközben a fecskendőből a szelepgumin át kiáramló színes fo
lyadék az álló háttérre „lerajzolja” a mozgás pályáját (6.3. ábra).

A pályagörbéhez illesztett derékszögű koordináta-rendszerben az x, illetve y  irányú el
mozdulások skalárkomponenseit a következő egyenletek írják le:

x  = v0 cosa t, y  = v0 sina • (6.8,9)
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A megfelelő irányú sebességkomponensek:

v, = Vq cosa, Vy = v0 s i n a - g f , 

a gyorsuláskomponensek pedig

a y = ~ g -

(6.10,11)

(6.12,13)

Ebben a leírásban a ferde hajítást két egymásra merőleges, egyenes vonalú mozgásra 
bontottuk fel, nevezetesen a vízszintes irányú egyenletes és a függőleges irányú egyenlete
sen változó mozgásra.

H a a (6.8) egyenletből kifejezzük az időt és behelyettesítjük a (6.9)-be, megkapjuk a hají
tás pályaegyenletét:

A pályagörbe parabola. Ha a közegellenállás hatását is figyelembe vesszük, az úgyneve
zett ballisztikus görbét kapjuk, amelynek a jobb oldali, „leszálló” ága meredekebb, mint a pa
raboláé.

3. Körmozgás

a) Egyenletes körmozgás

A 6.4. ábrán M motorral meghajtott, tengelyezett karhoz rögzített, csapos üveg látható, 
amely színes folyadékot tartalmaz. Ha a csepegést megfelelően állítjuk be, az álló korongon 
egyenlő ívenként -  és egyben egyenlő középponti szögenként -  követik egymást a színes fo- 
lyadékcseppek, miközben az üveg egyenletesen forog.

y  = x t g a - (6-14)

a)

6.4. ábra

b)
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A mozgás nyomképéből leolvasható, hogy egyenlő időtartamok alatt a körmozgást vég
ző test egyenlő íveket és középponti szögeket fut be, bármekkorák is az időtartamok:

—  = állandó = v , 
At

—  = állandó = co .
Al

(6.15)

(6.16)

A két összefüggéssel definiáljuk a v-vel jelölt kerületi sebességet, illetve az co szögsebessé
get. Mivel a mérés időtartama tetszőleges lehet, választhatjuk a T  teljes periódusidőt, amely
hez 2 m  hosszúságú körív és 2n  nagyságú középponti szög tartozik. Ezért

2 m

valamint

2n■ = (ú

(6.17)

(6.18)

A szögsebesség Sí-egysége a radián per másodperc, jele: rad/s, kifejezése: 1 rad/s =  l/s. 
E  két utóbbi egyenletből a kerületi sebesség és a szögsebesség kapcsolatára a

v= rco (6.19)

összefüggést kapjuk.
Az egyenletes körmozgás jellemzésére bevezették a fordulatszám fogalmát is, jele n. For

dulatszámon értjük a fordulatok N számának és az eltelt t időnek a hányadosát: n = N/f. Mi
vel N = 1 fordulathoz t = T  periódusidő tartozik, ezért a fordulatszám:

= N _  
n t T

(6.20)

Sí-egysége: l/s.
A  fordulatszám felhasználásával a periódusidőt tartalmazó fenti összefüggé

sek könnyen átírhatók.
A körmozgás teljes kinematikai leírásához meg kell határoznunk a test gyor

sulását is. Bár a test sebességének nagysága állandó, iránya pillanatonként válto
zik, tehát a test gyorsul. A 6.5. ábrán egy pontból mértünk fel két, időben közeli 
sebességet. A sebesség megváltozásának nagysága (a húr hossza):

|Av| = v -A(p, (6.21) 6.5. ábra
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vagyis közelítőleg egyenlő a v sugárral rajzolt ív hosszával. Határesetben, amikor a mérés
|A v |

időtartama At —> 0, az átlaggyorsulás a = -— - —> a-hoz, vagyis tart a pillanatnyi gyorsuláshoz:
At

v-A m v 2
-----—  =  v c ú  =  —  =  rco

At r
(6.22-25)

A gyorsulás iránya merőleges a sebességre és a kör középpontja felé mutat, ezért centri- 
petális gyorsulásnak nevezzük:

ö cp = - rco ■ VCÚ (6.26-28)

b) Egyenletesen változó körmozgás

Ha a 6.4. ábrán látható csapos üveget motor helyett csigán 
átvetett, fonálon függő és lefelé gyorsuló test forgatja, akkor az 
üvegből egyenlő időközönként lehulló cseppek a 6.6. ábrán lát
ható nyomképet adják. A  pontsorozat kiértékelése alapján ki
derül, hogy a test által befutott ívek és középponti szögek az el
telt idő négyzetével arányosak, vagyis

s ~  t 2 és ( p ~ t2 , (6.29,30)

illetve más alakban

6.6. ábra s = k t2 és (p -  K t2, (6.31,32)

ahol k, illetve K  állandó. A (6.31) egyenlettel az egyenes vonalú egyenletesen változó moz
gás tárgyalásakor már találkoztunk. Teljesen hasonló gondolatmenettel a következő össze
függéseket kapjuk erre az esetre is:

s = ^ - t 2 , v = a tt, ű, = állandó, (6.33-35)

ahol s a t  idő alatt befutott ív hossza, v a körmozgást végző test pillanatnyi kerületi sebessé
ge, ű, pedig a test érintőleges (tangenciális, kerületi) gyorsulása (a sebesség nagyságának 
változása miatti gyorsulás). Hasonlóan a (6.32) képletből

q> = ^ t 2, a> = pt, p  = állandó, (6.36-38)

ahol <p a szögelfordulás, a> a pillanatnyi szögsebesség, P pedig a
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P = —  = — = állandó (6.39,40)
At t

egyenlettel bevezetett szöggyorsulás. A  szöggyorsulás Sí-egysége a radián per másodperc a 
négyzeten, jele: rad/s2, kifejezése: 1 rad/s2 = l/s2.

Figyelembe véve a körív és a középponti szög közötti kapcsolatot, azaz hogy

s = r(p, (6.41)

a kerületi gyorsulás és a szöggyorsulás közötti összefüggés:

ö, = rfi, (6.42)

ahol r a körpálya sugara.
Ha a kezdeti sebesség v0 * 0 é s  vele együtt a kezdeti szögsebesség <un * 0, akkor a (6.33- 

38) egyenletek a következőképpen módosulnak:

(6.43-45)

(6.46-48)

Ha a test lassul (v < v0, a> < <u0), akkor a (6.43,44)-ben és a (6.46,47)-ben a tangenciális 
gyorsulást és a szöggyorsulást tartalmazó tagok negatív előjelűek.

7. § Merőleges rezgések összetétele

1. Kapcsolat a körmozgás és a rezgőmozgás között

A 7.1. ábrán látható összeállításban az egyik test egyenletes körmozgást, a másik harmo
nikus rezgőmozgást végez ugyanabban a függőleges síkban.

Ha a körmozgást végző test periódusideje megegyezik a rezgő test rezgésidejével és a 
kör sugara egyenlő a rezgés amplitúdójával, akkor a két mozgó test ernyőre kivetített képe 
minden időpillanatban egybeesik.

Ebből azt a tapasztalatot szűrhetjük le, hogy az egyenletes körmozgást végző testnek a 
kör átmérőjére eső vetületi mozgása harmonikus rezgőmozgás (7.2. ábra).

Az ábra jelöléseivel a körmozgást végző test vetületének kitérése:

2s = vDt + —  t , v = vo +a xt> ű t = állandó

P 2<P = (Űtít + - t  , Cú = Cú0 +Pt, P = állandó

x  = rsiricp. (7.1)
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s / y /

— - f -

Figyelembe véve, hogy az egyenletes körmozgás miatt (p = at, valamint hogy a vetület 
maximális értéke A  = r, a (7.1) az alábbi alakot ölti:

x = A  sin tot (7.2)

ahol cű a körmozgás szögsebessége, illetve a rezgőmozgás k ö r f r e k v e n c i á j a .  (Harmonikus rez
gőmozgás esetén ugyanis a „szögsebesség” elnevezésnek nincs értelme.)

A körmozgás vkör = rco kerületi sebességéből könnyen származtatható a rezgőmozgás se
bessége. A 7.3. ábra jelöléseivel, valamint figyelembe véve, hogy q> = oyt és r= A,

v = Aco cos tat (7.3)

ahoMcú a maximális sebesség ( s e b e s s é g a m p l i t ú d ó ) .

7.3. ábra 7.4. ábra
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Hasonlóan, a rezgőmozgás gyorsulása (7.4. ábra):

a  = -A co 2 s incot

ahol Aco2 a maximális gyorsulás (gyorsulásamplitúdó), a (7.2) alapján pedig

a  =  - cű x

(7.4)

(7.5)

adódik. (A negatív előjel azt jelzi, hogy a gyorsulás ellentétes irányú a kitéréssel.)
A rezgőmozgás x  kitérésének, v sebességének és a  gyorsulásának t  időbeli változását a 

4.2. ábra mutatja.

2. Merőleges rezgések összetétele

a) Természetesnek tűnik a kérdés, általában milyen mozgás jön létre akkor, ha két egy
másra merőleges, egyenlő körfrekvenciájú rezgést „adunk össze”?

A két egymásra merőleges rezgést leíró függvény:

x  = A x sin(<wf + <5), 

y  = A 2 sin íot.

(7.6)

(7.7)

(A , , A 2 a két rezgés amplitúdója, co a körfrekvencia, S a két rezgés fáziskülönbsége.) Fejt
sük ki a (7.6)-ot a szögösszegezési tétel szerint:

x  = A, sin cot cos 8 + A, cos cot sin <5 . (7.8)

A (7.7)-ből fejezzük ki sin cot-t és helyettesítsük (7.8)-ba, valamint cos cot helyébe írjunk 
V l- s in 2 cot-1. Rendezés, négyzetre emelés és összevonás után a következő összefüggést 
kapjuk:

— + ------ cos S = sin2 S . (7.9)
A 2 A 2 A A

Ez a másodrendű kifejezés általában ellipszis 
egyenlete, amelynek az alakját a 7.5. ábra mutatja.

Ha S = 0 vagy n, akkor lineárisan poláros rezgés 
keletkezik. H a S = ti/2 vagy 3n/2 mellett >1, = A 2 is 
teljesül, akkor körben poláros rezgés jön létre.

b) Ha az összetevő rezgések körfrekvenciája 
nem egyenlő, akkor az eredő rezgés bonyolult alak
zatokat eredményez. A  7.6/a,b. ábrán az 1:2 és a 2:3 
frekvenciaarány esetén létrejövő egy-egy lehetsé
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ges görbét tüntettünk föl. Ezeket Jules LISSAJOUS [liszazsu] (francia fizikus, 1822-1880) 
tiszteletére Lissajous-görbéknek nevezzük (7.6. ábra).

7.6. ábra

I. A) 2. AZ ANYAGI PONT DINAMIKÁJA

8. § Newton-törvények

1. A tehetetlenség törvénye

a) Newton /. törvénye

A vízszintes asztallapon ellökött és magára hagyott test hamarosan megáll. A légpárnás 
sínen mozgó kocsi azonban gyakorlatilag egyenletes sebességgel halad a sínen. Ha a kocsit 
és a sín végét is rugós ütközőkkel látjuk el, akkor a kocsi a sín végére érve rugalmasan ütkö
zik, és visszapattanva gyakorlatilag változatlan sebességgel folytatja útját. Mozgása nem vál
tozik, jól beállított sín esetén percekig is eltarthat.

A  testek mozgását (mozgásállapotát) kinematikailag a sebesség nagysága és iránya jel
lemzi. A kísérleti tapasztalatok arra utalnak, hogy a nyugvó testek mozgásba hozásához, ill. 
a mozgó testek mozgásállapotának megváltoztatásához más testekkel való kölcsönhatás 
szükséges. Kölcsönhatás nélkül a testek tehetetlenül folytatják mozgásukat. Laboratóriumi 
körülmények között a testek sohasem kerülnek tökéletesen kölcsönhatásmentes helyzetbe, 
így a kísérleti tapasztalatokból csak extrapolálhatunk a kölcsönhatásmentes állapotra. Ezt 
az extrapolációt GALILEI nyomán Isaac NEWTON [nyutn] (angol fizikus, 1642-1727) tette 
meg, kimondva a tehetetlenség törvényét, a róla elnevezett I. törvényt:

Minden test mindaddig megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgá
sát, amíg más testekkel való kölcsönhatás annak megváltoztatására nem kényszeríti.

b) Az inerciarendszer fogalma
A  tehetetlenség törvénye a minden más testtől távoli objektumok mozgására vonatko

zik. Jelentősége nem annyira a mozgásról tett megállapítás, hanem az, hogy segítségével de
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finiálható az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye a következőképpen is megfogal
mazható:

Mindig található olyan koordináta-rendszer, amelyben a minden más testtől távol elhelyezke
dő testek nyugalomban vannak, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek.

Az ilyen koordináta-rendszert inerciarendszernek nevezzük. A definícióból azonnal kö
vetkezik, hogy végtelen sok inerciarendszer létezik, ha ugyanis már találtunk egy inercia
rendszert, akkor minden hozzá képest egyenletesen mozgó koordináta-rendszer is az. A to
vábbiakban a mechanika törvényeit, hacsak külön meg nem szabjuk a koordináta-rendszert, 
mindig inerciarendszerben fogalmazzuk meg.

Inerciarendszert elvileg a világűrben minden más testtől nagy távolságban elhelyezkedő 
testek segítségével jelölhetünk ki. Gyakorlati szempontból az állócsillagokhoz, tehát például a 
Naphoz rögzített koordináta-rendszer inerciarendszemek tekinthető, s e könyv keretei között 
ez számunkra megfelelő koordináta-rendszer lesz. Az esetek többségében azonban a Föld
höz rögzített ún. laboratóriumi koordináta-rendszert is közelítőleg elfogadhatjuk inercia
rendszerként. (Ez a koordináta-rendszer a Föld pálya menti mozgása és elsősorban tengely 
körüli forgása miatt természetesen nem inerciarendszer, az eltérés azonban a hétköznapi je
lenségek tárgyalása során csak kis hibát okoz. A kérdés vizsgálatára a későbbiekben még 
visszatérünk.)

2. Newton II. törvénye

a) A mechanikai kölcsönhatás mértéke; az erő

A tehetetlenség törvénye szerint a testek mozgásállapotát csak más testekkel való köl
csönhatás változtathatja meg. A következőkben ennek a kölcsönhatásnak a mennyiségi jel
lemzésével, az erő fogalmának bevezetésével foglalkozunk.

Ehhez először olyan mérőeszközre van szükségünk, amely a mérendő hatásra jól repro
dukálódó változással reagál. Megfelelő mérőeszköz lehet pl. egy csavarrugó. Rögzítsünk a 
légpárnás sínen elhelyezett kiskocsik egyikére laza csavarrugót, majd ütköztessük a kocsi
kat. A rugó a kölcsönhatás során összenyomódik, majd visszanyeri eredeti alakját.

A  kocsik kölcsönhatásának mértéke, erőssége a rugó összenyomódásával jellemezhető. 
A kölcsönhatás mennyiségi leírására vezetjük be az erő fogalmát a rugó alakváltozására ala
pozott mérési utasítással. Alapfeltevésként azzal élünk, hogy a rugó által kifejtett erő adott 
megnyúlás mellett az egyéb körülményektől függetlenül ugyanakkora. így az erőmérő készí
tésekor kényelmesen, statikus körülmények között is létrehozhatjuk a rugó megnyúlását, s 
nem kell ragaszkodnunk a kölcsönhatás eredeti körülményeihez, amikor mozgásállapot
változás jön létre.

b) Erő mérő (dinamométer) készítése

Függesszünk fel csavarrugót, és tegyünk mögéje milliméter beosztású skálát (8.1. ábra). 
Az erőskála kezdőpontját a rugó nyújtatlan hossza jelöli ki. Az egységnyi erő kiválasztása 
kissé nehezebb. Legegyszerűbb az lenne, ha az egységnyi erőt a rugó adott megnyúlásával
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értelmeznénk. Célszerűbb azonban, ha az egységnyi nagyságú erőt könnyebben 
reprodukálható és sokszorozható erőfajtához kötjük.

A tapasztalat szerint a nyugvó testek a Föld vonzóereje következtében adott 
földrajzi helyen jól meghatározott erővel nyomják a vízszintes alátámasztást, ill. 
húzzák a felfüggesztést. Ezt az erőt nevezzük a test súlyának. A Föld adott helyén 
nyugvó testek súlya nagy pontossággal állandó. Az erő mértékegységét pl. önké
nyesen választott testnek a mérőeszközül választott rugóra gyakorolt húzóerejé
vel, súlyával definiálhatjuk.

Az erőm érő skálájának meghatározásához újabb, tapasztalatból leszűrt és el
fogadott tények szükségesek. Az egységnyi súlyúnak választott testet az erőmérő
re akasztva kijelölhetjük a skála egységpontját. Kétszeres, háromszoros stb. erőt 

8.1. ábra úgy hozhatunk létre, hogy az erőmérőre két, három stb. egységnyi súlyú testet 
akasztunk. Ezzel feltételezzük, hogy az erőhatások egymástól függetlenül, addi

tív (összeadódó) módon fejtik ki hatásukat. Az osztásrészek közötti tört skálarészek kijelö
lését csak újabb feltevések bevezetésével tehetjük meg. Kézenfekvő, hogy az erő egységét 
meghatározó homogén anyagú test darabolásával súlya is térfogatának arányában darabo- 
lódik. Ezt felhasználva az egységnyi erő tetszőleges tört része előállítható.

c) A  dinamika alaptörvénye

Az erőmérő birtokában végezzünk mérést az erő és a gyorsulás kapcsolatának meghatá
rozására. Könnyen mozgó kiskocsit erőmérő közbeiktatásával a 8.2. ábrán látható módon 
gyorsítsunk különböző mértékben. Mérjük az erőt és a gyorsulást, majd ábrázoljuk grafiko
non a m ért értékpárokat.

A  8.3. ábra gyorsulás-erő mérés eredményét mutatja. Látható, hogy a két mennyiség kö
zött lineáris kapcsolat van. Az adatokra illeszkedő egyenes azonban gyakran nem az origó
ból indul. Ennek az az oka, hogy a kiskocsira nem pusztán a fonal húzóereje hat, hanem a 
kerekeknél fellép a mozgás irányával ellentétes súrlódási erő is. Ennek az erőnek a nagysá
gát m utatja a mérési pontokra illeszkedő egyenes zérus gyorsuláshoz tartozó tengelymet
szete.

8.2. ábra 8.3. ábra
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A mérést különböző nagyságú kocsikkal elvégezve megállapítható, hogy az erő és a gyorsulás 
közötti

F ~ a  (8.1)

arányosság mindig fennáll, az arányossági együttható azonban különböző testek esetén más és 
más. A kísérletben a kocsit húzó fonal iránya egybeesik a gyorsulással. Természetesnek 
vesszük azt is, hogy a fonal térbeli helyzete egyben a fonalerő irányát is kijelöli. Minthogy a 
gyorsulás vektormennyiség, az eddigiek azt sugallják, hogy az erő is az. Ez valóban igaz, az 
erők nagysággal és iránnyal jellemezhető mennyiségek, amelyek összege a paralelogramma
szabállyal képezhető. Ez éppen azt jelenti, hogy az erő vektormennyiség. Az erő kötött vek
tor, azaz nagysága és iránya mellett általában támadáspontját is meg kell adnunk ahhoz, 
hogy hatását tanulmányozni tudjuk. (Pontszerű testek vizsgálatakor a támadáspont kérdése 
fel sem merülhet, hiszen az erőnek a vizsgált testre kell hatnia.)

d) A testek tömege, a tömeg és az erő egysége

A z  erő gyorsító hatását különböző testek esetén vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az

- = m  (8.2)
a

hányadossal megadott mennyiség, a tömeg csak a gyorsított testre jellemző. Minél nagyobb 
a test tömege, annál nagyobb erő szükséges ahhoz, hogy a testet adott mértékben gyorsít
suk. Newton I. törvénye kimondja azt, hogy a testek csak más testekkel való kölcsönhatás 
miatt változtatják meg mozgásállapotukat. A testeknek ezt a tulajdonságát a testek tehetetlen
ségének tulajdonítjuk. így a tömeget a gyorsított test tehetetlenségének mértékeként kezelhetjük.

A  tömeg egységét nemzetközi megállapodással, egy platina-irídium testtel mint tömeg
etalonnal rögzítették 1898-ban. A  tómegetalont a Párizs melletti Sèvres-ben őrzik. A tömeg 
az SI-nek alapmennyisége, egysége a kilogramm, jele: kg. A  kilogramm elnevezés alapegység 
esetén nem szerencsés, mert többszöröseinek és törtrészeinek nevét úgy kell képezni, mint
ha az alapegység a gramm lenne. Ajánlott prefixált Sí-egységei: Mg, g, mg, |ig. Megengedett 
SI-egységei: dkg, cg. (1 Mg = 106 g, 1 mg =  10 3 g, 1 |ig =  ÎO"6 g, 1 dkg =  10 g, 1 cg =  10~2 g). 
Nem Sí-egysége a tonna, jele: 1 .1 1 =  103 kg.

A dinamika (8.2) alaptörvénye alapján az erő dimenziója a tömeg dimenziójának (M) és 
a gyorsulás dimenziójának (L/T2) a szorzata, vagyis ML/T2 ; -  Sí-egysége a newton, jele: N. 
Meghatározása: 1 N =  1 kg ■ m/s2 az az erő, amely 1 kg tömegű testet 1 m/s2 gyorsulással 
mozgat. Ajánlott prefixált SI-egységei: MN, kN (1 MN =  10® N, 1 kN =  103 N).

A tömeg és az erő ismeretében definiálhatjuk a sűrűséget (pontosabban: tömegsűrűsé
get) és a nyomást.
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e) A sűrűség

A z m  tömegű, V  térfogatú homogén (egynemű) test sűrűségén értjük a

m
P = V

(8.3)

fizikai mennyiséget.
A sűrűség megmutatja az egységnyi térfogatú anyag tömegét; -  dimenziója a tömeg di

menziójának (M) és a térfogat dimenziójának (L3) a hányadosa, vagyis M/L3; -  Sí-egysége a 
kilogramm per köbméter, jele: kg/m3. M eghatározása-1 kg/m3 annak az anyagnak a sűrűsé
ge, amelynek 1 m3-e 1 kg tömegű. Ajánlott prefixált Sí-egysége: Mg/m3. Megengedett 
prefixált Sí-egységei: kg/dm3, g/cm3. Sl-n kívüli megengedett egysége: t/m3.

f )  A nyomás

Nyomáson értjük a felületre merőleges F  nyomóerőnek és a nyom ott/I felületnek a há
nyadosát:

(8.4)

A nyomás megmutatja az egységnyi felületre ható nyomóerőt; -  dimenziója az erő di
menziójának (ML/T2) és a felület dimenziójának (L2) a hányadosa, vagyis M/(LT2); -  SI- 
egysége a pascal, jele: Pa. Meghatározása: 1 Pa =  1 N/m2 az a nyomás, amellyel egyenletesen 
eloszló 1 N erő 1 m2 felületre merőlegesen hat. Ajánlott prefixált Sí-egységei: GPa, MPa, 
kPa, mPa, (iPa (1 GPa =  109 Pa, 1 MPa =  106 Pa, 1 kPa =  103 Pa, 1 mPa =  ÍO 3 Pa, 1 |aPa = 
=  10“6 Pa).

A normális légköri nyomás 101,325 kPa (34. §, 43. §).
Folyadékok és gázok nyomásának meghatározására használható nem Sí-egység a bar, a 

millibar (mbar) és a hektopascal (hPa) [1 bar =  105 Pa, 1 mbar =  1 hPa =  10-3 bar].

g) Az erőlökés és az impulzus (lendület, mozgásmennyiség)

A  speciális esetekben kísérleti úton meghatározott erő-gyorsulás összefüggés általáno
san igaz, a pontszerű test gyorsulása és a rá ható F erő között fennáll az

F  = m a (8 5)

összefüggés, ahol m  a test tömege. A  törvényt NEWTON ismerte fel először, ezért a dinamika 
alaptörvénye mellett használatos a Newton II. törvénye elnevezés is.

A  törvényt NEWTON nem pontosan ebben a formában fogalmazta meg. O a p = mv im
pulzus segítségével a dinamika alaptörvényét az

F = ^  
At

(8.6)
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alakban írta fel. A törvénynek ez az alakja az m  = állandó esetben egyenértékű a (8.5) össze
függéssel, hiszen

Ap A(mv) Av
—  = —----- - = m —  = m a . (8.7)
A/ A/ A/ v '

A klasszikus mechanikában a tömeg állandósága mindig teljesül, nagy sebességeknél 
azonban, amikor a relativitáselmélet törvényeit (129-132. §) kell alkalmazni, akkor a tömeg az

m =  (8.8)

összefüggés szerint a sebesség függvényévé válik, ahol m  a test mozgási tömege, m 0 a nyu
galmi tömege, c = 3 10s m /s pedig a vákuumbeli fénysebesség. Ilyen esetben a törvény két
féle megfogalmazása már nem egyenértékű. Érdemes megjegyezni, hogy a Newton-féle 
megfogalmazás relativisztikus esetben is érvényben marad.

A (8.6) összefüggés állandó erő esetén átírható az

FA/ = Ap (8.9)

alakra. Az FA/ szorzatot erőlökésnek nevezzük. Rövid ideig tartó kölcsönhatások esetén az 
erő többnyire állandónak tekinthető. így a törvénynek ezt az alakját általában ilyen esetben 
használjuk. Változó erő esetén a vizsgált időtartamot olyan kicsi szakaszokra kell bontani, 
amelyeken az erő állandónak tekinthető, ekkor az impulzusváltozást az egyes szakaszokra 
vett erőlökések összege adja.

Amennyiben F = 0, akkor a test impulzusváltozása zérus, azaz p =  állandó, vagyis az im
pulzus megmarad. Ezt fejezi ki az impulzus megmaradásának törvénye. Mivel az impulzus 
vektormennyiség, megtörténhet az is, hogy az impulzusnak csak valamelyik komponense 
marad meg. Példaként, ha Fx =0, akkor az impulzus* irányú összetevője állandó.

h) Az erőhatások függetlenségének elve (szuperpozíció elve)

Ha valamely test egyszerre több másikkal van kölcsönhatásban, akkor felmerülhet a kér
dés, hogy vajon, ha az egyes kölcsönhatásokat egymás után, a többiektől elszigetelve enged
nénk a testre hatni, akkor az egyes erők additív módon, egymástól függetlenül rakódnak-e 
egymásra. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez valóban teljesül. Az erők szuperponálódásának 
ezt a tulajdonságát az erőhatások függetlensége elvének nevezzük. Az elvet NEWTON, bár hasz
nálta, nem fogalmazta meg önálló törvényként. Az erőhatások függetlenségének elve sze
rint tehát, ha egy testre egyszerre több erő hat, akkor
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3. A hatás-ellenhatás törvénye (Newton III. törvénye)

Az erő fogalmát a testek kölcsönhatásának leírására vezettük be. A kísérleti tapasztala
tok szerint, ha valamely test erőt fejt ki egy másikra, akkor a másik ugyanakkora, de ellenté
tes irányú erőt fejt ki őrá, azaz az A testre B részéről ható FAB erő és a B testre A által kifej
tett Fba erő között fennáll az

F a b = - F ba (8.11)
összefüggés. Ez a hatás-ellenhatás törvénye, amelyet, mivel NEWTON axiómarendszerében 
is szerepel, Newton III. törvényének is nevezünk. A két erőt szokás erő-ellenerő párnak is ne
vezni. Természetesen az összefüggés szimmetrikus, teljesen mindegy, hogy a pár melyik tag
ját tekintjük erőnek és melyiket ellenerőnek. Fontos azonban megjegyezni, hogy az erő és az 
ellenerő támadáspontja mindig két különböző testen van.

9. § Az erőtörvények és a mozgásegyenlet

1. A mozgásegyenlet

A dinamika F = ma alaptörvénye a testre ható eredő erő és a test gyorsulása kozott álla
pít meg kapcsolatot. A törvény kétféleképpen használható új ismeretek szerzésére. Ha az 
erőket ismerjük, akkor a test mozgására következtethetünk, ha pedig a test kinematikai jel
lemzői vannak birtokunkban, akkor az erőkről nyerhetünk felvilágosítást.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az erők igen sokszor a kölcsönhatás természetétől füg
getlenül, pusztán az erőt kifejtő test meghatározott paramétereinek, pl. helykoordinátáinak 
függvényében megadhatók. Az ilyen függvényeket erőtörvényeknek nevezzük. A z az egyenlet, 
amit akkor kapunk, ha a dinamika alaptörvényébe beírjuk az erőtörvényeket, a mozgásegyenlet.

Ha a gyorsulás helyébe a helyvektor második deriváltját írjuk, akkor az

mr = F (9.1)

mozgásegyenlet általában a mozgás pályáját meghatározó másodrendű differenciálegyenlet, ezért 
ahhoz, hogy a mozgás pontos leírását megadjuk, az erők mellett ismernünk kell valamely pillanat
ban a mozgás kinematikai jellemzőit is. Általában a mozgás kezdőpillanatában szokás megadni a 
test helyét és sebesseget. Ezeket az adatokat kezdeti feltételeknek nevezzük.
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2. Erőtörvények

A következőkben példaként, anélkül, hogy részleteznénk, megadunk néhány jellegzetes 
erőtörvényt.

A Föld közelében a testekre -  döntően a Föld vonzása miatt -  ható nehézségi erő jó  köze
lítéssel állandó. Az erőtörvény:

F„ch = "*g, (9-2)

ahol g a nehézségi gyorsulás.
Az empirikus erőskála bevezetésekor az erőmérő készítése során már megállapítottuk, 

hogy a csavarrugó által kifejtett F, rugalmas erő arányos és ellentétes irányú a rugó megnyú
lásával, vagyis a rugalmas erő az

F, = -D x  (9.3)

összefüggés szerint függ a megnyúlástól, ahol D  a direkciós állandó (Sí elnevezése: rugóme
revség), Sí-egysége: N/m. A fizikatankönyvek jelentős részében D-t rugóállandónak neve
zik, ellentétben az Sl-vel, amelyben l/D  a rugóállandó.

Általános tapasztalat, hogy a testek mozgásba hozását, ill. a mozgó testek elcsúszását az 
alátámasztó felület akadályozza. A  testek mozgásba hozását akadályozó ún. tapadási súrló
dási erő hatásvonala az érintkező felületekbe esik, iránya és nagysága pedig olyan, hogy a 
testre ható többi erők ellenében az egyensúlyt fenntartsa. Ez azonban csak egy határig le
hetséges, a tapadási súrlódási erő maximális értékét a felületek anyagi minősége és a felüle
teket összeszorító erő szabja meg az

(9-4)

törvény szerint. Itt a tapadási súrlódási tényező, K  pedig az alátámasztási felület által a 
testre ható egyetlen T erő felületre merőleges (normális) K komponensének, az ún. kényszer
erőnek a nagysága (11.5. ábra). A  T erő felülettel párhuzamos (érintő menti, tangenciális) 
összetevője a tapadási súrlódási erővel egyezik meg. Amikor a húzóerő meghaladja a tapa
dási erő maximumát, akkor a test mozgásba jön.

Amikor a testek elmozdulnak egymáson, akkor az érintkező felületen csúszási súrlódási 
erő lép fel. A csúszási súrlódási erő az

Fc i= n K  (9.5)

összefüggéssel adható meg, ahol K  az érintkező felületekre merőleges kényszererő, a ¡i csú
szási súrlódási tényező pedig jó közelítéssel csak az érintkező felületek anyagi minőségétől 
függ. A csúszási súrlódási erő iránya az egymáson elcsúszó felületek relatív sebességének 
irányával ellentétes.

A tapadási súrlódási erő erőtörvénye hiányos. Az erő meghatározásához ugyanis ismer
nünk kell a test mozgásának, ill. a kölcsönhatásban fellépő többi erőknek bizonyos tulajdon
ságait.
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3. Kényszererők és szabaderők

Az erőtörvények tárgyalásakor találkoztunk olyanokkal, amelyek meghatározásához a 
vizsgált test mozgásáról is kellett, hogy ismeretünk legyen (súrlódási erő). Ez utóbbi még in
kább fennáll, ha a test mozgásának valamilyen előírt pályán kell történnie. Ilyen előírt pálya 
jön létre például ingamozgás, vagy a lejtőn lecsúszó test esetén. De megszabhatja a test 
egyensúlyát valamilyen geometriai feltétel is, pl. ha fonalra függesztjük, vagy az asztal lapjá
ra helyezzük a testet, akkor a fonal hossza rögzített, íll. a test az alátámasztáson nem hatol
hat keresztül.

Ezekben az esetekben a kényszert megvalósító test által kifejtett erőt nem tudjuk előre 
erőtörvénnyel megadni, az erő csak a mozgás, ill. egyensúly körülményeinek ismeretében 
adható meg. Az ilyen erőket kényszererőknek nevezzük, szemben az ún. szabaderőkkel, ame
lyek esetén az erő a kölcsönhatástól függetlenül meghatározható, mert az erőtörvényt pon
tosan ismerjük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az erőtörvényeket, akár szabad-, akár kényszererőkről 
van szó, mindig tapasztalati úton állapítjuk meg, azaz az erőtörvények nem vezethetők le a 
Newton-törvényekből.

A kényszererőnek többféle megnyilvánulása ismert. így pl. a lejtő a rajta levő testre 
kényszererőt fejt ki. Hasonlóképpen a kötél végén levő anyagi pontra is kényszererő hat, s 
kényszeríti körpályára.

Megjegyzések:
-  A  vízszintes felületen nyugvó vagy súrlódásmentesen mozgó testre a felület által kifej

tett erő egyúttal kényszererő is.
-  Valamely nyugvó felületen súrlódásos mozgást végző testre a felület által kifejtett erő

nek csak a felületre merőleges komponensét hívjuk kényszererőnek, a felülettel párhuza
mos összetevőjét súrlódási erőnek nevezzük.

-  A kényszererők gyakran a felület mentén elosztva lépnek fel. Ilyenkor a felület lokális 
(adott pontbeli) terhelését a nyomással jellemezzük.

10. § A dinamika alaptörvényének alkalmazása

A dinamika alaptörvényének legegyszerűbb alkalmazása az, ha a testre ható erők eredő
jé t ismerjük, s a törvény segítségével a gyorsulást határozzuk meg. Ilyen esetben a testre 
szabaderők hatnak, azaz olyanok, amelyek hatása pontos erőtörvénnyel adható meg. A gyor
sulásfüggvény és a kezdeti feltételek (sebesség- és helykoordináták) ismeretében a test moz
gásának kinematikai jellemzői meghatározhatók.
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1. Állandó erő hatására létrejövő mozgás

Állandó erő hatására létrejövő mozgás pl. a szabadesés és a hajítások. Pél
daként ezeket tárgyaljuk.

A kísérleti tapasztalat szerint tetszőleges m tömegű testre a Föld közelében 
Fnch = mg nehézségi erő hat. így a mozgásegyenlet a 10.1. ábrán látható, szoká
sos koordináta-rendszerben:

t  O

ma = m g .

A mozgásegyenletet integrálva adódnak a jól ismert

v(i) = gt + v„, x(t) = ~ t2 + V  + xv

(10.1) x

10.1. ábra

(10.2,3)

összefüggések. Természetesen a most tárgyalt mozgás magában foglalja a függőleges hajítást is.
Hajításról akkor beszélünk, ha a nehézségi erő hatására mozgó testet kezdősebességgel indí

tottuk el. Ekkor olyan síkbeli koordináta-rendszert érdemes hasz
nálni, amelynek x tengelye vízszintes, y  tengelye pedig függőlege
sen felfelé mutat (10.2. ábra).

Ekkor a mozgásegyenlet összetevői:

max = 0 , ma = -m g . (10.4,5)

A mozgásegyenletek integrálásából adódnak a kinematikából 
már ismert sebesség-összetevőkre vonatkozó (6.10,11) és a hely- 
koordinátákat megadó (6.8,9) összefüggések. 10.2. ábra

2. A lejtőn lecsúszó test mozgása

A dinamika alaptörvényének másik le
hetséges felhasználása az, amikor a mozgás 
pályájáról vagy gyorsulásáról is rendelkezünk 
ismeretekkel. Ebben az esetben a dinamika 
alapegyenletére vonatkozó indirekt feladat
ról beszélünk és a kinematikai jellemzők mel
lett a mozgásegyenletből a kényszererőkre 
vonatkozó összefüggéseket is meghatározhat
juk. A  pályára vonatkozó ismereteket a moz
gásegyenletet kiegészítő, ún. kényszerfelté
telek formájában szoktuk megfogalmazni.

A 10.3. ábra a sima (súrlódásmentes) lej
tőre helyezett testre ható erőket mutatja.
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Vegyünk fel olyan koordináta-rendszert, amelynek x  tengelye a lejtő mentén a test mozgá
sának irányába,y  tengelye pedig a lejtő síkjára merőlegesen felfelé mutat. A sima lejtőn a test
re a függőlegesen lefelé mutató mg erő és a lejtő síkjára merőleges K  kényszererő hat. 
A mozgásegyenletek:

m ax = mg sin a , m ay = K  -  mg cos a . (10.6,7)

A kényszerfeltétel pedig az, hogy a testnek a lejtő mentén kell mozognia, azaz

y(í) = 0, v ,( í)  = 0, a y{t) = 0 . (10.8-10)

így a mozgásegyenletekből

vx(l) = g'sin a + vUx, vy(t) = 0, (10.11,12)

x = gsma_(i + v̂ ( + x^ >, =Q (10.13,14)

adódik.

Amennyiben a lejtő nem sima, de tudjuk, hogy a test biztosan lecsúszik rajta, akkor a ¡i 
csúszási súrlódási tényező felhasználásával a mozgásegyenletek az

m ax = mg sin a  -  ¡jK, m ay = K -m g c o s a ,  (10.15,16)

a kényszerfeltételek pedig az

y(t) = 0, v ,(f) = 0, f l , ( í )=0  (10.17-19)

alakot öltik.

11. § A munkatétel

1. A munka

Az élettani értelemben vett munkavégzés az elfáradással kapcsolatos. Ezzel szemben a 
fizikában a munka a munkavégzést jellemző fizikai mennyiség.

Ha egy ládát egyenes vonalú pályán, vízszintes talajon vízszintes irányú erővel 5 távolság
ba húzunk el, akkor a pálya minden pontjában az erő ugyanakkora, és az erő térben összege
zett hatásának m értékét a

W = Fs

szorzattal definiáljuk. Ezt nevezzük az F é rő  munkájának.

(11.1)
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Ha az egyenes vonalú pályán az erő nagysága állandó es iránya az elmozdulás irányával a  
szöget zár be, akkor a végzett munkát az erő elmozdulás irányú skalárkomponensével 
(F cosa) kell számítani, vagyis

W  -  F s c o s a (11.2)
Amennyiben mind az erő iránya, mind pedig 

nagysága helyről helyre változik, akkor a munka 
kiszámítása céljából a pályát olyan kicsiny Ar 
szakaszokra osztjuk (11.1. ábra), amelyeken az 
erő nagysága és iránya már állandónak tekinthe
tő. Ezeken a szakaszokon az elemi munka a

= FiAri c o sa ( (11.3)

összefüggéssel számítható ki. A végzett munkát pedig az elemi munkák

W  = costtj -Ar,

8H/i=(Ficos a,) Ar¡=F¡ Ar, 

F, .  F,

(11.4)

összege adja meg, ahol Art a pálya kicsiny i-edik szakaszának a hossza, Fi pedig az erő nagy
sága ezen a szakaszon.

Az elemi munka az erő és az elemi elmozdulás skaláris szorzataként is kifejezhető, ha az 
elemi elmozdulást olyan vektorként kezeljük, amelynek nagysága a kicsiny elmozdulás 
hossza, iránya pedig az elmozdulás iránya. Ezt felhasználva

A Wi = F, -Ar;, 

a teljes munka pedig a kezdőponttól a végpontig:

W  = ^ F ,  -Ar,.
i

(A vektorok skaláris és vektori szorzata megtalálható a 68. §-ban.)

Az utóbbi definíciót könnyen általánosíthatjuk tetszőleges g 
görbe vonalú pályára. Osszuk fel a pályát kicsiny ívdarabokra, és az 
egyes íveket helyettesítsük az ívdarab kezdőpontjából a végpontjá
ba mutató elmozdulásvektorral (11.2. ábra).

Az összegzés általában nem egyértelmű, ha azonban a pálya fel
osztását minden határon túl finomítjuk, és létezik a

(11.5)

(11.6)

W = lim y,F, AeAr 1 ‘

g /  /
(11.7) / A

W=Jf  dr

11.2. ábra
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határérték, akkor a határértéket az F erő g görbe mentén vett vonalintegráljának is nevezzük, és 
jelölésére a

W =JF  dr (11.8)

szimbólumot használjuk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munka definícióját meghatározott erőre és palyára vo
natkozóan adtuk meg, és egyelőre nem foglalkoztunk azzal, hogy adott pályán a mozgás mi
lyen feltételek között valósítható meg. Megjegyezzük továbbá, hogy a munka adott feltéte
lek (erő, pályaszakasz) esetén olyan skalár fizikai mennyiség, ami pozitív és negatív is lehet.

A munka definíciója alapján adódik, hogy a munka dimenziója az erő dimenziójának 
(ML/T2) és a hosszúság dimenziójának (L) szorzata, vagyis ML2/T2; -  Sí-egysége a joule 
[dzsúl], jele: J. Meghatározása: 1 J =  1 N • m munkát az 1 N erő akkor végez, ha az erő irá
nyában 1 m úton mozdítja el a testet. Ajánlott prefixált Sí-egységei: TJ, GJ, MJ, kJ, mJ 
(1 TJ =  1012 J, 1 GJ =  109 J, 1 MJ =  10® J, 1 kJ =  103 J, 1 mJ =  10 3 J.) A munka mértékegy
séget James Prescott JOULE [dzsúl] (1818-1889) angol természettudósról nevezték el.

2. Példák a munka kiszámítására

a) A nehézségi erő munkája és az emelési munka

A munka fogalmát az állandó erő munkájának értelmezésével kezd
tük. Az állandó erő leggyakoribb típusa a nehézségi erő. Emeljük h úton 
függőlegesen felfelé F erővel az m  tömegű testet, miközben a testre még 
az F nch = mg  nehézségi erő is hat.

A  11.3. ábra alapján az F erő munkája WF = Fh. A  nehézségi erőé 
pedig (mivel az elmozdulás és az erő iránya ellentétes) Wnch -  -mgh. 
Ha a testet nagyon lassan, állandó sebességgel emeljük, akkor F = mg cs 
természetesen a két erő munkájának abszolút értéke is egyenlő egymás
sal. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az F  erő a nehézségi erő ellenében végez ún. 
emelési munkát. Amennyiben a test ugyanilyen körülmények között, de 
lefelé mozog, akkor a nehézségi erő munkája lesz pozitív és az F  erőé 
negatív.

Amikor F > mg, akkor a test gyorsulva emelkedik. Ebben az esetben az F  erő munkájá
nak egy része a test emelésére, egy része pedig a test gyorsítására fordítódik. A z emelési 
munka ebben az esetben is

-=mgh. (11.9)

A testet nemcsak függőlegesen, hanem tetszőleges görbén is emelhetjük (11.4. ábra). Az 
ábra jelöléseivel megállapítható, hogy a testet az A pontból a h -\al magasabban fekvő B 
pontba akár a kijelölt görbe mentén, akár úgy juttatjuk el, hogy először vízszintesen, majd 
függőlegesen mozgatjuk, a nehézségi erő ellenében mindig ugyanannyi munkát végzünk.
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11.4. ábra 11.5. ábra

Ez egyszerűen adódik, ha a görbe pályát kicsiny vízszintes és függőleges szakaszokból 
álló fogazott görbével közelítjük. A vízszintes szakaszokon a végzett munka nulla, hiszen az 
erő merőleges az elmozdulásra, a függőleges szakaszok összhosszúsága pedig tetszőleges 
görbe esetén az A és B pont magasságkülönbségével egyezik meg.

A  fentiek alapján megállapítható az is, hogy akár a nehézségi erő munkája, akár a nehézségi 
erő ellenében végzett munka tetszőleges zárt görbe mentén zérus.

b) A súrlódási munka

Ha az m  tömegű test valamely (pl. vízszintes) felületen F é rő  hatására mozog, akkor a fe
lület által a testre ható T  erő felületre merőleges komponense a K  kényszererő, a felülettel 
párhuzamos összetevője pedig az Fsűrl = /.¡K súrlódási erő (9. § 2, 11.5. ábra). Ha a test 
állandó sebességgel mozog, akkor az F  = Fsúrl erő munkája s hosszúságú pályaszakaszon 
WF = F s  cosO°= fiKs, a sebességgel ellentétes irányú súrlódási erő munkája pedig

=  F súrl 5  C 0 S  1 8 0 °  =  ~ t - l K S -

A fentiekből következik, hogy zárt görbe mentén sem a súrlódási erő munkája, sem a súrló
dási erő ellenében végzett munka nem zérus.

c) A rugóerő és a rugóerő ellenében végzett munka

Nyújtsuk meg az Fr = -D x  erőtörvényű rugót lassan, 
csupa egyensúlyi helyzeten keresztül. Ehhez minden pont
ban F = Dx erőt kell kifejtenünk, hogy az erők eredője zé
rus legyen. A 11.6. ábra azF erő t mutatja a rugó megnyúlá
sának függvényében. Az F  erő munkáját (a rugóerő 
ellenében végzett munkát) az erő grafikon alatti területe 
adja, ami

WF = - D x ¡  
F 2 2

1 Dx, (11.10)
11.6. ábra

Ugyanebben a folyamatban, tehát amikor a rugó megnyúlását jc, -ről x 2 -re növeljük, a 
rugóerő munkája: Wr = - W F. Látható, hogy zárt görbe mentén, azaz ha a rugót megnyújt
juk, majd ugyanoda visszaengedjük, mind a rugóerő, mind a rugóerő ellenében végzett 
munka zérus.



62 I. Klasszikus mechanika

d) A  kényszererő munkája
A kényszererők előírt felületre korlátozzák a testek mozgását, és mint megállapítottuk, 

merőlegesek a felületre, azaz nyugvó felület esetén a lehetséges elmozdulásra. Ez azt jelenti, 
hogy a kényszererők munkája mindig zérus.

3. A mozgási energia és a munkatétel

A munka definícióját felhasználva határozzuk meg a pontszerű testre ható erők eredőjé
nek munkáját!

Ha a testre ható erők F  = ma eredője állandó és a test v0 kezdősebességének egyenesébe 
esik, akkor a feladat igen egyszerű. A munka (11.1) definíciós egyenletébe helyettesítsük be

v — Vn V +  V
az erőt, valamint a gyorsulást és az utat, felhasználva az a = ------- és s = -------1 összefüggé

seket. Azt kapjuk, hogy

W  = F s = m ^ - ^ - ^ ± t .  (11.11)

Elvégezve a kijelölt műveleteket az adódik, hogy

F s - —m v 2 -  — mv l  . (11.12)
2 2 0

Az

(11.13)

mennyiséget mozgási (kinetikai) energiának nevezzük.
A (11.12) összefüggés a munkatétel matematikai megfogalmazása és azt jelenti, hogy a 

pontszerű testre ható erők eredőjének munkája megegyezik a test mozgási energiájának 
megváltozásával. A tételt speciális esetre bizonyítottuk, azonban általánosan érvényes. Tet
szőleges pályán mozgó test esetén az erők eredőjének W  munkájára érvényes, hogy

W  = - m v 2
2 2

(11.14)

ahol v és v„ rendre a test sebessége a pálya végpontjában és a kezdőpontban. [Megjegyez
zük, hogy a vektorok skaláris szorzata folytán (68. §) v 2 =|v|-|v|cosO°= v2, és hasonlóan
v2 = v2 1 v o yo *J
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4. A teljesítmény

A munkavégzés gyorsaságának jellemzésére a teljesítmény fogalmát használjuk. Az átla
gos teljesítményt a

-  W  P =  —  
t

(11.15)

összefüggés határozza meg. A képletből látszik, hogy a teljesítmény dimenziója a munka di
menziójának (ML2/T2) és az idő dimenziójának (T) a hányadosa, vagyis ML2/T3; -  Sl-egysé- 
ge a watt, jele: W. Meghatározása: 1 W = 1 J/s a teljesítmény akkor, ha 1 s alatt a végzett 
munka 1 J. Ajánlott prefixált Sí-egységei: GW, MW, kW, mW, p.W (1 GW = 10® W,
1 MW = 106 W, 1 kW = 103 W, 1 mW = 10-3 W, 1 îW = 10-6 W).

A (11.15)-ből adódó W = P  t alapján a munka további Sí-egysége a W -s (= J), Sl-n kívüli 
törvényes egységei pedig: W • h, kW • h, MW ■ h. (Pl. 1 kW h = 103 W ■ 3,6 ■ 103 s = 3,6 106 J.)

Az átlagos teljesítmény mellett használatos még a pillanatnyi teljesítmény is, amit az ele
mi munka segítségével a

F-Ar
A/

F v (11.16)

összefüggéssel definiálunk.

5. Az energiatétel

a) A  konzervatív erő fogalma

Amint a 11.2/a,c. pontban láttuk, léteznek olyan erők (pl. nehézségi erő, rugóerő), ame
lyek által bármely zárt g görbe mentén végzett munka zérus, vagyis (1 1 .6 ) alapján

(11.17)

Az ilyen erőket konzervatív erőknek nevezzük.

b) Ha a konzervatív erő hatására az m  tömegű anya
gi pont tetszőleges (1) pályán A-ból B-be jut, akkor a 
konzervatív erő rajta W, >  0  (pozitív) munkát végez 
(11.7. ábra). Ha ezt követően a tömegpontot állandó 
sebességgel (gyorsulásmentesen) a konzervatív erő el
lenében egy tetszőleges (2 ) pályán visszavisszük kiin
dulási pontjába, akkor az általunk végzett W ’ >  0  mun
kával megegyező nagyságú, de ellentétes előjelű, vagyis
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W2 = - W '  < 0 (negatív) munkát végez a konzervatív erő. Mivel a konzervatív erőnek az m 
tömegponton, zárt görbe mentén végzett összmunkája, vagyis a Wt + W 2 =0, ezért

c) Ha az anyagi pont az (1) pálya helyett bármely (3) pályán jut A-ból B-be (11.7. ábra), 
majd onnan az előbbi (2) pályán vissza A-ba, akkor most W3 +W 2 = 0, amiből

vagyis az A, B pontok közötti (1) és (3) pályákon végzett munkák egyenlők, az úttól függet
lenek. A konzervatív erő munkáját tehát a kezdő- és a végpont egyértelműen meghatározza, 
a végzett munka az úttól független.

d) A  potenciális energia

Megállapodás szerint konzervatív erő esetén az A pontban levő anyagi pont EpA potenci
ális (helyzeti) energiáján értjük azt a munkát, amelyet a konzervatív erő képes rajta végezni,

ha a tömegpont tetszőleges -  akár (1 ), akár (2 ),

W, = -W 2 . (11.18)

A-tól B-ig, illetve B-től A-ig a konzervatív erő munkája tehát csak előjelben különbözik.

W3 = -W 2 .

A (11.18) és a (11.19) összefüggések egybevetéséből

(11.19)

(11.20)

(1) akár (3),... stb. -  úton jut el A-ból az elvileg bárhol 
felvehető O vonatkoztatási pontba (11.8. ábra):

A O
Az O vonatkoztatási pontot a gyakorlatban 

többnyire a Földön, elméleti számítások során a 
végtelenben szokás felvenni, és itt a potenciális 
energia értelemszerűen zérus.

E pA= W a o . (11.21)

11.8. ábra

B

A

e) A  konzervatív erő jellegéből következik, hogy 
az anyagi ponton A-tól B-ig végzett WAB munka 
ugyanakkora, mint amekkora munkát végez az O 
érintésével A-tól O-ig és O-tól B-ig (11.9. ábra):

= Epa -  E pb =AEP . (11.22,23)

11.9. ábra

O Konzervatív erő munkája tehát egyenlő a tömegpont 
kezdő- és végpontbeli potenciális energiájának a 
különbségével.
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f )  A  nehézségi erővel kapcsolatos potenciális energia (magassági energia)

-■ A potenciális energia (11.21) definíciója szerint a tetszőlegelÍTelyen 
felvett vonatkoztatási pont fölött h magasságban (11.10. ábra) az m tö
megű anyagi pont nehézségi erővel kapcsolatos potenciális energiája:

E Á h) = w ^  =m gh (11.24)

g) A  rugóenergia

Korábban láttuk [11.2. c)], hogy a rugóerő, ill. a rugóerő ellenében 
végzett munka csak a rugó kezdeti és végső megnyúlásától függ. Ez a 
munka a (1 1 .2 1 ) alapján megegyezik adottx  megnyúlású rugó rugalmas 
potenciális energiájával, vagyis

E ( x )  = \ D x

mg

Ep=mgh

11.10. ábra

(11.25)

h) A  mechanikai energia megmaradása

A konzervatív erő munkája -  a (11.14) munkatétel szerint -  kifejezhető a tömegpont 
mozgási energiájának a megváltozásával is:

1  2 1  2— m vD ----m v. (11.26)

A (11.22) és a (11.26) egybevetéséből

£ pa ~ E pb = \ mvl (11.27)

illetve

+ — m v. E p B + T mVB- (11.28)

Minthogy a kezdő- és a végpontra semmilyen kikötést sem tettünk, a (11.28) azt jelenti, 
hogy a tömegpont potenciális és mozgási (kinetikai) energiájának összege, vagyis az

E „ + —m v 2 = állandó 
p 2

(11.29)

a mozgás során Ez a mechanikai energia megmaradásának a tétele.
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12. § Periodikus mozgások dinamikai leírása

1. A körmozgás dinamikája

a) Egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgást végző test gyorsulása -  az ún. centripetális gyorsulás -  a kör 
középpontja felé mutat. A centripetális gyorsulás nagysága többféle alakban is kifejezhető:

Ahhoz, hogy az m  tömegű test ekkora gyorsulással egyenletesen körpályán mozogjon, a 
testre

nagyságú, a kör középpontja felé irányuló erőnek kell hatnia. Ha egyidejűleg több erő is hat 
a testre, akkor a (12.4,5)-ben szereplő Fcp (centripetális erő) ezeknek az erőknek az eredője. 
A centripetális erő tehát megegyezik az egyenletes körmozgást végző testre ható erők ere
dőjével. Vektori alakban:

A centripetális erőt szolgáltathatja szabaderő, mint amilyen például a gravitációs erő, 
amelynek hatására a körpályára állított mesterséges holdak mozognak, és a kényszererő (fo
nal, rúd, kör alakú sín stb.) vagy mindkettő. Ez utóbbi valósul meg például a körívben hajló 
hídon egyenletesen haladó autó esetén.

Megjegyzés: A testre ható kölcsönhatási erők közé gyakran besorolják a centripetális erőt 
is. Ez hiba, hiszen a centripetális erő éppen a testre ható eredő erő sugárirányú összetevőjé
vel azonos.

b) Gyorsuló körmozgás

A  kinematika fejezetben megállapítottuk, hogy a körmozgást végző test gyorsulása érin
tő menti (tangenciális) és normális irányú komponensre bontható. Az érintő menti gyorsu
lás hatására a kerületi sebesség nagysága változik meg, a normális irányú centripetális gyor
sulás pedig a sebesség irányának megváltozásáért felelős. A fentiek azt jelentik, hogy 
körmozgás esetén a mozgásegyenletet általában két összetevőre bontva célszerű felírni:

r
(12.1-3)

(12.4,5)

F cp = E F . = " i a cp-
(12.6,7)

(12.8,9)
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2. Harmonikus rezgőmozgás

A rugók megnyúlása viszonylag kis alakváltozások mellett egyenesen arányos és ellenté
tes irányú a nyújtó erővel. Láttuk, hogy az ilyen típusú erőt az

erőtörvénnyel adhatjuk meg, aholx a megnyúlás, D  a rugóra jellemző együttható, a negatív 
előjel pedig azt mutatja, hogy a rugalmas erő iránya ellentétes a kitérés irányával. A (12.10) 
összefüggést lineáris erőtörvénynek nevezzük. Keressük most arra a kérdésre a választ, hogy 
milyen mozgást végez az a test, amelyre a lineáris erőtörvénynek megfelelő erő hat. A dina
mika alapegyenlete szerint az

adódik. A  (12 13) egyenlet megoldása olyan függvény, amelynek az idő szerinti második deriváltja 
arányos magaval a függvénnyel. Ilyen függvényekkel korábbi tanulmányainkban már találkoztunk; 
ilyen például a szinusz- és koszinuszfüggvény, s a kísérleti tapasztalatok is bizonyítják, hogy a rugó
ra akasztott test mozgása ezekkel a függvényekkel írható le.

A megoldást korábbi tapasztalataink alapján kereshetjük pl. az

alakban. Vizsgáljuk meg ezek után, hogy a (12.14) alatti függvény milyen feltételek mellett

eredményre jutunk. A (12.15) egyenletnek minden időpillanatban teljesülnie kell. Ez csak 
úgy lehetséges, hogy

F  = -D x (12.10)

ma = -D x (12.11)

egyenlet megoldását kell megkeresnünk.

A  mozgásegyenlet matematikailag az

rnx = -Dx (12.12)

másodrendű differenciálegyenletre vezet, ahonnan w-mel való osztás és rendezés után

(12.13)
m

x ( t ) =  y4sin(wf + <p) (12.14)

megoldása a (12.11) egyenletnek. E célból helyettesítsük be az egyenletbe a kitérés-idő 
függvényt és a belőle adódó gyorsulást, majd kiemelés után az

/4sin(coí + ( p ) -----<u2 = 0 (12.15)
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(12.16)
m

ahonnan a körfrekvencia és a rezgésidő rendre

(ü = (12.17,18)

A (12.14) alatti m egoldásbánt és q>, azaz a rezgő test amplitúdója és kezdőfázisa a kez
deti feltételek ismeretében adható meg.

A rezgőmozgást többnyire rugóra akasztott test mozgásának vizsgálatával tanulmányoz
zuk. Ilyenkor a testre a rugóerő mellett hat a nehézségi erő is. Megmutatható azonban, hogy 
a test egyensúlyi helyzetétől mért kitéréssel a mozgásegyenlet ebben az esetben is a (1 2 .1 1 ) 
alakban írható fel.

3. A fonalinga

A fonalinga vagy más elnevezéssel a matematikai inga elhanyagolható tömegű, / hosszú
ságú fonálból és a rajta függő kisméretű, m  tömegű testből áll. Gyakorlati megvalósítása vé
kony cérnán függő kis fémgolyó. Ha egyensúlyi helyzetéből kitérítjük és magára hagyjuk, az 
inga periodikus mozgást végez, két szélső helyzet között közelítőleg csillapítatlanul leng. 
Hogyan írható le ez a mozgás?

A 12.1. ábra alapján írjuk fel az inga mozgását jellemző dinamikai egyenleteket. Egy 
közbülső helyzetben az inga valamekkora sebességgel körpályán mozog, amelyhez a szüksé
ges erőt a nehézségi és a fonalerő biztosítja. A sugárirányú gyorsulásra felírható dinamikai 
egyenlet, az ábra jelöléseivel:

Az első egyenletből az olvasható ki, hogy a kötélerő 
általában nagyobb, mint a nehézségi erő fonal men
ti komponense! Akkor és csak akkor egyenlő vele, 
amikor az inga sebessége nullával egyenlő, vagyis a 
szélső helyzetekben. Ebből az is következik, hogy a 
nehézségi erő és a kényszererő eredője -  a két szél
ső helyzetet kivéve -  nem érintőirányú, hanem a 
körpálya homorú oldala felé mutat.

az érintő menti gyorsulásra pedig

K  -  mg cosq> = m  , (12.19)

-m g  sin <p = m a t . (12.20)

mg

12.1. ábra
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Elemezzük most a pálya menti gyorsulást a (12.20) alapján. Az m-mel való egyszerűsítés után 
írjuk be a tangenciális gyorsulást a szöggyorsulással kifejezve:

- g  sin (p = ip = l<p . (12.21)

A negatív előjel arra utal, hogy a szögkitérés és a szöggyorsulás iránya egymással ellentétes. 
A  (12.21) egyenletben a szögkitérés második deriváltja és q> trigonometrikus függvénye szerepel. 
Ez a differenciálegyenlet nem oldható meg „elemi” módon. Ezért arra a speciális esetre szorítko
zunk, amikor a szögkitérés kicsi, abban az értelemben, hogy sin <p helyett az ívmértékben (radián 
bán) mért szögkitérést használhatjuk, vagyis amikor sin<p = <p [Ha pl. <p -  5°, akkor sin <pés<p (ív
mértékben) három tizedesjegy pontossággal megegyezik.] Ezt felhasználva a (12.21) egyenlet/-lel 
való osztás után a

<p = P = ~j<p (1 2 .2 2 )

alakot ölti. Az egyenlet formailag megegyezik a harmonikus rezgőmozgás esetén kapottal, megol
dása a lineáris erőtörvény alkalmazásakor nyert eredmény szerint

(p = 0sin (f2t + 8), (12.23)

ahol 0  a szögelfordulás amplitúdója, 5 az időmérés kezdetétől függő kezdőfázis, f i  = 
körfrekvencia.

Az inga lengésideje:

y  pedig a

T = 2 * h
(12.24)

A fonalinga tehát kis kitérések esetén harmonikus rezgőmozgást végez. A lengésidő a fonal
hossz és a nehézségi gyorsulás függvénye.

A valóságban, ha a kitérítés szöge eléri az 50c-ot, akkor 1 m körüli ingahossz mellett a 
(12.24) összefüggésből számított lengésidő a mértnél kb. 5%-kal kisebb. Pontos időméréssel 
meghatározható, hogy a lengésidő hogyan függ a lengés amplitúdójától. A mérések egyér
telműen mutatják, hogy nagyobb amplitúdóhoz nagyobb periódusidő tartozik.

13. § Csillapodó rezgések

1. Sebességgel arányos csillapítás

A sebességgel arányos csillapítást másképpen folyadékos csillapításnak is nevezzük. 
A rezgés csillapítására kísérleti összeállításunkban is folyadékot használunk.

A rugóra akasztott testhez rúd közvetítésével lapos tárcsa csatlakozik, amely a folyadék
ban mozogva csillapítja a rezgést (13.1. ábra). A függőleges szállítószalagon felvett kitérés
idő görbe csökkenő amplitúdójú rezgőmozgást mutat (13.2. ábra).
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/  / / v /  y / - r r /  /  / / 7

13.1. ábra 13.2. ábra

A testre a nehézségi erő és a rugóerő mellett a sebességgel arányos és azzal ellentétes 
irányú csillapító erő hat. A dinamika alapegyenlete szerint

Az egyenletben m  a test tömege,/) a rugóra, k pedig a csillapításra jellemző arányossági 
együttható. A kísérleti eredmények szerint a mozgás csökkenő amplitúdójú, harmonikus 
rezgésre emlékeztet.

Megmutatható, hogy az egyenlet megoldása kis csillapítás mellett, a kísérleti tapasztala
tokkal összhangban

-------- , ---------  -------------------------------------------L--------- --------------’ v u - ----  I------
lm

rezgés körfrekvenciája. (— = a 2v a csillapítatlan harmonikus rezgés körfrekvenciájának a
m

négyzete.) A megoldásfüggvény úgy fogható fel, mintha egy harmonikus rezgőmozgás amp
litúdója időben folyamatosan csökkenne. A csökkenést a két szomszédos, azonos irányú ki
térés amplitúdóinak hányadosával, az ún. csillapodást hányadossal írhatjuk le:

Látszik, hogy a folyadékosán csillapított rezgés körfrekvenciája kisebb, mint a megfelelő 
csillapítatlan harmonikus rezgésé.

m a = -D x  - k v  + mg. (13.1)

x(t)  = A 0e. * sin(o)f+<p) + — (13.2)

/v I 'alakú, ahol 5  = ----az úgynevezett időbeli csillapítási együttható, co = yjco2 -  <52 a csillapított

(13.3)
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Eredményünk szerint a csillapodó rezgés amplitúdója exponenciálisan csökken az idővel 
és annál rohamosabban, minél nagyobb a 8  időbeli csillapítási együttható. A r  = 1 /8  az az 
idő, amely alatt a rezgés amplitúdója e =  2,718-ad részére csökken. Ezt az időt lecsengési 
vagy relaxációs időnek nevezzük.

Eddigi eredményeinket azzal a feltevéssel kaptuk, hogy a rezgés körfrekvenciája nem 
egyenlő nullával, vagyis hogy ténylegesen rezgőmozgás zajlik. Megállapítható azonban, 
hogy a rezgés körfrekvenciája 8 = co0 esetén zérus, 8 >co0 esetén pedig imaginárius érték. 
Ezeket a mozgásokat aperiodikusnak nevezzük. A 8 = co0 az ún. aperiodikus határeset.

2. Kényszerrezgés

A folyadékos csillapítás azt eredményezi, hogy a 
rezgőmozgás az idővel exponenciálisan „lecseng”.
Ha azt akarjuk, hogy a rezgés a csillapítás ellenére 
tartósan fennmaradjon, akkor a testet periodikus 
erővel kell mozgásra kényszeríteni. Ha a gerjesztő 
erő frekvenciáját kis értékről kezdve fokozatosan 
növeljük, azt tapasztaljuk, hogy a rezgő test amplitú
dója is folyamatosan növekszik és meghatározott, 
úgynevezett rezonanciafrekvenciánál maximális érté
ket ér el, majd a gerjesztő erő frekvenciájának továb
bi növelésével ismét egyre kisebb és kisebb lesz. Ezt 
a függést mutatja a 13.3. ábra. Az ábra különböző 8 
időbeli csillapítási együtthatókhoz tartozó A-co gör
béket mutat.

A rezonanciajelenség minden rezgő rendszernél 
fontos szerepet játszik. Néha kívánatos, hogy legyen 
rezonancia (pl. rezonátordobozok, az Eötvös-effektus kimutatása stb.), máskor viszont el
kerülendő (pl. járművek tartozékainak zörgése, csörömpölése stb.). Berendezések, épüle
tek, hidak tervezésekor ezekre a szempontokra figyelemmel kell lenni (Tacoma-híd kataszt
rófája).

14. § A perdülettétel

1. A forgatónyomaték (erőnyomaték)

Hétköznapi tapasztalataink mutatják, hogy a tengellyel rögzített testek erő hatására for
gásba jöhetnek. Mindnyájan érzékelhetjük azonban, pl. egy ajtó becsukásakor, hogy könnyebb 
az ajtót becsukni, ha a tengelytől távolabb fejtjük ki az erőt, s az sem mindegy, hogy milyen 
irányú erővel próbálkozunk.
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A tapasztalatok összegezéseként az erő forgató hatásának 
jellemzésére bevezetjük a forgatónyomaték általános fogalmát. 
Az F erőnek az O pontra vonatkozó forgatónyomatékát az

M = r x F (14.1)
O

14.1. ábra vektorral definiáljuk, ahol r az O pontból az erő támadáspont
jába mutató vektor (14.1. ábra). Látható, hogy a korábbi (kö
zépiskolai) tanulmányoknak megfelelően

|M| = kF, (14.2)

ahol k -  r sin a  az erőkar. A következőkben látni fogjuk, hogy a forgatónyomatékot valóban 
érdemes vektormennyiségként definiálni, mert ezzel a különböző síkokban végbemenő for
gató hatások is egységesen leírhatók.

Vegyük észre azt is, hogy bár a forgatónyomaték-fogalom bevezetésekor valóban a teste
ket forgató hatásokból indultunk ki, a forgatónyomatékot a tér tetszőleges pontjára vonat
kozóan képezhetjük.

2. Az impulzusmomentum (perdület) és az impulzusmomentum-tétel (perdülettétel)

A kísérleti tapasztalatok és elméleti megfontolások szerint a testek forgása az

mennyiséggel, az ún. impulzusmomentummal (impulzusnyomatékkal, perdülettel) jelle
mezhető. Megmutatható, hogy a perdület és a testre ható forgatónyomaték között az erő és 
az impulzus között fennállóhoz hasonló kapcsolat van:

Ezt az összefüggést nevezzük impulzusmomentum- (impulzusnyomaték-, perdület-) tétel
nek. A perdülettétel állandó eredő forgatónyomaték esetén átírható az

alakra. A (14.5) összefüggésben az MA/szorzatot az erőlökésre vonatkozó (8.9) összefüggés 
analógiájára forgató lökésnek nevezzük. Rövid ideig tartó kölcsönhatások esetén a forgató
nyomaték többnyire állandónak tekinthető. így a törvénynek ezt az alakját általában ilyen 
esetben használjuk. Változó forgatónyomaték esetén a vizsgált időtartamot olyan kicsi idő
tartamokra kell bontani, amikor is a nyomaték állandónak tekinthető. Ekkor az impulzus
nyomaték-változást az egyes szakaszokra vett forgató lökések összege adja.

L = r xp (14.3)

(14.4)

M A/ = AL (14.5)
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A perdülettétel a dinamika alaptörvényének egyenes következménye. írjuk fel a dinamika
alaptörvényét pontszerű testre és szorozzuk meg balról vektoriálisan a test helyvektorával:

A kapott egyenlet jobb oldala a differenciálszámításra vonatkozó szabályok szerint átalakítható a 
következőképpen:

Mivel azonban a dr/dt = v sebességvektor párhuzamos a p impulzusvektorral, ezért a (14 8 ) 
jobb oldalának első tagja a vektoriális szorzat tulajdonságainak értelmében zérus. Ez azt jelenti, 
hogy a (14.6) az impulzusnyomaték (14.3) definíciójának felhasználásával az

alakra írható át.

3. Az impulzusmomentum megmaradása és a centrális erők

Az impulzusmomentum-tétel (14.5) alakjából azonnal következik, hogy M = 0  esetén 
AL = 0 és L — állandó, vagyis az impulzusmomentum megmarad. Az impulzusmomentum
megmaradás tétele tehát azt fejezi ki, hogy amennyiben a pontszerű testre ható forgatónyo- 
matékok összege valamely pontra vonatkozóan zérus, akkor a test impulzusmomentuma 
erre a pontra nézve állandó. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mind a forgatónyomaték, mind 
az impulzusmomentum tetszőleges pontra vonatkozóan felírható, az azonban, hogy az im
pulzusmomentum megmarad vagy sem, függ a vonatkoztatási pont megválasztásától. Igen 
fontos továbbá, hogy amint a dinamika alaptörvénye, úgy az impulzusmomentum-tétel, ill. 
az impulzusmomentum-megmaradás tétele is csak inerciarendszerben érvényes.

Vizsgáljuk meg most közelebbről, hogy mikor marad meg egy test impulzusmomentuma. Eh
hez azt kell szemügyre vennünk, hogy mikor zérus a testre ható forgatónyomatékok eredője. Mint
hogy pontszerű test esetén

megállapíthatjuk, hogy a forgatónyomatékok eredője zérus, ha az erők eredője nullával egyenlő. 
A forgatónyomatékok eredője azonban zérus lehet akkor is, ha az erők eredője nem az, s ezek

dprxF  = r x — . (14.6)

(14.7)

Az átalakítás azért tehető meg, mert a (14.7) jobb oldalát kifejtve azt kapjuk, hogy

(14.8)

(14.9)

2 > x F ,= r x 2 F„ (14.10)
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azok az esetek, amikor az impulzusmomentum-megmaradás tétele többet mondhat az impulzus
megmaradási tételnél. Az r =  0 triviális eseten túlmenően a forgatónyomaték akkor is zérus, ha az 
r helyvektor párhuzamos az erők eredőjével. Ez természetesen azt jelenti, hogy az eredő erő hatás
vonala a test helyvektorának egyenesébe esik. Ilyen esetben centrális erőről beszélünk, hiszen az 
erő a test mozgásának minden pillanatában a koordináta-rendszer origója felé mutat

Megállapíthatjuk tehát, hogy amennyiben a testre ható erők eredője centrális, azaz mindig 
meghatározott pont felé mutat, akkor bár a test impulzusa nem állandó, az impulzusmomentum az 
erőcentrumra vonatkozóan állandó marad.

15. § A gravitációs erőtér

NEWTON talán legnagyobb tudományos teljesítménye az általános tömegvonzást tör
vény kimondása volt. A tömegvonzási törvény, amely bármely két testre érvényes, irányítja a 
leeső alma és a Föld körül keringő Hold mozgását is. Bár a törvény felfedezése NEWTON 
zsenialitását dicséri, minden bizonnyal sokat segítettek felismerésében a Kepler-törvények. 
A következőkben megmutatjuk, hogy a Kepler-törvényekből és a newtoni dinamika törvé
nyeiből hogyan következtethetünk a bolygómozgást leíró tomegvonzási törvény sajátossá
gaira.

Az égbolt megfigyelése, különösen a bolygók mozgásának leírása nagy hatással volt már 
az ókori kultúrák tudományára is. A különböző korszakokban a bolygók Földhöz viszonyí
tott mozgásának leírására, az egyre pontosabb megfigyelések alapján mind bonyolultabb 
modelleket alkottak. A bolygómozgás leírása azonban csak akkor vált jól áttekinthetővé és 
egyszerűvé, amikor Nikolausz KOPERNIKUSZ (lengyel csillagász, 1473-1543) nyomán felis
merték, hogy a bolygók a bolygórendszer középpontjában álló Nap körül keringenek. (Emellett 
saját tengelyük körül forgómozgást is végeznek.) Ez a felismerés forradalmian új volt, és az 
addigi geocentrikus (Föld középpontú) világkép helyett az ún. heliocentrikus (Nap közép
pontú) világkép kialakulásához vezetett.

1. A Kepler-törvények

A kopernikuszi szemlélet alapján Johannes KEPLER (német csillagász, 1571-1630) ön
tötte mennyiségi formába a bolygómozgás törvényeit. KEPLER tanítómesterének, Tycho de 
BRAHE-nak (dán csillagász, 1546-1601) a mérési eredményeire, valamint saját megfigyelé
seire támaszkodva a bolygók mozgására a következő három törvényt fogalmazta meg.

1 )A  bolygók olyan ellipszispályán keringenek a Nap körül, amelynek egyik fókuszpontjában 
a Nap található (15.1. ábra).

15.1. ábra 15.2. ábra
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2) A Naptól a bolygóhoz húzott vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol 
(15.2. ábra). E z azt jelenti, hogy a A/l/A/ területi sebesség állandó.

3) A Nap korül keringő különböző bolygók keringési időinek négyzetei úgy aránylanak egy
máshoz, mint a Naptól mért középtávolságaik köbei:

(15.1)

(A Naptól mért középtávolság megegyezik az ellipszispálya fél nagytengelyének hosszával.) Ez  
azt jelenti, hogy bolygókra a keringési idő négyzetének és a Naptól mért középtávolság kö
bének a hányadosa állandó.

KEPLER azt is igazolta, hogy ezek a törvények más bolygókra és holdakra, pl. a Jupiterre 
és holdjaira is alkalmazhatók.

2. A gravitációs törvény

a) A gravitációs törvény

Kepler első törvénye mutatja, hogy a bolygómozgás síkban zajlik. A második törvényből 
pedig egyszerűen következtethetünk arra, hogy az erő centrális; hatásvonala a Napot a boly
góval összekötő egyenesbe esik. A két törvény alapján megállapíthatjuk, hogy a bolygó impul
zusmomentuma állandó. A z  impulzusmomentum pedig akkor lehet állandó, ha a testre ható erő 
centrális. Kézenfekvő tehát, hogy amennyiben a bolygó mozgását a középponti égitest alakítja 
ki, akkor a centrumban levő test és a bolygó közötti erőnek centrálisnak kell lennie.

A tömegvonzási (gravitációs) erő nagyságára Kepler harmadik törvényéből következtet
hetünk. A gondolatmenet egyszerűsítésére foglalkozzunk azzal az esettel, amikor az ellip
szis alakú bolygópálya körrel közelíthető. (Ez a naprendszer bolygóira vonatkozóan igen jól 
teljesül.) Ekkor a területi sebesség állandósága miatt a bolygó állandó sebességgel kering a 
Nap körül. A körpályán mozgó testre

4jt2
F = m r—  (15.2)

centripetális erő hat. Szorozzuk meg ezt az összefüggést r 2 -tel:

,  r3
Fr2 =4ji m— . (15.3)

Minthogy Kepler harmadik törvénye szerint r 3 ¡ T 1 - C ,  ahol C a vonzócentrumra jellemző
állandó, adódik, hogy F ---- —.

r
Nyilvánvaló továbbá, hogy az erő kifejezésében a bolygó és a vonzócentrum tömegének 

szimmetrikusan kell szerepelnie, azaz
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F ~ ^ ,  (15.4)
r

ahol M  a vonzócentrum, m  pedig a bolygó tömege.

b) A gravitációs törvény univerzalitása

NEWTON következő gondolata az volt, hogy az égitestek közötti erő és a Földön levő tes
tekre ható gravitációs erő ugyanolyan természetű, vagyis hogy a Földön leejtett kő gyorsulását 
ugyanolyan típusú erő okozza, mint amilyen a Holdat Föld körüli pályán tartja. Ha ez így van, 
akkor a földi gravitációs gyorsulás (gF) és a Hold centripetális gyorsulása (aH) között a kö
vetkező aránynak kell fennállnia:

RÍ: H 
2 ’ (15.5)

ahol rH a Föld-Hold távolsága, R F pedig a Föld sugara. A képletben szereplő négy adat kö
zül g F földi mérésekből, rH é sa H pedig csillagászati megfigyelésekből és mérésekből ismert 
volt. A Föld sugarára vonatkozó adatok azonban NEWTON idejében nem voltak elég ponto
sak, ezért a (15.5) összefüggés nem teljesült kielégítő pontossággal. Ezért NEWTON hosszú 
ideig nem is tette közzé a gravitációs törvényt. Amikor azonban újabb és pontosabb adatok
hoz jutott a Föld sugarára vonatkozóan, akkor feltevése fényesen igazolódott. A jelenleg 
elfogadott mérési eredményeket a (15.5) összefüggésbe helyettesítve, a hányadosokra
gF _ 9,81 m /s2 

űh 2 ,7 -1 0 -3 m /s2

(  - V
■ = 3,633 -103 és

R .

f  3 ,84-105 m l  
6,37 103 m

= 3,633 103 adódik, ami igen

pontos egyezést jelent. A gravitációs törvény így vált egyetemessé (univerzálissá). Eszerint 
bármely két, pontszerűnek tekinthető test között a tömegekkel egyenesen arányos és a távolság 
négyzetével fordítva arányos vonzóerő hat:

m 1m 2
(15.6)

illetve vektori alakban

- G
m 1m 2 r

(15.7)

ahol r/r a helyvektor irányába mutató egységvektor.
A gravitációs törvényben szereplő G  gravitációs állandó meghatározása földi körülmé

nyek között azért nehéz, mert a kis tömegű (kg nagyságrendű) testek közötti vonzóerő na
gyon kicsi. Charles COULOMB (francia fizikus, 1736-1806), majd Henry CAVENDISH (angol 
fizikus, 1731-1810) torziós ingát használt ilyen kis erők mérésére. A  torziós inga (mérleg) 
lelke egy nagyon vékony fémszál. Az alján levő vízszintes keresztrúd végein kis tömegű tes-
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tek vannak (15.3. ábra). Ha a rúd két végének közelében 
gomb alakú, néhány kg tömegű testeket helyezünk el, a kis 
és a nagy golyók közötti gravitációs vonzóerők hatására a 
fémszál elcsavarodik, és akkor lesz egyensúlyban, amikor 
a gravitációs erők forgatónyomatéka és a rugalmas szál 
visszatérítő nyomatéka megegyezik. Ebből a gravitációs 
állandó meghatározható.

Az inga kis elfordulását úgy tehetjük érzékelhetővé, 
hogy a szál alsó végén rögzített tükörre vékony fénynyalá
bot vetítünk, és a visszavert fény elmozdulását figyeljük 
meg A gravitációs állandó értékét CAVENDISH mérte 
meg először és ismeretében meghatározta a Fold tömegét 
és sűrűségét (16. § 2). A G  állandó pontos értéke 
6,672 ■ 10-" N-m7kg2.

3. Nehézségi erő, a testek súlya, súlytalanság

a) A nehézségi erőt az Fnch = mg erőtörvénnyel értelmezhetjük. Fnch tehát az az erő, 
amelynek hatására a test g nehézségi gyorsulással szabadon esik. Ezt az erőt elnevezésében is 
megkülönböztetjük a gravitációs (tömegvonzási) erőtől, amelynek az erőtörvényét NEWTON 
adta meg (15.7) alatti alakjában. A nehézségi erő és a gravitációs erő irány és nagyság szerint 
csak kismértékben (néhány tized százalékban) különböznek egymástól, ezért sokszor 
egyenlő erőkként helyettesítjük az egyiket a másikkal. A fogalmi tisztaság érdekében mégis 
két különböző erőről beszélünk.

b) A  test súlya elnevezéssel újabb fogalmat vezetünk be. A súly hétköznapi és nagyon 
régi, a súlytalanság pedig néhány évtizede ugyancsak ismert fogalom, célszerű mindkettőt 
úgy értelmezni, hogy a magyar elnevezések között ne legyen ellentmondás.

Ezért a test súlyán azt az erőt értjük, amellyel a test a vízszintes alátámasztást nyomja, il
letve amellyel a függőleges felfüggesztést húzza. (A súlyt egyébként a gyakorlatban is így 
mérjük, serpenyős mérleggel, rugós erőmérővel.)

Ennek megfelelően súlytalanságról akkor beszélünk, amikor az előbb definiált súly nullá
val egyenlő: a testnek nincs súlya, tehát súlytalan. Ez a jelenség, a súlytalanság állapota akkor 
áll fenn, amikor a test mozgása során „szabadon esik”, vagyis g gyorsulással mozog. (Szaba
don eső liftben a mérlegen álló ember súlya nullaval egyenlő; a mérleg mutatója nullán áll. 
A Fold körül keringő űrhajóban tartósan, a „hajítási” parabolán mozgo repülőgépben né
hány másodpercig áll fenn a súlytalanság állapota.)

Megjegyezzük, hogy vannak tankönyvek, amelyekben a súlyt a nehézségi erővel azono
sítják. A test súlya valóban, így is definiálható. Ekkor azonban a súlytalanság nem a nehézsé
gi erő hiányát jelenti -  mint azt az elnevezés alapján gondolnánk - , mert a test éppen a ne
hézségi erő hatására esik szabadon.

Az általunk definiált súly és a nehézségi erő nagysága egyenlő, amikor a test függőleges 
irányban nem gyorsul, de a két erő akkor is megkülönböztetendő, mert különböző testekre 
hatnak: az egyik ugyanis az alátámasztásra (felfüggesztésre), a másik pedig a szóban forgó 
testre hat.
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4. A tehetetlen és a súlyos tömeg fogalma

Newton második törvényében a tömeg mint a tehetetlenség mértéke jelenik meg. A gravi
tációs törvényben a testeknek egy másik tulajdonsága nyilvánul meg, nevezetesen: mennyire 
vonzzák egymást. Ez utóbbi tulajdonság, bár eddig a különbséget nem hangsúlyoztuk, egé
szen távolinak tűnhet a korábbitól, azaz attól, hogy mennyire „tehetetlenek”. Az eltérés ki
emelésére a gravitációs törvényben szereplő tömeget súlyos tömegnek (ms), a dinamika alap
törvényében szereplőt tehetetlen tömegnek (m,) nevezzük.

NEWTON világosan látta a két fogalom közti különbséget, de a közöttük meglevő kap
csolatot is, amit a dinamika alapegyenlete közvetített. Ha ugyanis az

dinamikai alapegyenletbe beírjuk a gravitációs erőtörvénnyel (15.7) alatt megadott erőt, ak
kor az

mozgásegyenletet kapjuk, amelyben az (l)-es test mindkét tulajdonsága szerepel. Fennáll-e, 
hogy mls = mlt? (Lehet-e a fenti egyenletben egyszerűsíteni m. -gyei?)

A kérdést NEWTON is vizsgálta, pontosan azonban csak EÖTVÖS Loránd (1848-1919) 
ingakísérletei adtak választ erre EÖTVÖS nagy pontossággal megmutatta, hogy a tehetetlen 
és a súlyos tömeg arányos egymással, azaz megfelelő mértékegység-választással számérté
kük egyenlővé tehető.

A tehetetlen és a súlyos tömeg egyezésének vagy eltérésének kérdése a fizika számára 
óriási jelentőségű. Az általános relativitáselmélet alapját jelentő ekvivalenciaelv a tehetet
len és a súlyos tömeg azonosságát jelenti.

5. A gravitációs és a nehézségi erőtér

A a) A gr a vitációs erő munkája

Számítsuk ki a gravitációs erő munkáját, miközben a test mozgasa 
során az r, helyvektorú A pontból az r 2 helyvektorú B pontba jut 
(15.4. ábra).

A munka általános definíciója szerint az erőnek a pálya tetszőleges 
két (A és B) pontja között végzett munkája:

m, a = F (15.8)

(15.9)

B

O

15.4. ábra

W,2 = £ f ,  Ar, 
ri

(15.10)
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A munka kiszámításakor vegyük figyelembe azt a tényt, hogy a gravitációs erő csak akkor vé
gez munkát, amikor a mozgó test a gravitációs centrumtól távolodik vagy közeledik hozzá. A hely
vektor irányára merőleges elmozduláskor a gravitációs erő munkája nullával egyenlő. Ezért tetsző
leges görbe mentén a mozgás olyan kis „lépcsőkből” álló pálya menti mozgással helyettesíthető, 
ahol a lépcsők merőlegesek az oda húzott helyvektorra. így elegendő a vonzócentrumtól húzott 
sugár mentén kiszámítani a munkát.

A munkát az ábra jelöléseivel a

integrál adja meg, ahol m a mozgó test, M a vonzócentrum tömege, a negatív előjel pedig azt jelzi, 
hogy az erő iránya ellentétes a helyvektor irányával.

A (15.11) egyenletből a munka:

b) A mechanikai energia megmaradása gravitációs erőtérben

Megállapíthatjuk, hogy a gravitációs erő munkája független a görbe alakjától, amelyen a 
test mozog, csak a két végpont helyzetétől függ. Ez azt jelenti, hogy a gravitációs erő konzer
vatív. Ezért, ha a (15.12) összefüggésben az r2 —> határátmenetet képezzük, akkor a 
kapott munka csak az A pont rt helyétől függ. Ennek megfelelően a testnek az A pontban, 
helyzeténél fogva, a végtelenben felvett nulla szinthez viszonyítva

gravitációs potenciális energiája van. Ez az energia megegyezik azzal a munkával, amit a gra
vitációs erő végez, miközben az m  tömegű test az A pontból a végtelen távolban felvett vo
natkoztatási pontba jut.

Alkalmazzuk a mozgó testre a munkatételt, amely szerint a test mozgási energiájának a 
megváltozása egyenlő a testre ható erők munkáinak algebrai összegével, miközben a test A- 
ból a B pontba került. Vagyis

(15.11)

(15.12)

l  1
— m v * ----mv.2 = -G m M
2 2 2 1

(15.14)
r, /;

és innen

(15.15)

A (15.15)-beli eredmény szerint a test mozgási és potenciális energiájának összege, a test 
mechanikai energiája állandó, tehát a gravitációs erő hatása alatt mozgó testre érvényes a 
mechanikai energia megmaradásának tétele, azaz
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E m = - m v 2 - G —  = állandó, (15.16)
2  , r

ahol v a test pillanatnyi sebessége, r pedig a testnek a vonzócentrumtól mért távolsága. 
A mechanikai energia megmaradása természetesen azonnal következik abból, hogy a gravi
tációs erő konzervatív erő, vagyis hogy munkája független az úttól.

6 . Gravitációs térerősség, potenciál

A tapasztalat szerint a testek közvetlen érintkezés nélkül is gravitációs erőt fejtenek ki 
egymásra. Ezt a jelenséget azzal magyarázzuk, hogy a test maga kórül fizikai tulajdonságok
kal rendelkező, ún. gravitációs erőteret (gravitációs mezőt) kelt, amely a benne levő testekre 
gravitációs erőt fejt ki.

A gravitációs erőteret a gravitációs térerősséggel (jele: E) jellemezzük, amely a testre ható 
Fgr gravitációs erő és a test m  tömegének a hányadosa:

(15.17)

M  tömegű gömbszimmetrikus vonzócentrum esetén (15.5. ábra) a (15.7) szerint 
|*

Fgr = - G  —----- , ezért az M  tömegű vonzócentrumtól | r  | = r távolságra a gravitációs térerős-

E = I ü  = - G ^ I .  
m  r 2 r

(15.18)

15.5. ábra 15.6. ábra
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A gravitációs térerősség iránya megegyezik a gravitációs erő irányával, számértéke pedig 
egyenlő az egységnyi tömegű testre ható gravitációs erő számértékével. Dimenziója az erő 
dimenziójának (MLVT2) és a tömeg dimenziójának (M) a hányadosa, vagyis L/T2; -  Sl-egy- 
sége: N/kg (=  m/s2). Mivel a gravitációs erő centrális, ezért a térerősség is az, vagyis iránya a 
vonzócentrum felé mutat. A gravitációs erőtér tehát centrális.

A térerősséget jellemezhetjük az erővonalakkal. Az erővonal olyan görbe, amelynek 
érintője bármely pontban az erő irányát adja meg (15.6. ábra). A gravitációs térerősség 
nagyságát úgy adhatjuk meg, hogy a térerősség irányára merőleges egységnyi felületen át 
annyi erővonalat húzunk, amennyi ott a térerősség számértéke. Ha a gravitációs térerősség 
iránya és nagysága a hellyel változik, akkor az erőtér inhomogén.

Gravitációs potenciálon a helyzeti energia és a test tömegének hányadosát értjük:

v - í
m

(15.19)

és számértéke egyenlő az egységnyi tömegű test potenciális energiájának számértékével. 
Dimenziója az energia dimenziójának (ML2/T2) és a tömeg dimenziójának (M) a hányado
sa, vagyis L2/T2. Sí-egysége a J/kg (=  m2/s2).

A (15.19) definíció és a (15.13) összefüggés alapján a gömbszimmetrikus testek gravitá
ciós erőterének potenciálja a testtől r  távolságra:

V  = - G ~ ,  (15.20)
r

vagyis fordítottan arányos az erőcentrumtól mért távolsággal; adott távolságban, az iránytól 
függetlenül ugyanaz az értéke. Ha az azonos potenciálú pontokat ábrázoljuk, akkor úgyne
vezett ekvipotenciális felületeket kapunk. Az ekvipotenciális felületek merőlegesek az erővo
nalakra. Centrális erőtérben az ekvipotenciális felületek koncentrikus gömbök.

Amikor a test ekvipotenciális felületen mozog, akkor az erő nem végez munkát. (A kör
pályán keringő mesterséges holdon a gravitációs erő munkája zérus.)

16. § Mozgás gravitációs erőtérben

A gravitációs törvény megfogalmazásához a Kepler-törvények szolgáltattak alapot. A gra
vitációs torvény azonban minőségileg új lehetőséget teremtett, mert felhasználásával min
den olyan mozgás leírható, amely a tömegvonzás hatására jön létre. Természetesen a gravi
tációs törvényből levezethetők a Kepler-törvények is. Erre azonban itt nem térünk ki, mert 
a gondolatmenet matematikailag viszonylag bonyolult.

Annyit azonban megjegyzünk, hogy a Kepler-törvények csupán egyetlen vonzócentrum, 
pl. a Nap környezetében tartósan megmaradó testek mozgását írják le, nem szólnak azon
ban a vissza nem térő üstökösökről. A  gravitációs törvény alapján kimutatható, hogy a tetszőle
ges vonzócentrum (pl. a Nap) hatására mozgó testek pályája mindig kúpszelet (ellipszis, parabo
la vagy hiperbola). A  Nap környezetében tartósan megmaradó testek ellipszis-, a vissza nem
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térő üstökösök parabola- vagy hiperbolapályán mozognak. A pálya típusa energetikai krité
riumok alapján egyszerűen meghatározható. Ha a bolygó összenergiájára teljesül, hogy 
E  > 0, akkor a bolygó végtelen távolságba is eljuthat a vonzócentrumtól. Amennyiben az 
összenergia pozitív, akkor a pálya hiperbola, ha zérus, akkor parabola. Amikor a bolygó 
összenergiája negatív, akkor a bolygó a vonzócentrum körül ellipszispályán mozog. A kör
pálya elfajult ellipszisnek tekinthető.

A gravitációs törvény alapján a vonzócentrum adatai is meghatározhatók.

1. A mesterséges holdak mozgása

A mesterséges holdak mozgása is a Newton-féle tömegvonzási törvény segítségével írha
tó le. Ebben az esetben a Föld a vonzócentrum és körülötte keringenek a műholdak. A mű
holdak mozgására is érvényesek a Kepler-törvények, csak a Nap szerepét a Föld veszi át.

a) A  körsebesség

A műholdakkal kapcsolatban a legegyszerűbb kérdés az, hogy a Föld középpontjától r 
távolságban milyen sebességgel kell mozognia a műholdnak ahhoz, hogy pontosan körpá
lyán keringjen. A h magasságban keringő, m  tömegű műhold mozgásegyenlete ekkor

( 16.1)F 1

r 2 r

ahonnan

. f K . (16.2)

ill. felhasználva, hogy r = R F +h,

v = \G J ^  = ^ ~  L A _ .  (16.3)
]  R F +h ^RF +h V F y R F +h

Az átalakításnál felhasználtuk, hogy GM F = g R l . A  Föld felszíne felett nagyon kis magas
ságban (h «  R f ) keringő műhold sebességére innen

vi = 7  (16-4)

adódik. A g  = 9,81 m /s 2 és R F = 6370km értékeket behelyettesítve, v, = 7,9 km/s értéket 
kapunk. Ezt a sebességet nevezzük körsebességnek vagy első kozmikus sebességnek.
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b) A szökési sebesség

Szökési sebességnek nevezzük azt a sebességet, amellyel a Föld felszínéről indított raké
ta elhagyná a Föld vonzókörét. Formálisan ezt úgy vehetjük figyelembe, hogy a rakéta vég
telen nagy távolságba kerül a Földtől, s ott sebessége zérusra csökken. Az energiatétel sze
rint ekkor

j mv u - ^ = 0 .  (16.5)

Innen a v„ indítási (szökési) sebesség:

v „ = V 2 ^ 7 , (16.6)

azaz V2 -ször akkora, mint a körsebesség, v„ = V2v, = 11,2 km/s. A szökési sebességet szo
kás második kozmikus sebességnek is nevezni. Gyakran harmadik kozmikus sebességként 
említik azt a sebességet, amellyel a rakéta a naprendszert is elhagyhatja. A harmadik kozmi
kus sebesség a második kozmikus sebességhez hasonlóan számítható ki, csak az energia-

megmaradás tételét a Nap terére vonatkozóan kell felírni. Eredményül vin =

= 41,2 km/s adódik, ahol rFN a Föld Naptól mért távolsága, M N a Nap tömege.

2 G M n

2. A Nap (a vonzócentrum) tömege

A naprendszerben a bolygók, például a Föld is jó közelítéssel körpályán mozognak, azaz 
a Kepler-törvények szerinti ellipszispálya e numerikus excentricitása (a c fókusztávolság és a 
fél nagytengely a hosszának aránya): e = c/a = 0 . így az m  tömegű bolygó mozgásegyenlete a

Mn m v2
2a

alakban írható fel. Ebből a pályasugár, valamint a keringési idő ismeretében a Nap MN tö
mege meghatározható, ha figyelembe vesszük, hogy v = 2 an /T :

47i 2 a3
m " g ' T^-  (168)

A (16.8) összefüggésbe a földpálya adatait beírva, a Nap tömegére AÍN = 1,986 1030 kg adódik. 
Hasonló gondolatmenettel a Föld tömegére M F =5,97 1024 kg, átlagos sűrűségére pe-

díg p F = ^ ~  =5,5 -103 kg /m 3 adódik.
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3. Az űrkutatás és a mesterséges holdak felhasználása

A mesterséges holdak Föld körüli pályára bocsátása összetett, nagy pontosságot igénylő 
feladat. A rakétatechnika fejlődése tette lehetővé, hogy az ember az 1950-es évektől a világ
űrbe távközlési, meteorológiai, katonai műholdakat, tudományos célokat szolgáló szondá
kat, távcsöveket, űrállomásokat juttasson el. Az űrkutatás a hozzá szükséges magas szintű 
technológia miatt az ipari fejlődés egyik húzóerejévé vált. Az űrkutatáshoz kifejlesztett esz
közök, anyagok nagy része rövid idő alatt mindennapjainkban is hasznosul.

Az első mesterséges holdat, a Szputnyik I-et 1957-ben a Szovjetunióban bocsátották fel. 
A Szputnyik I. tömege 83,6 kg, a pálya perigeum- és apogeummagassága 229 km, illetve 
946 km, keringési ideje 96,2 perc volt. A műhold három hónapig keringett a Föld körül. 
[A perigeum (apogeum) a műhold Föld körüli pályájának a Földhöz legközelebb (legtávo
labb) eső pontja.]

A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti katonai versengés az űrkutatás
ban igen gyors fejlődést indított el. Jurij GAGARIN (1934-1968) szovjet űrpilóta volt az első 
ember a világűrben (1961). A Holdra nyolc évvel később, 1969-ben Neil ARMSTRONG 
(1930-) és Edwin ALDRIN (1930-) amerikai űrhajósok szálltak le elsőként az Apollo 11 
holdkompján. Az azóta eltelt időben számos expedíció indult a Holdra.

A Szaljut űrállomáson magyar űrhajós, FARKAS Bertalan (1949-) is dolgozott (1980). 
Az USA-ban kifejlesztették a többszöri űrutazásra használatos űrrepülőgépet, az űrsiklót. 
A bolygók, kisbolygók és a Halley-üstökös irányába számos űrexpedíció indult, amelyek 
fontos adatokat szolgáltattak a világűrre vonatkozóan.

A Föld körül tartósan keringő műholdak között a katonai célokat szolgáló holdak mel
lett ott találjuk a meteorológiai és a távközlési műholdakat is. A meteorológiai műholdak 
pontos adatokat szolgáltatnak mind a légkör, mind a földfelszín állapotáról. Ezzel segítik az 
időjárás változásának nyomon követését és előrejelzését. A különböző sugárzási tartomá
nyokban rögzített felvételekből mezőgazdasági terméshozamok becsülhetők.

A műholdak helyzetére vonatkozó adatok, a világűrből sugárzott felvételek, időjárási 
térképek, valamint az űrexpedíciók szondáival végzett mérések eredményei jórészt elérhe
tők a világhálón.

17. § Mozgások leírása gyorsuló koordináta-rendszerekben

A Newton-törvények inerciarendszerben érvényesek. Gyakran előfordul azonban, hogy 
a vizsgált problémához természetesen illeszkedő koordináta-rendszer nem inerciarendszer. 
A forgó Földön zajló események finom részletekbe menő leírásakor pl. a Földhöz rögzített 
koordináta-rendszer már közelítőleg sem tekinthető inerciarendszernek.

A következőkben néhány speciális gyorsuló koordináta-rendszer esetén megmutatjuk, 
hogy tehetetlenségi erők bevezetésével a dinamika alaptörvénye formálisan, nem inercia
rendszerben is alkalmazható, azaz a mozgásegyenlet gyorsuló koordináta-rendszerben is a 
megszokott módon írható fel.
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1. Mozgás leírása egyenletesen gyorsuló koordináta-rendszerben

Tekintsük a 17.1. ábrán látható összeállítást, és vizsgáljuk a kiskocsi mozgását az egyen
letesen gyorsuló nagyobbik kocsihoz rögzített K' koordináta-rendszerben! Jelöljük a na
gyobbik kocsi gyorsulását a 0 -lal! A kis
kocsit először hagyjuk magára, majd 
erőmérő közbeiktatásával rögzítsük a 
nagy kocsihoz!

Az első kísérlet szerint a K' rend- K
szerben a magára hagyott test - a  u gyor- 1 7 1  ábra
sulással mozog. A második kísérlet pe
dig azt mutatja, hogy ahhoz, hogy egy test a K’ rendszerben nyugalomban maradjon, erő 
szükséges. Ha a kiskocsi kerekei könnyen forognak (a súrlódás kicsiny), akkor az erő -  
amint a dinamika alaptörvénye alapján várható is -  jó közelítéssel ma (), ahol m a kiskocsi tö
mege. Ezekből a tapasztalatokból azt a következtetést kell levonnunk, hogy a K' rendszer
ben a Newton-törvények nem érvényesek, hiszen megfigyeléseink szerint

-  a magára hagyott test gyorsul;
-  a nyugalom fenntartásához erő szükséges.
A K' koordináta-rendszerben érvényes törvények kísérleti megállapításához további 

méréseket kellene végezni. Erre azonban nincs szükségünk, mert a Newton-törvények fel- 
használásával ez egyszerűen meghatározható. A dinamika alaptörvényét leíró egyenletet az

F -m a „  = m a ' (17.1)

alakba rendezve, az ma 0 korrekció figyelembevételével a K'-beli megfigyelések azonnal ér
telmezhetők:

-  ha a testre ható erők eredője zérus, akkor a fenti egyenletből következik, hogy 
a '= - a 0;

-  ahhoz, hogy a '  = 0 legyen, F = ma 0 erőt kell kifejteni.

A gyorsuló koordináta-rendszerbeli törvények megfogalmazásának szokásos módja, 
hogy a testre ható valódi erőket kiegészítjük a fiktív (tehát a valóságban nem létező)

F, = -m a 0 (17.2)

ún. tehetetlenségi erővel (inerciaerővel). Ha a valódi (kölcsönhatásból származó) erőhöz az 
F, tehetetlenségi erőt is hozzávesszük, akkor a dinamika alaptörvényét inerciarendszerben 
és egyenletesen gyorsuló rendszerben is azonos módon fogalmazhatjuk meg.
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2. A mozgás leírása egyenletesen forgó rendszerben

Gondoljuk végig a következő kísérletet! 
Helyezzünk forgatható korongra, a 17.2. 
ábrán látható módon könnyen gördülő kis
kocsit, majd forgassuk meg a korongot a  ál
landó szögsebességgel! Ezután a rugós erő
mérővel rögzítsük a kiskocsit a koronghoz, 
majd forgassuk ismét egyenletes a> szögse
bességgel a korongot! Figyeljük, mit mutat 
az erőmérő!

Az első kísérletben azt tapasztaljuk, 
hogy a forgó korongon magára hagyott kis
kocsi sugárirányban elmozdul.

A második kísérletben, ha a súrlódás el
hanyagolható és az erőmérő sugárirányban 
helyezkedik el, akkor -  amint ez a dinamika 
alaptörvénye alapján várható is -

17.2. ábra F  = mRco (17.3)

erőt mérünk, ahol m a kiskocsi tömege, R  pedig a kocsi tömegközéppontjának a tengelytől 
mért távolsága.

A kísérleti tapasztalatok ismét arra utalnak, hogy a Newton-törvények az egyenletesen 
forgó koordináta-rendszerben nem érvényesek a szokásos alakban. Megfelelő tehetetlensé
gi erők bevezetésével azonban a dinamika alaptörvényének inerciarendszerben megszokott 
alakja most is fenntartható. A második kísérletből adódik, hogy sugárirányban kifelé muta
tó R rádiuszvektor esetén

Fcf =rriR(o (17.4)

tehetetlenségi erőt kell bevezetni, hiszen ekkor teljesül, hogy a nyugvó testre ható erők ere
dője zérus. A sugárirányban kifelé mutató Fcf erőt centrifugális erőnek nevezzük.

A centrifugális és centripetális erővel kapcsolatban igen sok félreértés él a köztudatban. 
A két erőt gyakran összetévesztik, mert nagyságuk azonos. Jegyezzük meg azonban, hogy a 
centrifugális erő fiktív erő, s csak forgó koordináta-rendszerben beszélhetünk róla. Az egyik 
leggyakoribb tévedés, hogy a centrifugális és centripetális erőt erő-ellenerő párnak tekintik. 
Ez durva hiba, hiszen a centrifugális erőnek -  mint megállapítottuk -  nem létezik ellenereje.

Pusztán a centrifugális erő bevezetésével csak a forgó rendszerhez képest nyugalomban 
levő, ill. éppen induló testekre vonatkozó tapasztalatok értelmezhetők. A forgó rendszerbe
li mozgások teljes leírása csak további tehetetlenségi erők bevezetésével tehető meg.
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3. A Coriolis-erő

Ha a merev test egy OA tengely körül a  szögsebességgel
—)

forog (17.3. ábra) és P a testnek az OP = R rádiuszvektorral 
jellemzett pontja, akkor a P pont sebességének nagysága:

v = top -  a  R  sin a  . (17.5)

Mivel ennek az összefüggésnek a jobb oldala egy vektorszor
zat abszolút értékének felel meg, ezért a szögsebességet olyan 
vektornak (¿3) tekintjük, amelyet az O-ból kiindulva mérünk 
fel olyan irányítással, hogy ¿3 iránya a forgással jobbmenetű 
csavart képezzen. Ezzel az ¿3 szögsebességvektorral a forgó 
merev test P pontjának sebessége:

v = <5xR. (17.6)

Megmutatható, hogy az ¿3 szögsebességgel forgó rendszerhez képest v sebességgel moz
gó test mozgásának leírásához az

Fcor =2 m vx a > (17.7)

tehetetlenségi erőt kell bevezetni. Ezt az erőt Coriolis-erőnek nevezzük. (Gustav-Gaspard 
CORIOLIS [korioli] francia mérnök-matematikus, 1792-1843.)

Megjegyezzük, hogy amennyiben a koordináta-rendszer szögsebessége változik, akkor 
további tehetetlenségi erőt kell bevezetni, ezzel azonban itt nem foglalkozunk.

4. A Földhöz rögzített koordináta-rendszerben fellépő tehetetlenségi erők

Földünk e = 0,0167 numerikus excentricitású -  közel kör alakú -  pályán kering a Nap 
körül. A keringés síkja az ekliptika. A Föld a Nap körüli mozgása mellett észak-déli tenge
lye körül nyugatról keletre forog is. A tengely, illetve a rá merőleges egyenlítői sík az eklipti
ka síkjával 23,5°-os szöget zár be. A Föld forgásának szögsebessége az állócsillagokhoz ké
pest kicsiny, a tengely körüli forgáshoz képest elhanyagolható.

A mechanikában gyakran használunk Földhöz rögzített koordináta-rendszert. A Föld
höz rögzített koordináta-rendszer nem inerciarendszer. Ebben a rendszerben a centrifugális 
és a Coriolis-erőt figyelembe kell venni a mozgásegyenletek felírásakor.

Bár ezek az erők többnyire kicsinyek, egyes jelenségek értelmezésekor nem hanyagolha
tok el. A centrifugális erő a nehézségi gyorsulás és a testek súlyának a helytől való függését 
okozza. A Coriolis-erő hatása a Földhöz képest mozgó testek esetén jelentkezik.

A Föld felszínén mérhető nehézségi gyorsulás nagysága és iránya helyfüggő. Ennek szá
mos oka van. Az okok között szerepel a Föld lapult alakja, a felszín kiemelkedései, az inho-
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mogén kőzeteloszlás és még számtalan tényező. Az alábbiakban a Föld forgásából adódó 
hatást vizsgáljuk. Azért, hogy a fentiekben említett befolyásoló tényezőket kikapcsoljuk, fel
tételezzük, hogy a Föld M  tömegű, homogén tömegeloszlású, R r sugarú gömb Ekkor a Föl
dön nyugvó testekre ható erőt csak a centrifugális erő befolyásolja. A 17.4. ábra szerint a 
Föld felszínén nyugvó testre a gravitációs vonzóerő és az N nyomóerő hat. A gyorsuló koor
dináta-rendszerben e két erő mellett a centrifugális erő is fellép, és a test a három erő hatá
sára kerül nyugalomba.

A számítások azt mutatják, hogy a nehézségi gyorsulás a centrifugális erő miatt a

g i V ) ~ g 9o° ~ R f © 2 cos V  = (983,2-3,4 cos V ) ^ r  (17-8)
s

függvény szerint változik a y/ földrajzi szélességgel. Pontos mérések szerint a nehézségi 
gyorsulás a valóságban a

«(v/) = ^ - 5 , 2 c o s V ^ 1  = (983,2-5,2cos2V/ ) ^  (17.9)
s s

függvény szerint változik. A (17.9)-ből adódik, hogy az egyenlítőn a nehézségi gyorsulás 
g0O =978,0cm /s2, a földrajzi sarkokon pedig =983,2 cm /s2. A nehézségi gyorsulás 
Magyarországon (kb. 46-49°-os szélességi körök között) jó közelítéssel 981 cm/s2, és nagyjá
ból megegyezik a (17.9) összefüggés alapján számítottal. A (17.8)-ban található 3,4 cm/s2 

helyett a (17.9)-ben levő 5,2 cm/s2 a Föld lapult alakjának a következménye.
A nehézségi gyorsulás lokális értéke nagy pontossággal meghatározható speciális ingák 

segítségével. EÖTVÖS Loránd geofizikai vizsgálatok céljára rendkívül érzékeny torziós ingát

17.4. ábra 17.5. ábra
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tervezett és készített (17.5. ábra). Az eszköz Eötvös-inga néven vált világhírűvé, amely az 
1900-as párizsi világkiállításon díjat nyert.

A készülék segítségével EÖTVÖS és munkatársai Magyarország számos helyén nagy 
pontossággal meghatározták a nehézségi gyorsulás helyfüggését.

5. A Coriolis-erő hatása a testek mozgására

A Coriolis-erő hatásának megértését megkönnyíti, ha a Föld szögsebességvektorát az 
adott ponton álló földi megfigyelő számára természetes, függőleges és vízszintes összetevő
re bontjuk. Ez a Föld adott y/ földrajzi szélességi körén azt jelenti, hogy az ¿3 szögsebesség
vektort a 17.6. ábra szerint az ¿3n normális (sugárirányú) és az ¿3, érintőleges (tangenciális) 
összetevőre bontjuk. Az ¿3n -vektor merőleges az adott ponton átmenő hosszúsági körre és 
átmegy a Föld középpontján, az ¿3, -vektor a hosszúsági kör érintőjébe esik. A felbontás nem 
függ attól, hogy az adott hely melyik hosszúsági körre esik. A két összetevő nagysága az 
con = a  sin y/ és cot = a  cos t// összefüggésekkel adható meg. A következőkben néhány spe
ciális esetben foglalkozunk a Coriolis-erő hatásával.

A vv sebességgel vízszintesen mozgó testekre ható Coriolis-erő:

A 17.7. ábra és a (17.10) formula alapján megállapítható, hogy a Coriolis-erőnek ez az 
összetevője a vízszintesen mozgó testeket az északi féltekén eredeti irányukhoz képest jobb
ra, a déli féltekén balra téríti el. A Coriolis-erőnek ez a komponense minden vízszintes moz
gás esetén fellép, hatása azonban többnyire igen kicsiny. Ezzel az erővel magyarázható pl. a 
Jean FOUCAULT [fukó] (francia fizikus, 1819-1868) által végzett történelmi jelentőségű kí
sérlet. FOUCAULT 1851-ben a párizsi Panthéonban 67 m hosszú, 28 kg tömegű ingával mu
tatta be a Coriolis-erő hatását. A tapasztalat szerint az inga lengési síkja az inga mozgása so

(17.10)

tő

Eltérülés jobbra 
Fcor=2m vvxtón

17.6. ábra 17.7. ábra
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rán lassan elfordul. A Foucault-kísérlet a nagyközönség számára is nyilvánvaló bizonyítékot 
szolgáltatott a Föld forgására.

A Coriolis-erő jelentős szerepet játszik a meteorológiai jelenségek kialakulásában is. Az 
északi féltekén a ciklonok az óramutató járásával ellenkező, az anticiklonok azzal megegye
ző irányban forognak. A déli féltekén mindkét örvény forgási iránya éppen ellenkező. A for
gásirányt a Coriolis-erő szabja meg.

A függőlegesen mozgó testeket a Föld szögsebességének tangenciális összetevőjéből 
adódó erő téríti el. A lefelé mozgó testek eltérülése mind az északi, mind a déli féltekén ke
leti irányú.

A vízszintesen mozgó testekre a tangenciális szogsebesség-komponens miatti Coriolis- 
erő csak a kelet-nyugati irányban mozgó testek esetén ébred. Az erő függőleges irányú. Ezt 
úgy is felfoghatjuk, hogy a Coriolis-erő a mozgó testek súlyát változtatja meg Mindkét félte
kén igaz, hogy a kelet felé haladó testek súlya csökken, a nyugat felé haladóké pedig nő. 
A kicsiny súlyváltozás egyszerű kimutatására EÖTVÖS Loránd készített kísérleti eszközt 
(Eötvös-mérleg), ezért a jelenséget Eötvös-effektusnak nevezzük.



I. B) A PONTRENDSZEREK MECHANIKÁJA

A Newton-törvényeket és a Newton-törvények alkalmazását segítő fogalmakat (impulzus, 
impulzusnyomaték, munka stb.) pontszerű testekre vonatkozóan állapítottuk meg A testek 
azonban általában nem pontszerűek, azaz nem olyanok, hogy kiterjedésük elhanyagolható.

Ebben a fejezetben a pontszerű testekre kimondott törvényeket olyan testekre, íll. anya
gi rendszerekre alkalmazzuk, amelyek diszkrét (elkülönült) pontokból állnak. A rendszer 
tagjai közötti kapcsolatokra vonatkozóan egyetlen lényeges, de a Newton-törvények isme
retében természetesnek tűnő megkötést teszünk. A  pontrendszer két eleme között ható erő 
mindig centrális, vagyis az erő hatásvonala a két pontot összekötő egyenesbe esik.

A pontrendszer tagjai között működő erőket belső, a rendszeren kívüli testektől szárma
zó erőket pedig külső erőknek nevezzük.

I. B) 1. A PONTRENDSZER MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS TÉTELEK

18. § Az impulzustétel és a tömegközéppont-tétel

1. A pontrendszer összimpulzusának változása

Foglalkozzunk először a 18.1. ábrán látható, két pontszerű testből álló rendszer mozgá
sával. Az ábra jelöléseit használva írjuk fel a két test mozgásegyenletét úgy, hogy a rendszer 
két pontjának kölcsönhatását megadó Fl2 = -F 2I erőt (belső erők) mindkét test esetén vá
lasszuk le a többi erő (a külső erők) F (k) összegéről:
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18.1. ábra

F (k) +F *1 T r 12
APi
At

F,(k) +F„ = ^ -
A/

(18.1)

(18.2)

Összeadva a két egyenletet, az egyik oldalon a rendszerre ható erők 
vektori összege, a másikon pedig a rendszer összimpulzusának változása 
adódik. Az erőösszegből azonban a hatás-ellenhatás törvényének követ
keztében a belső erők kiesnek. A dinamika alaptörvénye a pontrendszer 
minden tagjára felírható. így azt kapjuk, hogy a rendszerre ható külső erők 
vektori összege megegyezik a rendszer összimpulzus-változásának és a közben 
eltelt időnek a hányadosával:

p(k) _ Áp 
A/

(18.3)

A két pontból álló rendszerre bemutatott gondolatmenet könnyen általánosítható tet
szőleges pontrendszerre. Ha a rendszer minden pontjára alkalmazzuk a dinamika alaptör
vényét, akkor abban minden pont esetén a többi pont által kifejtett erők (belső erők) és 
egyéb erők (külső erők) szerepelnek. Az egyes pontokra felírt egyenleteket összeadva az 
egyik oldalon most is a pontrendszerre ható külső erők Fc(k> = ^  F;<k) vektori összege, a

másikon pedig a rendszer p = ^  p i összimpulzusának változása adódik. így a (18.3) össze-
i x

függés tetszőleges számú pontból álló rendszer esetén is érvényes. Ez az impulzustétel pont- 
rendszerre vonatkozó megfogalmazása. A törvényből azonnal következik, hogy amennyiben a 
pontrendszerre ható külső erők eredője zérus, akkor a rendszer összimpulzusa állandó.

2. A tömegközéppont

Felmerül a kérdés, hogy a pontrendszer mozgása nem jellemezhető-e valamilyen módon 
egyetlen pont mozgásával. Ez azt jelentené, hogy a rendszer összimpulzusát egyetlen pont
hoz kellene rendelni. Nyilvánvaló, hogy e pontban a rendszer ^  m, = M  össztömegének 
kell egyesülnie. >

Ezt figyelembe véve, az ósszimpulzus a

P = M  -j=-----  (18.4)

i

alakban is felírható. Azonnal látható, hogy a



Az impulzustétel és a tömegközéppont-tétel 93

v = - i»11 ^ (18.5)

sebesség az

(18.6)

helykoordinátájú pont időderiváltja. Ennek segítségével az impulzustételt a

XF,<k) = Wa0 (18.7)

alakban is felírhatjuk, ahol

ao = ro= -i
i

A p„ = M \u jelölés bevezetésével a (18.7) összefüggést a

V w < k> _  a P cj

f F' “ “ÁT

(18.8)

(18.9)

alakban is felírhatjuk. Ezzel dinamikailag sikerült a tömegpontokból álló rendszert egyetlen pont 
mozgásával jellemezni. Természetesen a p„ mennyiség egyenlő a rendszer összimpulzusával (p = p(l).

Az

S m.r i
rü u  

5 > .  
1

pontot, amelynek koordinátái

' Z ^ y ,
* 0  U

i
y 0 U

2 > i
i

2(1 V  
2 > ;  

i

(18.10)

(18 .11-13)

a rendszer tömegközéppontjának nevezzük. A tömegközéppont a mechanika egyik legfonto
sabb fogalma. Ezért, amikor a tömegközéppontra való utalást hangsúlyozni kívánjuk, akkor
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az r0 jelölés helyett gyakran az rTKP szimbólumot használjuk. A tömegközéppont matemati
kai konstrukció, definíciójából azonnal látszik, hogy még az sem szükséges, hogy fizikailag a 
pontrendszerhez tartozzék. (Két egyenlő tömegű tömegpontból álló rendszer tömegközép
pontja pl. éppen a két pontot összekötő szakasz felezőpontja, ahol valójában semmiféle tö
meg sincsen.) A tömegközéppont-tétel szerint bármely pontrendszer tömegközéppontja úgy mo
zog, mintha benne volna egyesítve a rendszer össztömege, s rá a külső erők vektori összege hatna:

F ( k )  - Ma  =  Mr — /w«tTKP — '«>tkp (18.14,15)

A tétel egyenértékű az impulzustétel pontrendszerre megfogalmazott alakjával.
Természetesen sem az impulzus-, sem a tömegközéppont-tétel nem ad teljes leírást a 

pontrendszer tagjainak mozgásáról. Az egyszerű összefoglaló egyenletek csak az össz- 
impulzus változásáról adnak számot, a rendszer belső változásairól, az egyes pontok mozgá
sáról azonban nem.

Ha a külső erők eredője zérus, akkor

Ap
At

= 0 , ül. (18.16,17)

alakot ölti. Ezekből pedig következik, hogy

p = állandó ill. = állandó (18.18,19)

vagyis a rendszer összimpulzusa, ill. a tömegközéppont sebessége állandó. Az utóbbi állítás 
úgy is fogalmazható, hogy amennyiben a külső erők eredője zérus, akkor a tömegközéppont 
egyenes vonalú egyenletes mozgást végez vagy nyugalomban marad.

A zt a rendszert, amelyre ható külső erők eredője zérus, zárt rendszernek nevezzük. Ennek fel- 
használásával a tömegközéppont megmaradásának tétele a következőképpen fogalmazható: zárt 
rendszer tömegközéppontja egyenes vonalú egyenletes mozgást végez vagy nyugalomban van. Ezzel 
egyenértékű állítás, hogy a zárt rendszer összimpulzusa állandó.

Fontos megjegyezni, hogy a megmaradási tétel matematikailag vektoregyenlettel írható le. 
Ez azt jelenti, hogy az egyes komponensekre külön-külön is teljesül a megmaradás feltétele.

19. § A perdülettétel

1. A perdülettétel

Az impulzustételhez hasonlóan a perdülettétel is felírható a pontrendszer minden tagjá
ra. Ha az egyes pontokra felírt egyenleteket összeadjuk, akkor az impulzustételhez hasonló
an megkapjuk az impulzusmomentum-tétel pontrendszerre vonatkozó alakját. A forgató- 
nyomatékok összegéből a belső erők forgatónyomatékának összege kiesik, így a perdület- 
vagy impulzusmomentum-tétel a következő formában fogalmazható meg:
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A pontrendszerre ható külső erők forgatónyomatékának vektori összege megegyezik a pont
rendszer összimpulzusmomentum-változásának és az eltelt időnek a hányadosával:

(k) AL
At

(19.1)

A tételt példaként bizonyítsuk ismét két pontból álló rendszerre! Alkalmazzuk a rendszer min
den pontjára az impulzustételt és szorozzunk meg vektoriálisan minden egyenletet balról annak a 
tömegpontnak a helyvektorával, amelyre az egyenlet vonatkozik. így az

r, x F /^ + r ,  x F12 = r, xp ,, 

r2xF<k) + r2xF 21 = r2xp 2

(19.2)

(19.3)

egyenletrendszerhez jutunk. Adjuk össze ezeket az egyenleteket és vegyük figyelembe, hogy

«i xp. = -r-(<: x Pi). 0 = i.2). 
Ót

Azt kapjuk, hogy

ri xF | + r2 x F2 + r, x F12 + r2 xF 21 = (r, x p, + r2 xp 2) .
ó t

(19.4)

(19.5)

A (19.5) egyenlet bal oldalán álló első két tag a rendszerre ható külső erők forgatónyomatéka, a 
második kettő pedig a belső erőké. A belső erők forgatónyomatékában erő és ellenerő forgatónyo
matéka szerepel, ezért az

r. x Fi2 + r2 x F21 = r, x F 12 -  r2 x F 12 = (r, -  r2) x F 12 (19.6)

alakra hozható. Ez az összeg zérus, hiszen (r, - r 2)||Fl2, és emiatt vektoriális szorzatuk zérus 
(19.1. ábra).

A  impulzusmomentum-tételből közvetlenül adódik, hogy (1) 
ha a rendszerre ható külső erők forgatónyomatékának összege 
zérus, akkor a rendszer impulzusmomentuma állandó:

L = állandó (19.7)

A (19.1) egyenlet vektoriális összefüggés, tehát három 
skaláregyenlettel helyettesíthető, azaz

<k, = dLL <k )=̂ L A/(k)= ^ 4  (X9.8-10) 
dí y át át K ’

(2)

19.1. ábra
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A komponensekre vonatkozó összefüggések egymástól függetlenül érvényesek. Ez azt jelenti, 
hogy az impulzusmomentumnak egy-egy komponensére a többitől függetlenül is érvényes a meg
maradási tétel, ha a megfelelő forgatónyomaték-komponens eltűnik.

2. Az impulzusmomentum kifejezése a tömegközéppont segítségével

A tömegközéppont fogalmának segítségével a pontrendszer mozgását globálisan (átfogóan) 
sikerült egyetlen pont mozgásával jellemezni. Bár a Newton-törvények inerciarendszerben érvé
nyesek, gyakran mégis célszerű a tömegközépponthoz rögzített koordináta-rendszer alkalmazása 
is. Ezért érdemes meghatározni a tomegközépponti koordináta-rendszerben és az inerciarend
szerben felírt impulzusmomentum közötti kapcsolatot

Az eredmény igen egyszerű, hiszen a teljes impulzusnyomaték két tagra esik szét:

L = L p+Ls (19.11)

Az

L p = rd x Mv0 (19.12)

pálya-impulzusmomentum a rendszer globális mozgásából (a tömegközéppontban egyesített egyet
len pontként mozgó test impulzusmomentuma) származó perdület, az

(19.13)

saját-impulzusmomentum pedig a tömegközépponthoz képest bekövetkező mozgásból származó 
járulék, ahol P|, ^ a tömegközépponti rendszerben megadott helyvektor, illetve sebesség.

Vegyük észre, hogy az impulzusmomentum-tétel mind a pálya-, mind a saját-impulzusmomen
tumra vonatkozóan érvényes. Fennáll tehát, hogy

dL.
dí

= r„xX F(k) (19.14)

vagyis a tömegkozéppont pálya-impulzusmomentumának időderiváltja megegyezik a rendszerre 
ható külső erők eredőjének forgatónyomatékával.

Továbbá

(19.15)

vagyis a saját-impulzusmomentum időderiváltja megegyezik a külső erők tömegközéppontra vett 
forgatónyomatékával.

Talán még inkább kiemeli a tétel tartalmát az a tény, hogy az impulzusmomentum-tétel a tö
megközépponti koordináta-rendszerben a tehetetlenségi erők figyelembevétele nélkül még akkor 
is érvényes, ha gyorsuló rendszerről van szó.
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20. § A munkatétel

Az impulzus- és az impulzusmomentum-tételhez hasonlóan érdemes megvizsgálni a 
pontrendszerre vonatkozó munkatételt is. A gondolatmenet eredménye az, hogy a rendszerre 
ható erők munkáinak algebrai összege megegyezik a rendszer mozgási energiájának megváltozá
sával:

A mozgási energia megváltozásának meghatározásakor tehát a belső erők munkáját is fi
gyelembe kell venni

A munkatétel egyszerű következménye az anyagi pontra vonatkozó munkatételnek. Na
gyon fontos, hogy a rendszerre ható erők munkájának kiszámításakor általában minden erő 
esetén más és más elmozdulással kell számolni, ezért a munkák összege nem vezethető 
vissza az eredő erő munkájára. Ez az oka annak is, hogy a belső erők munkája általában nem 
zérus.

Az impulzusmomentumhoz hasonlóan célszerű a mozgási energia tetszőleges inerciarend
szerben és a tömegközépponti rendszerben felírt alakja közötti kapcsolatot meghatározni. Meg
mutatható, hogy az impulzusmomentumhoz hasonlóan a mozgási energia is két részre esik szét:

A jobb oldal első tagja a tömegközéppontban egyesített, anyagi pontként mozgó rendszer 
energiája, a második tag pedig a tömegközépponthoz képest vett relatív mozgásokból adódó moz
gási energia.

A (20.2) összefüggés bizonyítása a következő. Helyettesítsük be a rendszer

mozgási energiájába az inerciarendszerbeli Vj és a tömegközépponti rendszerben megadott 5  se
bességek kapcsolatát kifejező

(20.1)

(20.2)

(20.3)

(20.4)

összefüggést, és végezzük el a négyzetre emelést:

i
(20.5)

Az összegezést tagonként végezve és a konstans szorzókat kiemelve azt kapjuk, hogy
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£ k + ■ í20-6) Z j j j z

Figyelembe véve, hogy tömegközépponti rendszerben ^  n\ 5  = 0 és hogy a rendszer össztö- 
mege M = ' /̂mí,a  pontrendszer mozgási energiája: 1

i

E , = \ m  v„2 + x | ^ 2- (20-7)

I. B) 2. SPECIÁLIS PONTRENDSZEREK MOZGASA

21. § Ütközések

1. Az ütközések osztályozása

Ütközésről általában akkor beszélünk, ha két test között rövid ideig tartó olyan erős köl
csönhatás lép fel, hogy az egyéb erőhatások elhanyagolhatóak (21.1. ábra). Ebben a fejezet
ben nemcsak pontszerű testek ütközésével foglalkozunk, ezért be kell vezetnünk néhány fo
galmat az ütközések típusainak meghatározására. Általában feltételezzük, hogy ütközéskor 
a testek egyetlen pontban érintkeznek, s e pontban a két testhez közös érintősík húzható. 
A közös érintősíkra az érintkezési pontban állított merőlegest ütközési normálisnak nevez
zük (21.2. ábra), jele: n.

Centrálisnak nevezzük az ütközést, ha az ütközési normális átmegy mindkét test tömegkö
zéppontján.

Egyenes ütközésről akkor beszélünk, ha az ütköző testek mindegyikének sebessége az ütközé
si normálisba esik.

P

---- -- - -
He++

21.1. ábra



Ütközések 99

! - Q d V1

21.2. ábra

Centrális, egyenes ütközés során az ütköző testek ütközés előtti és utáni sebességvekto
rai a két test tömegközéppontját összekötő egyenes irányába mutatnak. (Ilyen ütközések 
zajlanak le például a légpárnás sínen mozgó, rugós ütközővel ellátott kiskocsik között.)

2. Az ütközés leírása megmaradási tételekkel

Jelöljük az ütközésben részt vevő két test tömegét rendre m, -gyei és m2 -vei, ütközés 
előtti sebességét v,-gyel és v2-vel, az ütközés utánit pedig Ui-gyel és u2-vel. Az ütközés na
gyon rövid r  ideig tart, az ütközés során fellépő belső erők igen nagyok, mellettük a külső 
erők elhanyagolhatóak. Az ütközési folyamatra tehát minden esetben felírhatjuk az impul
zusmegmaradás törvényét, amely szerint a két test ütközés előtti összimpulzusa megegyezik 
az ütközés utáni összimpulzussal:

m,v, + m 2 v 2 = m i u, + m 2u 2 (21.1)

Az ütközéseket a mechanikai energia megmaradása szempontjából is osztályozhatjuk. 
Tökéletesen rugalmasnak nevezzük az ütközést, ha az ütközés előtti és utáni mozgási energi
ák megegyeznek. Pontszerűnek tekinthető testekre ez az

1 2 1 2 1 2 1 2— m. v. 
2  1 1

+ —/n,v, 
2  2 2 S 2 " ' “ I

+ —m, u, 
2  2 2

(21.2)

összefüggés fennállását jelenti. A valóságban, az ütközés során a belső erők által végzett 
munka a rendszer kezdeti mozgási energiáját csökkenti. Az ilyen ütközéseket rugalmatlan 
ütközésnek nevezzük. Ha az ütközés során a két test összekapcsolódik, összeragad, és ütkö
zés után közös lesz a sebességük, akkor az ütközést tökéletesen rugalmatlannak nevezzük.

3. Tökéletesen rugalmas, centrális, egyenes ütközések

Rugós ütközővel ellátott, súrlódásmentes sínen mozgó kocsik ütközése jó közelítéssel 
tökéletesen rugalmasnak és centrálisnak tekinthető (21.3. ábra). Mivel az ütköző testek se
bességvektora egy egyenesbe esik, ezért a megmaradási tételeket a következő egyszerűbb 
alakban írhatjuk fel:
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m,
•  )-------( •

v2

m2
•  )------- ( •

21.3. ábra

mjV, +/n2 v2 = m lu i + m 2u 2,

1 2 1 2 1 2 1 2 + - m 2 v2 = — + ~ m 2u 2 .

Rendezzük át a (21.3,4) összefüggéseket a következőképpen:

mi(v, - u i ) = m2 (u 2 - v 2 ), 

mi(v, - w , )  (v, + « , )  = « , ( « ,  - v 2 )-(u2 +v2 ).

(21.3)

(21.4)

(21.5)

(21.6)

A (21.6) egyenletet a (21.5)-tel elosztva azt kapjuk, hogy

(21.7)

A (21.5,7) kétismeretlenes, lineáris egyenletrendszerből az ütközés utáni sebességekre az

m, - m 2 
m i, + m 2

m 2 -m , 
m, + m 2

+

V2 +

m, +m2 

2  m, '

V2 > (21.8)

(21.9)

összefüggéseket nyerjük.

4. Tökéletesen rugalmatlan ütközések

Tökéletesen rugalmatlan ütközéskor a két test ütközés után közös sebességgel (u) mo
zog tovább. Ez a sebesség a (21.1) impulzusmegmaradást kifejező egyenletből

mjV, +m 2 v2

m , +m2
(21.10)

Tökéletesen rugalmatlan ütközést kísérletileg pl. olyan kiskocsikkal hozhatunk létre, 
amelyekre egymást vonzó mágneseket rögzítünk. A mágnesek az érintkezés után a kocsikat
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egymáshoz tapasztják. Gépjárművek ütközése gyakran úgy megy végbe, hogy az egyik jármű 
tolja magával a másikat. Ilyen esetekben is jó feltételezés az, hogy az ütközés tökéletesen ru
galmatlan.

Az ütközés során fellépő AE energiaveszteség:

AE=i/tt]V ,2 + i / n 2v 2 +m2 )u 2.
2 2

Felhasználva a (21.10) összefüggést, rövid számolással igazolható, hogy

2  m, + m 2

(21.11)

(21.12)

A fenti formulából látható az is, hogy az energiaveszteség adott sebességek és tömegek 
mellett akkor a legnagyobb, ha a két sebességvektor egymással szembe mutat (frontális üt
közés). A  mozgási energiaveszteség legtöbbször hő-, illetve deformációs energiaként jele
nik meg.

5. Ütközések rugalmasságának jellemzése, ütközési szám

Sínen mozgó kiskocsira szereljünk rugós ütközőt, és ütköztessük a kiskocsit merev, nagy töme
gű fallal! Legyen a kocsi tömege m,, kezdeti sebessége v,, az ütközés utáni pedig m, . Amint az ütkö
ző a falhoz ér, elkezd összenyomódni, a kocsira egyre nagyobb erő hat. Ez a folyamat addig tart, 
amíg a kocsi sebessége egy pillanatra zérus lesz. Ezután a deformáció visszaalakul. Tartson a de
formáció első szakasza r* ideig, a visszaalakulási pedig r -r* > 0-ig. A két szakaszra írjuk fel az 
impulzustételt:

J F(t)dt = w,v,, j F(t)dt = w,«,. (21.13,14)

Mivel az ütközés utáni sebességre mindig fennáll, hogy 0 < m, < v,, így a deformáció két szaka
szában fellépő erőlökésekre teljesül, hogy

0  < e =
j  p m  
____

r*

J F(t)át
< 1 . (21.15)

A két erőlökés hányadosaként értelmezett e ütközési szám alkalmas az ütközés rugalmasságá
nak jellemzésére. Ha a kiskocsi ütközés utáni sebessége megegyezik az ütközés előttivel (tökélete
sen rugalmas ütközés), akkor e = 1. Tökéletesen rugalmatlan ütközésnél e = 0, a deformációnak 
nincsen visszaalakulási szakasza.
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Az ütközések rugalmasságának jellemzésére bevezetett e szám igen sok tényező függvénye le
het. Amellett, hogy függ az ütköző testek anyagi minőségétől, erősen függhet az ütközés körülmé
nyeitől, a sebességtől és a hőmérséklettől is. Ezen okok miatt anyagállandóként nem is szokás 
használni. Esetenként azonban ismerete hasznos lehet. Az ütközési szám egyszerűen meghatároz
ható például egy sima lapon pattogó golyó visszapattanási magasságaiból. A  mérés alapjául ekkor 
a (21.15) összefüggés szolgál. A  pattogó golyó esetén v, = -N/2g/i1, v2 = -J2gh^, ahol h, a golyó esési, 
/¡2 pedig a visszapattanási magassága. Ennek alapján

Elefántcsont golyó, illetve bizonyos gumifajták esetén az ütközési szám értéke 0,9 feletti érték 
is lehet.

6 . Ferde ütközések

A következőkben olyan tökéletesen rugalmas ütközéssel foglalkozunk, ahol az egyik test nyu
galomban van. Legyen a mozgó, m, tömegű test kezdeti sebessége v,, a nyugvó test tömege m2. 
Koordináta-rendszerünk x  tengelye mutasson v, irányába. Az y  tengely legyen az ütközés utáni
u , = (hu  ,uly) és u 2 = (u2x ,uly) sebességvektorok síkjában (21.4. ábra).

* y

1  © ■ >
----------------- ;

| Q-.
21.4. ábra

Az impulzusmegmaradás miatt a sebességkomponensekre fennáll az alábbi két egyenlet:

m,v, = m,ulx + m2u2x, 0 = m,uty + m2u2y. (21.17,18)

Az energiamegmaradás további feltételt jelent a négy ismeretlen sebességkomponensre:

|  = | w ,  (hí, + HÍ,) + 1  m2(u\x + u2ly). (21.19)

A  fenti három, független egyenletben négy ismeretlen szerepel. Ez azt jelenti, hogy az ütközési 
folyamat leírása ebben az esetben nem lehetséges pusztán a megmaradási törvények alapján. Az 
ütközés utáni sebességek meghatározásához az ütközési folyamat erőtörvényét is ismerni kellene.

Példaként vizsgáljuk meg a pontszerű test ütközését rugalmas fallal.
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Ütközzön a v sebességgel mozgó, pontszerű, m tömegű test rugalmas 
fallal és legyen az ütközés során fellépő erőknek a fal síkjába eső komponen
se elhanyagolható (21.5. ábra). Ekkor a sebességvektornak a fal síkjába eső 
összetevője nem változik meg az ütközés folyamán. A síkra merőleges sebes
ség-összetevő iránya pedig ellentétesre változik. Ha az ütközés az e ütközési 
számmal jellemezhető, akkor

«. = V  (21.20,21)

Látható tehát, hogy az ütköző részecske a  beesési és fi visszaverődési szögé
re fennáll, hogy

tg/3 = V , = — tg a > tg a, azaz J3 > a. 
e

(21.22)

A fal által kifejtett erőlökés nagysága mvj(l + e). Tökéletesen rugalmas ütközésnél a beesési és 
a visszaverődési szögek megegyeznek, a fal által kifejtett erőlökés nagysága 2  mvn.

22. § Rakétamozgás

Kiskocsira rögzített kör alakú lemezrugót vagy csavarni- Am
gót összenyomunk, majd fonállal rögzítjük (2 2 .1 . ábra). M Ó M/MAMÂ
A rugó elé helyezett golyó a fonál elégetése után lerepül a ko- L /J)_______
csiról, a kocsi pedig vele ellentétes irányban elindul. ' ■....  *  .......... ............. ,

Hasonló jelenség figyelhető meg, amikor a felfújt léggöm
böt nyitott véggel elengedjük, és a nyíláson kiáramló gáz ha- c Av
tására a ballon „rakétaként” elindul. A szénsavpatronos és ^__£7) |/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
vízsugárhajtású rakétamodellek szintén a kilövellt gáz, illet- | ^  —*■
ve folyadék hatására indulnak el az áramlással ellentétes , sí /  ,
irányba.

A rakéta működési elvét a fenti kísérletek jól illusztrálják. 22'1' ábra
Az M  tömegű kiskocsira helyezett Am  tömegű testet a kocsi
hoz képest c sebességgel kilőve, a kiskocsi Av sebességre tesz szert. A kiskocsiból, a rugóból 
és a kilőtt testből álló pontrendszerre érvényes az impulzusmegmaradás tétele, vagyis a kez
deti és a szétlökődés utáni impulzusoknak egyezniük kell:

0 = M&v + Amc. (22.1)

Innen a kiskocsi sebességnövekedésére

AmAv = ------ c
M

(22.2)

adódik.
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A rakéták úgy működnek, hogy az üzemanyag elégetésekor 
keletkező nagynyomású gáz a fúvókákon nagy sebességgel kiára
molva impulzust visz el a rendszerből, és a rakétatest -  az impul
zusmegmaradás törvényének megfelelően -  ellentétes irányba 
lökődik. A  rakéták általában folyékony tüzelőanyag és oxidáló- 
szer elégetésével állítják elő a nagy sebességű gázáramot.

A  (22.2) összefüggés alapján meghatározhatjuk a rakéta se
bességét az idő függvényében. Határozzuk meg a v(f) sebességgel 
mozgó, m(t) tömegű rakéta sebességének A t idő alatt bekövetke
ző növekedését a vele együtt mozgó inerciarendszerhez képest 
(22.2. ábra). Legyen az üzemanyag sebessége a rakétatesthez ké
pest c. Mivel számértékileg az egységnyi idő alatt kilövellt üzem
anyag a rakéta tömegével az

m = lim Am 
A t

(22.3)

alakban fejezhető ki, a rakétatest sebességének növekedése az impulzusmegmaradás törvénye 
szerint

Am m(t)At= -------c = ---- —— t
m(t) m(l)

(22.4)

Mivel

d[ln m(í)] _ m(t) 
d/ m (t) '

(22.5)

a kezdetben m„ tömegű rakéta sebességének növekedése:

v(f) -  v(0) = - c  In = c In .
mu m(t)

(22.6)

Ebből adódik, hogy a kezdősebesség nélkül induló rakéta által elérhető maximális sebesség:

v™x = C*n ^ ± - ^ | = Cln* (22.7)

ahol mh a hasznos, mü az üzemanyag tömegét jelöli, k = (m h + mu) /w h a rakétára jellemző ún. tö
megarány. A  rakéták sebességének a (22.7) összefüggés szerint határt szab az üzemanyag tömegé
nek és a hasznos tömegnek az aránya. Ez az arány bizonyos határon túl csak úgy javítható, ha a ra
kétáról leválasztják az üres és feleslegessé vált üzemanyagtartályokat. Ezeket a rakétákat, ahol az 
eredetileg fellőtt rakéta további önálló rakétákat hordoz, többfokozatú rakétának nevezzük.

Megjegyzés: vmax kiszámításakor nem vettük figyelembe a nehézségi erő hatását.
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23. § Csatolt rezgések

Csatolt rezgés legtöbbször testek olyan kölcsönhatása során lép fel, amikor a rendszer 
tagjait saját egyensúlyi helyzetükhöz és egymáshoz is harmonikus erő köti. Ilyen rezgéseket 
legegyszerűbben két csatolt fonálinga segítségével tanulmányozhatunk.

Kapcsoljunk össze két egyenlő hosszúságú fonálingát kis nehezékkel ellátott fonállal

23.1. ábra 23.2. ábra

Hozzuk az egyik ingát (A) lengésbe úgy, hogy a másik inga (B) kezdetben legyen nyuga
lomban. Megfigyelhetjük, hogy az idő múlásával a B inga is lassan lengésbejön, miközben az 
A inga rezgési amplitúdója fokozatosan csökken, majd egy pillanatra megáll. Ezután az in
gák szerepe megfordul. Az A inga amplitúdója kezd növekedni, a B ingáé csökkenni. Mind
ez periodikusan ismétlődik. Az energia a két inga között periodikusan kicserélődik. A két 
inga közötti csatolás erősségét a köztes fonálon levő test tömegének változtatásával tudjuk 
változtatni. Nagyobb tömegű testnél (erős csatoláskor) a kicserélődési idő kisebb, kis töme
gűnél (laza csatolás) nagyobb. A 23.2. ábra sematikusan mutatja a két inga kitérésének idő
függését.

Két testből álló csatolt rendszerek mozgása során tehát a következőket tapasztaljuk:

-  mindkét test rezgőmozgást végez;
-  amikor az egyik test mozgási és potenciális energiájának összege (összenergiája) 

nagy, a másik testé kicsi;
-  az energia periodikusan cserélődik a két test között.



I. C) A MEREV TEST MECHANIKÁJA

A korábbiakban pontrendszerekre fogalmaztuk meg a fontosabb dinamikai tételeket. 
E  tételek természetesen érvényesek kiterjedt testekre is, hiszen minden kiteijedt test olyan 
kicsiny részekre bontható, amelyek már pontszerűnek tekinthetők.

A kiterjedt testek között vannak olyanok, amelyek mechanikai kölcsönhatások során na
gyon kis deformációt szenvednek. Ezt a kis deformációt első közelítésben elhanyagolva úgy 
tárgyalhatjuk a mozgást, hogy közben a test alakváltozásától eltekintünk. Az ilyen, határ
esetre történő extrapolációból alakult ki a merev test fogalma.

I. C) 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

24. § A merev test kinematikája

1. A merev test fogalma, szabadsági fokok száma

Merevnek nevezzük azt a testet, amelyre fennáll, hogy bármely két pontjának távolsága 
állandó.

A merev test helyzetét három, nem egy egyenesbe eső pontjának koordinátáival jelle
mezhetjük. A merev test egy A pontjának rögzítése után a test többi pontjai a rögzített pont 
körüli gömbfelületen mozoghatnak. Ha a testnek egy másik B pontját is rögzítjük, akkor a 
test az A és B ponton átmenő tengely körül még elfordulhat. A tengelynek az egyenesen kí
vül fekvő, egyébként tetszőleges harmadik, C pontjának rögzítésével már az egész test hely
zete meghatározott.
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A három pont helyének megadásához kilenc adat (koordináta) szükséges. A merev kö
tés miatt azonban ezek között három összefüggést írhatunk fel; például azt, hogy a három 
pont közül bármely kettőnek a távolsága állandó.

Mivel a kilenc adat közül három nem független, a merev test helyzete általában 6  függet
len adattal jellemezhető. Más szóval: a szabad merev testnek/ = 6  szabadsági foka van. Spe
ciális mozgások esetén (pl. síkmozgás, tengely körüli forgómozgás stb.) a merev test mozgá
sának jellemzésére hatnál kevesebb koordináta is elegendő. (A szabadsági fok elnevezés a 
termodinamikában más tartalmat is nyer, 48. §.)

2. Merev test mozgásának leírása

A merev test mozgását akkor tekintjük ismertnek, ha a test bármelyik pontja esetében 
tudjuk, hogy hol található adott időpillanatban. Más szóval minden P pont esetén ismert a 
pont helyzetét időben megadó r p = r p (í) függvény. A P pont sebessége vP, gyorsulása pedig 
aP. A test pontjainak mozgása az idő függvényében folytonosan megy végbe. Ha a [í0, t ] idő- 
intervallumban a test mozgásának csak a kezdő- és végállapota ismert, akkor a P pont el
mozdulását (az adott időintervallumra vonatkoztatva) ArP elmozdulásfüggvénnyel szokás 
jellemezni.

A merev test esetén nem szükséges annyi pályafüggvényt ismerni, ahány pontból a test 
áll. A következőkben látni fogjuk, hogy a merev test bármilyen mozgása két alapvető moz
gásra -  haladó (transzlációs) és forgó- (rotációs) mozgásra -  vezethető vissza.

3. Merev test haladó mozgása (transzláció)

Merev test transzlációs mozgásáról akkor beszélünk, amikor a test bármely két, egymás
sal nem párhuzamos szakasza a mozgás során külön-külön önmagával párhuzamos marad. 
Ebben az esetben a merev test pontjainak pályái 
egymással egybevágó görbék (24.1. ábra).
A transzláció értelmezéséből következik, hogy 
a merev test minden pontjának adott idő alatt 
bekövetkező elmozdulása egyenlő. Abból, hogy 
egyenlő idők alatt a merev test minden pontjá
nak elmozdulása egyenlő, következik, hogy a 
test pontjainak sebessége és gyorsulása is azo
nos. 24.1. ábra

4. Merev test forgómozgása (rotáció)

A merev test forgómozgást végez, ha van legalább két pontja, amely a mozgás során hely
ben marad. A két pontot összekötő egyenes a forgástengely, amely körül a merev test tengelyen 
kívül fekvő pontjai körpályán mozognak. A merev test tengely körüli forgását kinematikai
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24.2. ábra

lag a szögsebességgel jellemezzük (24.2. ábra). Válasszunk a forgás- 
tengelyen egy tetszőleges O pontot, és jelöljük a tőle a test P futópont
jához húzott helyvektort rP-vel. A test forgása közben a forgástengely 
pontjai helyben maradnak, a P pont pedig a tengelyre merőleges sík
ban p  sugarú körön mozog. A test többi pontjai ezzel a síkkal párhuza
mos síkban mozognak. Az elfordulás <p szöge a merev test bármelyik 
pontjára ugyanakkora. (A tengelyre illeszkedő bármelyik S félsík a <p 
szöggel elforgatott S' félsíkba kerül át.)

Az elfordulási szög az idő (p(t) függvényeként adható meg. Vegyük 
fel az tengelyt a forgástengely egyenesében. A <p szög előjelét megálla
podás szerint akkor választjuk pozitívnak, ha az elfordulás iránya a z  
tengellyel jobbcsavart alkot. A korábban bevezetett definíció alapján a 
forgómozgás szögsebessége |tö| = A(p/At, ahol ¿3 a forgástengelyben 
fekvő vektor, iránya a forgásiránnyal jobbcsavart alkot. Az a3 szög
sebességvektorral a P pont pillanatnyi sebessége a

vp = ¿3 x r p (24.1)

alakban adható meg (17. § 3.).
A szögsebesség változásának sebességét megadó szöggyorsulás nagysága p  = Atu/At. 

A szöggyorsulás vektora, ha a forgástengely iránya nem változik, ugyancsak a forgástengely 
egyenesébe esik. Amennyiben azonban a tengely iránya pillanatonként változik (vagyis ami
kor a szögsebesség irányának változása miatt is felléphet szöggyorsulás), akkor a /3-vektor 
nem párhuzamos az ¿3-vektorral.

5. A merev test síkmozgása

A merev test mozgásának fontos speciális esete a síkmozgás. Gépek alkatrészeinek, egy
mással csuklósán kapcsolódó darabjainak mozgása gyakran ilyen mozgás. Síkmozgásról ak
kor beszélünk, ha a merev test pontjai a térben rögzített síkkal párhuzamos síkokban mo
zognak. Nyilvánvaló, hogy a merev test mint egész ebben az esetben úgy mozog, mint a 
rögzített síkkal párhuzamos valamely síkmetszete. A síkmetszet mozgása viszont teljes érté
kűen helyettesíthető a síkmetszet tetszőleges két pontjának, illetve az ezeket összekötő sza
kasznak a mozgásával.

A síkmozgás kapcsán igazoljuk, hogy tetszőleges síkbeli mozgás megvalósítható egyetlen 
transzlációval és azt követő rotációval. A 24.3. ábra a merev test adott helyzetváltozásának 
kétféle megvalósítását mutatja. Az ábra bal oldali része azt a változatot mutatja, amikor elő
ször olyan transzlációt hajtunk végre, amely az A pontot A’-be viszi, majd az A/ pont körüli 
<p^A') szögű forgatással a B* pont B'-be kerül. A jobb oldali ábra szerint először a B pontot 
B -be vivő transzláció történik, majd a <p(B') szögű rotációval A* A"-be kerül. A két esetben 
a transzláció különböző, a rotáció szöge azonban függetlenül az előző transzlációtól, mind
két esetben ugyanakkora. A forgatás tengelye is mindkét esetben merőleges a síkra.
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A A

24.3. ábra

Síkmozgás esetén mindig található a merev testen vagy a merev testtel együtt mozgó sí
kon olyan O = O 'pont, amely a mozgás kezdő- és véghelyzetében is ugyanott marad. Belát
ható, hogy a testnek az adott mozgása ekkor megvalósítható az O körüli egyetlen forgatás
sal. A forgástengely a következőképpen határozható meg. Tegyük fel, hogy a merev test 
mozgása során az AB szakasz a kezdeti helyzetéből az A /B'helyzetbe kerül. Húzzuk meg az 
AA ' és BB' szakaszok felező merőlegesét és keressük meg O metszéspontjukat. (Ha a két 
egyenes párhuzamos, akkor a síkmozgás egyetlen transzlációval adható meg.) A 24.4. ábra 
mutatja, hogy az AOB A egybevágó az A OB7 A-gel, mert a két háromszög megfelelő oldalai 
egyenlők. Ezért az AOA'<í = BOB'<í, ami bizonyítja, hogy ha a testet úgy forgatjuk el O kö
rül, hogy A az A-be kerüljön, akkor B a B -be kerül.

6 . A pillanatnyi forgástengely síkmozgás esetén

A síkmozgást végző test rövid At ideig tartó mozgása során az AOA'<í = BOB'<í = A(p 
szögelfordulás kicsiny. Az A és a B pont elmozdulásvektora az O forgáspontból a pontokhoz 
húzott szakaszokkal (90°- &(p/2) szöget zár be. A(p —»0 esetén az O pontok sorozata olyan 
M ponthoz tart, amely az adott pillanatban jellemzi a mozgást. Az M pontot pillanatnyi for
gáspontnak (momentán centrumnak) nevezzük. A pillanatnyi forgáspontból nézve a merev 
test minden pontja körmozgást végez és az adott pillanatban a test bármely pontjának sebes
ségvektora merőleges az M-ből a ponthoz húzott sugárra (24.5. ábra). A merev test síkmoz
gása során a pillanatnyi forgáspont helye a síkon változik.

24.4. ábra 24.5. ábra
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A merev testek síkmozgása gyakran gördiilés. Gör- 
düléskor a mozgó test határgörbéje mindig valami
lyen előírt görbére esik. Ennek a mozgásnak fontos, 
speciális esete a tiszta gördülés. Tiszta gördülésről akkor 
beszélünk, amikor a „lefedett” pályaszakasz hossza 
egyenlő a test kerületének azon ívdarabjával, amely 
érintkezésbe került a pályaszakasszal. Ekkor a test ke
rületi pontjának és a pályának az érintkezési pontja 
azonos sebességgel mozog. Foglalkozzunk a síkon 
gördülő R  sugarú korong mozgásával (24.6. ábra)! 
A korong sebessége a transzlációs és a forgási sebes
ség összegeként állítható elő:

vp = v 0 +c30 x R p. (24.2)

Mivel tiszta gördüléskor a korong talajjal érintkező pontjának nincs a talajhoz képest sebes
sége: vM = v 0 + <w0 x R M = 0, ahonnan v„ = -ö>„ x R M adódik.

Az, hogy a korong talajjal érintkező pontjának a sebessége zérus, egyben azt jelenti, hogy 
minden időpillanatban ez a pont a pillanatnyi forgáspont.

A tiszta gördülés esetén v p = ¿3,, x ( R p - R M ) = ¿30 x r p, ahonnan látható, hogy a P pont 
M körüli ¿50 szögsebességű körmozgást végez.

A korong mozgása csúszva gördülés, ha v0 > R w 0, ekkor a pillanatnyi forgáspont a kö
rön kívül, a körközéppont alatt található. Amennyiben v0 < R w 0, a pillanatnyi forgáspont a 
körön belül van.

7. Merev test általános mozgása

Az előzőekben síkmozgás esetén igazoltuk, hogy a merev test tetszőleges mozgása meg
valósítható egyetlen transzlációval és az azt követő rotációval. A transzláció nagysága függ a 
vonatkoztatási pont választásától, a forgatás szöge azonban nem.

Térbeli mozgásokra hasonló tétel áll fenn. 
Válasszunk ki a merev testen egy O pontot, és 
rögzítsünk hozzá K koordináta-rendszert. Je
löljük O -vel azt a pontot, amibe a test elmoz
dulása során az O pont kerül. A K koordiná
ta-rendszer pedig menjen át K'-be. A merev 
testet kezdeti helyzetéből új helyzetébe átvi- 
hetjük az OO ' eltolással és az azt követő, 
egyetlen tengely körüli elforgatással, amely
nek során a K rendszer átkerül a K* rendszer
be (Euler-D’Alembert-tétel). A transzláció 
nagysága függ az O' pont választásától. A for
gatás szöge és tengelyiránya azonban nem 

24.7. ábra (24.7. ábra).

M
24.6. ábra
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A merev test véges elmozdulása felfogható rövid Aí ideig tartó elemi mozgások egymás
utánjaként. Tetszőleges P pont sebességét úgy kaphatjuk meg, hogy az O ' pont vD pillanat
nyi sebességéhez hozzáadjuk az O -n átmenő, pillanatnyi forgástengely körüli a>0 szögse
bességű forgásból származó kerületi sebességet:

vp = v 0 + ö 0 x ( rp - r 0 ). (24.3)

Ez az összefüggés a merev test bármely pontjára érvényes.

25. § A merev test egyensúlya

Merev test mozgásának kinetikai leírása két nagy egységre bontható, a sztatikára és a di
namikára. Az előbbi a merev test egyensúlyának feltételeit vizsgálja, amikor a merev testre 
külső erők hatnak; az utóbbi pedig a külső erők hatásának eredményét írja le, amikor az 
egyensúlyi feltételek nem teljesülnek.

A sztatika a fizika egyik legrégibb ága, a gyakorlati mérnöki tudomány számára is alapve
tő fontosságú. A következőkben először az egyensúllyal kapcsolatos kérdéseket vizsgáljuk.

1. Merev test egyensúlyának szükséges és elégséges feltétele

Foglalkozzunk először olyan merev testtel, amelyre csak két erő, F, és F2 hat (25.1. 
ábra). Vizsgáljuk meg mi a feltétele, hogy a két erő hatására a test egyensúlyban legyen. 
A két erő a test tömegközéppontját akkor nem gyorsítja, ha

F, + F 2 = 0 . (25.1)

A fenti feltétel teljesülése mellett a merev test foroghat tömegközéppontja körül, ha a 
két erő hatásvonala nem esik egybe. A példa mutatja, hogy az egyensúly feltétele tömeg
pontra és merev testre vonatkozóan nem ugyanaz.

Hasson a merev testre N számú F ,,F2,... ,FN külső erő, rendre az r,, r2,..., rN támadáspontban, 
írjuk fel a testre a pontrendszerre vonatkozó tömegközéppont- és impulzusmomentum-tételt tö
megközépponti koordináta-rendszerben:
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Legyen a merev test egyensúlyban, ekkor bármelyik pontjának v, sebessége zérus, így az 
egyensúly szükséges feltétele a

(25.4,5)

egyenletek teljesülése. A (25.4,5) összefüggések teljesülése egyben elégséges feltétele is az 
egyensúlynak. A tömegközéppont-tétel miatt a ^  F( =0 egyenletből következik, hogy a

rendszer tömegközéppontja nyugalomban van, azaz a test legfeljebb a tömegközépponton 
átmenő, pillanatnyi forgástengely körül foroghat. Ha még a ^ M j  =0 feltétel is teljesül,

i
akkor sem a tengely iránya, sem a forgás szögsebessége nem változhat.

2. Merev testre ható kényszererők

A sztatikai problémákban gyakran találkozunk 
olyan esetekkel, amikor a merev testre a szabaderő
kön kívül kényszererők is hatnak. A kényszerekből 

Fonál Sima fal Gömbcsukló származó erők erőtörvénye hiányos, gyakran csak az
erők irányára vonatkozóan tehetünk kijelentéseket.

25.2. ábra a  25.2. ábra néhány jellegzetes kényszert mutat:

a) a fonál mindig fonálirányú erőt fejt ki;
b) a sima fa l a fal felületére merőleges irányú erőt fejt ki;
c) a gömbcsukló által kifejtett kényszererő hatásvonala metszi a csuklót, iránya a merev 

testre ható többi erőtől függ úgy, hogy az egyensúly feltételei teljesüljenek.

3. Erőrendszer helyettesítése (redukciója)

Felvetődik a kérdés, hogy adott erőrendszer helyettesíthető-e egyetlen erővel. Helyette
sítésen azt értjük, hogy az erők

F = £ F í <25-6)
i

eredőjét olyan r0 helyvektorú pontba helyezzük, hogy forgatónyomatéka megegyezzék az 
erőrendszernek a nyomatékával, azaz

ra * F  = ' £ r i x F i (25.7)
i

legyen. Mivel az erőt eltolhatjuk hatásvonala mentén anélkül, hogy forgatónyomatéka meg
változna, a (25.7) nyomatéki egyenlet nem egyetlen r0 pontra, hanem a rajta átmenő F irá
nyú egyenes minden pontjára igaz.

Az erőpár egyszerű példája mutatja, hogy van olyan erőrendszer, amely a fenti értelem
ben nem helyettesíthető egyetlen erővel.
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a) Erőpár

Vegyünk olyan, két erőből álló erőpárt, amelyben az erők vektori összege zérus, de a két 
erő hatásvonala nem esik egy egyenesbe (25.3. ábra). Az erőpárnak adott O pontra vonat
kozó forgatónyomatéka:

M = r, xF, + r 2 xF 2 =(r,  - r 2 ) x F  = d x F  * 0  (25.8)

és független az O pont választásától. Mivel a két erő vektori összege zérus, az összegvektor 
nyomatéka is mindig zérus. Az erőpár tehát nem helyettesíthető egyetlen erővel.

b) Erőrendszer helyettesítése egyetlen erővel és erőpárral

Az előzőekben láttuk, hogy nem minden erőrendszer (pl. erőpár) helyettesíthető egyet
len eredő erővel. Igazolható viszont, hogy bármely erőrendszer helyettesíthető egyetlen 
erővel és egy erőpárral.

Vegyük a vizsgált erőrendszert és válasszunk a térben egy r0 helyvektorú O pontot. Ad
juk hozzá az erőrendszer minden tagjához az az O vonatkoztatási pontban támadó Fj és -Fj 
erőket (25.4. ábra). Ezáltal nem változik sem az eredő erő, sem az O pontra vonatkozó for
gatónyomaték. Az Ti helyvektorú Fj és az O-ban támadó -F, erőkből álló erőpárnak csak for-

N

gatónyomatéka van. A megmaradó erők hatása egyetlen, O-ban támadó F = ^  F, erővel
i=1

helyettesíthető.

c) Párhuzamos erőrendszer eredője

Foglalkozzunk először két erőből álló, síkbeli erőrendszerrel. A 25.5. ábrán látható mó
don adjunk az erőrendszerhez nulla erőt és nulla nyomatékot szolgáltató F„, -  F0 erőpárt. 
Az így előálló erőrendszerben az erők hatásvonala már metszi egymást (kivéve, ha
F, = -F 2 ). A helyettesítő erő paralelogramma-módszerrel megszerkeszthető. Az eljárás so
rán az eredő erő hatásvonalának egy pontját kapjuk meg. A 25.5. ábra alapján meghatároz
zuk a hatásvonal és a két támadási pontot összekötő szakasz r, 2 metszéspontját. Az ábrán 
látható háromszögek hasonlósága miatt

25.3. ábra 25.4. ábra 25.5. ábra
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F!L = lL 3 l  = Ii . 
Fx h ’ F2 h

(25.9,10)

és ebből adódik, hogy

(25.11)

Mivel

r (25.12)

a (25.11) felhasználásával a hatásvonalnak és az (r2 -  r, ) vektornak a metszéspontjára az

összefüggést nyerjük. Eszerint az eredő erő hatásvonala a két támadáspontot összekötő sza
kaszt olyan r, 2 pontban metszi, amelynek helyvektora az összetevők támadáspontjába hú
zott helyvektoroknak az erők abszolút értékével „súlyozott” számtani közepe. Ezt a pontot 
az r,, r2 támadáspontú, párhuzamos F,, F2 erők centrumának nevezzük.

Az eljárás tetszőleges számú, az e egységvektorral párhuzamos erőre általánosítható. Az 
(r ,,F ,e ) , (r2 , F2 e), ..., (rN, FN e) erőrendszer eredője a következőképpen határozható 
meg. Válasszuk ki az ( r , , Ft e)és az (r2, F2 e)erőt. Megmutattuk, hogy e két erő eredőjének 
hatásvonala átmegy az r, 2 helyvektorú ponton, azaz a két erő erőcentrumán. Több párhuza
mos erő esetén az előző eljárást úgy folytathatjuk, hogy a két párhuzamos erőt a kettejük 
erőcentrumában ható F, 2 = F, +F2 eredő erővel helyettesítjük, és az előbbi gondolatme
nettel meghatározzuk az F, 2 és F3 erők centrumát. A három erő erőcentruma az r, 2 és r3 
közti szakaszon az

(25.14)

helyen található. A (25.13) összefüggés és az Fl2 = Fl + F2 felhasználásával
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alakban adható meg. Az eljárást ismételve, az N párhuzamos erő centrumára az

V  F r
Ft r, + F 2 r 2 +...+ Fn r N _ £  ' 1

(25.16)

eredményt kapjuk. Az ebben a pontban támadó

F = (25.17)

erő a párhuzamos erőrendszer eredője. Az r„ helyvektorral definiált erőcentrum tehát az a 
pont, amelyben a rögzített támadáspontú párhuzamos erők eredője támad. Az eredő erő 
iránya megegyezik az összetevő erők irányával, abszolút értéke pedig az összetevők abszolút 
értékének összegével egyenlő.

Az erőcentrum helye nem változik meg, ha a párhuzamos erőrendszer minden összete
vőjét ugyanakkora szöggel elforgatjuk eredeti irányától, mert a merev test pontjait jellemző 
helyvektorok és az erők abszolút értékei változatlanok maradnak. Az erőcentrum a párhu
zamos erők eredőjének a merev testhez rögzíthető támadáspontja.

4. A nehézségi erő centruma; a súlypont

Az előző pontban tárgyalt párhuzamos erőrendszer 
fontos speciális esete a testek minden pontjára ható ne
hézségi erőrendszer. A Föld adott pontján a nehézségi 
erő iránya határozza meg a függőlegest. (A függőón fona
la ezt az irányt mutatja.) Gondolatban osszuk fel a merev 
testet kicsinymj tömegű részekre (25.6. ábra). Ezek mind
egyikére Fj = m {g. nehézségi erő hat. Nem túlságosan 
nagy méretű test esetén a nehézségi erők párhuzamosak
nak tekinthetők (g| = ^¡e). Ily módon a párhuzamos erő
rendszer centruma a (25.16) definíció alapján:

' Z F, r>
(25.18)

Mivel adott helyen a nehézségi gyorsulás értéke -  kis tartományon belül -  minden tömeg
részre ugyanakkora (g, = g), a nehézségi erők centrumát jellemző helyvektor a test tömeg- 
középpontjának helyvektorával egyezik meg:
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X m¡r>
rn i*« — -

Y j mi
g. (25.19,20)

A nehézségi erők centrumát súlypontnak nevezzük. Fenti megszorítá
sok mellett a súlypont és a tömegközéppont egybeesik.

Ha a merev testet meghatározott P pontjában felfüggesztjük vagy 
alátámasztjuk, akkor a test olyan helyzetet vesz fel, hogy a P pontban 
ébredő K kényszererő és a testre ható nehézségi erők eredője egyen
súlyt tart (25.7. ábra). Mind a kényszererő, mind a nehézségi erő hatás
vonala átmegy a P ponton. Ezért a test S súlypontja rajta van a P ponton 
átmenő s(P) függőleges egyenesen. Az s(P) egyenest a merev test súly
vonalának nevezzük. A különböző pontokon átmenő súlyvonalak min
dig a súlypontban metszik egymást.

A tömegközéppont és a súlypont helye homogén gravitációs térben 
megegyezik. Fogalmilag azonban természetesen különböznek egymástól. A súlypont a földi 
nehézségi erőtérhez kötött fogalom, a tömegközéppont viszont mindig létezik.

¡s(P)

25.7. ábra

5. Merev test egyensúlyának stabilitása; állásszilárdság

Merev test egyensúlya esetén a testre ható erők és forgatónyomatékok vektori összege 
zérus. A gyakorlati életben fellépő sztatikai problémákban az egyensúlyi helyzet ismerete

Stabilis Labilis Indifferens
egyensúlyi helyzet

25.8. ábra

mellett alapvető fontosságú az egyensúlyi helyzet 
stabilitásának vizsgálata is. Az egyensúly stabilitá
sa úgy vizsgálható, hogy a testet kissé kimozdítjuk 
egyensúlyából és magára hagyjuk. Ha a test a kité
rítés után visszatér eredeti helyzetébe, akkor az 
egyensúly stabilis (biztos). Ha a test a kimozdítás 
után eltávolodik az egyensúlyi helyzetétől, és nem 
tér vissza oda, az egyensúlyi helyzet labilis (bi
zonytalan). Abban az esetben, amikor a test az új 
helyzetében is egyensúlyban marad, indifferens 
(közömbös) egyensúlyról van szó. Erre a három
féle egyensúlyi helyzetre mutat példát a 25.8. ábra.

a) Egyensúly vizsgálata a potenciális energiafüggvény segítségével

Az előző ábrán bemutatott példák arra az egyszerű esetre vonatkoznak, amikor a testre 
szabaderőként egyedül a nehézségi erő hat. A nehézségi erő centruma a súlypont. Látható, 
hogy stabilis egyensúlyban a súlypont a szomszédos helyekhez képest a legmélyebben helyez
kedik el, labilis egyensúlyban minden szomszédos helyzethez viszonyítva magasabban; indif
ferens helyzetekben pedig azonos szinten marad. A súlypont egyensúlyi helyzethez tartozó
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szintje tehát egységesen jellemzi a három egyensúlyi helyzetet függetlenül attól, hogy a 
kényszer (felfüggesztés, alátámasztás) a súlypont alatt vagy fölött van-e.

A nehézségi erőtérben a testeknek potenciális energiájuk van. A potenciális energia úgy 
számítható, mintha a test össztömege a súlypontban volna egyesítve, és az összes helyzeti 
energiát a súlyponthoz rendelnénk. Ezt figyelembe véve, a test helyzeti energiája kisebb, ha 
a súlypontja mélyebben helyezkedik el. így tehát az előbb mondottak szerint, stabilis egyen
súlyban a test helyzeti energiája az összes szomszédos helyzetekéhez viszonyítva a legki
sebb. Ezt az eredményt általánosabban is megfogalmazhatjuk: mechanikai rendszer akkor 
van stabilis egyensúlyban, ha a rendszer potenciális energiájának ebben a helyzetben minimuma 
van (Dirichlet-tétel). A 25.9. ábrán látható hasábot az E és F oldalél körül kimozdítva a súly
pont köríven mozog. A stabilis, függőleges egyensúlyi helyzetben a potenciális energiának 
minimuma van.

1 2

2b I I ?

25.9. ábra

b) Állásszilárdság

Az egyensúly stabilitásával kapcsolatos fogalom az állásszilárdság. A  25.10. ábrán látható 
három hasáb mindegyike kezdetben stabilis egyensúlyi helyzetben van. A lejtő emelésekor 
először a keskenyebb (1 ) alapú dől el, majd a két fennmaradó, azonos alapélű közül a na
gyobb (2) magasságú követi. Más szóhasználattal azt mondjuk, hogy a 2-es test állásszilárd
sága nagyobb az 1-es test állásszilárdságánál. A legnagyobb a 3-as test állásszilárdsága.

Az egyensúlyi helyzetekben a súlypontban koncentrált nehézségi erő hatásvonala metszi 
az alátámasztási felületet. Amikor a nehézségi erő hatásvonala eléri az alátámasztási felület 
határát, majd kilép belőle, a hasáb felbillen. Ilyen meggondolások miatt tervezik a járműve
ket széles keréktávolsággal és úgy, hogy súlypontjuk is alacsonyan legyen. Hasonlóképpen, 
emiatt készülnek a bútorok, állványok, épületek széles alapzattal, ezért töltik ki a toronyda
ruk alsó vázát nehezékkel.

A stabilitás mennyiségi jellemzésére az átbillentő erő mellett (helyett) más paramétert is 
bevezethetünk. Geometriai mértékként megadhatjuk például azt a szöget, amellyel a testet 
az alátámasztási felület határoló éle mentén el kell fordítani, hogy labilis egyensúlyi hely
zetbe kerüljön (25.9. ábra).
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A stabilitás energetikai mértéke az a munka, amely egyenlő a stabilis és a legközelebbi 
labilis egyensúlyhoz tartozó potenciális energia különbségével. A 25.9. ábra jelöléseivel pél
dául

A£p = mgAh - mg(-Ja2 + b 2 - b ) .  (25.21)

Adott test esetén m  állandó, ezért a stabilitás mértékének a AV = gAh potenciálkülönb
séget is tekinthetjük. Szemléletesen azt mondhatjuk, hogy az egyensúly annál stabilabb, mi-
i él „mélyebb” a stabilis egyensúlyhoz tartozó „potenciálgödör”.

6 . Egyszerű gépek

Környezetünkben számos olyan eszköz található, amely az „erő megsokszorozására” 
szolgál. Ilyen eszközök például a különböző típusú fogók, ollók, nyitók, emelők stb. Ezek az 
eszközök különböző variációban, összetett mechanikai szerkezetekben is szinte mindig fel
lelhetők. Az összetett erősokszorozó szerkezetek többnyire néhány alapvető, úgynevezett 
egyszerű gépből állíthatók össze. Az egyszerű gépek két típusba sorolhatók, beszélünk eme
lő és lejtő típusú gépekről. Az egyszerű gépek többnyire arra szolgálnak, hogy az áltálunk ki
fejtett F erővel kiegyensúlyozzunk, illetve elmozdítsunk egy nagyobb G súlyú testet. Az egy
szerű gépekkel végezhető Wh hasznos munka ideális esetben megegyezik azzal a Wa összes 
munkával, amit az F erő végez az elmozdulás során. Ha a súrlódási veszteségektől eltekin
tünk, az egyszerű gépek

n =
W,'

(25.22)

hatásfoka 100%. A valóságban azonban a hatásfok mindig kisebb 100%-nál.
A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a különböző egyszerű gépek esetén milyen kapcso

lat áll fönn az F és a G erők között.

a) Emelő típusú egyszerű gépek (emelők, csigák)

A z  emelő tengely körül forgatható merev test. A forgáspont és a két erő támadásvonalá
nak helyzete szerint megkülönböztetünk egy- és kétkarú emelőt (25.11. ábra). A kiegyensú
lyozott G súlyt tehernek, az F-et emelő erőnek nevezzük. Az egyensúly Fk2 = Gk, feltételé
ből az emelő erőre F = Gk, / k 2 adódik.

i . *. G k2

.

F G *1 k2 i 

1
1
111 . 
t---------------------------------

A A

! F

25.11. ábra



A merev test egyensúlya 119

25.12. ábra

Emelővassal felnőtt ember igen nagy súlyú testet is képes megemelni. Az emelők speciá
lis változatai a különböző mérlegek, feszítővasak, fogók, talicska stb. Az emberi kar is mo
dellezhető egykarú emelőként (25.12. ábra).

A 25.13/a. ábra állócsigát, a 25.13/b. ábra mozgócsigát, a 25.13/c. ábra hengerkereket, a 
25.13/d. ábra differenciális csigát és a 25.13/e. ábra csigasort ábrázol. Az egyensúlyi nyomaté- 
ki egyenletek az első négy esetben a következők:

b) e) //////s

25.13. ábra

a) mgr -  Fr = 0, azaz II (25.23)

b) m g r - F 2 r  = 0 , azaz F = mg/  2, (25.24)

c) m g r - F R =  0, azaz (25.25)

d) P R + a e ^ m i R ,  
2 2

azaz F  = mg í 2 ^  j ' (25.26)

A 25.13/e. ábrán látható csigasor esetén az egyensúly feltétele: F  = mg/6,  mivel a teher 
hat fonálon oszlik meg.
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b) Lejtő típusú egyszerű gépek (lejtő, csavar, ék)

A lejtőre (25.14/a. ábra) helyezett testet a lejtő síkjával p  szöget bezáró olyan F erővel 
tudjuk egyensúlyban tartani, amelynél az erő lejtő menti vetülete a testre ható nehézségi erő 
lejtő menti vetületével egyenlő és azzal ellentétes irányú: F  cos fi = mg sin a. Ha az erő lejtő
irányú, akkor (3 = 0 miatt F  = mg sin a, ha pedig az alappal párhuzamos, akkor ¡3 = a  miatt 
F = m g t g a .

a) b) c)

25.14. ábra

A  csavart (25.14/b. ábra) olyan lejtőnek foghatjuk fel, amelynek a magassága a h menet
magasság, alapjának hossza a csavarorsó kerülete (2m). Az F0 teher az alapra merőleges, ezt 
az alappal párhuzamos erővel egyensúlyozzuk: F = F0 tg a  = Ft, h / ( 2 m ) .

A z ékre (25.14/c. ábra) ható F0 teher és az F  egyensúlyozó erő közötti kapcsolatot erőpa
ralelogrammából állapíthatjuk meg:

F  = 2 sin — = F„o 2  ü' €
K h

(25.27)

ahol a  az ék lapjai által bezárt szög, / a lapok hossza, d  az ék szélessége.

7. Mérlegek, mérlegelési eljárások

Az egyenlő karú mérleget ma is sok helyen használják, bár az elektronikus mérlegek el
terjedésével ez a klasszikus mérlegtípus nagymértékben visszaszorult. Laboratóriumokban 
ma is találkozhatunk az egyenlő karú mérleg precíziós változatával, az analitikai vagy kémiai 
mérleggel. A mérleg legfontosabb része a szilárd mérlegrúd, amelynek közepén található a 
pontosan megmunkált, kemény anyagból készült ék. A mérlegrúd végén serpenyők, közé
pen mutató található. Az ék és ezen keresztül a mérlegrúd az alátámasztási felületről fel
emelhető („arretálás”). Méréskor az ék visszakerül a nagy keménységű anyagból (acél, 
achát) készült vízszintes felületre. A mérlegrúd egyik végén levő tányérba kerúl az ismeret
len m y tömegű, mérendő test. A másik serpenyőbe helyezett m  tömegű testtel kiegyensú
lyozzuk a mérleget (25.15. ábra). Egyensúlyban, amikor a mérlegrúd vízszintes és a mutató
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a skála nulla jelénél áll, a rúdra mint merev testre teljesül a 
forgatónyomatékok egyenlőségét kifejező

m xglh = mgi  (25.28)

egyenlet. Ha a bal és a jobb oldali mérlegkarok hossza 
megegyezik, akkor az m kiegyensúlyozó tömeg megegye
zik a mérendő test tömegével.

A mérlegkarok hosszának csekély eltéréséből származó 
mérési hiba különböző mérési eljárásokkal korrigálható.

A tizedes mérleggel, levélmérleggel még ma is gyakran 
találkozhatunk vásárláskor, hivatalokban.

Ma már azonban az elektronikus mérlegek szinte minden területen tért nyertek. Az 
elektronikus mérlegekben valamilyen rugalmas szerkezetnek a terhelés hatására bekövet
kező kicsiny elmozdulását mérik, és ebből határozzák meg a teher nagyságát. Az elmozdulás 
mérése elektronikus érzékelőkkel történik. Ily módon 0,1 |ig érzékenységű mérlegek is ké
szíthetők. A mérlegelés egy másik, dinamikai módszere, amikor a rugalmas felületre helye
zett testtel a mérlegen kialakuló rezgési frekvenciát mérjük. Az ilyen mérlegek pl. a világűr
ben, a súlytalanság állapotában is használhatók.

I. C) 2. A MEREV TEST SPECIÁLIS MOZGÁSA

26. § A merev test forgása rögzített tengely körül

A következőkben először a merev test rögzített tengely körüli 
forgásával foglalkozunk. A merev testet úgy tekintjük, mint speciá
lis pontrendszert.

1. A forgómozgás alapegyenletének kísérleti igazolása

A 26.1. ábrán vázolt eszközzel a forgómozgás kísérletileg vizs
gálható. Az r sugarú orsóra csévélt fonál segítségével forgatónyo- 
matékot gyakorolunk az orsóból, az acéldrótokból és az abroncs
ból álló rendszerre. A forgó karika p  szöggyorsulását az idő és a 
süllyedő test elmozdulásának méréséből, r ismeretében meghatá
rozhatjuk. F, r ismeretében az M  forgatónyomaték és a p  szög
gyorsulás között összefüggést állapíthatunk meg. Különböző m  
tömegű és R  sugarú abroncsok alkalmazásával a forgó test para- 26.1. ábra
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métereitől való függést is megkaphatjuk. A kísérleti eredmények szerint a fi szöggyorsulás 
egyenesen arányos az abroncsra ható M  forgatónyomatékkal (/? ~  M).  Arányossági együtt
ható az abroncsra jellemző mennyiség. Mérési sorozattal igazolható, hogy

M  = e p  , (26.1)

ahol © = m R 2 az abroncs tehetetlenségi nyoma téka.

2. A tengely körül forgó test mozgási (forgási) energiája

26.2. ábra

A forgómozgás alapegyenletéhez egyszerűen eljuthatunk a rögzí
tett tengely körül forgó merev test mozgási energiájának vizsgálatával 
is. A test pontjai a tengelyre merőleges síkokban körpályán mozognak 
(26.2. ábra). Az i-edik, m { tömegű rész mozgási energiája:

E, = \ mr f  = T " Í¡(/¡W)2’ (26.2)

ahol /j a tömegpont forgástengelytől mért távolsága, a  a merev test pil
lanatnyi szögsebessége. A merev test forgási energiája az egyes részek 
mozgási energiájának összegével egyenlő, tehát

£ k = 7 c,2 5 > ¡ /¡2- i \
(26.3)

Az energia-kifejezésben szereplő összeg a merev testnek az adott tengelyre vonatkoztatott 
tehetetlenségi nyomatéka:

amelynek segítségével a forgómozgás energiája az

E v = - © o 2

(26.4)

(26.5)

alakban írható fel. Nagy tehetetlenségi nyomatékú, gyorsan forgó testek (lendkerék, pör
gettyű) tetemes mozgási energiával rendelkeznek, ezért a gyakorlatban energiatárolóként is 
használják őket.

A munkatétel szerint a pontrendszer mozgási energiájának a megváltozása egyenlő a rend
szerre ható összes erő munkájának összegével. Tengely körül forgó merev test elemi szögelfordu
lása során a testre ható erők munkája:
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dW = F ■ dr = F rá<p -cosq> = Fká(p = Má(p

Az elemi munka tehát a forgatónyomaték és az elemi szögelfordu
lás szorzatával egyenlő. (A 26.3. ábrán a merev testre ható erők
nek csak a tengelyre merőleges síkba eső komponensét vettük fi
gyelembe, mert a tengellyel párhuzamos összetevők munkája a 
forgás során nulla.)

Alkalmazzuk a munkatételt a forgó merev testre:

ÚE„
út

d W
~dT'

(26.7)

A (26.5) és a (26.6) egyenlet felhasználásával a (26.7) a követ
kező alakban írható:

= Mm ,©cof dwl

"O 
1 ii

[ d /J 1 út\  /

illetve

M  = 0/3 = 6<p

(26.6)

26.3. ábra

(26.8)

(26.9)

A rögzített tengely körüli forgás M  = 0/3 alapegyenlete szerint tehát a merev testre ható 
erők tengelyre vonatkoztatott forgatónyomatéka egyenlő a test forgástengelyre vett © tehe
tetlenségi nyomatékának és fi szöggyorsulásának szorzatával.

Ha a külső erők forgástengelyre vonatkozó eredő forgatónyomatéka nulla, akkor a me
rev test állandó szögsebességgel forog a tengely körül, miközben a ©co forgásmennyiség idő
ben állandó. Ez a forgásmennyiség megmaradásának törvénye. A  © a  forgásmennyiség abban 
az esetben is megmarad, amikor a tengely körül forgó test nem merev. Ha a belső erők hatá
sára a tehetetlenségi nyomaték megváltozik, akkor a szögsebesség is megváltozik úgy, hogy 
a ©co szorzat állandó marad.

3. A tehetetlenségi nyomatékra vonatkozó tételek

A forgómozgás dinamikai leírása során a tehetetlenségi nyomaték a tehetetlenség mér
tékének szerepét játssza. Értéke a test tengelyhez viszonyított tömegeloszlásától függ. A te
hetetlenségi nyomaték konkrét meghatározása sokszor visszavezethető egyszerűbb, könnyen 
számolható esetekre az alábbi tételek alapján.

a) Addíciós tétel

Közös tengelyű testek összes tehetetlenségi nyomatéka az egyes testek tehetetlenségi 
nyomatékainak összegével egyenlő:
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(26.10)

(Ez az állítás a tehetetlenségi nyomaték definíciója alapján nyilvánvaló.)

b) Lapítási tétel

A test tehetetlenségi nyomatéka nem változik meg, ha a test pontjait a tengellyel párhu
zamosan eltoljuk (pl. egy hengert gondolatban változatlan sugarú körlappá lapítunk). Esze
rint például egyenlő tömegű és sugarú homogén henger, korong és körlap tehetetlenségi 
nyomatéka egyenlő.

c) Steiner tétele

A tétel a párhuzamos tengelyekre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatékok között ál
lapít meg összefüggést. Két olyan párhuzamos tengelyre vonatkozik, amelyek közül az egyik 
a tömegközépponton megy át, a másik egy adott P ponton. Legyen a két tengely távolsága d, 
a merev test tömege m, a tehetetlenségi nyomatékok ©TKP és ©p. A tétel állítása:

©p = ©TKP + m d (26.11)

A bizonyításhoz tekintsük a 26.4. ábrát A tömegközép
ponton és a P ponton átmenő párhuzamos tengelyek irányá
ban vegyük fel a két koordináta-rendszer z  és z '  tengelyeit. 
Az x ésx1 tengelyek pedig essenek a tömegközéppontból a z' 
tengelyre állított merőleges irányába. A  tehetetlenségi nyo
maték definíciója szerint a két tengelyre vett nyomatékok:

© tkp = E w i/.2

es

©p = i
ahol /¡, illetve l 'a merev test i-edik pontjának a két tengelytől mért távolsága:

l; =** + >’? és If1 =(xí - d ) 1 + yf.

(26.12)

(26.13)

(26.14,15)

Ezek alapján a P ponton átmenő tengelyre vett tehetetlenségi nyomaték a következőképpen 
adható meg:

©p =  - d ) 1 +  y?] =  'Z"\(x? +  y?) +  d 2'Zm l - 2 d ŷ m íxí. (26.16)
i i i i

Az utolsó tagban szereplő ^ n\xi összeg zérus, mivel a merev test tömegközéppontjának 

x koordinátája a K koordináta-rendszerben 0 = j^ rr^ . (A tömegközéppont a szóban forgó
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koordináta-rendszer origója.) A  (26.16) összefüggésben a jobb oldal első tagja a tömegközéppon
ton átmenő tengelyre vett tehetetlenségi nyomaték, a második tag pedig a merev test össztömegének 
és a tengelyek közötti távolság négyzetének szorzata, tehát 0 P = 0 TKP + m d1.

ASteiner-tételből következik, hogy az egymással párhuzamos tengelyekre vett tehetetlenségi 
nyomatékok közül a tömegközépponton átmenő tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyoma
ték a legkisebb.

Folytonos tömegeloszlású testek tehetetlenségi nyomatékának meghatározásakor a vizsgált 
testet kicsiny részekre bontjuk és az egyes tömegelemekhez tartozó tehetetlenségi nyomatékokat 
összegezzük (26.5. ábra).

A  sűrűségeloszlás ismeretében a test teljes térfogatára vett

(26.17)

összegzés a tehetetlenségi nyomaték közelítő értékét adja meg.
—» 0 és i —» “  esetén előálló határérték az adott tengelyre 

vett tehetetlenségi nyomaték, amelyet az

Jp(r)/2(r)dK(r)=iJ>im
->n

(26.18)

szimbólummal jelölünk.

A 26.6. ábrán néhány jellegzetes szimmetrikus test tehetetlenségi nyomatékát tüntettük
fel.

26.6. ábra
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27. § A merev test síkmozgásának dinamikai leírása

A síkmozgás kinematikai tárgyalásakor megismertük ennek a mozgástípusnak a főbb 
jellemzőit. Legáltalánosabb esetben a merev test haladva-forgó mozgást végez, miközben a 
forgástengely a rögzített alapsíkra merőleges, és önmagával párhuzamosan mozog. Ez a 
mozgás a gyakorlati életben sokszor megvalósul, többnyire így mozognak pl. a járművek for
gó részei.

1. Síkmozgások általános dinamikai leírása

A  síkmozgás dinamikailag a merev test tömegközéppontjának mozgásával és a tömegközép
pont körüli forgással jellemezhető. A  tömegközéppont mozgását az

impulzusmomentum-tétellel írható le. Ha a koordináta-rendszer z tengelyét a mozgás síkjára me
rőlegesen választjuk, akkor a szögsebességvektor ¿3(0,0,«) alakú. Legyen az erőrendszer minden 
tagja azx-y  síkban, ekkor (27.5,6)-nak -  a mozgás leírása szempontjából -  csak a szögsebességvál
tozását leíró z  komponense lényeges:

ahol @z = ^ n\(x* + ¡̂2), Mz = (M^k))z pedig a külső erőkz tengely körüli eredő forgatónyomaté-
i

ka. 0 z(= 0 )  a tömegközépponton átmenő tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték. Merev 
testnél értéke állandó. Ezért a (27.7) egyenletet a tengely körüli forgás alapegyenletéhez hasonló,

alakban is felírhatjuk. A  merev test síkmozgása a (27.1-4) és a (27.8) egyenletek alapján, valamint 
a kezdeti feltételek megadásával egyértelműen leírható.

A  merev test mozgásának kinematikai leírása során megállapítottuk, hogy a síkmozgás mindig

arról, hogy a pillanatnyi forgástengelyen kijelölt pont -  bár sebessége zérus -  általában gyorsuló 
mozgást végez. Ilyen esetekben a forgómozgás alapegyenletének felírásakor figyelembe kell venni 
a tehetetlenségi erők forgatónyom atékát is.

Megmutatható, hogy amennyiben a pillanatnyi forgáspont gyorsulása a tömegközéppont felé 
mutat, akkor a forgómozgás alapegyenletének felírásakor a tehetetlenségi erőket figyelmen kívül 
hagyhatjuk.

m r TKF ~  W a TKP (27.1-4)

egyenlet adja meg. A  tömegközéppont körüli forgás a

= £M«k) = M'k) 
d/ :

(2 7 .5 ,6 )

-£(©,<*>) = M„ dt
(27.7)

0(i> = QP = M2 (27.8)

előállítható egymást követő elemi forgásokból, azaz minden pillanatban tiszta forgásnak is tekint
hető. így elegendő a forgómozgás alapegyenletét felírni. Nem szabad azonban megfeledkeznünk
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2. Torziós rezgés

A  vázolt kísérletben, kifeszített acélszálra korongot erősítet
tünk. A  korong peremére gyakorolt erőpár hatására a korong és 
vele együtt az acéldrót elfordul (27.1. ábra).

Nem túlságosan nagy elfordulási szögek esetén a torziós szál 
visszatérítő nyomatéka egyenesen arányos a szöggel. Ha a koron
got elcsavarjuk és magára hagyjuk, periodikus mozgást végez a tor
ziós szál mint forgástengely körül. A  tapasztalat szerint a visszaté
rítő nyomaték:

M = - D ‘ <P (27.9)

//£//////////,

M=D*(p

27.1. ábraahol <p az elfordulás szöge, D* a szálra jellemző együttható (régeb
bi neve: direkciós forgatónyomaték; Sí-szabvány szerinti neve csa- 
varási rugómerevség, jele: cv), a negatív előjel pedig a szögkitérés
sel ellentétes irányra utal. Ezt az összefüggést lineáris forgatónyomaték-törvénynek nevezzük.

A  forgatónyomaték ismeretében íijuk fel a rögzített tengely körüli mozgás alapegyenletét:

6(j> = - D  * <p. (27.10)

(©ebben a kísérleti összeállításban a korong tehetetlenségi nyomatéka a korong síkjára merőleges 
szimmetriatengelyre vonatkoztatva.) A  (27.10) egyenlet ugyanolyan típusú, mint amilyennel a har
monikus rezgőmozgás dinamikai leírásakor már foglalkoztunk. Lineáris forgatónyomaték hatásá
ra harmonikus forgási rezgést végez a test, tehát a mozgást leíró függvény a következő alakban ad
ható meg:

<p = %  sin(í2f + 5), (27.11)

ahol cp„ a forgási rezgés amplitúdója, 5 a kezdőfázis, Q  a dinamikai adatokkal meghatározott kör- 
frekvencia:

n  = y]D 7 0  (27.12)

Az amplitúdó és a kezdőfázis értékét a kezdeti feltételek határozzák meg, a harmonikus rezgő
mozgás tárgyalásakor megismert módon. A  forgási rezgés periódusideje:

7  = 2 71^/0/ D ' (27.13)

A  fenti keplet alapján D* ismeretében, lengésidőméréssel meghatározhatjuk a torziós szálhoz 
vagy spirálrugóhoz rögzített test tehetetlenségi nyomatékát, vagy 0  ismeretében a D*-ot. (D*-nak 
a szál méreteitől és rugalmas állandóitól való függését a rugalmasságtanban tárgyaljuk, 30. § 1.)

Torziós szál elcsavarodásán alapul nagyon sok mérőműszer. Ezen az elven igen érzékeny mé
rőeszközök készültek, mint például CAVENDISH, COULOMB, EÖTVÖS Loránd torziós mérlege, 
galvanométerek stb.
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3. Fizikai inga

Fizikai ingának olyan merev testet nevezünk, amely rögzített ten
gely körül a nehézségi erő hatására lengőmozgást végezhet. A 27.2. 
ábra fizikai ingát mutat. Az ábrán T a forgástengely és az ábra síkjá
nak döféspontját jelöli, S a merev test súlypontja, s a súlypontnak a 
forgástengelytől mért távolsága, <p a TS egyenes elfordulási szöge.

A  testre ható nehézségi erő forgatónyomatéka:

M  = -m g s  sin (p=6(p. (27.14,15)

Ha a kitérés szöge <p « 1 rád, akkor sin <p = q>, tehát a forgatónyomaték a 27.2. ábra
lineáris forgatónyomaték-törvénynek tesz eleget: M  = -mgscp és 
D* = mgs.

A fizikai inga kis kitérések esetén közelítőleg harmonikus mozgást végez, amelynek len
gésideje:

T = 2Tt^©/mgs (27.16)

(Itt © a merev testnek a forgástengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, m a test tö
mege, s a súlypontnak a forgástengelytől mért távolsága.)

28. § Pörgettyűmozgás

1. Forgás szabad tengely körül

Asztalon megpörgetett gyűrű, pálcával forgatott tányér, motorral megforgatott henger, 
abroncs, téglatest szimmetriatengelye körül tartósan forog (28.1. ábra). Ezekből a kísérle
tekből is következik, hogy a testek csapágyazott tengely nélkül is tartósan foroghatnak, idő
ben állandó irányú forgástengely körül. Az ilyen tengelyt szabad tengelynek nevezzük. A csap
ágyazott szabad tengely, a nehézségi erőtől eltekintve, nem terheli a csapágyat.
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Felvetődik a kérdés, hogy mi a fizikai feltétele an
nak, hogy a forgástengely szabad tengely legyen. A szük
séges feltételekről a legegyszerűbb „merev test”, a 
súlyzómodell is felvilágosítást ad.

A 28.2. ábra szerinti kísérletben az acéldrót ten
gelyt forgás közben akkor nem „terheli” erő, ha a két 
golyót összekötő vékony rúd két végén ébredő (a go
lyók körmozgását biztosító) erők nagysága megegyezik 
egymással, vagyis amikor

mixxco2 = m 2x2co2 , (28.1)

ahonnan

mi xt = m 2x2.

Ez utóbbi feltétel a tömegközéppontra teljesül, azaz a szabad tengelynek át kell mennie 
a tömegközépponton. Ez azonban még nem elégséges feltétel; például a jobb oldali ábra 
szerinti összeállításban a tengely a tömegközépponton halad át, mert teljesül az m, s, = m2 s 2 
összefüggés, a tengely erősen deformálódott, azonban vélhetően nem szabad tengely. A forgó 
golyók nyomatékot gyakorolnak a csapágyakra, amelynek értéke például az alsó csapágyra:

M a = (mlxi co2 )yí - ( m 2x 2o)2 )y2 . (28.3)

Szabad tengely esetén ennek a nyomatéknak nullának kell lennie, azaz

2

" W i  -n h x 2y2 = 'Z,m-x >y-i = 0 - ( 28 -4 )
i=l

E második szükséges feltétel szerint a ©v  = ^ m ,x iy i „eltérítő” (deviációs) nyomatékok al
gebrai összege nulla. *

Az egyszerű esetre vett megfontolás érvényes kiterjedt merev testre is. A két szükséges 
feltétel egyben elégséges is, vagyis szabad tengely az olyan tengely, amely átmegy a merev 
test tömegközéppontján, és amelyre a deviációs nyomatékok összege nullával egyenlő Iga
zolható, hogy bármilyen merev test esetében létezik legalább három ilyen, a tömegközép
ponton átmenő, egymásra merőleges irány.

Forgó gépalkatrészek tervezésekor gyakran feladat, hogy a csapágyazott forgástengely 
egyben szabad tengely is legyen. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor különösen a nagy szög- 
sebességgel forgó gépek tengelyei a nagy nyomatékok miatt eltörhetnek. Szabad tengely kö
rüli forgásnak tekinthető számos sportbeli jelenség is, például tornász, műugró szaltóugrá- 
sa, korcsolyázó piruettje stb.

c
*1

m2
-C

*2

u

28.2. ábra

(28.2)
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2. Erőmentes szimmetrikus pörgettyű; nutáció

Az egy pontjában rögzített merev test mozgását pörgettyűmozgásnak nevezzük. A pör
gettyűmozgás általános leírása igen bonyolult, ezért a következőkben csak néhány általá
nos, egyszerű esettel foglalkozunk (28.3. ábra).

©

a) b) c) d)

28.3. ábra

Szimmetrikus pörgettyűnek nevezzük az olyan merev testet, amelynek van szimmetria- 
tengelye és a rögzített pont a tengely egy pontja (28.3. ábra). Ilyen például a szimmetriaten
gely egy pontjában rögzített forgásszimmetrikus test; kúp, henger stb. A gyakorlatban leg
többször úgynevezett „lapos” pörgettyűt használnak; erre az a jellemző, hogy a szimmetria- 
tengelyre vonatkoztatott nyomaték a legnagyobb (28.3/c,d. ábra).

Erőmentesnek nevezzük a pörgettyűt akkor, amikor a külső erőknek a rögzítési pontra vo
natkoztatott eredő forgatónyomatéka nulla. Ha a testre a rögzítési pontbeli erőn kívül csak 
a nehézségi erő hat, akkor erőmentes pörgettyűt úgy kapunk, hogy a testet a súlypontjában 
rögzítjük. Ez az eset valósul meg a 28.3/d. ábrán, ahol a szimmetriatengelyen levő, mozgat
ható „nehezék” megfelelő eltolásával elérhető, hogy a súlypont az alátámasztási pontba ke
rüljön.

Megforgatva a pörgettyűt szimmetriatengelye körül úgy, hogy kezdetben a tengelyét 
adott irányba állítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a pörgettyű tartósan forog a térben állandó 
helyzetű szimmetriatengelye körül. Ebben az esetben a forgástengely (¿>) egybeesik a szim
metriatengellyel (t) és ugyanez az egyenes lesz az impulzusnyomaték-vektor (L) egyenese is. 
A merev test szabad tengely körül forog. Az impulzusnyomaték irány és nagyság szerint ál
landó, mert a külső erők forgatónyomatéka nullával egyenlő (M = 0).

Ha a szimmetriatengelyt forgás közben kibillentjük előbbi helyzetéből, a zavar megszűnte 
után a pörgettyű továbbra is „erőmentes” marad, impulzusnyomaték-vektorának egyenese 

a térben ismét változatlan állású. A pörgettyű t szimmetriatengelye a 
zavar eredményeként kúpfelület mentén mozog. Az a> pillanatnyi 
forgástengely vándorlását megfigyelhetjük, ha a K korongra sakktáb
la-mintázatú papírlapot ragasztunk. (Ekkor ugyanis csak azok a 
négyzetek láthatók viszonylag élesen, amelyek a forgástengely köze- 

5  lében vannak, a távoli forgó négyzetek elmosódottak.) A kísérlet ta
núsága szerint ez a tengely is kúpfelületet ír le. Mindkét kúpnak kö
zös tengelye a térben állandó helyzetű impulzusnyomaték-vektor 
egyenese. A t szimmetriatengelynek és az ¿5 pillanatnyi forgásten
gelynek az L tengelyű kúpfelületek menti mozgását nutációnak ne-

28.4. ábra vezzük (28.4. ábra).
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3. Súlyos szimmetrikus pörgettyű; precesszió

Ha a külső erőknek a pörgettyű rögzítési pontjára vonatkoztatott eredő forgatónyoma- 
téka nem nulla, akkor a pörgettyűt súlyos pörgettyűnek nevezzük. Ez az eset valósul meg a
28.5. ábrán, ahol az O rögzítési pont nem esik egybe a pörgettyű súlypontjával, és emiatt a 
nehézségi erő forgatónyomatékot gyakorol a merev testre. A forgatónyomaték természete
sen származhat más külső erőtől is. Nagy szögsebességgel megforgatott pörgettyűt az ábrán 
látható helyzetbe állítva azt tapasztaljuk, hogy a pörgettyű nem borul fel, hanem szimmet
riatengelye a függőleges tengely körül a  nyílásszögű kúpfelület mentén mozog. Az erőmen
tes pörgettyű esetéhez képest ez új jelenség, mert ott ilyen kezdeti feltételek mellett a pör
gettyű szimmetriatengelye nem változtatta térbeli helyzetét. A szimmetriatengelynek és 
egyidejűleg az impulzusmomentum-vektornak a külső forgatónyomaték hatására létrejövő 
kúp menti mozgását precessziónak nevezzük.

Tekintsük a 28.6. ábrát, amely szerint a pörgettyűként szolgáló biciklikerék tengelye tet
szés szerint elfordulhat mind vízszintes, mind függőleges tengely körül, anélkül, hogy a ke
rék súlypontjának helyzete változna. Figyeljük meg, mi történik az eredetileg erőmentesen 
forgó pörgettyűvel, ha erőhatásnak tesszük ki! Pörgessük meg a kereket úgy, hogy impulzus- 
momentuma az ábrán látható L vektorral egyezzék meg. Ezután akasszunk testet a kerék 
tengelyére. Azt tapasztaljuk, hogy a kerék függőleges tengely körül lassú forgásba kezd. Ab
ban a pillanatban, amikor a testet leemeljük a tengelyről, a függőleges irányú forgás meg
szűnik. Ha a testet a kerék másik oldalán 
akasztjuk a tengelyre, akkor a függőleges ten
gely körüli forgás iránya az előzőével ellentétes 
lesz. Ezt a mozgást nevezzük a pörgettyű pre
cessziójának. A precesszió szögsebessége meg
határozható az impulzusmomentum-tétel 
alapján. A 28.7. ábra mutatja, hogy a tengelyre 
ható F = mg erő M nyomatéka merőleges a 
pörgettyű L = ©¿3 impulzusmomentumára. Ez 
azt jelenti, hogy az M  = mgd nyomaték hatásá
ra a pörgettyű impulzusmomentumának iránya
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változik meg. Jelöljük -vei a precesszió szögsebességét, és a 28.7. ábra alapján írjuk fel az 
impulzusmomentum megváltozását:

4. A pörgettyűjelenségek gyakorlati vonatkozásai

Mint az előzőekben láttuk, az erőmentes pörgettyű külső zavar hiányában szimmetria- 
tengelye körül tartósan forog. A pörgettyű tengelyének iránytartása teszi lehetővé, hogy a 
különböző irányú tengelyekkel beállított erőmentes pörgettyűk rendszerét irányjclzőként, 
vonatkoztatási rendszerként használják. Ezt az elvet az űrhajózásban, repülőgépek navigá
ciójában hosszú időn át használták.

A gyors pörgettyű tengelyének stabilitását a sportban is kihasználják. Például a megpör
getett diszkosz megfelelő indítás esetén, adott kezdősebesség mellett messzebbre repül, 
mint a hajításból számított érték, mert a diszkoszra a 28.9. ábrán látható állásban dinamikai 
felhajtóerő is hat. Az állás stabilitását éppen a diszkosz forgása biztosítja.

AL = LA<p = LHpAl. (28.5)

Ezzel az impulzusmomentum-tétel az

M  = —  = L í l  
At *

(28.6)

alakban írható fel, ahonnan a precesszió szögsebességére

_ M  _ mgd 
L 0(o

(28.7)

adódik.
A pörgettyűk alátámasztása igen sokféleképpen valósítható 

meg, s ennek megfelelően a precesszió is sokféle módon létrejöhet.

28.8. ábra

A 28.8. ábrán látható tengelyezett, korong alakú pörgettyűt füg
gesszük fel tengelyének egyik végpontja közelében, pörgessük meg, 
majd hagyjuk magára! A gyorsan forgó pörgettyű a függőleges fonal 
körül saját súlya hatására precesszálva forog tovább. A precesszió 
szögsebessége a felfüggesztett biciklikerék forgásához hasonlóan 
határozható meg.

28.9. ábra
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A Föld tengelyének lassú precesszióját (26 000 év) az okozza, hogy alakja nem pontosan 
gömb, és tömegeloszlása miatt nem tökéletes erőmentes pörgettyű.

Síntörés vagy sínre helyezett tárgy hatására a vasúti kocsi kerekének impulzusmomentu
ma függőleges irányban hirtelen megváltozik. Ezt olyan forgatónyomaték tudja létrehozni, 
amelyhez tartozó erők a kocsi tengelyét vízszintes síkban elforgatják, emiatt a kerekek letér
nek a sínpálya irányáról, a vonat kisiklik.

Járművek tervezésekor (pl. betont szállító, keverő autónál) a forgórészek elhelyezésénél 
figyelembe veszik a kanyarodás közben fellépő pörgettyűs nyomatékot, amely lényeges sze
repet játszhat a jármű stabilitásában.



I. D) A DEFORMÁLHATÓ TESTEK MECHANIKÁJA

Valódi testek egy csoportjának mozgását a „merev test” feltételezéssel jó közelítéssel le 
tudtuk írni. Számos jelenség tanulmányozásakor azonban már nem tekinthetünk el a testek 
alakváltozásától: még az úgynevezett szilárd anyagok esetében sem, annál kevésbé a folya
dékok és gázok körében.

Feltesszük, hogy az anyag a teret -  amelyet elfoglal -  folytonosan tölti ki, kontinuumot al
kot. Egyelőre homogén és izotrop anyag deformációját tárgyaljuk, azaz olyan anyagét, amely
nek fizikai tulajdonságai nem függnek sem a helytől, sem a választott iránytól. Az anyagi mi
nőséget leíró állandók makroszkopikus jellemzők.

Először szilárd anyagok rugalmas alakváltozásával foglalkozunk; ezen belül is olyan kis 
deformációkkal, amelyek lineárisan függnek az alakváltozást okozó erőtől, tehát amelyekre 
érvényes a Hooke-törvény. [Róbert HOOKE angol fizikus, 1635-1703.] Szilárd anyagon szű- 
kebb értelemben a kristályos szerkezetű anyagokat, az úgynevezett szilárdtesteket értjük. 
Rugalmas alakváltozásnak az olyan deformációt nevezzük, ahol az erőhatás megszűnte után 
a test visszanyeri eredeti állapotát. Ha az erőhatás megszűntével ez nem következik be, ak
kor azt mondjuk, hogy a test képlékeny, maradandó alakváltozást szenvedett. Rudak, leme
zek formálása, alakítása mindig képlékeny alakváltozás.

A továbbiakban az elemi deformációk tulajdonságait vizsgáljuk a Hooke-törvény kere
tein belül.
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I. D) 1. RUGALMAS ALAKVALTOZASOK

29. § Egyszerű rugalmas alakváltozások

1. Nyújtás és térfogati összenyomás 

a) Hooke-törvény

Adott minőségű, de különböző hosszúságú és keresztmetszetű, majd különböző minősé
gű fémhuzalokat megnyújtva (29.1. ábra) azt találjuk, hogy a A/ megnyúlás egyenesen ará
nyos az alkalmazott F erővel, a huzal / hosszával és fordítottan arányos a h u z a lt  kereszt- 
metszetével:

I I

29.1. ábra

A/ ~  — . 
A

■I 1 I
l &

A/

(29.1)

A (29. l)-be írandó arányossági együttható a huzal anyagi minőségére jellemző. Ha a hu
zal erővel szembeni ellenállását nagy számértékkel szeretnénk jellemezni, akkor a nyújtásra 
vonatkozó Hooke-törvény:

A/ = — •— 
E A

(29.2)

ahol E  a rugalmassági vagy Young-modulus (kiejtése: modulusz). (Thomas YOUNG [jang] 
angol fizikus, 1773-1829).) A (29.2) alapján az E  rugalmassági modulus Sí-egysége a pascal, 
jele: Pa (vagyis megegyezik a nyomás Sí-egységével). Meghatározása: 1 Pa = 1 N/m2. Érté
két néhány anyagra a 29.1.táblázat tartalmazza
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Rugalmassági állandók és adatok 29.1. táblázat

Anyag E, 
10'° Pa

G, 
10'° Pa V

K, 
1010 Pa 106 Pa

Alumínium 6,8 2,5 0,34 7,3 170-260
Réz 11,0 4,6 0,35 14,0 390-450
Ólom 1,7 0,65 0,45 4,3 17-22
Vas 20,0 8,7 0,29 16,6 -

Volfrám 40,0 17,5 0,28 37,0 4100-7000
Kvarcüveg 5,9 2,4 0,2 3,6 780
Acél 21,5 8,1 0,29 16,3 390-1800

Megjegyzés: A mértékegység jele e lőtt levő szám azt jelenti, hogy az oszlopban található értéket 10-nek a megadott 
hatványával kell megszorozni.

A huzal egyenlő szakaszainak megnyúlása egyenlő mértékben járul hozzá a teljes meg
nyúláshoz: a drót teljes hosszában, egyenletesen nyúlik. Bevezetve az e = Al/l relatív meg
nyúlást és a cr= F /A  mechanikai feszültséget (röviden: feszültséget), a Hooke-törvény a kö
vetkező alakot ölti:

a  -  Ee , (29.3)

vagyis az e relatív hosszváltozás egyenesen arányos a külső erő hatására ébredő a  feszültség
gel. Ez utóbbi Sí-egysége szintén Pa.

A megnyújtott huzalban azáltal alakul ki egyen- 
F súly, hogy a huzal hosszára merőleges keresztmetsze

tekben nyújtáskor belső feszültség ébred. Ez a fe
szültség minden keresztmetszetben ugyanakkora, mint 
a drót végeire ható F erővel és a rá merőlegesül ke
resztmetszettel definiált külső feszültség (29.2. ábra).

Mivel a relatív megnyúlás a huzal teljes hosszában egyenletes, azt mondjuk, hogy a defor
máció homogén. Ha a relatív megnyúlás és egyidejűleg a belső feszültség változik a drót 
hossza mentén, inhomogén deformációról beszélünk. Ez az eset valósul meg például akkor, 
amikor a felfüggesztett huzal saját súlyának hatására nyúlik meg.

29.2. ábra

F(x)

-H h -
Ax
A/

29.3. ábra

b) Nyújtás közben végzett munka, rugalmas 
energiasűrűség
Nyújtsuk meg az / hosszúságú, A  kereszt

metszetű rudat A/-lel (29.3. ábra)! A nyújtást 
lassan -  egyensúlyi helyzetek sorozatán ke
resztül -végezzük. A végzett munka a változó 
erő elemi munkáinak összegével egyenlő.
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Az* hosszúsággal megnyújtott rúdban

F A
F(x) = =j-x  (29.4)

erő ébred. A Ax elemi úton végzett munka:

FAAW = F(x)Ax = — xAx . (29.5)

A lineárisan növekvő erő összes munkája:

W = )F (x )d x = ^ -]x d x  = ^  ^  = I ^ j (A02. (29.6)

E munka eredményeként a rúdban, a megnyújtott rugóhoz hasonlóan rugalmas potenciá
lis energia tárolódik (Er = IV).

A (29.4) és a (29.6) összefüggéseket rendre összevetve a rugóerő és a rugó megnyújtása közben 
végzett munka kifejezésével, a rugalmas rúdhoz (huzalhoz) hozzárendelhetjük a

D = ^ -  (29.7)

direkciós állandót.

A V  térfogatú rúdban tárolt E, rugalmas energia sűrűsége:

u = ^ .  (29.8)

Felhasználva a (29.6) eredményt, az u energiasűrűségre

2 lu = ,29.9)
Al 2 { l ) 2 2 y ’

adódik. t

2. Nyújtást kísérő haránt-összehúzódás. Poisson-szám

Gumicsőre szorosan illeszkedő gyűrű lecsúszik a csőről, ha a csövet meg
nyújtjuk (29.4. ábra). Ilyen egyszerű kísérlet is bizonyítja, hogy a cső, rúd, hu
zal stb. keresztmetszete nyújtás közben csökken, összenyomáskor megnő. V  
A nyújtás, összenyomás eredményeként a harántméretek is megváltoznak. Kí
sérletek tanúsága szerint a harántméretek relatív változása egyenesen arányos 29.4. ábra
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(d-Ad)

a hosszméret relatív változásával. Ha a 29.5. ábra alapján / az ere
deti hossz, tú a megnyúlás, d  az eredeti harántméret és Ad ennek 
megváltozása, akkor

Ad A/
d  P '/

p > 0 . (29.10)

A/

29.5. ábra

A p  arányossági tényezőt Poisson-számnak nevezzük. (Siméon 
POISSON [poaszö] francia fizikus, 1781-1840.) A negatív előjel 
azt mutatja, hogy nyújtáskor haránt-összehúzódás, összenyomás
kor haránt irányú méretnövekedés jön létre. A nyújtás és a rá me
rőleges összehúzódás eredményeként a nyújtott test térfogata 
megváltozik. Példaként vegyük az / hosszúságú és d  átmérőjű, kör 
keresztmetszetű rudat, amelynek a nyújtás során A/-lel és Ad-vel 
változnak meg a méretei. A test AV térfogatváltozása a másod
rendben kicsiny tagok elhanyagolása után a

AV = ~ ( d  + Ad)2(l + A I ) - - d 2l ^ - d 2l71— i 
4

71 — i 
4

Al 2 Ad----1-------
/ d

(29.11)

alakban adható meg. A relatív térfogatváltozásra ebből az adódik, hogy a relatív megnyúlás
sal arányos:

^  = e ( l - 2 /i). (29.12)

Tapasztalat szerint nyújtáskor (általában) a testek térfogata nem csökken. Ez azt jelenti, 
hogy AV > 0, aminek a fenti egyenlet alapján következménye, hogy a Poisson-szám az adott
anyagnál a 0 < p  < — intervallumba esik. Megjegyezzük azonban, hogy léteznek olyan cellás

szerkezetű anyagok, amelyek haránt irányú mérete nyújtás hatására nő. Ezeknek az anya
goknak a Poisson-száma negatív.

2. Térfogati összenyomás

Térfogati összenyomást úgy valósíthatunk meg, hogy a testre 
minden irányból -  például folyadék közvetítésével -  nyomást 
fejtünk ki (29.6. ábra). Tapasztalat szerint a térfogatcsökkenés 
egyenesen arányos a test térfogatával és a testre gyakorolt nyo
más Ap változásával:

AV = -tcVAp,

ahonnan

29.6. ábra
K = ----

V
AV
Ap

(29.13)

(29.14)
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A (29.14) összefüggésben k anyagi jellemző, az ún. kompresszibilitási (összenyomhatósá- 
gi) együttható. Számértéke megadja, hogy egységnyi nyomásnövekedés hatására mekkora 
relatív térfogatcsokkenés lép fel. A kompresszibilitási együttható helyett gyakran a recip- 
rokát, a K  = 1/k kompressziós modulust használjuk, amelynek Sí-egysége a Pa. Ez az anyag- 
jellemző a test összenyomással szembeni ellenállását jellemzi.

3. Nyírás

Rugalmas hasáb felső, A  keresztmetszetű lapjára a 
lappal párhuzamos F erőt fejtünk ki (29.7. ábra). Az 
erő nagyságától függően a hasáb különböző y szöggel 
deformálódik. A felső lappal párhuzamos rétegek el
csúsznak egymáson, mint a kártyacsomag lapjai. Ezt az 
alakváltozást nyírásnak nevezzük. (A jelenség jól 
szemléltethető két párhuzamos lap között levő lágy, 
rugalmas anyaggal, pl. szivaccsal, vastagabb könyvvel.) 
Kis deformációknál a nyírás y szöge egyenesen ará
nyos a felülettel párhuzamos erővel, fordítottan a lap 
területével és függ az anyagi minőségtől:

(29.15)

Az anyagi minőségtől függő G  együtthatót nyírást modulusnak nevezzük. A nyírási mo
dulus Sí-egysége a pascal per radián, jele: Pa/rad, kifejezése: 1 Pa/rad = 1 Pa. A nyírás során 
a testnek az erővel párhuzamos rétegei elcsúsznak egymáson, miközben a felületekben 
visszahúzó r  nyírófeszültség ébred. Az ebből származó erő egyensúlyt tart a külső erővel:

zA = F, (29.16)

azaz

r  = G y . (29.17)

A nyírásra kapott y = t/G  összefüggés analóg a nyújtásra vonatkozó e = a /E  Hooke-féle 
törvénnyel. Mindkét összefüggés tartalma az, hogy a deformáció arányos a feszültséggel.

A nyírási alakváltozás során az F erő munkát végez. A nyújtás során megismert számo
láshoz hasonlóan megmutatható, hogy az energiasűrűség

E, l r , 1u = —  = — Gy = —ry
V 2 2

(29.18)

összefüggéssel adható meg.
A  29.1. táblázat megadja néhány anyag rugalmas állandóinak értékét.
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30. § Összetett rugalmas alakváltozások

1. Csavarás

Egyik végén befogott, 1-2 méter hosszú vékony fémrudat megcsavarva, a rúdra egyenlő 
közönként erősített nyilak elfordulásából leolvasható, hogy a rúd elcsavarodása egyenesen 
arányos a rúd hosszával és a rúd végére kifejtett forgatónyomatékkal (30.1. ábra). Elcsava- 
rodás közben a rúd egyes rétegei -  merőleges keresztmetszetei -  elfordulnak, s a rúd végén

mérhető elcsavarodást eredményeznek. 
A rudat koncentrikus csövekre bontva, az 
egyes csövek téglalap alakú palástja az el- 
csavarodás során paralelogrammává torzul. 
A csövek nyírási deformációt szenvednek. 
Az elemi csövek nyírásához szükséges for- 
gatónyomatékok összege adja meg a rúd el- 
csavarásához szükséges teljes nyomatékot.

Az M  külső forgatónyomaték hatására 
az L hosszúságú, R sugarú rúd végének (p 
szögű elcsavarodása a30.1. ábra

2  L  w(p ---------- - M
ti G R 4

(30.1)

összefüggéssel adható meg. Ezen eredmény szerint az elcsavarodás szöge egyenesen ará
nyos a szabad végen ható külső forgatónyomatékkal és a rúd hosszával, fordítottan arányos 
a rúd sugarának negyedik hatványával és függ a rúd anyagi minőségétől. (Ugyanolyan 
hosszú és anyagi minőségű rudak esetében a fele átmérőjű tizenhatszor nagyobb mértékben 
csavarodik el ugyanazon külső nyomaték hatására.)

A megcsavart rúd, huzal olyan torziós rugónak feleltethető meg, amelynek direkciós 
nyomatéka:

D* = —  = - G —  . (30.2)
(p 2 L

A torziós szál elcsavarodása a sugár negyedik hatványával fordítottan arányos, ezért vé
kony szálak alkalmazásával rendkívül érzékeny mérőeszközök készíthetők. Ezért alkalmaz
zák olyan széles körben alapműszerként a torziós mérlegeket (CAVENDISH, COULOMB, 
EÖTVÖS torziós mérlege, torziószálas galvanométer stb.).

A rugalmas csavarás jelenségének az előbb említetten kívül is nagy a gyakorlati jelentő
sége. Ezen alapul többek között a járművek, szerszám- és fúrógépek forgó tengelyein a nyo
maték- és teljesítményátadás.
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2. Hajlítás

Rugalmas rúd hajlítása közben a hosszára merőleges, eredetileg párhuzamos kereszt- 
metszetek elmozdulnak (30.2. ábra). Két közeli keresztmetszet által határolt rúddarab úgy 
deformálódik, hogy egy közbülső réteg fölött levő pontok távolodnak egymástól (nyújtási 
tartomány), a réteg alattiak pedig közelednek egymáshoz (összenyomási tartomány). Ezt a 
meggörbült, de változatlan hosszúságú réteget neutrális (semleges) zónának nevezzük .

Szivacsmodell

30.2. ábra

A hajlítás során a külső erők hatására a megnyúlt és összenyomott rétegekben ébredő, a 
belső feszültségből származó visszahúzó erők a neutrális réteg körül visszatérítő nyomaté- 
kot gyakorolnak a rúdra. Terheljünk egyik végén vízszintesen befogott, L hosszúságú,^ ke
resztmetszetű homogén rudat a szabad végén 
F erővel (30.3. ábra). Igazolható, hogy kis le
hajlás esetén a neutrális réteg átmegy a rúd- 
keresztmetszet tömegközéppontján. A hajlí
tott rúd alakját megszabó neutrális szál 
egyenlete az

f  2 3 A

L - —  — (30.3)

30.3. ábra

harmadfokú polinommal írható le. A fenti összefüggésben I  a rúdkeresztmetszet másodren
dű felületi nyomatéka. Néhány jellegzetes keresztmetszetre /értéke a 30.1. táblázatban lát
ható.

Másodrendű felületi nyomatékok 30.1. táblázat

I  b

1  3

36am
n ,3 j a b
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A (30.3) egyenletből a rúd végének s lehajlására az

s = y (L )  =
FÜ
3 E l

(30.4)

eredményt kapjuk. A befogási ponttól távolodva adott F terhelőerő mellett a lehajlás mérté
ke köbösen nő a távolság függvényében. A Young-modulus és az /  felületi nyomaték növelé
se a lehajlást csökkenti.

Téglalap alakú keresztmetszet esetén a felületi nyomaték (I  = ab3 /l2 ) lineárisan függ az 
erőre merőleges és köbösen az erővel párhuzamos oldaltól. Rudak, gerendák lehajlása 
adott terhelés, anyagi minőség és hossz mellett nagymértékben függ a keresztmetszet alak
jától és az igénybevétel irányától. (Pl. az élére fektetett vonalzó lehajlása ugyanakkora terhe
lés mellett sokszorosan kisebb, mint a lapjára fektetetté.) Tartók, rudak, gerendák körében 
(vasúti sín, födémgerenda stb.) gyakori a T, illetve I keresztmetszet. Ezekben a keresztmet
szetekben ugyanis a tartó tömegének nagy része távol helyezkedik el a neutrális rétegtől, s 
emiatt a felületi nyomaték nagy lesz.

3. Behajlás

Épületek kivitelezése során a tartófalakra vízszintes gerendák vagy vasbeton födém ke
rül, ami átveszi a későbbiek során a felületen fellépő erőket és közvetíti a főfalak felé (30.4. 
ábra). A két végén alátámasztott, közepén F erővel megterhelt rúd az erő hatására behajlik.

A hajlítás szempontjából a rúd úgy tekinthető, 
mintha középső, vízszintes részét fogtuk volna 
be mereven és a két végen F/2 erő húzná felfelé. 
A rúd (gerenda) behajlására a (30.4) összefüg
gés felhasználásával így

FL3AzF = — (30.5)
30.4. ábn, 48E l

adódik. A vízszintes rúd saját súlya miatt is behajlik, ez a valóságban általában lényegesen 
kisebb, mint a terhelés hatására keletkező behajlás.
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4. Kihajlás

Rudak hosszirányú terhelése igen sok esetben eredményez olyan kihajlást, 
amely már maradandó alakváltozással jár (30.5. ábra). Az ehhez tartozó FE 
kritikus nyomóerő (az az erő, amelynél a kihajlás létrejöhet) Leonhard 
EULER [ajler] (svájci matematikus, 1707-1783) nyomán (1744) a rugalmas
ságtan keretein belül is közelítőleg meghatározható.

EULER szerint az a kritikus terhelés, amelynél az L  hosszúságú, csuklósán 
megtámasztott, egyenes, állandó keresztmetszetű rúd elveszíti a függőleges, 
stabilis egyensúlyi helyzetét, az

: 71
E l (30.6)

erőnél következik be. Műszaki szempontból, építészeti tervezések során, a kri
tikus nyomóerő ismerete különösen fontos.

5. A feszültség- és a deformációs állapot általános jellemzése

Az előzőekben a rugalmas anyag elemi deformációit vizsgáltuk. Rugalmas test a külső 
erők hatására deformálódik, s a kiindulási esethez képest megváltoznak a test részei között 
ható belső erők. A testben feszültség ébred. (Feszültségeket létrehozhatunk más úton is, pl. 
úgy, hogy az anyagot melegítjük, egyes anyagoknál pedig erős deformáció léphet fel, ha 
mágneses vagy elektromos mezőbe helyezzük.) Az elemi deformációkat leíró példáinkban 
ezt a feszültséget értelmeztük a legegyszerűbb esetekre. A test feszültség- és deformációs ál
lapotának leírása általános esetben viszonylag bonyolult, s csak magasabb matematika fel- 
használásával lehetséges.

Az anyag belsejében kialakuló feszültség- és deformációs állapot feltérképezése a mér
nöki és a fizikai anyagtudomány számára alapvető fontosságú. Számos kísérleti technika lé
tezik, amellyel az anyag belsejében levő feszültségállapot meghatározható. Az egyik klasszi
kus vizsgálati módszer, ami üvegszerű amorf anyagok és átlátszó polimerek (pl. plexi) 
esetében alkalmazható, a kettős törés jelenségére épül (125. §). Az említett anyagok termé
szetes állapotukban izotropok, kettős törést nem mutatnak. Mechanikai terhelés hatására, 
vagy a dermedés során az anyagban maradt mechanikai feszültségek miatt kettős törővé vál
nak. Az ilyen anyagot keresztezett polárszűrők közé helyezve és kivetítve, az ernyőn színes 
feszültségoptikai ábrát láthatunk (125.1. színes ábra, melléklet).

6. Képlékeny alakváltozás

A testek deformációját tanulmányozva gyakran előfordulnak olyan jelenségek, amelyek
re a Hooke-törvény már nem érvényes, sőt amelyeket nem is sorolhatunk a rugalmas jelen
ségek körébe. Már a huzalok nyújtásakor is tapasztalhatjuk, hogy a deformáció csak vi-

30.5. ábra
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szonylag szűk tartományban írható le a Hooke-törvénnyel. Ezt mutatja az 1 mm átmérőjű 
ipari rézdrót erő-megnyúlás diagramja (30.6. ábra).

Az erő-megnyúlás diagram sok más anyag esetében is hasonló tulajdonságokat mutat. 
A 30.7. ábra sematikusan mutatja a deformáció kezdetétől a huzal elszakadásáig észlelhető 
fontosabb deformációs tartományokat. Kis terhelések mellett a próbatest közelítően a 
Hooke-törvény szerint nyúlik (OA szakasz), majd fokozatosan megszűnik a lineáris kapcso
lat a húzóerő és a megnyúlás között. A B pont elérése után a test már nem nyeri vissza ere
deti alakját, ha a húzóerőt megszüntetjük. További terhelésre maradandó alakváltozást ész
lelünk, a drót „megfolyik”. A B pont a rugalmassági határ, a képlékenység kezdete. Az 
ehhez a ponthoz tartozó deformációt folyáshatárnak, a hozzá tartozó feszültséget folyásfe
szültségnek nevezzük. Mivel a folyás megindulása nem mindig állapítható meg pontosan, 
ezért folyásfeszültségnek az e = 0,2%-os maradandó alakváltozáshoz tartozó feszültséget 
szokás elfogadni.

A folyáshatár elérése után bizonyos anyagok eredeti hosszuk többszörösére is megnyú l 
hatok anélkül, hogy elszakadnának. Ezek az ún. szuperképlékeny anyagok rendkívül fonto
sak az ipari alkalmazások szempontjából. Általában a tartós folyás (BC) csak egyre növekvő 
erő mellett érhető el, mert a folyás során az anyag lassan „felkeményedik”. Ezt a jelenséget 
alakítási keményedésnek nevezzük. Fúrógéppel sok százszor körbecsavart lágy rézhuzal ke
ménnyé válik és így puha falapba szögként beüthető. Az erő maximális értékénél (D) a hu
zal egy helyen befűződik (a többi helyhez képest jobban elvékonyodik) és csökkenő terhelés 
mellett is elszakad. Lényeges megjegyezni, hogy csak az erő-megnyúlás görbének van maxi
muma, ami a legegyszerűbb esetben a test befűződésének következménye. A minta kereszt- 
metszete valahol, eleinte kissé, majd az egyre növekvő feszültség miatt egyre rohamosabban 
csökken, ezért csökkenő erő mellett is bekövetkezik a minta nyúlása, illetve elszakadása. 
A feszültség és deformáció közti kapcsolat (néhány kivételtől eltekintve) mindig szigorúan 
monoton függvénykapcsolat.

A maximális erő a próbatest szilárdságára jellemző. Az A u keresztmetszetű próbatest 
szakítást szilárdságát a

max (30.7)

összefüggés definiálja (29.1. táblázat).
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A mindennapi életben találkozunk olyan anyagokkal, amelyek képlékenyek, jól alakít
hatóak. Ezeknél az anyagoknál a plasztikus tartomány dominál. A rideg anyagok közvetle
nül a rugalmas tartomány elérése után elszakadnak, eltörnek. Közismert képlékeny anyag 
pl. az ólom, amely kovácsolással vékony lemezzé alakítható. Az öntöttvas, illetve az üveg pe
dig ridegségéről, törékenységéről ismert. Magas hőmérsékleten képlékenyen viselkedik a 
vas, az acél, amit öntött, tömbi állapotból hengerléssel lemezzé, húzással dróttá lehet alakí
tani. Nagy nyomó- vagy húzóerő alkalmazásával számos fém, pl. az alumínium- és az acélle
mezek hidegen is alakíthatók (pl. gépkocsikarosszéria-elemek). A kovácsolási módszerek, 
edzési technikák több ezer éves eljárások, amelyekkel a fémek nemcsak alakíthatók, hanem 
keményíthetők is. A fegyverek (pl. damaszkuszi, toledói pengék) készítésének titka a felü
letkezelés, amivel az időjárás viszontagságaival szemben is ellenállóvá tehető az anyag.

A rugalmasságtan tárgyalásakor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a feszültségek egye
dül és kizárólagosan az adott pontban adott időpillanatban fellépő deformációk függvényei. 
Ez azt jelenti, hogy adott deformációs állapot fenntartásához mindig ugyanakkora erő szük
séges. Emiatt a rideg és a képlékeny alakváltozást egymást kizáró anyagi tulajdonságnak 
érezzük. Léteznek azonban olyan anyagok, amelyek az erőhatás sebességétől függően egy
szer képlékenyek, másszor ridegek. Ilyen anyag a szobahőmérsékleten gyurmaszerú ugró
gitt (polibórsziloxán). Kis sebesség esetén (kézi formázáskor) az ugrógitt könnyen gyúrható. 
Gömb alakúra gyúrva és nagy sebességgel a földre pattintva azonban rugalmasan felugrik, s 
ha kalapáccsal ütünk rá, szilánkosan törik, mint az üveg. Az egyszerű jelenség mutatja, hogy 
a feszültségállapot, amely az anyag belsejében kialakul, nemcsak a deformációtól, hanem 
annak sebességétől is függhet.

31. § A szilárdtestek szerkezetéről

1. A kristályos testek felépítése

A rugalmasságtan keretén belül nem foglalkoztunk a szilárdtest mikroszkopikus és 
fenomenologikus jellemzői közötti kapcsolattal. A rugalmas és a képlékeny alakváltozás, és 
velük összefüggésben számos kérdés megválaszolásához elengedhetetlen az anyag mikro- 
szerkezetének ismerete.

Az anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatával az anyagtudomány foglalkozik. 
Az anyagtudomány vizsgálati területe a legkülönbözőbb anyagokra (fémekre, ötvözetekre, 
műanyagokra, üvegekre, cellás szerkezetekre stb.) kiterjed. A követelmények általaban 
összetettek, az anyagnak egyidejűleg több optimális tulajdonsággal is rendelkeznie kell. 
(A repülőgépgyártásban pl. a nagy szilárdság mellett többnyire követelmény az is, hogy az 
anyag könnyű és tartós legyen, jól bírja a periodikus, fárasztási igénybevételt.)

Röntgendiffrakciós és más vizsgálati módszerek eredményeiből kiderült, hogy a szilárd 
anyagok jelentős része kristályos szerkezetű. A szilárd anyag atomjai, molekulái úgyneve
zett elemi cella ismétlődéseként szabályos geometriai alakzatok szerint rendeződnek. 
(A 31.1. ábra különböző kristályszerkezetek elemi celláját mutatja.)
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31.1. ábra

A szilárdtesteket hosszú távú rendezettség jellemzi. A szabályos szerkezetű kristályt egy
kristálynak (monokristálynak) nevezzük. Az egykristály erőteljesen anizotrop, ami abban 
nyilvánul meg, hogy különböző irányokban más és más az anyag szilárdsága, rugalmas állan
dóinak nagysága, fajlagos ellenállása, hővezetése stb. A gyakorlatban használt fémek és öt
vözetek viszont jó közelítéssel izotropok. A fém felületét finoman lecsiszolva és megfelelő 
kémiai maratásnak alávetve, mikroszkóp alatt 10"*-lü“5 cm átlagos átmérőjű kristályszem
csék sokaságát figyelhetjük meg. E szemcsék mint egykristályok a legkülönbözőbb irányí- 
tottságúak; orientációjuk sokfélesége miatt a makroszkopikus méretű fémdarab gyakran 
izotrop tulajdonságokat mutat. Az ilyen anyagokat polikristályosnak nevezzük.

2. Kristályhibák

A kristályosodás folyamán mindig létrejönnek kristályhibák. Ez azt jelenti, hogy a szabá
lyos geometriai rend helyileg „megsérül”. A hibák kiterjedésük szerint csoportokba osztha
tók (31.2. ábra).

Idegen atom, rácspontban Üres rácshely Rácsatom, rácsközi helyen 
(szubsztitúciós szennyező) (vakancia) (intersticiális)

T

a) Pontszerű hibák
Ide tartoznak az idegen, szennyező atomok, amelyek beépülnek a rácspontokba (szubszti

túciós vagy helyettesítő szennyező), néha rácspontok közti (intersticiális) helyekre.
Az ötvözési eljárással bevitt anyagok szerepe gyakran a mechanikai tulajdonság javítása, 

a szilárdság növelése. A nagy tisztaságú alumínium pl. rendkívül puha, képlékeny, szinte 
kenhető. Kis szennyeződés hatására azonban képlékenysége csökken.
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Tökéletesen tiszta anyagban is léteznek ponthibák. A termikus mozgás miatt a rácshe
lyek adott hányada mindig üresen található. Ezek az üres rácshelyek a vakanciák. Szobahő
mérsékleten =108, olvadáspont környékén lü3- lü 4 atomra jut átlagosan egy vakancia.

b) Vonalszerű hibák
A 31.3. ábra olyan kristályrészt mutat, amelybe a 

D pontig terjedően többlet-félsík „ékelődött” a többi 
sík közé, emiatt a félsík éle mentén a rács deformáló
dott. Az ilyen vonalas kristályhibát diszlokációnak, 
pontosabban éldiszlokációnak nevezzük (31.3. ábra).
A diszlokációk keletkezésének és a kristályban való 
mozgásának fontos szerepe van a szilárdtestek rugal
mas és képlékeny alakváltozása során. Egykristályok 
nyújtásakor megfigyelhető, hogy a deformáció köz
ben a minta egyes részei a csúszási síkok mentén el
csúsznak egymáshoz képest. Ezt a csúszást értelmez
zük a 31.4. ábra alapján. Az AB csúszási síkban egy 
rácstávolságnyi elmozdulás úgy jöhet létre, hogy a 31.3. ábra
csúszási sík két oldalán egymással szemben álló rács
pontok egyidejűleg egy egységnyit elcsúsznak egymáshoz képest. Abban az esetben viszont, 
amikor a csúszási síkban diszlokáció van, a csúszás úgy megy végbe, hogy a diszlokáció vé
gigfut a csúszási síkban (most balról jobbra), miközben az egyes rácspontok egymás után ve
szik fel az elcsúszás utáni új helyüket. Ez a deformáció több nagyságrenddel kisebb feszült
ség hatására jön létre, mint az előbbi. A képlékeny alakváltozások diszlokációmozgással 
magyarázhatók. Elektronmikroszkópos felvételeken a diszlokációvonal jól látható.

A diszlokációknak a képlékeny alakváltozásban játszott szerepét TAYLOR, OROWAN és 
POLÁNYI tárta fel.
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L D) 2. NYUGVÓ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA 
(HIDRO- ÉS AEROSZTATIKA)

32. § Nyugvó folyadékok mechanikája (Hidrosztatika)

1. A folyadékok általános jellemzése

Mindennapos tapasztalat, hogy a folyadékok gyakorlatilag térfogattartók, vagyis igen 
nagy erővel is csak kismértékben nyomhatók össze. Emellett könnyen önthetők, és mindig 
felveszik az edény alakját. Mindezek a tulajdonságok értelmezhetők, ha a folyadékrészeket 
egymáson könnyen elgördülő golyókként fogjuk fel, amelyek között érintőleges, azaz nyíró- 
erők nincsenek, egymásra csak merőleges irányú erőt fejtenek ki. A nyírási erők hiányával 
magyarázható a nagyfokú gördülékenység, amelynek többek között az az eredménye, hogy 
a nyugvó folyadék szabad felszíne a nehézségi erő és a folyadékrészek között ható erők össz
hatásaként vízszintes. A különböző alakú edényekbe öntött folyadékot úgy tekintjük, mint 
állandó térfogat mellett deformált testet. Nyírási alakváltozás során a folyadékban nem éb
red nyírófeszültség. Még a sűrűn folyó folyadékok -  kátrány, méz, glicerin -  részei között is 
csak olyan mozgás közben hatnak nyíróerők, amikor a folyadék részecskéi egymáshoz ké
pest is elmozdulnak.

Az olyan folyadékot, amelyben a folyadékrészek egymáshoz viszonyított elmozdulása 
során sem hat súrlódási erő, ideális folyadéknak nevezzük.

2. Nyomás nyugvó folyadékban

A hidraulikus emelő, a folyadékfék és még számos berendezés azon az elven működik, 
hogy a folyadékra kifejtett nyomást a folyadék gyengítetlenül „közvetíti” a folyadék minden 
részébe és az edény falaira. Erre vonatkozó egyszerű kísérletet végezhetünk pl. a vízibuzo
gánnyal (32.1. ábra). Ha a dugattyúval nyomást fejtünk ki a buzogányban levő vízre, a lyukas 
gömbből a víz minden irányban egyenlő mértékben áramlik kifelé.

A 32.2. ábra a hidraulikus emelő működési elvét mutatja. A z A , keresztmetszetű du
gattyúra kifejtett F, erőt a zA 2 keresztmetszetű hengerben F2 erővel egyensúlyozhatjuk ki. 
Ez az erő az F, erőnél A 2 /  A , -szer nagyobb, azaz

(32.1)

illetve

(32.2.)
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Az utóbbi összefüggés a két dugattyú által kifejtett nyomások egyenlőségét fejezi ki. 
A gyakorlatban működő hidraulikus berendezéseken nyitó és záró szelepek biztosítják a pe
riodikus működést és azt, hogy a tartalékfolyadék a dugattyúkkal mozgatott folyadék terébe 
bejusson. Kis keresztmetszetű nyomóhenger és nagy keresztmetszetű munkahenger esetén 
kis erővel nála több nagyságrenddel nagyobb súlyú terhet tudunk felemelni. Az ehhez szük
séges munka azonban természetesen legalább annyi, mint amekkora a teher felemeléséhez 
a hidraulikus emelő használata nélkül szükséges.

A felsorolt jelenségek lényegét Pascal törvénye (Blaise PASCAL [paszkál] francia fizikus, 
matematikus és filozófus, 1623-1662) fejezi ki, amely szerint a nyomás a folyadékokban 
egyenletesen terjed, azaz a folyadékra gyakorolt külső nyomásból származó nyomás a folyadék 
belsejében és határfelületén minden irányban ugyanakkora.

3. Hidrosztatikai nyomás

Eddig csak a külső nyomás terjedésével foglalkoztunk. Nem vettük figyelembe, hogy a 
folyadéknak súlya van, s ezért az egyes folyadékrétegek nyomják az alattuk levőket. Ennek 
következtében a folyadék kissé összenyomódik, aminek eredményeként a folyadékban fe
szültség, azaz nyomás ébred. Ezt a folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyo
másnak nevezzük. Egyszerűen beláthatjuk, hogy a hidrosztatikai nyomás egyenesen arányos a 
felszíntől mért mélységgel és a folyadék sűrűségével.

A 32.3. ábrán látható, folyadékkal telt edényben a felszíntől h mélységben./! keresztmet
szetű felületelemet választottunk ki. A felette levő folyadékoszlop súlya G  = Ahpg, az ebből 
származó nyomás pedig

P = hpg I. (32.3)
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32.4. ábra

A hidrosztatikai nyomásra kapott (32.3) alatti eredmény a kísérletek tanúsága és elméle
ti megfontolás szerint is általánosan érvényes, a folyadék súlyából származó nyomás függet
len a folyadékba helyezett felületelem irányításától. Ezt a 32.4. ábrán látható kísérleti össze
állítással igazolhatjuk. A vízbe tett gumimembrános szelencéhez gumicsővel összekötött 
nyomásjelző csatlakozik. Adott mélységben a nyomásmérő állandó nyomást mutat, függet
lenül a membrán felületének irányításától (a nyomás izotropiája). Attól függően, hogy a 
nyomást az edény aljára vagy oldalára számítjuk, beszélhetünk fenék-, illetve oldalnyomásról.

Az egymáshoz folyadékkal csatlakozó edényeket közlekedőedényeknek nevezzük. Amint 
a 32.5. ábra mutatja, a homogén folyadék a közlekedőedény minden száraban azonos ma
gasságban helyezkedik el.

Pi

P2

/77777777777777 
32. 6. ábra

Nem keveredő folyadék esetén a közös szinttől mért hidrosztatikai nyomások egyenlők:

fyPtg = h2p 2g, (32.4)

vagyis az érintkezési felülettől mért folyadékmagasságok a sűrűséggel fordítottan arányosak 
(32.6. ábra). A közlekedőedények elvét alkalmazzák többek között az építkezéseknél hasz
nált gumicsöves vízszintezők készítésekor, víztornyok és vízvezetékek tervezésekor, nyo
másmérésnél stb.
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Ha a folyadékra p 0 külső nyomás -  például légnyomás -  is hat, akkor a p  sűrűségű folya
dékban, h mélységben az össznyomás:

p  = p 0 +hpg (32.5)

A közlekedőedények száraiban a nyomást természetesen ez a nyomásösszeg adja. Amennyi
ben azonban a szárakban ható külső nyomás azonos, akkor elegendő a hidrosztatikai nyo
mást figyelembe venni.

4. Az Arkhimédész-törvény

Hétköznapi tapasztalat, hogy a folyadékba merített tes
tet kisebb erővel tarthatjuk, mint amikor a test nincsen fo
lyadékban; vagy az, hogy a folyadékba tett test el sem me
rül. Ez a sok ezer éves megfigyelés az alapja az úszásnak, a 
hajózásnak és sok más gyakorlati alkalmazásnak. Ezeket a 
jelenségeket azzal magyarázzuk, hogy a folyadékba merülő 
testekre felhajtóerő hat. A felhajtóerőt akár mérőkísérlet
tel, akár elméleti megfontolásokon alapuló számításokkal 
is meghatározhatjuk.

Először egyszerű alakú testre számítjuk ki a felhajtó
erőt. A 32.7. ábra szerin ti keresztmetszetű, h magasságú 
egyenes henger merül p f sűrűségű folyadékba. A hidro
sztatikai nyomás miatt a folyadék erőt fejt ki a henger lapjai
ra és a palástra. Az oldalirányú erők eredője nulla, az alsó 
és a felső lapra ható erők különbsége pedig

Ft = F 2 ~ Fx = h 2p íg A - h lP ígA = (h2 - h t ) p fgA. (32.6)

Mivel h2 - h t - h  a henger magassága és Vt =hA  a test térfogata, a felfelé ható eredő erő, 
vagyis a felhajtóerő:

Fí = VxPfg (32.7)

Eredményünk szerint a folyadékba merülő hengerre felhajtóerő hat, ami megegyezik a 
henger által kiszorított folyadék súlyával. A  törvény nemcsak erre az esetre, hanem általá
nosan is igaz, azaz bármely folyadékba merülő testre a test által kiszorítottfolyadék súlyával meg
egyezőfelhajtóerő hat. Ezt a törvényt, amely a hidrosztatikai nyomás egyenes következménye, 
Arkhimédész törvényének nevezzük. (ARKHIMÉDÉSZ görög matematikus és fizikus, i. e. 287- 
212.)

Kísérletileg az Arkhimédész-törvényt pl. a 32.8. ábrán látható összeállítással igazolhat
juk. Az ábrán dinamométerre akasztott üres henger és vele egyenlő térfogatú tömör henger 
látható. A tömör hengert folyadékba merítjük és megmérjük az erőcsökkenést. Ha az üres
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32.8. ábra
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hengert a kísérletben használt folyadékkal színültig töltjük, a dinamométer ismét akkora 
erőt jelez, mint amikor a tömör henger még nem merült folyadékba, azaz az erő csökkenése 
egyenlő a kiszorított folyadék súlyával.

5. A testek úszása

Attól függően, hogy a testre ható nehézségi erő és a felhajtóerő közül melyik a nagyobb, 
a test lemerül vagy emelkedik a folyadékban. Ha a felhajtóerő nagyobb, mint az mg nehézsé
gi erő, akkor a felemelkedő test úgy kerül egyensúlyba, hogy a folyadékba részben bemerül
ve úszik. Ha a két erő eredője teljes elmerülés esetén nulla, a test lebeg.

A 32.9. ábra alapján az erők eredőjére vonatkozóan há
rom esetet különböztethetünk meg. Ha a test sűrűsége 
p, > p f, akkor az eredő erő:

Fc = v Á P t ~ P t ) g > b  (32.8)

a test lemerül. Ha p t = p f, akkor Fc -  0, a test lebeg, ha pedig 
p, < p f, akkor a test felemelkedik és olyan egyensúlyi helyzet 
alakul ki, hogy a test a folyadékba részben belemerülve úszik. 
Az utóbbi két esetben a testre ható nehézségi erő egyenlő a 
test által kiszorított folyadék súlyával. Az úszás esetén az 
egyensúly feltétele:

77777777777777777
32.9. ábra
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Vt P t = V íPf , (32.9)

ahol Vf a test folyadékba merülő részének térfogatát jelenti. A (32.9) összefüggésből

%- = — > (32-10) 
K  p  f

azaz folyadékban úszó tömör test térfogatának annyiad része merül a folyadékba, ahányad 
része a test sűrűsége a folyadék sűrűségének (pl. az úszó jég térfogatának kb. 0,9 része merül 
a vízbe).

Ahhoz, hogy a test úszása stabilis legyen, a testre ható nehézségi erő és felhajtóerő 
egyenlőségén túl annak is teljesülnie kell, hogy kis kibillenés esetén a két erő visszatérítő 
forgatónyomatékot fejtsen ki a testre.

6. Sűrűségmérés

a) Szilárd testek sűrűségét egyszerűen meghatározhatjuk a következő eljárással. Ha ru
gós erőmérőre m tömegű testet akasztunk, akkor a dinamométer vákuumban (gyakorlatilag 
levegőben is) mg, a test folyadékba (pl. vízbe) merítésekor pedig F erőt jelez, amelyekkel a V 
térfogatú testre ható felhajtóerő:

Ff = p fVg = m g - F , (32.11)

a test térfogata pedig

V = mg-

Pfg
(32.12)

Ezek alapján a szilárd test sűrűsége:

mgm
P t =  77 =V m g - F P r (32.13)

b) Folyadékok sűrűségét szintén Arkhimédész törvénye 
alapján mérhetjük meg. Dinamométerrel megmérjük egy tet
szőleges V  térfogatú szilárd test súlyát. Ez levegőben meg
egyezik a testre ható mg nehézségi erővel. Ezután a testet a 
keresett p f sűrűségű folyadékba merítjük és leolvassuk, hogy 
mekkora F értéket mutat az erőmérő. Ugyanilyen mérést vég
zünk úgy, hogy a test ismert p 0 sűrűségű folyadékba merül. Az 
erőmérőről ekkor leolvasott érték legyen F0 Arkhimédész tör
vénye szerint m g - F  = Vpfg  és m g - F 0 = Vp0g. E két össze
függésből az ismeretlen sűrűség:
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P, - ^ ^ p » -  <3214>m g - F 0

c) Az úszó testek attól függő mértékben merülnek be a folyadékba, hogy átlagos sűrűsé
gük hányad része a folyadék sűrűségének. Ezen az elven működnek az ismert sűrűségű fo
lyadékkal kalibrált, alul nehezékkel ellátott úszó sűrűségmérők, az areométerek (32.10. 
ábra). Az areométereket olyan skálával látják el, hogy ha folyadékba merítjük őket, akkor a 
folyadékszinttel egybeeső skálaérték éppen a folyadék sűrűségét adja. (Hasonlóan működ
nek egyes cukortartalom, alkoholfok és zsírtartalom mérésére szolgáló eszközök is.)

33. § Molekuláris erők folyadékokban

1. Kohéziós és adhéziós erők

A szakítási kísérletek azt bizonyítják, hogy térfogatnöveléskor a folyadékrészek között 
vonzóerő hat. A 33.1. ábrán vázolt kísérletben tiszta üveglapot szakítottunk el víz felszíné
ről. Az ehhez szükséges erőt érzékeny dinamométerrel mérhetjük. Elszakítás után a lapon 
vízcseppek maradnak, vagyis folyadékrészek szakadnak el egymástól. A dinamométer az 
egynemű részek között fellépő összetartó erőt, az ún. kohéziós erőt méri. Ha ezt a kísérletet 
víz helyett higannyal végezzük, ismét jól mérhető erő szükséges az üveglap leválasztásához. 
Ekkor azonban az üveglap száraz marad; a dinamométer most a higany és az üveg közötti 
erőt jelzi. Az ilyen, különböző minőségű anyagok közötti vonzóerőt adhéziós erőnek nevezzük.

2. Jelenségek a folyadék felszínén

Alumíniumérme, borotvapenge, varrótű úszik a vízen, ha óvatosan tesszük a felszínre. 
Az úszó fémtestek alatt és környékén a felszín rugalmas hártyaként behorpad. Ez a jelenség, 
hogy a víz megtartja a nála többszörösen nagyobb sűrűségű testeket, nem magyarázható az
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úszás feltételéről tanult ismereteinkkel. Ha a fémdarabokat élükkel tesszük a vízre, elme
rülnek. Azt mondhatjuk, hogy mintegy átszakították a felszíni, rugalmas hártyát. Ennek a 
hártyának a folyadék belsejétől eltérő tulajdonságait a molekulák közötti erőkkel magya
rázhatjuk. A folyadék belsejében kiválasztott folyadékrészre a szomszédos molekulák gömb
szimmetrikusán hatnak, a felszín közelében levő molekulák körül viszont a hatásgömbön 
belül levő szomszédos molekulák eloszlása nem egyenletes (33.2. ábra).

3. A felületi feszültség

A folyadékhártyákban ható erőket legkönnyebben az ún. „szappanhártyás” kísérletek
kel tanulmányozhatjuk. Folyékony mosószerből drótkeretben nagyméretű, tartós hártyák 
feszíthetők ki. Ezek a hártyák sokkal vastagabbak a felületi rétegnél, így mindegyiküknek 
két felületi rétege van. Mégis, az ilyen drótkeretekre feszített hártyák esetén, a felületi réteg 
viselkedése meghatározó a tömbfolyadékhoz képest.

A 33.3. ábrán mozgatható oldalú, téglalap alakú drótkeret látha
tó. Ha a keretet szappanoldatba mártjuk és hártyát feszítünk rá, ak
kor a folyadékhártya a mozgatható oldalt felrántva összehúzódik. Fi
nom mérőkísérletek bizonyítják, hogy a mozgatható drótot a hártya 
területétől függetlenül, adott erővel tarthatjuk egyensúlyban. Külön
böző hosszúságú huzaldarabokra ható erők mérése alapján kiderült, 
hogy a folyadékhártya által kifejtett erő egyenesen arányos a vonal
darab hosszával A drótkeret / hosszúságú darabjára ható erő:

F = o 2 l (33.1)

(A 2-es szorzó azért szerepel, mert ebben a kísérletben a hártyának 
két felszíne van.) A folyadékfelszínnek ezt a tulajdonságát a a  ará
nyossági együtthatóval, az ún. felületi feszültséggel jellemezzük. Di
menziója az erő dimenziójának (ML/T2) és a hosszúság dimenziójá
nak (L) a hányadosa, vagyis M/T2. Sí-egysége: N/m.

A felületi feszültség mindig a határfelület mentén érintkező két 
anyagra jellemző érték.

A felületi feszültségből származó erők természetesen nemcsak a hártyák határvonalán, 
hanem a hártya belsejében levő minden vonaldarabra is hatnak. Ezt mutatják a következő 
kísérletek.

A 33.4. ábrán látható drótkeretekre cérnát kötöttünk. A 33.4/a. ábrán a cérna a síkhár
tyában lazán helyezkedik el; minden darabjára mindkét oldalról a hártya síkjában egyenlő

33.4. ábra
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erő hat. A 33.4/b. ábra azt az esetet mutatja, amikor az egyik hártyát kilyukasztottuk; a meg
maradt hártya összehúzódik, és a cérnát a kényszer által megengedett mértékben, ívben fe
szíti ki. A33.4/C. ábrán a cérnán levő hurok kör alakúra feszül, mert a közbülső hártyát hur
kapálcával kilyukasztottuk. Ezek a kísérletek azt igazolják, hogy a felületi feszültségekből 
származó erő minden vonaldarabra hat, hatásvonala benne van a hártya síkjában és merőle
ges az elemi vonaldarabra.

4. A felületi feszültség energetikai értelmezése

Amikor a hártya felszínét megnöveljük, munkát végzünk 
(33.5. ábra). Az / hosszúságú vonaldarab Ax elmozdulásakor 
végzett elemi munka

AW = FAx = <j2 lAx = crA/l. (33.2)

Eredményünk szerint a munka egyenesen arányos a felület 
növekedésével, A/4-val. Ezzel a munkával a felület potenciális 
energiáját növeltük. A (33.2) összefüggés alapján a a  felületi 
feszültségnek energetikai értelmezést adhatunk:

a  = ■
AA AA

(33.3)

Eszerint a felületi feszültség számértéke egyenlő a határfelület egységnyi területtel tör
ténő megnöveléséhez szükséges munkával, pontosan ennyivel növekedik a felület potenciá
lis energiája. A (33.3) formula szerint a felületi feszültség dimenziója az energia dimenziójá
nak (ML2/T2) és a felület dimenziójának (L2) a hányadosa, vagyis M/T2. Sí-egysége: J/m2 
(=N/m).

5. A felületi feszültség és az energiaminimum-elv

A folyadékhártyákkal végzett kísérletek során láttuk, hogy a kifeszített hártya a mozgat
ható oldalú keretben összehúzódik. A laza cérnahurok kifeszül, ha a belsejében levő hártyát 
kiszúrjuk, mert a környező hártya összehúzódik.

A kísérletek azt mutatják, hogy a folyadékhártya akkor van egyensúlyban, amikor a fel
színe a kényszer adta feltételek mellett minimális. A minimálfelületek kialakulása a poten
ciális energiaminimum-elv következménye. A folyadékhártyák felületének változásával 
többnyire csak a felületi energia változik. így az energiaminimumot a felületi energia mini
muma szabja meg. A felületi energia nagysága pedig arányos a felület nagyságával. Termé
szetesen amennyiben adott hártya kialakulásakor nemcsak a felületi, hanem pl. a helyzeti 
energia is változik, akkor az energiaminimum számításakor azt is figyelembe kell venni.
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6. A görbületi nyomás

Az üvegcsővel fújt szappanbuborék összehúzódik, majd eltűnik, ha a cső másik végét 
nem zárjuk el. A buborékba fújt cigarettafüst nagy sebességgel áramlik ki a csövön (33.6. 
ábra), s annál nagyobb a sebesség, minél kisebb a buborék sugara. Amikor a buborék össze
húzódott és a cső nyílásának megfelelő síkhártya lett belőle, a csőben maradt füst rendezett 
kiáramlása megszűnik. A jelenség tökéletesen érthető az energiaminimum-elv alapján, hi
szen a hártya felülete az összehúzódás során minimálisra csökkent. A füst határozott ki
áramlása azt igazolja, hogy a folyadékbuborékokban a külső nyomáshoz viszonyítva többlet
nyomás van; ez préseli ki a szabad nyíláson át a füstöt és a levegőt.

A 33.7. ábrán látható kísérlet azt mutatja, hogy a zárt kettős nyílású cső két végén levő 
buborékok közül a kisebb sugarú összehúzódik, miközben a nagyobb sugarú tovább nő. Ki
sebb görbületi sugarú folyadékhártya többletnyomása, vagy más szóval görbületi nyomása 
tehát nagyobb.

A gömb alakú folyadékhártya görbületi nyomása pl. a munkatétellel határozható meg. 
Jelöljük az R sugarú gömb belsejében uralkodó többletnyomást/?g-vel. Növeljük meg a hár
tyagömb sugarát A/?-rel! Ehhez

AW = p g AbR  (33.4)

munkát kell végeznünk, aho 1A a gömb felszíne. Ez a munka a hártya potenciális energiáját 
növeli, amelynek növekedése egyenesen arányos a felületnövekedéssel:

AEp =aAA.  (33.5)

A gömb 4R2n felületének felhasználásával és figyelembe véve, hogy a hártyának most is két 
felszíne van, a (33.4) munka és a (33.5) energianövekmény egyenlőségét így írhatjuk:
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p  4R2nAR = c-2-4n[ (R  + &R)2 - R 2 ]. (33.6)

A műveletek elvégzése után és a A/?-ben másodrendűén kicsiny tagok elhanyagolásával 
a gömbhártya görbületi nyomására az alábbi eredményt kapjuk:

P,  =
4ct

7T
(33.7)

Egyszeres felszínű hártya esetén -  ilyen pl. a vízcsepp felszíne -  a görbületi nyomás:

2 cr

P ' = T '
(33.8)

A görbületi nyomás tehát fordítottan arányos a gömb sugarával.

7. Kapilláris jelenségek

A tiszta üveglapra cseppentett víz szétterül, az üvegen levő higanycsepp viszont majd
nem gömb alakú. Vékony csőben, kapillárisban a folyadék felszíne szemmel láthatóan gör
bült a cső fala mentén.

A 33.8. ábrán jelölt 9 szöget illeszkedési szögnek ne
vezzük. A 9 szög az üvegfelület és a cseppfelszín, illetve 
a kapilláris alkotójának és a folyadékfelszín érintőjének 
a szöge. 9  < 90° esetén nedvesítő, 9 > 90° esetén nem 
nedvesítő folyadékról beszélünk.

A vékony csövekben megfigyelhető kapilláris jelenségeket is a felületi feszültségre ve
zethetjük vissza. A kapillárisban a folyadék szintje magasabb, ill. alacsonyabb attól függően, 
hogy a felszín homorú, vagy domború (33.9. ábra). Kapilláris csőben a felületi feszültség 
görbült felszínt hoz létre, s az ezzel járó görbületi nyomás miatt a folyadékszint addig emel
kedik, illetve süllyed az edénybeli szinthez képest, amíg a szintkülönbségnek megfelelő hid
rosztatikai nyomás a görbületi többletnyomással egyenlő nem lesz.

33.9. ábra 33.10. ábra
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A 33.10. ábra alapján az egyensúlyra a következő feltételt írhatjuk fel: az r sugarú kapil
lárisban R sugarú gömbfelülettel helyettesíthető folyadékfelszín alakul ki, így a görbületi 
nyomás:

2 a  
~R

2ct cos 9 (33.9)

A többletnyomásból származó erő nedvesítő folyadék esetén felfelé, nem nedvesítő fo
lyadék esetén lefelé mutat. A többletnyomással a h magasságú folyadékoszlop hidrosztati
kai nyomása tart egyensúlyt:

hpg- 2ct cos 9 (33.10)

Ebből a kapilláris emelkedésre (süllyedésre)

h = 2 a  cos 9 

rPg
(33.11)

adódik. Az összefüggésből látszik, hogy a kapilláris emelkedés, illetve süllyedés fordítottan 
arányos a kapilláris cső sugarával.

A kapilláris jelenségekre sok természetbeni és gyakorlati példát sorolhatunk fel: ilyen pl. 
a hajszálcsövesség, amely a talaj nedvességtartalmában j átszik fontos szerepet; a folyadékok 
felszívódása szivacsos anyagokban stb.

A kapilláris emelkedés és az illeszkedési szög mérésével a felületi feszültség a (33.11) 
összefüggésből adódó

hrp8 (33.12)
2 cosS

képlettel határozható meg. A mérést az illeszkedési szög méréséből adódó bizonytalanság 
miatt általában vizes oldat és víz relatív felületi feszültségének meghatározására szokás al
kalmazni. Ez ugyanis megegyezik a két folyadék emelkedési magasságának hányadosával. 
Ebben az esetben nincsen szükség az illeszkedési szög meghatározására.

34. § Nyugvó gázok mechanikája (Aerosztatika)

A gázok kitöltik a rendelkezésükre álló teret, ha más hatás ezt nem akadályozza meg. Pl. 
a Földünket övező levegő azért nem tölti ki az egész világűrt, mert a Föld gravitációs ereje 
hat rá. Mindennapos tapasztalat, hogy gázban a nyomás minden irányban gyengítetlenül 
terjed, tehát Pascal törvénye gázokra is érvényes. Zárt edényben levő gáz nyomását minde
nütt egyenlőnek találjuk. A gáztér belsejében és az edény falán a rendezetlen mozgást végző 
gázrészek rugalmasan ütköznek, és a nagyszámú ütközéssel járó impulzuscsere időben ál
landó erőt, illetve nyomást eredményez a gáztér minden részében, amennyiben a külső kö
rülmények (pl. a hőmérséklet, az edény térfogata stb.) nem változnak.
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1. A levegő súlya és sűrűsége

Zárt edényben levő levegő súlyát közönséges táramérlegen is megmérhetjük pl. úgy, 
hogy megmérjük egy felfújt futball-labda súlyát, majd a benne levő levegőt kiengedjük és 
vízzel telt, nyílásával vízbe merülő mérőhengerben felfogjuk (34.1. ábra). Ezután ismét 
megmérjük a labda súlyát. A kísérletből a mérőhengerbeli levegő súlya, ill. tömege és sűrű
sége meghatározható. Pontos mérések szerint 0 °C hőmérsékleten és 101 325 Pa normális 
légköri nyomáson a levegő sűrűsége: p ]cv = 1,29 kg/m3.

2. A légnyomás, Torricelli-kísérlet

A levegő súlyából származó nyomás, a légnyomás meghatározása Evangelista TORRI
CELLI (olasz fizikus, 1608-1647) nevéhez fűződik. TORRICELLI körülbelül 1 méter hosszú, 
egyik végén zárt üvegcsövet higannyal töltött meg, és a csövet, nyitott végét befogva, hi
gannyal töltött edénybe helyezte. Ezután a cső nyílását szabaddá tette. A csőben a higany 
szintje az edénybeli szinttől mérve körülbelül h = 76 cm magasságban állapodott meg, füg
getlenül a cső dőlésétől (34.2. ábra). A jelenség azzal magyarázható, hogy a csőben levő hi
ganyoszlop súlyából származó nyomással -  a közlekedőedények elve szerint -  a levegő nyo
mása tart egyensúlyt. A cső higany feletti zárt terét Torricelli-űmek nevezik.

A légnyomás hatásának demonstrálására mutatta be híres kísérletét Otto GUERICKE 
(német fizikus, 1602-1686) a magdeburgi féltekékkel. Két jól illeszkedő félgömbből álló tar
tályból kiszivattyúzta a levegőt, s az emiatt erősen összetapadó félgömböket csak nyolc pár 
ló tudta széthúzni.

A légnyomásra és a Torricelli-kísérletre alapozva többféle nyomásegységet is bevezet
tek. így pl. 1 fizikai atmoszférának (1 atm) nevezzük a 76 cm magas, 0 °C-os higanyoszlop 
hidrosztatikai nyomását a tengerszint magasságában, a 45. szélességi fokon (ahol 
g  = 9,806 65 m/s2). A p  = hpg alapján 1 atm (normális légköri nyomás) = 101 325 Pa. To
vábbi, elsősorban a meteorológiában használt nyomásegység a bar, a millibar (mbar), vala
mint a hektopascal (hPa) [1. 8. § 2.f)].
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3. A légnyomás függése a magasságtól

Mérési eredmények szerint a légnyomás a Föld felszínétől mért magas
sággal csökken. A légnyomás és a magasság közötti összefüggés meghatá- ^  
rozására két egyszerűsítő feltételezéssel élünk, nevezetesen, hogy sem a le
vegő hőmérséklete, sem a nehézségi gyorsulás nem változik.

Legyen a Föld felszínén mért nyomás, illetve sűrűség p0, illetve p0, h 
magasságban p, illetve p (34.3. ábra).

Ha h magasságban A/j-val feljebb megyünk, akkor a nyomás változása

1
T

Ap = -gpAh. (34.1)

(A negatív előjel azt fejezi ki, hogy növekvő magassághoz kisebb nyomás 
tartozik.) Feltevésünk szerint a hőmérséklet állandó, tehát a (43.25) 
Boyle-Mariotte-törvény szerint

P .P

Píh PO

Pv  = Puylt, (34.2) 34.3. ábra

illetve az m tömeggel való osztás után, továbbá figyelembe véve, hogy m/V = p és m/VB = p„,

(34.3)£  = £o 
P Pa

A (34.3) formulából fejezzük ki p-1, és helyettesítsük be a (34.1) összefüggésbe:

Ap = - p — gtJi.

Átalakítás után

ami határesetben a

Pa

A/j pv

f - - ® ’ d/i pB

(34.4)

(34.5)

(34.6)

differenciálegyenletbe megy át. A differenciálegyenlet megoldása:

p(h) = pue (34.7)

Ezt az összefüggést barometrikus magasságképletnek nevezzük. Hasonló alakú a sűrűség-magasság 
függvény is:

p(/i) = puc (34.8)
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Eredményünk szerint a légnyomás és a levegő sűrűsége a magassággal exponenciálisan 
csökken. (A földfelszín közelében a nyomás kb. 10 méterenként csökken 133 Pa-lal.) A lég
nyomás változását érzékeljük a hegyről lefelé haladó járműben, süllyedő repülőgépen stb.

A (34.7) képletből leolvasható, hogy a nagyobb sűrűségű gáz nyomása erősebben csök
ken a magassággal, mint a kisebb sűrűségűé. Ezzel magyarázható a kéményekben létrejövő 
huzat. A kéményben levő melegebb levegő sűrűsége kisebb, mint a külső hidegé, ezért a ké
mény magasságához kívül nagyobb nyomáscsökkenés tartozik, mint belül. Hasonlóképpen, 
amikor a hálózati gáz nyomása csökken, akkor a gázkészülékek működésében azért okoz 
először a földszinten zavart, s csak később a magasabb emeleteken, mert a gáz sűrűsége ki
sebb, mint a külső levegőé.

4. Felhajtóerő gázokban

A magassággal változó aerosztatikai nyomásnak a következménye a gázokban is tapasz
talható felhajtóerő. A folyadékokban keletkező felhajtóerőre vonatkozó gondolatmenethez 
hasonló módon kimutatható, hogy a gázokban is van felhajtóerő, ami egyenlő a test által ki
szorított gáz súlyával. Ezt a felhajtóerőt használják ki többek között léggömbök, léghajók, 
meteorológiai szondák felengedésekor.

Pontos méréskor a különböző méretű testekre ható különböző nagyságú felhajtóerőt is 
figyelembe kell venni. Ezt a számítást nevezik légüres térre való redukálásnak.

I. D) 3. FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK ÁRAMLÁSA 
(HIDRO- ÉS AERODINAMIKA)

35. § Ideális folyadékok áramlása

1. Az áramlás leírása

a) Bevezetés

A folyadékok és gázok mozgásának, áramlásának leírásakor az anyagot a szilárd testek
hez hasonlóan folytonosnak, kontinuumnak tekintjük. A mozgás dinamikai leírására most is 
a Newton-törvényeket, ill. a belőlük levezethető további tételeket, az energiatételt és a 
munkatételt használjuk.

A megszokott törvények alkalmazása azonban nem egyszerű, mert a folyadék részecskéi
nek egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozóan nem léteznek olyan szigorú összefüggé
sek, mint például a merev test esetén, ezért a folyadék egészére nem adható olyan egységes 
leírás, mint a szilárd testekre.
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A gázok és a folyadékok közötti további különbséget jelent az, hogy a folyadékok lénye
gében összenyomhatatlanok, a gázok viszont nagymértékben összenyomhatóak. Ezért a 
kétféle anyag mozgása csak addig tárgyalható együtt, amíg az áramlás során a gáz jelentős 
összenyomódást nem szenved. Ez addig teljesül, amíg az áramlási sebesség sokkal kisebb a 
hang közegbeli terjedési sebességénél.

Az áramlás szemléltetésére bevezették az áramvonal fogalmát. A z áramvonal olyan gör
be, amelynek bármely pontjában húzott érintő az illető pontbeli sebességvektor egyenese. Aram- 
vonalrendszert demonstrál a Pohl-féle áramlási készülékkel végzett kísérlet (35.1. ábra). 
Két, egymástól fallal elválasztott tartályból tiszta víz és színes folyadék áramlik fésűfogszerű 
lyuksoron át két, egymáshoz közeli párhuzamos üveglappal határolt áramlási térbe. A kétfé
le folyadék nem keveredik össze, hanem áramfonalakban (vékony „folyadékcsövekben”) 
áramlik a párhuzamos lemezek között. Az áramfonal vastagság nélküli, geometriai vonal
nak megfelelő határesete az áramvonal.

Ha az áramlási térben gondolatban felvett zárt görbe pontjain átmenő áramvonalak 
összességét vesszük, úgynevezett áramlási- vagy áramcsövet kapunk (35.2. ábra). Az áram
cső falának „alkotói” áramvonalak; emiatt a falon át nem folyik folyadék a csőbe és a csőből 
sem léphet ki, mert a falban áramló részek sebessége érintőirányú.

b) Az áramlások osztályozása

Az áramlásokat többféle szempont szerint osztályozhatjuk.
Súrlódásmentes, illetve súrlódásos áramlásról beszélünk attól függően, hogy elhanyagol- 

hatók-e a folyadékrészek mozgása során fellépő nyíróerők vagy nem. Súrlódásmentes áram
láson belül örvénymentes és ön’ényes áramlást különböztetünk meg.

Örvényes áramlásban a folyadékrészek forgómozgást is végeznek. Súrlódó folyadékok 
mozgása során lamináris (réteges) és turbulens (kavargó) áramlás valósulhat meg. Az előző
ektől függetlenül az áramlás lehet stacionárius vagy nem-stacionárius.
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Stacionárius az áramlás, ha a sebességtér független az időtől, azaz ha adott helyen a se
besség állandó. Másként fogalmazva: ha a \(x , y, z, t), p(x, y, z, t), p(x, y, z, t) függvények 
csak a helytől függenek, vagyis ha a független változók között nem szerepel az idő. Ilyen 
áramlás esetén a pályavonalak megegyeznek az áramvonalakkal.

A következőkben csak az összenyomhatatlan folyadék stacionárius és örvénymentes 
áramlásával foglalkozunk.

2. Kontinuitási egyenlet

Stacionárius áramlásban bármely áramlási cső tetszőleges keresztmetszetén adott idő 
alatt egyenlő tömegű és az összenyomhatatlanság miatt egyben egyenlő térfogatú folyadék 
áramlik át. Ahhoz, hogy ezt a megállapítást mennyiségileg is leírhassuk, válasszunk ki az

áramlási cső két tetszőleges helyén az áramlási 
sebességre merőleges A t é s A 2 keresztmetszetet. 
A választott helyeken legyen a sebesség v„ illetve 
v2. A megfigyelés időtartama legyen At (35.3. 
ábra).

Az előbb mondottak szerint

A¡ v, At = A 2 v 2 At, (35.1)

illetve

ahonnan

A¡ v, A 2 v2 (35.2)

(35.3)

Eredményünk szerint tehát az áramlási cső különböző kereszt- 
metszeteiben az áramlási sebességek fordítottan arányosak a ke
resztmetszetekkel. A (35.2) összefüggés a folytonossági vagy kontinui
tási egyenlet, amelyből kiolvasható az összenyomhatatlan folyadék 
stacionárius áramlására vonatkozóan, hogy szűkületben a sebesség 
nagyobb. Nagyobb sebességű helyekhez a kísérletek tanúsága szerint 
sűrűbb áramvonalrendszer tartozik. A 35.4. ábrán a Pohl-készülék- 
ben kapott olyan áramlási kép látható, amikor az üveglemezek kö
zötti áramlási térben akadály van.

A 35.5. ábra a Levius-féle univerzális áramlási készülékkel meg
valósított áramlás sematikus képét mutatja, ahol az áramvonalkép- 
pel egyidejűleg az áramlás sebessége is megfigyelhető. A szélesebb 
tartományból a szűkületbe érkező folyadék felgyorsul, majd ismét az35.4. ábra
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eredeti sebességre lassul le. Az áramvonalak szá
mával a sebesség nagyságát is megadhatjuk úgy, 
hogy az áramlásra merőleges egységnyi felületen 
annyi áramvonalat veszünk fel, amennyi azon a he
lyen a sebesség számértéke. Az áramlásokat az 
áramerősséggel (áramintenzitással) jellemezzük. 
Megállapodás szerint az áramlási cső keresztmet
szetén átfolyó AV folyadéktérfogat és a Az áthala
dási idő

Aí
(35.4)

hányadosát áramerősségnek nevezzük. Mivel At idő alatt az áramlási cső kiszemelt kereszt- 
metszetén As hosszúságú, ill. AV = AAs = A vA t  térfogatú folyadék áramlik át, így

. AV AvAl  /occ\I  = ---- = -------- = A  v . (35.5)
Aí Al

A (35.4) alapján az áramerősség dimenziója a térfogat dimenziójának (L3) és az idő di
menziójának (T) a hányadosa, vagyis L3/T. Sí-egysége: m3/s.

3. A Bernoulli-egyenlet

Manométerekkel (légnyomásmérőkkel) 
ellátott üvegcsőben áramló víz (35.6. ábra), 
szélcsatornában áramló levegő (35.7. ábra) 
nyomása a kisebb keresztmetszetű helye
ken kisebb, amint ez a manométereken le
olvasható.

Az előző pontban láttuk, hogy szűkület
ben a közeg nagyobb sebességgel áramlik,

35.7. ábra

35.6. ábra
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mint a nagyobb keresztmetszetű helyeken. Kísér
leti tapasztalatunk szerint tehát az áramlási cső
ben nagyobb sebességű helyen a nyomás kisebb. 
Az adott helyen mérhető nyomás és sebesség kö
zötti mennyiségi kapcsolat meghatározására vá
lasszunk ki az áramcsőben egy ABCD folyadék
részt (35.8. ábra), amely Aí idő múlva az 
A B C D" térfogatot foglalja el. Mivel az áramlás 
stacionárius, az ábrán fehéren hagyott térben 
semmilyen változás nincs az áramlásban, annak 
ellenére, hogy ebbe a tartományba más folyadék 
érkezett. Az egész folyadékrész elmozdulását úgy 

35.8. ábra tárgyalhatjuk, mintha az ABA’B' folyadék, mely
nek tömege Am = pAx v, Aí, a CDCD* térfogatba 

jutott volna. A munkatétel szerint e folyadékrész mozgási energiájának megváltozása 
egyenlő a rá ható erők munkájának összegével. Mivel az áramlás súrlódásmentes, a belső 
erők munkája nulla, ezért csak a nehézségi erő és ap up 2 nyomásokból származó nyomóerők 
munkáját kell figyelembe vennünk. A nehézségi erő munkája az ábra jelöléseivel:

W, = Amg(hx - h 2 ) = pA , v,Aí g(/i, - h 2 ), (35.6)

a nyomóerőé pedig

W 2 = Pi A l vl A t - p 2A 2v2At. (35.7)

Figyelembe véve a (35.2) kontinuitási egyenletet, amely szerint az (1) és (2) térfogat 
egyenlő, azaz AV = A t v, Aí = A 2 v2 Aí, a munkatétel alapján

AVpvl - 1  AVpvf = AVpg{hx - h 2 ) + AV(Pí - p 2 ). (35.8)

Egyszerűsítés és rendezés után

, 1 2 1 2 
Pi +Pghi + — Pvi = P  2 + P8h 2 + 2 PV2 (35.9)

alakban írható fel. Ezt az összefüggést Bernoulli-egyenletnek nevezzük. Eszerint összenyom
hatatlan folyadék súrlódásmentes, stacionárius áramlása közben bármely áramfonal (vé
kony áramcső) mentén a

1 ,
p  + pgh + — pv = állandó (35.10)

(Dániel BERNOULLI [bernuli] svájci matematikus, fizikus, orvos, 1700-1782.)
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4. A Bernoulli-törvény alapján működő eszközök

a) A Pitot-Prandtl-cső
Áramló gáz sebességét vagy a benne mozgó test sebességét 

például a Pitot-Prandtl-csővel mérhetjük meg (35.9. ábra). 
(Henri PITOT [pito] francia vízépítő mérnök, 1695-1771; 
Ludwig PRANDTL német fizikus, 1875-1953.) Az áramlási tér
be helyezett cső ábrán jelzett 1. helyén a sebesség v, = 0 a tor
lódás miatt, a nyomásp,; a 2 . helyen v az áramlási sebesség,p 2 
az ehhez a sebességhez tartozó nyomás. A manométer bal ol
dali szára a „cső” üreges részébe nyílik, az üreg pedig a falon 
levő nyílások miatt kapcsolatban van az áramlási térrel. 
Bernoulli egyenlete alapján 35.9. ábra

(35.11)

ahonnan a sebesség

v= l2( P i - P 2 ) (35.12)

Itt p  a gáz sűrűsége, p x -  p 2 = Ap a nyomáskülönbség, ami a csőhöz csatlakozó mano- 
méteren olvasható le. (A csövet csepp alakúra készítik, hogy a mérőtest az áramlási viszo
nyokat lehetőleg ne változtassa meg.)

b) Az illatszerszóró és a Bunsen-égő
Sokféle eszköz működik a gyors áramlások 

környezetében fellépő „szívóhatás” kihaszná
lásával. Az áramló folyadékban (gázban) a 
nyomás kisebb, mint a környező kisebb sebes
ségű vagy nyugvó közegben, ezért az a kisebb 
nyomású hely felé áramlik. Ez a hatás érvénye
sül az illatszerszóróban (35.10. ábra) és a Bun- 
sen-égőben (35.11. ábra). Az illatszerszóróban 
a szívóhatás miatt felemelkedő folyadékot a 
befújt légáram magával ragadja és porlasztja 
is. A gázégőben áramló gáz a környező levegőt 
„szívja” be, s viszi magával. A gázzal keveredő 
levegő a gáz sebességével szabályozhatóan al
kot különböző fűtőértékű keveréket.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

35.10. ábra

í

^ 4 — - G á z  

77̂ 77777^77

35.11. ábra
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36. § Súrlódó folyadékok áramlása

1. Belső súrlódás, a Newton-féle súrlódási törvény

Már szóltunk arról, hogy sűrűn folyó, mézszerű folyadékban sem ébrednek nyíróerők, ha 
a folyadékrészek egymáshoz viszonyítva nem mozdulnak el. Amikor azonban relatív sebes
ségük nem nulla, a részek közötti belső súrlódási erő sok esetben már nem elhanyagolható.

Párhuzamos lemezek közötti folyadék áramlása során, ha az egyik lemez rögzített, a má
sik pedig állandó sebességgel mozog (36.1. ábra), a folyadékrészek hozzá tapadnak az üveg
lapokhoz, így a felső laphoz tapadó folyadékréteg sebessége a legnagyobb, és az alsó lemez 
felé haladva a lapokkal párhuzamos folyadékrétegek sebessége csökken. Az alsó lapon levő 
réteg sebessége nulla. Azt mondjuk, hogy az áramlásra merőleges irányban a sebességnek 
gradiense van (a sebesség változik a keresztmetszet mentén). Ha az előbbi kísérletben a fel

ső laphoz dinamométert iktatunk, megmérhetjük a 
belső súrlódási erőt. Praktikusabban megvalósított 

v kísérletek mérési eredményei szerint a belső súrló
dási erő egyenesen arányos az egymáson csúszó fo
lyadékrétegek felületének nagyságával és az áram
lásra merőleges keresztmetszetben vett egységnyi 

36.1. ábra távolságra eső sebességváltozással:

Av

4y_i

7 7 7777

t* -

777777777777

F = rj A Av

Ay
(36.1)

Ezt az összefüggést Newton-féle súrlódási törvénynek nevez
zük. A (36.1) összefüggésben rj a folyadék belső súrlódására, 
viszkozitására jellemző dinamikai viszkozitás. Sí-egysége Pa • s. 
A formulában Av/Ay a sebességgradiens (36.1. ábra), A az egy
máson elcsúszva áramló rétegek felszínének nagysága.

A viszkozitás mérése pl. torziós viszkoziméterrel történhet 
(36.2. ábra). A műszer hengeres edényébe töltik a mérendő fo
lyadékot, s a folyadékba torziós szálon az edénnyel azonos ten
gelyű hengert lógatnak. A külső hengert gyors forgásba hoz
zák, emiatt az edénybe töltött folyadék rétegei is forgásba 
jönnek. A fellépő nyíróerők a belső hengerre is forgatónyoma- 
tékot gyakorolnak, s a torziós szál elcsavarodásából kiszámít
ható a folyadék dinamikai viszkozitása.
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2. Sebességeloszlás vékony csőben megvalósított lamináris áramlásban

A belső súrlódás miatt a hengeres csőben áramló folyadék rétegei is különböző sebes
séggel mozognak. A csőfallal érintkező réteg sebessége nulla, a cső közepén mozgóké pedig 
maximális. Egyszerű kísérlettel megmutatható az is, hogy a vízcsaphoz kötött, manómé te
rekkel ellátott, egyenletes keresztmetszetű üvegcsőben áramló víz nyomása a cső mentén 
lineárisan csökken a távolsággal (36.3. ábra). Ez a jelenség nem magyarázható Bernoulli 
törvényével, amely szerint az áramlási cső kisebb nyomású helyén a sebesség nagyobb. A nyo
máscsökkenés oka a belső súrlódási erő. A cső / hossza menti p , -  p 2 nyomáscsökkenésből 
származó erő egyensúlyt tart a Newton-féle belső súrlódási erővel. Az eredő erő tehát nulla, 
a folyadék stacionárius, lamináris áramlást végez. Ezt az erőtani megfontolást felhasznál
hatjuk arra, hogy meghatározzuk az R  sugarú csőben áramló, 77 dinamikai viszkozitású fo
lyadék sebességeloszlását. A részletes számítások azt adják, hogy a cső szimmetriatengelyé
től r távolságban az áramlási sebesség:

* r'> = ElT T L4r¡l
(R 2 -  r2 ) (36.2)

Az eredmény mutatja, hogy a stacionárius, lamináris áramlás sebessége a cső közép
pontjától mért távolsággal négyzetesen csökken a cső fala felé, azaz a sebességprofil parabo
likus (36.4. ábra).

—

36.3. ábra

3. A Hagen—Poiseuille-törvény

36.4. ábra

A (36.2) sebességeloszlás felhasználásával meghatározhatjuk az áramlás erősségét. Az 
R  sugarú csőben a középvonaltól r távolságban jelöljünk ki Ar szélességű csőgyűrűt (36.5. 
ábra). Ezen a gyűrűszerű keresztmetszeten a (35.5) alapján átfolyó folyadékáram erőssége:

1 = ^ -  = v(r)AA.  
At

(36.3)

A (36.2) sebességeloszlást felhasználva ez az áramerősség az

/  = AV _ p , - p 2 
At 4r¡l

(R 2 -  r2 )2nrAr (36.4)
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alakot ölti. A cső teljes keresztmetszetén átáramló folyadék áramerősségét úgy kapjuk meg, 
hogy az elemi térfogatok összegét vesszük a teljes keresztmetszetre, tehát

/  = - = Pl P l — U t f - r ' y d r .  
t rjl 2 J0

(36.5)

Az integrálást elvégezve

j _ V  ~ P 2 ) R 4
t 8 T]l

(36.6)

A  (36.6) összefüggést Hagen-Poiseuille- [ejtsd: hágen- 
poászöj] törvénynek nevezzük. Eszerint stacionárius, lami
náris áramlás során a cső keresztmetszetén áthaladó folya
dékáram (pl. véráram) erőssége egyenesen arányos a cső 
végei közötti nyomáskülönbséggel, a cső sugarának negye
dik hatványával és fordítottan arányos a cső hosszával, vala
mint a folyadék dinamikai viszkozitásával. (Gottlieb 
HAGEN német vízmérnök, 1797-1884; Jean POISEUILLE 
[poaszöj] francia orvos és fizikus, 1799-1869.)

A Hagen-Poiseuille-törvényen alapszik az Ostwald-féle 
viszkozim éter (36.6. ábra). (Wilhelm OSTWALD német ve
gyész, 1853-1932.) Az U alakú edény jobb szárában levő 
gömbből adott térfogatú folyadék áramlik át a K kapillári
son a bal oldali gömbbe. Ha ismerjük a térfogatot, a kapil
láris sugarát, a p x - p 2 = p g h  átlagos nyomáskülönbséget 
és mérjük az átáramlási időt, akkor (36.6) alapján az 77 di
namikai viszkozitás meghatározható. A dinamikai viszkozi
tások arányának meghatározásához nem kell ismernünk az 
edény méreteit, csak a vizsgált két folyadék sűrűségét és az 
átáramlási időket.
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4. Stokes törvénye

Áramlási térbe helyezett golyó közelében réteges áramlás alakulhat ki. A belső súrlódás 
miatt a közeg a golyóra erőt fejt ki, ami a számítások szerint egyenesen arányos a közeg és a 
golyó relatív sebességével, a golyó sugarával és a közeg dinamikai viszkozitásával:

F = 6nrjrv (36.7)

Ez a Stokes-féle súrlódási törvény. (George STORES [sztoksz] ír fizikus, 1819-1903.) 
A Stokes-törvény sokféle kísérlet kiértékelésében játszik fontos szerepet. A kisméretű go
lyók esése súrlódó folyadékban gyorsan egyenletessé válik. A golyó sebességét megmérve 
következtethetünk a folyadék, vagy a golyóra ható erők tulajdonságaira.

5. Turbulens áramlás

Áramlási készülékben megvalósított lamináris áramlás sebességét fokozatosan növelve 
azt tapasztaljuk, hogy meghatározott sebességnél a réteges áramlás kavargó, turbulens áramlás
ba csap át. A z  áramvonalkép már nem állandó, a különböző színű folyadékrészek összeke
verednek (36.7. ábra). Adott sebesség mellett ugyancsak turbulens áramlás jön létre, ha az
„áramlási cső” méretét (pl. a Levius-féle áram
lási készülékben a folyadékrétegvastagságát) 
növeljük. Osborn REYNOLDS (angol fizikus, 
1842-1912) vizsgálatai szerint a lamináris 
áramlás turbulenssé válása a v áramlási se
bességtől, az áramlási cső r harántméretétől, 
a közeg p  sűrűségétől és az rj dinamikai visz
kozitástól függ. Az átmenet akkor követke
zik be, amikor az 36.7. ábra

R = prv
(36.8)

az ún. Reynolds-szám elér egy Rk kritikus értéket. (Hengeres cső esetén R =  Rk =  1160.)

6. Közegellenállás

Az áramló közegben levő testre ható erők is helyettesíthetők egyetlen eredő erővel és 
egy erőpárral (25. § 3). Az eredő erőt felbonthatjuk az áramlás irányába eső és arra merőle
ges összetevőre. A z áramlásirányú összetevőt közegellenállási erőnek nevezzük.

Ha az áramlási térbe szimmetrikus testet helyezünk úgy, hogy szimmetriatengelye pár
huzamos az áramlás irányával, akkor a tapasztalat szerint a testre ható erők eredője is áram
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lásirányú. (Fenti megállapításaink akkor is érvényesek, ha nem a közeg, hanem a test mo
zog, általánosabban: ha relatív sebességük nem nulla.)

A közegellenállási erőre már láttunk példát a lamináris áramlás tárgyalásakor. A golyó 
esésére vonatkozó Stokes-féle ellenállástörvény által leírt erő a folyadék és a test közötti 
súrlódás eredménye. Turbulens áramlásban, a különböző alakú és keresztmetszetű testek
kel végzett kísérletek eredménye szerint az Fk közegellenállási erő egyenesen arányos a test 
áramlás irányára merőleges A  keresztmetszetével, a közeg p  sűrűségével, a test és a közeg v 
relatív sebességének négyzetével és függ a test alakjától:

Fk = kApv2. (36.9)

A (36.9) összefüggésben szereplő k-1 alakellenállási tényezőnek nevezzük (36.8. ábra). 
Táblázatokban gyakran a c = 2k érték szerepel alakellenállási tényezőként, mert a (36.9) 

1 1képletet gyakran a z -m v ! ¡V -  — pv1 mozgási energiasűrűséggel a következő alakban ad

juk meg:

Fv = ^ c A p v 2

^  Félgömb k=  1

Q Körlap k=0,8

Félgömb k=0,3

Gömb £=0,25

Áramvonalas test k =0,03

(36.10)

O Q O O O O O

36.8. ábra 36.9. ábra

7. Örvények. Határréteg

Különböző sebességű áramlások határfelülete mentén az áramlás útjába tett akadály 
mögött örvények keletkeznek; a folyadék, gáz forgómozgást végez. A folyókban ilyen ör
vénylés figyelhető meg például két folyóág találkozásánál, hídpillérek közelében, hajók, 
csónakok mögött stb.

Két, nem azonos sebességű lamináris áramlás határfelületén a nyíróerők vékony sávban 
forgásba hozzák a folyadékot, örvények jönnek létre, s ezeken mint görgőkön siklik tovább a 
két különböző sebességű folyadék (36.9. ábra).
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Határréteg

Akadály mögött kialakuló örvények képződését részleteiben is 
megfigyelhetjük a Levius-féle áramlási készülékben. Lamináris 
áramlásba helyezett test körül, attól távolabb az áramlás továbbra is 
lamináris, a folyadékrészek sebessége gyakorlatilag állandó. A test 
közvetlen közelében, kis szélességű rétegben, az úgynevezett 
Prandtl-féle határrétegben az áramlásra merőleges irányban nagy a 
sebességesés, a sebességgradiens (36.10. ábra). Ez annak a követ
kezménye, hogy a test felületén levő folyadékrészek sebessége nul
la, a határréteg másik szélén pedig már maximális. Az akadály fölött 
és alatt áramló folyadékrészek a belső súrlódás miatt mozgási energiát veszítenek, s ezért B- 
ből nem tudnak eljutni az akadály mögötti nagy nyomású helyre, C-be, hanem már koráb
ban lefékeződnek, és visszakanyarodva a kisebb nyomású B hely felé mozognak (akadály 
mögötti visszaáramlás; 36.11. ábra). Itt a nagy sebességű áramlás magával ragadja a vissza
áramló folyadékot és ez a folyadékrész forgásba jön. A z  örvény egyre nagyobb tartományra

36.10. ábra

36.11. ábra 36.12. ábra

36.13. ábra
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teijed ki, és az akadály mögött leválik a testről. A jelenség periodikusan ismétlődik úgy, 
hogy a test mögött ellentetten forgó örvénypárok képződnek (36.12. ábra). Nagy sebességű 
áramlásban egymás után váltakozva válnak le az örvények, és az akadály mögött örvénysort al
kotnak. Ez a Kármán-féle örvényút (36.13. ábra). (KÁRMÁN Tódor magyar származású ame
rikai gépészmérnök, 1881-1963.)

Az örvények impulzusnyomatékkal rendelkező stabil képződmények, s az, hogy ellentett 
forgásiránnyal válnak le az akadály egyik, illetve másik oldalán, az impulzusmomentum 
megmaradásának következménye.

8. Hidrodinamikai felhajtóerő

Párhuzamos áramlásba aszimmetrikusan elhelyezett síklapra a közeg a 36.14. ábrán jel
zett erővel hat. Ennek az úgynevezett légerőnek az áramlásra merőleges vetületét hidrodinami
kai felhajtóerőnek nevezzük. A légerő két összetevőjét, a közegellenállási erőt és a dinamikai 
felhajtóerőt kétkarú mérleggel egyidejűleg mérhetjük (36.15. ábra). A kísérlet szerint mind
két erőkomponens függ a síklapnak az áramlás irányával bezárt szögétől, az ábrán a-val je
lölt állásszögtől. A két erő függése az adatoktól a következő formulákkal adható meg:

36.14. ábra

és

- C , \ p v ' A

F, - - C . ^ p v ' A (36.11)

(36.12)

ahol A  a síklap területe, Cx és Cy az állásszögtől függő tényezők. A repüléshez az a kedvező 
feltétel, ha a dinamikai felhajtóerő többszöröse a közegellenállási erőnek, azaz ha a Cy / C x há-
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nyados minél nagyobb. Kísérleti tapasztalatok és elméle
ti számítások szerint kis állásszögekre a Cy /C x hányados 
a Zsukovszkij-féle profil alkalmazásakor a legnagyobb 
(36.16. ábra). (Nyikolaj ZSUKOVSZKIJ orosz orvos, aero- 
dinamikus, 1847-1921.)

Szélcsatornával végzett kísérletek azt bizonyítják, 
hogy ekkor még néhány fokos negatív állásszögnél is van 
dinamikai felhajtóerő.

37. § A folyadékok és óriásmolekulájú anyagok szerkezete

A folyadékállapot átmenetet képez az anyag szilárd- és gázhalmazállapota között. A fo
lyadékok makroszkopikus fizikai tulajdonságai részben a gázok, részben a kristályos anya
gok sajátosságaira emlékeztetnek. A folyadékok, miként a gázok, mindig felveszik az edény 
alakját, térfogatuk megváltoztatásához viszont nagy erők szükségesek, ebben tehát a szilárd 
anyagokra hasonlítanak. A folyadékok sűrűsége gyakorlatilag megegyezik kristályos fázisuk 
sűrűségével (általában annál 5-20%-kai kisebb). A folyadékokban a diffúzió (45. § 1) sebes
sége lényegesen nagyobb, mint a kristályokban, de kisebb, mint gázállapotban. A kristályok 
olvadáshője sokkal kisebb, mint a folyadékok forráshője (62. §). Az olvadáshő és forráshő 
különbsége alapján (leszámítva a forrásnál jelentős térfogati munkát) következtethetünk az 
anyag belső energiájának változásaira. Eszerint a folyadékok energetikai szempontból kö
zelebb állnak a kristályos anyagokhoz, mint a gázokhoz. Ezen általános érvényű megállapí
tásokon túl, a különböző folyadékok tulajdonságaiban lényeges különbségek is mutatkoz
nak. A fizikai tulajdonságokban jelentkező különbségek szerkezeti okokra vezethetők 
vissza.

1. Egyszerű folyadékok

A folyadékszerkezet általános vonásai legegyszerűbben a fémolvadékok tulajdonságai
ból indulva érthetők meg. Az olvadásponthoz közeli hőmérsékleten a fémolvadékok sűrűsé
ge, összenyomhatósága a kristályállapotú fémekével közel azonos. A tiszta fémek szerkezeti 
szempontból a legegyszerűbb anyagok közé tartoznak. Azonos atomokból épülnek fel, kris
tályszerkezetük legtöbb esetben maximális sűrűséggel egymásra helyezett golyókkal model
lezhető. E tényből indulva John BERNAL (brit fizikus, 1901-1971) a 20. század harmincas 
éveiben a fémolvadékok szerkezetét is golyósokasággal modellezte. BERNAL egy rugalmas 
hálót sok (kb. 400) egyforma golyóval töltött meg A golyókat nem rendezte el, csak egysze
rűen egymásra dobálta, végül a hálót szorosra húzta. Azt tapasztalta, hogy az így egymásra 
dobált golyósokaság térfogata kb. 15-20%-kal nagyobb annál a térfogatnál, amelyet a szo
ros, kristályos rendbe rakott golyók sokasága tölt be. Ez a térfogatváltozás jól egyezik a fé
mek olvadásakor mérhető térfogat-növekedéssel.

Fel kell azonban hívnunk a figyelmet a golyómodell és a folyadékok valódi szerkezete 
közti lényeges különbségre! A Bemal-modellben a golyók mozdulatlanok, a folyadékban vi
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szont az atomok állandó mozgásban vannak. A golyósokaság elrendeződését a folyadék 
szerkezetét jellemző „kimerevített” pillanatfelvételnek kell tekintenünk. A folyadékban a 
hőmozgás pillanatról pillanatra (másodpercenként kb. 100-szor) felbomlasztja, majd kis 
változtatással újra létrehozza a modellben megfigyelt jellegzetes atomcsoportosulásokat. 
Az atomok illeszkedése tehát egy-egy tartományon belül folyamatosan változik, de a folya
dék egészét tekintve a kép változatlan. BERNAL sztatikus modellje ezt az átlagos szerkezetet 
érzékelteti.

A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatok azonban egyértelműen megmutatták azt is, 
hogy az egyszerű folyadékok csoportjába a folyadékoknak csak elenyészően kis hányada so
rolható be. A víz, a szerves molekulájú folyadékok, a sóolvadékok nem tartoznak az egysze
rű folyadékok közé. Szerkezetük nem modellezhető véletlenszerűen egymásra dobált go
lyók sokaságával.

2. A víz szerkezete

A Föld leggyakoribb folyadéka, a víz különleges sajátosságokat mutat. Sűrűscge sajátos 
módon változik a hőmérséklet függvényében. Legnagyobb a +4 °C-os víz sűrűsége: 
1000 kg/m3. A 4 °C-náI alacsonyabb, ill. magasabb hőmérsékleten ennél kisebb a sűrűség 
(42. § 2). Felületi feszültsége és dinamikai viszkozitása pedig -  más folyadékokéhoz viszo
nyítva -  feltűnően nagy. A víz melegítéséhez viszonylag sok hő szükséges. A víz fajlagos 
hőkapacitása 4,2 kJ/(kg°C), kétszerese ajég fajlagos hőkapacitásának, közel tízszerese a 
vas, és harmincszorosa a platina fajlagos hőkapacitásának (52. §). Forráshője szintén figye
lemre méltóan magas (62. §).

A víz szerkezetéről, molekuláinak elrendeződéséről röntgendiffrakciós szerkezetvizsgá
latok adnak közvetlen információt. A víz szerkezetét a jég szerkezetéhez hasonló, rövid távú 
rendben kell elképzelnünk. A vízben a molekulák viszonylag nagy méretű (20 °C-on kb. 
80-90 molekulát tartalmazó) csoportokba szerveződnek. Ilyen csoportokhoz tartozik a mo
lekulák mintegy 70%-a. A csoportokban a molekulákat hidrogénhídkötések kapcsolják 
össze (146. §).

A víz szerkezetét azonban nem szabad statikusnak képzelnünk. A hidrogénhídkötés 
ugyanis 0 °C fölött -  a molekulák hőmozgása miatt -  csak igen rövid élettartamú. Egy-egy 
kötés másodpercenként átlagosan 10-szer felbomlik, majd újjáalakul. A molekulacsoportok 
ennek megfelelően állandó változásban vannak, részlegesen vagy teljesen felbomlanak, át
szerveződnek. A víz szerkezete tehát a folytonos átalakulás révén kialakuló, dinamikus 
egyensúlyi szerkezet.

3. Az óriásmolekulájú anyagok (műanyagok) tulajdonságai

A kristályos anyagok és folyadékok szerkezeti alapegységeit atomok vagy néhány atom 
összekapcsolódásával kialakult molekulák képezik. Az ilyen szerkezetű anyagoktól lényege
sen eltérő fizikai tulajdonságúak az ún. óriásmolekulájú (makromolekulájú) anyagok. Ezek 
alapegységei, molekulái több tízezer atom összekapcsolódásával jönnek létre. Az óriásmo-
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lekulájú anyagok közé sok természetes anyag (pl. a természetes gumi, a növényi rostok 
anyagát adó cellulóz, a gyapjú és a hernyóselyem anyaga stb.) és szinte megszámlálhatatla
nul sok mesterségesen előállított, ún. műanyag tartozik. Valamennyi óriásmolekula közös 
sajátossága, hogy egyszerűbb szerkezeti egységek, ún. monomer molekulák összekapcsoló
dásával jönnek létre. A makromolekulák kialakulására utalva nevezik az ilyen anyagokat 
gyakran polimer anyagoknak.

Ezen anyagok érdekes sajátsága, hogy mechanikai tulajdonságaikat (de a többi fizikai 
tulajdonságukat is) nem annyira a kémiai összetétel, mint inkább a molekulák geometriai 
alakja és összekapcsolódásának módja határozza meg. Gyakran kémiailag igen különböző 
anyagok mutatnak azonos tulajdonságokat, így például a természetes gumi és a szilikon
gumi, a selyem és a különböző műselymek stb.

Az óriásmolekulák morfológiai (alaktani) szempontból két nagy csoportba sorolhatók. 
Megkülönböztethetünk láncmolekulájú anyagokat és térhálós szerkezetű polimereket. Itt 
csak a láncmolekulájú anyagokkal foglalkozunk, amelyek hosszú sorban -  láncszerűen -  
összekapcsolódó monomer egységekből épülnek fel.

A gumiszerűen rugalmas polimerek a makromolekulájú folyadékokhoz hasonlóan fel- 
gombolyodott és egymásba kuszálódott láncmolekulákból épülnek fel. A láncmolekulák 
azonban egy-egy ponton erős kémiai kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Ezek a kötések 
nem befolyásolják a közéjük eső láncszakaszok szabad hőmozgását, a molekulák egymástól 
való elszakadását azonban meggátolják. A mikroszerkezeti kép alapján könnyen megérthe
tő a gumi rugalmas viselkedése. Egyszerű befőttes gumi nyújtásával is tapasztalhatjuk, hogy 
a gumiszál aránylag könnyen, eredeti hosszának többszörösére nyújtható. Ezután azonban a 
további nyújtáshoz szükséges erő ugrásszerűen megnő, és a szál hamarosan elszakad. A kez
deti (kis mechanikai feszültség hatására bekövetkező) nagy relatív alakváltozásnak az az 
oka, hogy a hőmozgás miatt felgombolyodott molekulák a húzás hatására könnyen kiegye
nesednek. Az erőhatás megszűntével a hőmozgás újra összekuszálja a láncokat. Ha a mole
kulaláncok már kiegyenesedtek, további alakváltozás már csak akkor lehetséges, ha a szén
atomok közötti kötéstávolságot növeljük. Ekkor a gumiszál „felkeményedik”.

I. D) 4. A HULLÁMMOZGÁS

38. § A hullámok leírása

1. A hullám általános jellemzése

Rugalmas közeg valamely pontjában keltett defor
máció a tapasztalat szerint átterjed a közeg többi részére. 
Például ha a kifeszített gumikötél egyik végét kézéllel 
megütjük, az így létrehozott „hullámvölgy” végigszalad 
a kötélen (38.1. ábra).
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-------► / / / / / / / / / / / / /
38.2. ábra 38.3. ábra

Ha a kifeszített spirálrugó végét periodikusan mozgatjuk, az alakváltozás sűrűsödés for
májában terjed végig a rugón (38.2. ábra).

Vízbe ejtett kő hullámot kelt a víz felszínén, és ez a hullám a keletkezés helyétől mint kö
zépponttól növekvő sugarú kör mentén terjed tova (38.3. ábra).

Levegőben gerjesztett hullámra jellemző példa a 
hang, amely kisméretű hangforrás eseten gömbfelü
let mentén távolodik a forrástól. Általában rugalmas 
hullámnak nevezzük a rugalmas közegben keltett zavar 
térbeli terjedését. Aszerint, hogy a deformáció gömb 
vagy sík mentén terjed, gömb-, illeme síkhullámokról 
beszélünk (38.4. és 38.5. ábra). A gömbhullám síkmet
szete a körhullám (38.3. ábra), a síkhullámé az egye
nes hullám (38.6. ábra). Ez utóbbit vízen például úgy 
kelthetjük, hogy a vonalzó teljes élével megérintjük a 
vízfelszínt.

Az előbb felsorolt jelenségek közös sajátossága, 
hogy a deformáció véges sebességgel terjed a közeg
ben. Ha a közeg homogén és izotrop (mint például a

38.4. ábra fémrúd, levegő stb.), akkor a sebesség az adott közeg
re jellemző állandó.

Szilárd anyagban, amelyben nyíró- és nyomófeszültségek egyaránt ébredhetnek, az alak- 
változás és a zavar terjedési iránya szerint kétféle hullámot különböztetünk meg. Ha a ré-

38.5. ábra 38.6. ábra
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szecskák elmozdulása merőleges a terjedési irányra, transzverzális vagy haránt irányú hullámról 
beszélünk (38.1. ábra). Amikor a kitérés és a terjedés iránya megegyezik, a hullámot longitudi
nális vagy hossz menti hullámnak nevezzük (38.2. ábra).

Folyadékban, gázban, ahol a nyíróerők elhanyagolhatók, csak térfogati rugalmasság van, 
a deformáció nyomásváltozás formájában terjed. Ezekben az anyagokban csak longitudiná
lis hullámok kelthetók. (A víz felszínén megfigyelhető felületi hullámok nem ebbe a kategó
riába tartoznak.)

A gyakorlatban legtöbbször nem egyszeri, hanem periodikus deformációval keltünk hul
lámokat. Ily módon a hullámokat mint térben és időben periodikus jelenségeket tanulmá
nyozzuk. Ennek a jelenségkörnek jellemző, speciális részét képezik az úgynevezett szinuszos 
hullámok, amelyekkel a következőkben részletesebben is foglalkozunk.

Először arra a kérdésre keresünk választ, mitől függ a longitudinális és a transzverzális 
hullám terjedési sebessége szilárd rugalmas anyagban.

2. A hullám terjedési sebessége

a) A transzverzális hullámok terjedési sebessége

Kifeszített, q keresztmetszetű, p  sűrűségű rugalmas kötélben transzverzális hullámot 
keltettünk (38.7. ábra).

y \ :

F

F
VT

j a —

38.7. ábra

CT

38.8. ábra

A sebesség meghatározásához transzverzális irányban rántsuk m egF / erővel a kötél vé
gét, amelyet eredetileg F erővel feszítettünk ki (38.8. ábra). A kötélvég t  idő alatt v t  kitérést 
ér el, miközben a deformáció c sebességgel c t  távolságba jut. Az ábráról leolvasható, hogy

F ' VT  t g a =  —  = —, 
F CT

(38.1)

ahonnan

F ' = F ~ .
c

(38.2)

A z F '  erőtől származó erőlökés r  idő alatt F r ,  s  ez a kötélben

F't -  Ap = qcrpv (38.3)
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impulzusváltozást eredményez. A (38.2) és a (38.3) képletek egybevetésével, egyszerűsítés 
és gyökvonás után a transzverzális deformáció (hullám) terjedési sebességére

(38.4)

adódik. A formula ellenőrzéseként konkrét mérés nélkül is meggyőződhetünk arról, hogy az 
erősebben megfeszített kötélen a hullámok terjedési sebessége nagyobb

b) A longitudinális hullámok sebessége

A 38.2. ábra longitudinális hullámot demonstráló kísérletet mutat. A lemezrugón végig
futó sűrűsödés sebességét könnyen mérhetjük. Ha 2-3 m hosszú, befogott acélrúd végére a 
rúd egyenesében kalapáccsal ráütünk, a másik véggel érintkező, fonálon függő pingpong- 
labda rövid időkéséssel elpattan a rúdtól (38.9. ábra). A jelenség magyarázata az, hogy az 
egyik végen létrehozott deformáció eredményeként a rúd rétegei sorra elmozdulnak, és a 
másik végen levő réteg bizonyos idő múlva ellöki a labdát.

38.9. ábra 38.10. ábra

Határozzuk meg a longitudinális deformáció sebességét! Hasson a rúdra (pl. a kalapács
ütés miatt) FAt erőlökés. Emiatt a rúd vége torlódik a tőle jobbra eső rétegekkel és az erőha
tás ideje alatt v sebességre gyorsul fel, miközben a rúd egymás utáni rétegei is v sebességre 
gyorsulnak. A At időtartam alatt a deformáció cAl távolságra terjedt. Az erőlökéssel egyenlő 
impulzusváltozás tehát abban nyilvánul meg, hogy a rúdon újabb és újabb, végeredményben 
a cAt hosszon levő rétegek érik el a v sebességet. A 38.10. ábra jelöléseivel az impulzustétel az

FAt = qcAtpv (38.5)

alakban írható fel, ahol q a rúd keresztmetszete, c a deformáció terjedési sebessége, p  a sű
rűség, v a rétegek végsebessége. A At idő alatt a rúd bal oldali vége vAr-t mozdult el, tehát a 
rugalmas rúd cAt hosszú részének hosszváltozása vAt, és a rugalmas összenyomásra vonat
kozó törvény szerint
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Fejezzük ki a (38.6) összefüggésből F-et és helyettesítsük be a (38.5)-be. Egyszerűsítés 
után a longitudinális hullám terjedési sebességére a

c, = — (38.7)

összefüggés adódik, aholE  a rúd anyagának Young-modulusa.
Előbbi gondolatmenetünkből az is következik, hogy rövid ideig tartó erő hatására az im

pulzusváltozás nem terjed ki az egész rúdra, azaz a rúd cA/-nél távolabbi részeiben az erőlö
késnek nincs hatása. A gyakorlatban például fémtömbök alakításakor a munkadarabot üllő
re helyezik. Az üllő a megmunkálandó testtel együtt részt vesz a kalapácstól származó 
impulzusváltozásban. Az üllő méretét úgy célszerű megszabni, hogy hossza cA/-nél ne le
gyen nagyobb, mert a többi része az alakítás szempontjából úgyis hatástalan lenne.

3. Szinuszos hullámok, hullámfüggvény

Rugalmas kötél egyik végén periodikusan keltett hullám folytonos hullámvonulatként 
szalad végig a kötélen (38.11. ábra). A rugalmas pontsor tetszőlegesen kiválasztott pontja a 
kötél egyenesére merőleges harmonikus rezgőmozgást végez a hullámkeltőével egyenlő 
frekvenciával és a hullámforrásétól általában eltérő fázisban.

A

r
>k N kV \

38.11. ábra

Vizsgáljuk részleteiben is a hullám kialakulását! Amíg a kötél rezgetett vége T periódus- 
idejű teljes rezgést végez, addig a deformáció c sebességgel

X = cT (38.8)

távolságra jut el a kötélen, miközben a kötél végétől egyre távolabb levő pontok fáziskésés
sel kezdik a rezgést. A A távolságban levő pont azonos fázisban rezeg a hullámforrással. 
A 38.12. ábra néhány „pillanatfelvételt” rögzít a hullám kialakulásáról. Kapcsoljuk össze a 
kötél végpontjának és a tőle x távolságra levő P pontnak a rezgését (38.13. ábra). Az O pont 
rezgését nulla kezdőfázissal az
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O

38.13. ábra

y(t) = A  sin mt (38.9)

képlet írja le, aholy a kötél egyenesére merőleges kitérés, A  a rezgés amplitúdója, co a kör- 
frekvencia. A P pont, amely a rezgéskeltés helyétől* távolságra van, ugyanilyen rezgést végez, 
csak t' = x/c időkéséssel. Ily módon a P pont rezgését az alábbi függvénnyel adhatjuk meg:

y(x, ( ) -  A  sin o ( t - t ' )  = A  sin a x t —  
c

(38.10)

A  (38.10) kifejezést hullámfüggvénynek nevezzük. A z y(x, t) hullámfüggvény kétváltozós, a 
kitérés az időnek és a rezgéskeltés helyétől mért távolságnak a függvénye.

A hullámfüggvény egyszerű átalakítással az alábbi alakba írható át, ha a periódusidőt be
visszük a zárójeles kifejezésbe:

y(x, t) = A  sin 271
T X

(38.11)

A hullámfüggvénynek ebből az alakjából nyilvánvalóan látszik, hogy a hullám időbeli pe
riódusa T, térbeli periódusa A. Adott helyen, vagyis x =  állandó esetén a kötél megfelelő 
pontja harmonikus rezgőmozgást végez, rögzített időpillanatban pedig a kötél pontjai A pe- 
riódusú hullámsort alkotnak (38.11. ábra). A hullámra jellemző A távolságot hullámhossz
nak nevezzük. A hullámhossz definíciója lehet a (38.8) összefüggés, amely szerint A az a tá-
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volság, amelyre a deformáció egy periódusidő alatt eljut; másrészt A az azonos fázisban 
rezgő szomszédos pontok egymástól mért távolsága. Ha a (38.11) formulában 27i-vel meg
szorozzuk a zárójelben szereplő tagokat, akkor másodikként a

(38.12)

kifejezést kapjuk. Ezt hullámszámnak nevezzük, s felhasználásával a hullámfüggvényt az

y(x,t)  = v4sin(ú>í-fa:) (38.13)

alakban írhatjuk fel. További átalakítást is végrehajthatunk a hullámfuggvényen, például az 
/  = l /T  frekvencia behelyettesítésével, de ezek az újabb alakok már nem adnak tartalmi 
többletet.

38.14. ábra

A rugalmas kötélen végigfutó transzverzális hullámhoz hasonlóan írhatjuk le a 38.14. áb
rán látható, longitudinális szinuszos hullámot is, amelyet kifeszített lemezrugóban keltet
tünk. Itt sűrűsödések és ritkulások periodikus változása figyelhető meg; a rugó egyes pontjai 
a rugó hossza mentén végeznek harmonikus rezgőmozgást. A kitérést az idő és a hely perio
dikus függvényeként például a

<!;(/, x) = A  sin a> (38.14)

képlet írja le. Térben terjedő hullámok esetén ez 
a kifejezés egyben az* irányban terjedő longitu
dinális síkhullám függvénye is, ahol £ (kszi) egy- 
egy rezgési sík pillanatnyi kitérése (38.15. ábra). 
Az elnevezés onnan származik, hogy az azonos 
fázisban rezgő pontok síkot alkotnak; más szavak
kal a fázisfelületek síkok.

Mind a transzverzális, mind a longitudinális 
hullámok fentebb leírt fajtáját haladó hullámnak 
nevezzük, mert a rugalmas közeg bármely pontja 
ugyanazokon a rezgésállapotokon megy át, mint a 
hullámforrásként vett kötélpont vagy rezgési sík. 
Azt mondjuk, hogy a rezgésállapot a deformáció 
terjedési sebességével végighalad a közegen.

/ / / A
7/ / /

/ /  
i P I O—
I
I /  I /✓'/l/l

38.15. ábra
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4. Polarizáció

A transzverzális kötélhullámokat eddig úgy keltettük, hogy a kötél minden pontja a hul
lámkeltő rezgés és a kötél egyenese által meghatározott síkban rezgett. Ha a kötél végét pél
dául kör vagy ellipszis mentén mozgatjuk, akkor a 38.16. ábrán látható térbeli hullámok ala

kulnak ki. Hangvilla alakú réssel elérhetjük azt, hogy az akadály után a kötélhullámban részt 
vevő részek ismét egy síkban rezegnek (38.17. ábra). Azt mondjuk, hogy a térbeli hullámot po
larizáltuk. Ennek megfelelően a rést polarizátornak nevezzük. Az akadály kioltja a résre merőle
ges rezgéseket, és csak a résirányúakat engedi át. Egy másik réssel, az úgynevezett analizátorral a 
már polarizált hullámokat elemezhetjük. Ha a két rés párhuzamos, akkor a hullám zavartala
nul terjed; egymásra merőleges rések, ún. keresztezett polarizátorok esetén viszont a kötél 
analizátor utáni részében már nincs hullám (38.18. ábra).

A transzverzális hullámok polanzálhatósága alapján a különböző hullámjelenségekről 
eldönthetjük, hogy transzverzális vagy longitudinális hullámokról van-e szó. Longitudinális 
hullámok ugyanis nem polarizálhatok, mert a deformációterjedés és a rezgés iránya ugyan
abba az egyenesbe esik, így a terjedésre merőleges síkban nincs kitüntetett irány.

5. Egyenes mentén terjedő hullámok tulajdonságai

a) Visszaverődés

Kísérleti tapasztalat, hogy a kötélen keltett hullám akadályhoz érkezve visszaverődik. 
Ha a kötél másik vége rögzített, a visszavert hullám ellentett fázisban halad visszafelé. A rögzí
tett végről történő visszaverődést a 38.19. ábra mutatja. Ha a kötél végét vékony gumival
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/ \

38.19. ábra 38.20. ábra

vagy zsineggel kötjük a falhoz (szabad vég), akkor a hullám azonos fázisban verődik vissza 
(38.20. ábra).

b) Interferencia

Keltsünk folyamatosan hullámokat. Ezek és a visszavert hullámok találkoznak. A hul
lámtalálkozás jelenségét interferenciának nevezzük. Az interferencia eredményét, azaz adott 
helyen az eredő rezgést a két hullámbeli rezgésállapot szuperpozíciója, összege adja meg.

Egy egyenesbe eső rezgések összetételénél láttuk, hogy azonos frekvenciájú rezgések 
összege ugyanolyan frekvenciájú rezgés, amelynek az amplitúdóját az összetevő rezgések 
amplitúdója és fáziskülönbsége határozza meg. Két hullám adott helyhez tartozó két rezgé
sének fáziskülönbségét a hullámok útkülönbségéből számíthatjuk ki. Tegyük fel, hogy a két 
hullámforrás azonos fázisban és azonos frekvenciával bocsát ki hullámokat. A két hullámot 
leíró függvény:

Itt x, - í 2 =As a két hullám közötti útkülönbség. Ha 8 = 0, vagy általánosabban, ha 
5 = 2 n7i (n = 0, 1, 2,...), azaz ha az útkülönbség a hullámhossz egész számú többszöröse 
(As = nA), akkor a két rezgés az adott helyen maximálisan erősíti egymást (38.22. ábra).

Ha 8 = n + 2nn (n = 0, 1, 2,...), vagyis ha Ax = (2n + l)A/2, akkor maximális gyengítés, 
azonos amplitúdók esetén pedig teljes kioltás jön létre (38.23. ábra).

(38.15)

(38.16)

ahol*, ésx2 a két hullámforrásnak a vizsgált 
ponttól mért távolsága (38.21. ábra).

A (38.15) és a (38.16) összefüggés alapján 
a két rezgés fáziskülönbsége:

As=xi-x2

8 = 2n (38.17)
38.21. ábra
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38.23. ábra

6. Állóhullámok

Ha a mindkét végén szabad, ill. mindkét végén rögzített kötél esetén a hullámhossz és a 
kötélhossz között fennáll az

/ = 2k- (38.18)

összefüggés, egyik végén szabad, másik végén rögzített kötél esetén pedig az

/ = ( 2 k + l ) ± (38.19)

a) Két rögzített vég

b) Rögzített és szabad vég

c) Két szabad vég

38.24. ábra

összefüggés, akkor az indított és visszavert hullám 
interferenciájának eredményeként tartósan állóhul
lámok ¡önnek létre. (Mindkét végén szabad például a 
középen befogott fűrészlap.) A kötélen tartósan 
lesznek nulla amplitúdójú helyek, ezek a csomópon
tok, amelyek fél hullámhosszanként követik egymást, 
és ugyancsak fél hullámhossznyi távolságonként kö
vetik egymást a maximális amplitúdójú pontok, a 
duzzadóhelyek. Haladó hullámban minden pont azo
nos amplitúdóval és egy hullámhosszon belül külön
böző fázisban rezeg, állóhullámban viszont az ampli
túdó csak a helytől függ és fél hullámhosszon belül 
minden pont fázisa azonos. Az állóhullámok külön
böző eseteit a 38.24. ábra mutatja.
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A rugalmas közegekhez úgynevezett sajátfrekvenciát rendelhetünk hozzá. Minden olyan 
frekvenciát, amely mellett a közegben állóhullámok alakulhatnak ki, az illető közeg saját
frekvenciájának nevezzük. Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy a sajátfrekvencia nem változ
hat folytonosan, hanem vagy az egész számok szerint (két rögzített és két szabad vég), vagy a 
páratlan számok szerint (rögzített és szabad vég esetén).

A  kapott eredmények érvényesek a longitudinális hullámokra is. Állóhullámot valósít
hatunk meg például a csavarrugón, ha megfelelő frekvenciával rezgetjük. A rugó mentén 
helyben maradó sűrűsödések és ritkulások figyelhetők meg.

Az állóhullámok kialakulása jellegzetes rezonanciajelenség. Ha a hullámforras frekven
ciája megegyezik a közeg valamelyik sajátfrekvenciájával, állóhullám jön létre. Kis csillapodás 
esetén a többszörös visszaverődés és az eredeti hullámforrás rezgető hatásának eredménye
ként egyre nagyobb amplitúdójú állóhullámokat kapunk. A rezgő közeg tetemes energiát 
halmozhat fel, és bekövetkezhet a „rezonanciakatasztrófa” is; például úgy, hogy a spirálru
gó elszakad, ami balesethez vezethet.

7. Felületi hullámok

A víz és más kis viszkozitású folyadék felszínén keltett hullámokat felületi hullámoknak 
nevezzük. Kialakulásukban fontos szerepet játszik a nehézségi erő és a felületi feszültség. 
Elméleti megfontolás szerint terjedési sebességük függ a nehézségi gyorsulástól, a felületi 
feszültségtől és a hullámhossztól. Amennyiben a folyadék mélysége sokkal nagyobb a hul
lámhossznál, akkor

gx 1 2na

il 2n pA
(38.20)

Kis hullámhosszúságú, néhány mm-es hullámokra a négyzetgyök alatti kifejezés első 
tagja elhanyagolható a második mellett. Ezek a kis hullámhosszú hullámok az úgynevezett 
kapilláris hullámok. Terjedési sebességük az előbb mondottak alapján

Amikor a hullámhossz néhány cm-es vagy annál nagyobb, nehézségi vagy gravitációs hul
lámokról beszélünk. A (38.20) összefüggésben a négyzetgyök alatt csak az első tagot vesszük 
figyelembe, így a nehézségi hullámok teijedési sebessége

(38.22)

A sebességformulákból látható, hogy a terjedési sebesség a hullámhossz függvénye. Ezt 
a jelenséget diszperziónak nevezzük. Kísérleti vizsgálatok szerint a felületi hullámban a fo
lyadékrészek haladva-forgó mozgást végeznek. A felületi hullám a transzverzális és a longi
tudinális hullám keverékeként fogható fel.



188 I. Klasszikus mechanika

7 7

38.25. ábra

Kétdimenziós hullámjelenségek tanulmányozására, folyamatos hullámkeltésre alkal
mas kísérleti eszköz a hullámkád (38.25. ábra). Motorral excentrikusán rezegtetett csúccsal, 
illetve egyenes szélű lemezzel körhullámokat, illetve egyenes hullámokat kelthetünk a víz 
felszínén. A kád alja átlátszó üveg vagy tükröző felület. Ily módon a felszíni jelenségek át
menő vagy visszavert fénnyel kivetíthetők. Felületi hullámokkal könnyen tanulmányozhat
juk a jellemző hullámtani jelenségeket, mint amilyen a visszaverődés, a törés, az interferen
cia és az elhajlás.

a) Visszaverődés (reflexió)

Pontszerű csúccsal keltett körhullámok sík akadályon körhullámként verődnek vissza 
(38.26. ábra). Az egyenes hullámok visszaverődés után is egyenes hullámok maradnak 
(38.27. ábra). Az akadályhoz érkező és a visszavert hullám frontja az akadállyal ugyanakko
ra szöget zár be, a  = ¡3.

38.26. ábra 38.27. ábra 38.28. ábra

b) Törés (refrakció)

Vízhullámok számára különböző közegnek számít a különböző mélységű víz. Ha a hul
lámkád egy részét üveglemezzel sekélyebbé tesszük, akkor a kád alján levő lemez határán 
hullámtörés figyelhető meg (38.28. ábra). A mélyebb vízben keltett, adott hullámhosszúsá
gú egyenes hullámok a határfelületen irányváltozást és hullámhossz-rövidülést szenvednek.
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c) Interferencia

Két pontszerű, azonos frekvenciájú hullámkeltővel ger
jesszük a víz felszínét egymástól 1-2 cm távolságban. Mind
két forrás azonos fázisban körhullámokat bocsát ki; a víz 
felszínén időben állandó interferenciakép alakul ki. A  hul
lámtalálkozás eredményeként görbe vonalak mentén erősí
tést, más görbék mentén pedig hullámkioltást figyelhetünk 
meg. A két hullámforrásból kiinduló, adott útkülönbséggel 
találkozó hullámok maximum-, illetve minimumhelyei egy- 
egy hiperbolasereget alkotnak (38.29. ábra).

A felületi hullámok interferenciájának jellegzetes 
képe (a hiperbolasereg) azért figyelhető meg, mert a két 
forrásból kiinduló azonos frekvenciájú hullámok időben 
állandó fáziskülönbséggel találkoznak. Az ilyen hullámo
kat, amelyek a tér adott pontjaiban időben állandó fázis
különbséggel (ő  = allandó) találkoznak, koherens hullá
moknak nevezzük.

Időben rendszertelenül változó fáziskülönbség esetén 
nincs észlelhető interferencia.

min

max.

min.-

max.'

38.29. ábra

d) Elhajlás (diffrakció)

Hullámvonulat útjába helyezzünk olyan akadályt, amelyen rést hagytunk, hogy a hullá
mok áthaladhassanak rajta. A  38.30. ábra egyenes hullámvonulat, a 38.31. ábra körhullá
mok résen való áthaladását mutatja. Nagyméretű nyíláson át az első esetben gyakorlatilag 
rés szélességű egyenes hullámok haladnak tova, a pontszerű hullámforrásból pedig olyan 
körhullám ívek, amelyeket a forrásból, mint kiindulópontból a rés szélein át húzott sugarak 
„látószöge” határoz meg. A hullámvonulat széle alig észrevehetően benyúlik a sugarak 
szabta hullámtéren kívüli „árnyéktérbe”. (Az ábrákon ezt szaggatott vonaldarabok jelzik.)

Ha a rés m éretét csökkentjük úgy, hogy a nyílás szélessége közel essék a hullámok A 
hullámhosszához, akkor mindkét előző kísérletünkben a hullámok behatolnak az akadály

38.30. ábra 38.31. ábra
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38.32. ábra

max.

min.

min.

mögötti térbe, hullámelhajlás lép fel. A 
szélességű vagy annál kisebb nyíláson át 
m ár gyakorlatilag körhullámok halad
nak az akadály mögött, függetlenül attól, 
hogy egyenes vagy körhullámok érkez- 
nek-e a résre (38.32. ábra). A  hullámok 
elhajlása azzal az érdekes jelenséggel is 
párosul, hogy az akadály mögött periodi
kusan váltakozó, hullámot vivő és hullám 
nélküli tartományok követik egymást. 
Különösen jól látszik ez két vagy több rés 
alkalmazásakor (38.33. ábra). Ez utóbbi 
jelenség az interferenciaképre emlékez
tet. Értelmezése és egységes magyarázata 

HUYGENS és FRESNEL nevéhez fűződik. A visszaverődés és törés törvényszerűségeit a 
Huygens-elwel, az elhajlás jelenségét a FRESNEL által módosított Huygens-Fresnel-elwel 
magyarázhatjuk meg (121. §).

max.

38.33. ábra

39. § A hullámok energiaviszonyai

1. A rugalmas hullám energiája

A rugalmas hullám mechanikai energiája mozgási és rugalmas energiából tevődik össze. 
Az energiaösszeg:

E m -  p A 2 a 2 cos2 a t - - \ A V . (39.1)

Látható, hogy a térfogatelem energiája mind az időnek, mind a helynek periodikus függvénye.

A (39.1) összefüggés az alábbi módon vezethető le. Alakítsuk át a rugalmas nyújtás során vég
zett munkát a következőképpen:

W = -  -^ -x l  = - e {  ql = —Ee2AV .
2 l 0 2 y i ) H 2

(39.2)

A keresztmetszetet most azért jelöljük g-val, hogy megkülönböztessük a szintén /4-val jelölt 
amplitúdótól. A képletben xu/ l  = e a relatív megnyúlás, ql = AV pedig a rúd térfogata. A nyújtás 
tárgyalásakor már említettük, hogy a W  rugalmas munka a rúdban potenciális energiaként halmo
zódik fel. Eszerint a AV térfogatban tárolt potenciális energia:

E r = — E e 2 AV. 
p 2

(39.3)
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Ezt a formulát használjuk fel a hullámtér energiájának meghatározásakor. Számítsuk ki, hogy 
mekkora a rugalmas rúd elemi AK térfogatában az energia, amikor a rúdban haladó síkhullámot 
keltünk. A teljes mechanikai energia egyenlő a deformációból származó potenciális és a részecs
kék mozgásából adódó mozgási energia összegével, vagyis

Em= E p +E, . (39.4)

Legyen a közeg sűrűsége p, és vegyük figyelembe, hogy a relatív megnyúlás

a*-*u Ax 8x
(39.5)

valamint azt, hogy a kis térfogatelem sebessége a kitérésfüggvény idő szerinti deriváltja:

8t
(39.6)

Ezzel a mechanikai energia az

E = —E 
m 2

' d p 1 

\ 8xj
AK + — pAK 

2
(39.7)

alakban írható fel. Képezzük a £ = >1 sin <u 
váltját:

. a—  = - A —coso) 
8x c

és helyettesítsük be őket a (39.7) energiaképletbe. Emellett használjuk fel a deformáció terjedési 
sebességéből adódó £ /c 2 = p egyenlőséget. Behelyettesítés és összevonás után a AK térfogatban 
tárolt mechanikai energiára az

Em = p A W  cos2 -  - j  AK (39.10)

kifejezést kapjuk.

A mechanikai energia tehát mind az időnek, mind a helynek periodikus függvénye. Azt 
is megállapíthatjuk, hogy adott helyen és időben a helyzeti és a mozgási energia azonos fá
zisban van, azaz mindkét tag egyszerre éri el a nulla értéket, illetve a maximumot. (Vegyük 
észre, hogy a rugóra akasztott rezgő test helyzeti és mozgási energiájának fázisa között ettől 
eltérően n!2 a fáziskülönbség.) Az, hogy a potenciális és a mozgási energia a hullámtérben 
azonos fázisban változik, egyszerűen annak a következménye, hogy a legnagyobb deformá- 
ciójú helyeken egyidejűleg a részecskék sebessége is maximális és megfordítva. Megjegyez
zük még, hogy az energia-kifejezésnek a longitudinális hullámra kapott (39.10) alakja válto
zatlanul érvényes a transzverzális síkhullámra is.
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2. A hulláin energiasűrűsége

Az energiasűrűséget az

u =-
AV

(39.11)

hányadossal definiáljuk. Sí-egysége a J/m3, számértéke megegyezik az egységnyi térfogat
ban tárolt energia számértékével. H a a fenti definíciós egyenletbe behelyettesítjük a (39.10) 
összefüggést, azt kapjuk, hogy

( r \
u = pA2a>2 cos21o t ----1

l C)
(39.12)

A hullámtér energiasűrűsége is periodikus függvénye az időnek és a helynek. A változó ener-
xgiasűrűség helyett gyakrabban használjuk az energiasűrűség időátlagát. Mivel a cos2® 

függvény időbeli átlaga 1/2, ezért az energiasűrűség időbeli átlaga

t - -

u = — pA2a>2
2

(39.13)

A síkhullámot vivő közeg energiasűrűségének időbeli átlaga egyenesen arányos a közeg sűrűségével, 
valamint a hullám amplitúdójának és körfrekvenciájának négyzetével. Az energiasűrűségre és átlagára 
kapott (39.12) és (39.13) képlet más típusú hullámokra, például a gömbhullámokra is érvényes.

3. A hullám energia-fluxussűrűsége (energiaáram-sűrűsége)

Az eddigiekből kiderült, hogy a rugalmas közegben terjedő hullám energiát szállít, 
amelynek forrása a hullámforrás.

Ha a hullámterjedés irányára merőleges Aq felületelemen At idő alatt AE energia áram
lik át, akkor az energia-fluxussűrűséget a

AE
At-Aq

(39.14)

hányadossal definiáljuk. A f* számértéke egyenlő az energiaáramlás irányára merőleges, 
egységnyi felületen, egységnyi idő alatt átáramlott energia számértékével. Mivel a hullám és 
ezzel együtt az energia terjedési sebessége c , a A q  felületen Ar idő alatt annyi energia áram
lik át, amennyi a AqcAt térfogatú hengerben volt. Ezért

AE = u AqcAt, (39.15)
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amivel a (39.14) összefüggés alapján

uAqcAt
(39.16)

AtAq

egyszerűsítés után pedig

\¡i = uc. (39.17)

Az energia-fluxussűrűség Sí-egysége: W/m2, vagyis ugyanaz, mint a hangtanban a hangin
tenzitásé (40. § 6.).

1. Hangforrások, a hang szubjektív és objektív jellemzői

A hangtan a hullámtannak egyik speciális fejezete, amely szoros kapcsolatban van az 
emberi hangérzékeléssel, a hallás érzékszervével, a füllel.

Mindennapos tapasztalat, hogy hangot akkor hallunk, ha valamely rezgő test (hangfor-

majd hangérzetet váltanak ki bennünk. Hangforrás például a rezgő hangvilla, a rezgő húr, a 
rezgő lemez, a síp stb.

Ha a hullámforrás periodikus rezgést bocsát ki, zenei hangról beszélünk, m ás esetben (pl. 
fékcsikorgás, ajtónyikorgás) a hangot zörejnek, illetve dörejnek nevezzük (robbanás, dörgés).

A hang jellemzői a hangerősség (40. § 6.), a hangmagasság és a zenei hangokra a hangszínezet.
A  hang magasságát a frekvencia szabja meg. Azt a hangot mondjuk magasabbnak (ill. 

mélyebbnek), amelynek nagyobb (ill. kisebb) a frekvenciája. Több sajátfrekvencia együttes 
jelenléte esetén a legnagyobb intenzitású sajátfrekvencia határozza meg a hangmagasságot.

Hangszínezeten azt értjük, hogy azonos magasságú hangok is más-más hangérzetet válta
nak ki attól függően, hogy milyen hangforrás szól. Például más a hangszíne a rezgő húr, vagy 
a rezgő hangvilla hangjának. A hangszínnek a fizikai alapja az, hogy minden hangforrásnak 
több sajátfrekvenciája van, amelyek közül a legkisebb frekvenciájút alaphangnak, ennek 
egész számú többszöröseit pedig felhangoknak nevezzük. Az alap- és a felhangok együttes 
hangzása adja a hangforrás sajátos hangszínét.

40. § Hangtan

rás) megfelelő intenzitású és frekvenciájú hullámai a közvetítő közeg révén hangingért,

Kifeszített rezgő húron, az úgynevezett mono
kordon az alaphang elfojtása után tanulmányoz
hatjuk a felhangokat (40.1. ábra). H a a rezgő 
húrt például libatollal vagy más puha tárggyal 
középen megérintjük, akkor az alaphang elhal, 
de az első felharmonikus, a kétszer akkora frek
venciájú hang jól hallhatóan tovább szól. 40.1. ábra
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Az emberi fül számára hallható hangok frekvenciája körülbelül a 20 Hz-16 kHz tarto
mányba esik. Erről nagyszámú hallgatósággal elvégezhető kísérlettel is meggyőződhetünk, 
amikor a hanggenerátor keltette hang rezgésszámával „végigpásztázzuk” a fent említett 
frekvenciatartományt. A  20 Hz-nél kisebb rezgésszámú hangot infrahangnak, a 16 kHz-nél 
magasabbat ultrahangnak nevezzük. (Némely állat, például a denevér, a kutya, a delfin az 
ultrahang tartományban is hall, a bálnák pedig hallják az infrahangot.)

2. Húrok, lemezek, sípok rezgései; rezgő levegőoszlopok

a) Húrok

Kifeszített rezgő húron állóhullámok alakulnak ki, a húr hangot ad. A  lehetséges álló
hullámok hullámhossza és a húr hossza közötti kapcsolat szerint

/ = 2 k — , k = 1, 2, ..., (40.1)
4

ahonnan

Ak = ^ ,  (40.2)
k

és a húr keltette hang lehetséges frekvenciái az /  = c/A képlet alapján

f ,  (40-3)

ahol c a transzverzális hullám terjedési sebessége.
Ily módon a rezgő húr és az általa kibocsátott hang frekvenciáit a következő összefüggés

sel adhatjuk meg:

H =

40.2. ábra

A =

= H

2 l \ 9P
(40.4)

ahol F  a húrt feszítő erő, p  a húr anyagának sűrűsége, q  a kereszt- 
metszete. (Húros hangszereken a hangolást a feszítés változtatá
sával érik el.) Rezgő húron kialakuló állóhullámok néhány esetét 
rögzítettük a 40.2. ábrán. A húr mint hangforrás kis intenzitással 
sugároz energiát a levegőbe, mert kis felületen rezegteti meg a le
vegőt. Ezért a hangerősség növelésére a húrt úgynevezett rezoná
tordobozra erősítik. Húros hangszereknél a rezonátordoboz sze
repét a hangszer teste tölti be.
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b) Rezgő lemezek

Rezgő lemezek is használhatók hangforrásként (dob, 
cintányér stb.). Kísérleti tapasztalat szerint a lemezeken 
szintén állóhullámok alakulnak ki; a rögzítési helyektől és 
attól függően, hogy a vonóval hol keltjük a hullámot, a le
mezre hintett homokszemcsék változatos formákat alkotó 
csomóvonalak (nyugalmi helyek) mentén rendeződnek. 
Ilyen, ún. Chladni-féle porábrákat mutat a 40.3. ábra. 
(Ernst CHLADNI német fizikus, 1756-1827.)

40.3. ábrac) Sípok

Sípok, rezgő levegőoszlopok ugyancsak lehetnek hangforrások. A síp hangját vagy rezgő 
lemez, vagy a síp nyílásánál periodikusan leváló légörvény kelti (nyelvsíp és ajaksíp, 40.4. és
40.5. ábra). Mindkét esetben a síp levegőoszlopában jönnek létre állóhullámok. A nyitott 
síp mindkét végén nyitott, a zárt síp egyik végén zárt, a másikon nyitott rezgő levegőoszlop
nak tekinthető. A lehetséges állóhullámok néhány típusát zárt, illetve nyitott síp esetén a
40.6. és a 40.7. ábra mutatja.

*
JL
JL

l

40.4. ábra

ti
m

40.5. ábra 40.6. ábra 40.7. ábra

3. Levegőoszlopok

A húrhoz hasonlóan a hangvillát is nyílással ellátott dobozra szokták 
felerősíteni abból a célból, hogy az így egyesített hangforrás nagyobb inten
zitással sugározza ki a hangenergiát (40.8. ábra). A dobozt és a benne levő 
levegőt a hangvilla rezgése gerjeszti. Ha a doboz hossza a hangvilla által ki
bocsátott hang hullámhosszának negyedrészével, A/4-gyel, vagy ennek pá
ratlan számú többszörösével egyenlő, akkor a levegőoszlop rezonál az őt 
geijesztő hullámforrással, és ilyenkor az egyesített hangforrás a legna
gyobb intenzitással szól. Ezt a jelenséget többek között a 40.9. ábra szerinti 
kísérlettel demonstrálhatjuk. Az üvegcső fölé erősített rezgő hangvilla

X
4

40.8. ábra

i
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r - L

40.9. ábra

ñ

M
40.10. ábra

hangja mindannyiszor felerősödik, valahányszor a csőben levő levegő
oszlop hossza A/4 páratlan számú többszörösével egyenlő. Valóban, ha 
a csőben levő vizet folyamatosan engedjük ki, a megfelelő hosszaknál 
periodikusan felerősödő hangot hallunk.

A  hangvilla rezonátordobozát a lehető legpontosabban „ráhangol
ják” a primer hangforrás alaphangjára. A  hangszerek testét viszont úgy 
készítik, hogy egyetlen rezgésszámra se következzék be rezonancia, 
m ert a sok hang közül a rezonáló hang sokkal nagyobb hangerővel szól
na. (Néha előfordul, hogy a rádió-, illetve a TV-készülék mély zenei 
hangokra „berezeg”, amitől a zene élvezhetetlenné válik.)

Rezgő levegőoszlopok lehetséges állóhullámtípusaira a 40.6. és a
40.7. ábra mutat példát. H a a cső mindkét végén zárt, mint amilyen pél
dául a Kundt-cső, olyan állóhullámok jöhetnek létre, amilyeneket a 
40.10. ábra mutat. (August KUNDT német fizikus, 1839-1894.)

Figyelembe véve minden lehetőséget, a rezgő gázoszlopok lehetsé
ges hullámhosszai, illetve frekvenciái a következő feltételeknek tesznek 
eleget:

21
/ k = ^ ,  k = l, 2 , . . ,  (40.5,6)

k '  ' E 21

ha a levegőoszlop mindkét végén zárt, illetve mindkét végén nyitott, és

4/
2 k + l A

c (2 k + l)  
41 ’

k = l, 2 ,.. ,  (40.7,8)

amikor a gázoszlop egyik végén zárt és a másik végén nyitott. A (40.5,6) 
és a (40.7,8) formulákban l a gázoszlop hossza, c a hang terjedési sebes
sége a levegőben.

4. A hang terjedési sebessége gázokban

A levegőben terjedő hang sebességét régen úgy határozták meg, hogy megmérték vala
mely távoli hangforrás (ágyú, favágó) távolságát az észlelőtől és azt az időt, amely alatt a 
hang a megfigyelőhöz eljutott. A hang „indulását” a torkolattűz, illetve a favágó fejszecsa
pása jelentette, az érkezését pedig az észlelés pillanata. Kisebb távolságon, például tante
remben a sebesség megméréséhez mindössze nagyobb érzékenységű, hanggal vezérelhető 
órára van szükség. Hangszóró által kibocsátott hang indítja az órát, majd az adott távolság
ban elhelyezett mikrofon felfogja a hangot és az órát megállítja. Szobahőmérsékleten a 
hang levegőben m ért sebessége c = 340 m/s. (A c ismeretében jól becsülhető a „látható” 
hangforrás távolsága. H a pl. a villám fényének megpillantása után a dörgést 3 másodperc 
múlva halljuk, akkor a villám kb. 1 km távolságban csapott be.)
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A hang terjedési sebessége elméletileg meghatározható:

c — y £
\ P

ahol p  a gáz nyomása, p  a sűrűsége, y pedig az állandó nyomáshoz tartozó fajlagos hőka
pacitás (cp) és az állandó térfogaton vett fajlagos hőkapacitás (cv) hányadosa (52. §).

5. A hangterjedés sajátosságai

a) Hangvisszaverődés

Üveghengerbe tett óra ketyegése alig hallatszik a te
remben (40.11. ábra). Ha a henger fölé megfelelő szög
ben fémlapot helyezünk, akkor a lapról a hallgatóság 
irányában visszavert hang a terem távoli helyein is jól 
hallható.

Hangvisszaverődésen alapul a visszhang. Két hang
hatást akkor észlelünk kettősnek, ha köztük legalább 
t =  0,1 s telik el, amely levegőben s  - c t ~ 3 A  m hangúi
nak felel meg. Ebből következik, hogy a visszaverő felület
nek a hangforrástól legalább 17 m távolságra kell lennie.
M eredek tópartról, távoli épületfalakról, erdőszélről ér
kező visszhangot több másodperces késéssel is jól lehet 
hallani. Termekben a visszhang zavarólag hat a beszédre, 
zenére. Ezért falikárpittal, valamint a falak megfelelő 
kiképzésével igyekeznek kialakítani a termek jó akuszti
káját.

b) Hangtörés

Hangtörést kísérletileg úgy m utathatunk be, hogy sűrű vászonnal borított üreges „priz
mába” világítógázt töltünk és a prizmára párhuzamos hangnyalábot ejtünk (40.12. ábra). 
A prizma mögött elhelyezett mikrofonnal kitapogatható a hangnyaláb útja. A  hang erőssége 
a megtört párhuzamos nyaláb keresztmetszete mentén gyakorlatilag állandó, azon kívül pe
dig rohamosan csökken, amint ez a mikrofonnal összekapcsolt oszcilloszkópon a jel nagysá
gából jól látható.

/ / / / / / / / / / '  

40.11. ábra

40.13. ábra
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Hangtörés következik be a különböző sűrűségű levegőrétegeken is (40.13. ábra). Ezért 
néha előfordul, hogy a több kilométerre haladó vonat füttye, a távoli harangszó stb. a köz
ben levő hangelnyelő hegyek, erdők ellenére is jól hallható.

c) Hanginterferencia

Egymásra merőlegesen elhelyezett A/4 hosszúságú rezonátorhengereket hangvillával 
megszólaltatunk (40.14. ábra). H a az egyiket kartonlappal lezárjuk, a másik -  meglepő mó
don -  egyedül erősebben szól, mint a kettő együtt. A szokatlan jelenséget azzal magyaráz

hatjuk, hogy a hangvilla a két másodlagos hangforrást nJ2 fáziskülönb
séggel szólaltatja meg (az egyikben a nyomás növekedésekor a 
másikban nyomáscsökkenés lép fel és fordítva), ily módon a két rezoná
tor koherens hangforrásnak tekinthető, amelyek n/2 fáziskülönbséggel 
bocsátanak ki hanghullámokat. A hang erősségének ez a megfelelő irá
nyokban észlelhető csökkenése a hanginterferencia eredménye.

Jellegzetes interferenciajelenség a hanglebegés is. Ha két közeli rez
gésszámú (néhány hertz különbségű) hangvillát egyszerre szólaltatunk

40.14. ábra meg, akkor a hang erőssége időben periodikusan változik, lebeg.

d) Hangelhajlás

Néhány száz hertz rezgésszámú hangok (ilyen frekvenciájú az emberi beszéd is) hullám
hossza m éter nagyságrendű, tehát az ajtó, ablak nyílásméretével összemérhető. A 38. § 7- 
ben m ondottak szerint, a tapasztalattal egyezően ilyen „réseken”, akadályokon hangelhaj
lás figyelhető meg. (A hang behatol a rés, akadály mögötti „árnyéktérbe”, amint ez a min
dennapi életből közismert.) H a fémlemezekből, lécekből néhány cm rácsállandójú rácsot 
állítunk össze, és rá pl. hanggenerátorral keltett megfelelő frekvenciájú párhuzamos hang
nyalábot ejtünk, akkor az oszcilloszkóphoz kapcsolt mikrofonnal a rács mögötti térben perio
dikusan váltakozó intenzitáseloszlást, maximumokat és minimumokat mérhetünk ki.

6. A hangerősség

a) H a a P  teljesítményű hang a terjedés irányára merőleges A  felületen halad át, akkor 
az I  hangerősség (hangintenzitás):

/  = ^  
A

(40.10)

Sí-egysége: W/m2.
b) A hangérzet m értékét a hangintenzitásszint jellemzi. H a I  a hangintenzitás, /,, pedig a 

hangintenzitás alapértéke -  amely megállapodás szerint/0 =  10-12 W/m2 =  1 pW/m2- , akkor 
a dimenzió nélküli, decibel (jele: dB) mértékegységben megadott L f hangintenzitásszint:

f  r }
= 10 lg y -

l l o
dB (40.11)
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A hangintezitásszint tehát egyenesen arányos az I/I0 relatív inger erősségének a logarit
musával, vagyis érzékszerveink logaritmikus skálabeosztásban dolgoznak (Weber-Fechner- 
féle pszichofizikai törvény).

c) A hangnyomást (jele: p )  a pillanatnyi és a sztatikus nyomás különbségeként definiál
juk. Mértékegységei megegyeznek a nyomás egységeivel.

d) A hangnyomástól megkülönböztetjük a hangnyomásszintet (jele: Lp), amely dimenzió 
nélküli, decibelben megadott, logaritmikus jellegű egyezményes skála alapján értelmezett 
mennyiség:

; p a = 2  KT5 Pa = 20 |aPa . (40.12)
( \

L P = 20 lg -£ - dB
l  P o j

(A 20-as szorzótényező onnan adódik, hogy az /  hangintenzitás a p  hangnyomás négyzetével 
arányos: I  ~  p 2.)

e) A  hangosságszint (jele: L N) élettani hangosságmérték, amely 1 kHz (=  1000 Hz) frek
vencián a decibelben kifejezett hangnyomásszinttel egyenlő. Dimenzió nélküli logaritmikus 
mennyiség, amelyet Sl-n kívüli phon (kiejtése: fon) mértékegységben fejeznek ki:

L n = 20 lg
/  \  

P Q ff 
P ü.cff

phon ; p 0cff = 2  10 5 Pa = 20 |^Pa. (40.13)

A (40.12,13) definíciók szerint tehát az 1 kHz-es hang phonban mért hangosságszintje és 
a decibelben m ért hangnyomásszintje számértékileg megegyezik, más frekvenciájú hangok
ra azonban ez már nem áll fenn.

A (40.13)-ban p cií annak az 1 kHz frekvenciájú hangnak a nyomása, amelyet sok, ép hal
lású személy ugyanolyan hangosnak ítél, mint a vizsgált hangot.

Fülünk a 3000 Hz körüli hangokra a legérzékenyebb. Az emberi fül tapasztalat szerint a 
0-130 phon tartományt fogja át. 130 phon hangosságszintű zajnál a hang már fájdalmat 
okoz, elviselhetetlenné válik, ezért ezt a hangosságszintet fájdalomküszöbnek nevezzük. 
Hallószervünk tartós igénybevétel esetén már a 90-100 phon hangosságszintű zajtól károso
dik. Ezért a zajos gépek (szövőgép, légkalapács, kovácsolóműhely) mellett dolgozó munká
sok egészségvédelméről különböző fülvédő eszközökkel gondoskodnak. Napjainkban a 
nagyváros utcazaja is elérte azt a szintet, amely a hallás tartós károsodásához vezethet.

7. Hullámjelenségek mozgó hullámforrás esetén. Doppler-effektus

Amikor a hullámforrás mozog a közeghez képest, a közegben terjedő hullámok azonos 
fázisú felületei vagy görbéi a hullámforrás haladási irányában sűrűbben, az azzal ellentétes 
irányban ritkábban követik egymást. Nagyon jól megfigyelhető ez a jelenség például a hul
lámkádban keltett hullámoknál. H a a pontszerű hullámkeltőt állandó sebességgel végighúz
zuk a kád hosszában, látható, hogy a forrás mozgásakor előtte hullámhossz-rövidülés, mö
götte hullámhossz-növekedés jön létre (40.15. ábra). A fázisgörbék most nem koncentrikus



körök, mint a nyugvó hullámforrás esetén, hanem olyan 
Hullámforrás körök, amelyeknek középpontjai a mozgás irányában 

eltolódnak. Mozgó hullámforrásnál az észlelt frekven
cia eltér a kibocsátottól. Ezt a jelenséget Doppler-effek
tusnak nevezzük. Igaz, hogy ez a hatás az előbbi felté
tel mellett minden hullámjelenségnél megfigyelhető, 
mégis a hangtanban tárgyaljuk, m ert hanghullámok 
esetén különösen szembetűnő. A közeledő vonat füttyét 
magasabbnak halljuk, mint amikor már távolodik tő
lünk. Ha a gumicsövön keresztül megszólaltatott sípot 

vízszintes síkban körbeforgatjuk, a hallott hang magassága a fordulatszám periódusában 
változik. (Christian DOPPLER osztrák fizikus, 1803-1853.)

Elemi számolással igazolható, hogy az álló megfigyelő a hozzá közeledő (ill. távolodó)/ 
frekvenciájú hullámforrás jelét
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/ '  = / -c - v
ill. / ' = / -

c + v
(40.14)

frekvenciaként észleli (c az adott közegben a hullám terjedési sebessége).
Álló hullámforráshoz u sebességgel közeledő (ill. távolodó) megfigyelő számára a mért 

frekvencia az

r = f
c + u m. r = f

c - u (40.15)

összefüggéssel adható meg.



II. rész

TERMODINAMIKA ÉS MOLEKULÁRIS FIZIKA

írta: DR. LlTZ JÓZSEF

A termodinamika a fizikatudománynak a hőről szóló fejezeteként alakult ki azzal a gya
korlati igénnyel, hogy a hőerőgépek működésének elvi alapjait megtalálják. Tárgyköre az 
elmúlt két évszázad során jelentősen kibővült. Ma a termodinamika mindazokat a jelensé
geket vizsgálja, amelyekben belső energiával kapcsolatos folyamatok mennek végbe (hő
erőgépek, hűtőgépek, kémiai reakciók, biológiai folyamatok stb.). Tárgyalásmódja fenome- 
nologikus: a makroszkopikus (szabad szemmel vagy más érzékszervünkkel közvetlenül 
észlelhető, ill. érzékelhető) anyagot folytonosnak tekintve állapítja meg általános érvényű 
főtételeit, ill. ezekből von le következtetéseket. Ezzel szemben a molekuláris fizika  a mak
roszkopikus anyagot felépítő nagyszámú részecske mozgásával, kölcsönhatásával és eloszlá
sával értelmezi az anyagi tulajdonságokat.

A következőkben a termodinamikát és a molekuláris fizikát az alábbi felosztás szerint 
tárgyaljuk:

II. A) Hőmérséklet és hőtágulás 
II. B) Molekuláris fizika
II. C) A termodinamika első főtétele és néhány következménye
II. D) A termodinamika második főtétele és az entrópia
II. E) Fázisátalakulások és fázisegyensúlyok



II. A) HŐMÉRSÉKLET ÉS HŐTÁGULÁS

41. § A hőmérséklet

Amíg a mechanikában elegendő három alapmennyiség (hosszúság, tömeg, idő) felvéte
le, addig a hőjelenségek leírására újabb alapmennyiség, a hőmérséklet bevezetése vált szük
ségessé.

1. A hőmérséklet fogalma és a termodinamika nulladik főtétele

Az anyagok hőállapotát (melegedettségi fokát) bőrünk egyes idegsejtjei (termorecep- 
torai) érzékelik, amit a hideg, langyos, meleg, forró szavakkal fejezünk ki. A  melegebb anya
gokat magasabb, a hidegebbeket alacsonyabb hőmérsékletűnek mondjuk. Ez a szubjektív 
(érzés szerinti) hőmérséklet-fogalom azonban alkalmatlan a hőállapot mennyiségi (szám
szerű) jellemzésére. Három fontos tapasztalat viszont lehetőséget ad az érzékszerveinktől 
független hőmérséklet értelmezésére és mérésére.

a) Felmelegedéskor vagy lehűléskor megváltozik az anyagok fizikai tulajdonságait jel
lemző legtöbb mennyiség. Pl. megváltozik az anyagok térfogata, nyomása, elektromos ellen
állása, optikai törésmutatója, és ezek a változások a hőállapot-változást jellemző hőmérsék
let-változással arányosak.

b) Ha két különböző hőmérsékletű anyag egymással közvetlenül érintkezik, akkor a me
legebb anyag lehűl, a hidegebb pedig felmelegszik, végül hőmérsékleti (termikus) egyensúly 
jön létre, beáll a közös hőmérséklet. Ezt a fontos tapasztalatot fejezi ki a termodinamika nul
ladik főtétele, amelyet Constantin CARATHÉODORY [kárátéodori] (1873-1950) görög szár
mazású ném et fizikus ismert fel (1909).

c) Előállíthatok jól reprodukálható (újra előállítható) hőállapotok, illetve hőmérsékle
tek, mint pl. adott nyomás mellett a jég olvadáspontja vagy a forrásban levő víz gőzének hő
mérséklete.

E  három tapasztalat alapján készíthetők hőmérsékletmérő eszközök (hőmérők), és épít
hetők ki különböző fizikai mennyiségekkel definiált, anyagi minőségtől függő empirikus (ta-



A hőmérséklet 203

pasztalati) hőmérsékleti skálák, mint amilyen a Celsius-skála, az ideálisgáz-skála és a nemzet
közi gyakorlati hőmérsékleti skála.1

2. Empirikus hőmérsékleti skálák

a) A Celsius-féle empirikus hőmérsékleti skála; a Celsius-fok bevezetése

A leggyakrabban használt folyadékhőmérőkben a folyadék (általában higany vagy színe
zett alkohol) egy kis tartályt tölt meg, amely vékony üvegcsőben folytatódik. A hőmérséklet 
változásakor a hőmérő munkaközegének V  térfogata -  feltételezésünk szerint -  lineárisan 
változik a T  hőmérséklettel, és a térfogatváltozást az üvegcső jól látható hosszúságváltozás
sá alakítja át. A  hőmérő hitelesítésére (kalibrálására) alappont gyanánt a normális légköri 
nyomáson (p0 =  101,325 kPa) olvadó jég hőm ér
sékletét (normális olvadáspontját) és a forrásban 
levő víz gőzének hőmérsékletét (normális forrás- 
pontját) választották. E  két alappont hőmérsék- forr 
lete az általánosan használt Celsius-féle skálán 
70lv =  0 °C és r forr =  100 °C,2 a Nagy-Britanniában 
és az Egyesült Államokban gyakran használt 
Fahrenheit-féle skálán pedig 32 °F és 212 °F 
(41.1. ábra).34 Ennek megfelelően a két alap
pont hőmérséklet-különbsége 100 °C, ill.
212 °F -  32 °F =  180 °F. Az alappontokhoz rendelt 
különböző hőmérsékletértékek folytán a Tc Cel
sius- és a Te Fahrenheit-hőmérsékletek között a

T = — T , + 32 °, ill.
F 5 c

összefüggés áll fenn. így pl. az emberi test 37 °C-os hőmérsékletének 98,6 °F felel meg. 
[Anders CELSIUS [celziusz] (1701-1744) svéd csillagász. Dániel FAHRENHEIT [fárenhejt] 
(1686-1736) német fizikus.]

Megjegyzések:
-  A hőmérséklet -  hasonlóan pl. a nyomáshoz -  intenzív fizikai mennyiség, mert értéke 

független az anyag tömegétől és térfogatától. (Ezzel szemben az extenzív mennyiségek az

1 Az 54. § 5-ben ismertetésre kerülő termodinamikai hőmérsékleti skála általános érvényű, függet
len a hőmérő anyagi minőségétől.

2 °C-ot olvasd: Celsius- [celziusz-] fok.
3 °F-ot olvasd: Fahrenheit- [fárenhejt-] fok.
4 A Celsius- és a Fahrenheit-skálán a hőmérséklet jele: t. Mi ettől eltérünk, a hőmérsékletet -  a hő- 

mérsékleti skálától függetlenül -  egységesen T-vel jelöljük.
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anyag különböző részeire vonatkozó értékek összegeként adódnak, pl. térfogat, tömeg, 
energia.)

-  A  hőmérséklet mérésére minden olyan fizikai mennyiség alkalmas, amelynek változása 
többé-kevésbé egyenesen arányos a hőmérséklet-változással. Jól felhasználhatók a követke
ző változásokon alapuló hőmérők: a) szilárd anyagok és folyadékok hőtágulása (42. § 1,2.);
b) gáz nyomásának és térfogatának változása (43. § 2.); ej az elektromos ellenállás változása 
(77. § 4.); d) term oáram  erősségének változása (85. § 1.); e) hevített fémszálakban bekövet
kező színváltozások (133. §);/) testek hőmérsékleti sugárzása (133. § 4.).

-  A  folyadékhőmérők folyadékszála mellé helyezett skálán jelölik ki a folyadékszál 
hosszával arányos hőmérsékleti alappontokat, és az alappontok között meghatározott szá
mú, egyenlő hosszúságú közökkel jelzett hőmérsékleteket.

-  A  folyadékhőmérő folyadékának térfogata, ill. a folyadékszál hossza nem pontosan li
neáris függvénye a hőmérsékletnek. Ez az oka annak, hogy a különböző folyadékot tartal
mazó folyadékhőmérők csak az alappontokban mutatnak azonos hőmérsékletet, minden 
más esetben a m ért hőmérsékletek 1-2 °C eltérést is mutathatnak.

-  A higanyos hőmérő mérési tartománya -30  °C és +280 °C, a színezett etil-alkoholos 
hőmérőé -110 °C és +50 °C között van.

-  A  közismert lázmérő is higanyos hőmérő.
-  A  hőmérők csak olyan hőmérséklet-tartományban használhatók, ahol a mérőközeg 

nem szenved ún. fázisátalakulást, pl. halmazállapot-változást (61., 62. §).
-  A  hőmérők a mérendő anyag hőmérsékletét gyakorlatilag csak akkor nem változtatják 

meg, ha hőkapacitásuk elhanyagolható a mérendő anyag hőkapacitásához képest (50. § 3.).

b) A z ideálisgáz-skála; a kelvin hőmérsékletegység bevezetése

Az állandó térfogatú edényben, az ún. gáz
hőmérőben levő ideális gáz5 p  nyomása egyene
sen arányos a gáz T  hőmérsékletével. Diagram
ja a p - T  koordináta-rendszerben (más szóval: 
p - T  állapotsíkon) olyan egyenes, amely Ta = 
= -273,15 °C-ra mint univerzálisan (egyeteme
sen) legalacsonyabb hőmérsékletre extrapo- 
lálható (41.2. ábra). Lord KELVIN (William 
THOMSON [tomszon], 1824-1907) skót fizikus 
nyomán ezt a legalacsonyabb hőmérsékletet az 
ideálisgáz-skála egyik alappontjának választjuk 
(1852). Választás szerint a másik alappont az

5 Ideálisnak (a kémiában szokásos elnevezéssel: tökéletesnek) akkor tekintjük a gázt, ha részecskéi
-  eltekintve az egymással való ütközéskor fellépő, nagyon rövid ideig ható erőktől -  egymásra erőt 
nem fejtenek ki, és térfogatuk a rendelkezésükre álló edény térfogatához képest elhanyagolható. 
Azokat a gázokat pedig, amelyeknek részecskéi egymásra erőt fejtenek ki és saját térfogatuk nem 
hanyagolható el, reális (valódi)gázoknak nevezzük. A legtöbb gáz a szobahőmérséklet (25 °C) kör
nyezetében és kb. 105 Pa nyomáson igen jó közelítéssel ideális gázként viselkedik.

0 273,16 T, K
-273,15 0,01 T, °C

41.2. ábra
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egyensúlyban levő víz, vízgőz és jég jól reprodukálható, ún. hármaspontjához tartozó 0,01 °C 
hőmérséklet, amelyhez p h = 610,5 Pa hármasponti nyomás tartozik (62. § 1.). KELVIN a 
T0 = -273,15 °C-ot 0 K-nek (olvasd: nulla kelvinnek) választotta, s így a víz hármaspontjá
nak hőmérsékletére Th =  0,01 °C =  (273,15 + 0,01) K =  273,16 K adódott. Mivel a két 
alappont hőmérsékletének különbsége Th- T 0 =  273,16 K, ezért a hőmérséklet (pontosabb 
kifejezéssel: termodinamikai hőmérséklet) Sí-egysége, vagyis a kelvin (jele: K) a víz hár
maspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.

Az ideálisgáz-skála fokbeosztása megegyezik a Celsius-skála fokbeosztásával. A  két hő- 
mérsékleti skála között csak alappont-eltolódás van. A  kelvinben (K) kifejezett T  hőm ér
séklet és a Celsius-fokban (°C) megadott Tc hőmérséklet között

r  = ({ r c } + 273,15) K = ({ rc} + 273) K (41.3)

összefüggés áll fenn. (Kapcsos zárójellel a mennyiség számértékét jelöltük). Pl. 25 CC hő
mérsékletnek (25 + 273) K =  298 K felel meg. A  Celsius-fokban és a kelvinben megadott 
hőmérsékletek különbségének számértéke azonban mindig megegyezik, pl. 27 °C és 7 °C 
különbsége 20 °C, a nekik megfelelő 300 K és 280 K különbsége 20 K

c) A nemzetközi gyakorlati hőmérsékleti skála

A termodinamikai hőmérsékleti skála (54. § 5.) és az ideálisgáz-skála méréstechnikai cé
lokra nehezen alkalmazható. Ezért vezették be a hozzájuk jól illeszkedő nemzetközi gyakor
lati hőmérsékleti skálát, amelyhez a víz hármaspontján és forráspontján kívül még 9 hőm ér
sékleti alappontot rendeltek (1968)/'

Végül a hőmérséklettel kapcsolatban megemlítünk néhány hőmérsékletértéket. Az elő
állított legalacsonyabb hőmérséklet 10~8 K körül van. Normális légköri nyomáson a hélium 
forráspontja 4,2 K, a hidrogéné 20 K, a nitrogéné 77 K, a vízé 373 K. A jég olvadáspontja 
273 K. Földünkön a mért legalacsonyabb hőmérséklet -89,2 °C (Antarktisz), a legmagasabb 
hőmérséklet pedig 57,8 °C (Líbia). A Nap fotoszférájának (légköre legalsó rétegének) hő
mérséklete mintegy 5800 K. A csillagok belsejében 107 -  108 K hőmérséklet uralkodik.

42. § Szilárd testek és folyadékok hőtágulása

1. Anyagukban homogén (egynemű) és izotrop szilárd testek hőtágulása

Izotropnak mondjuk azokat a szilárd testeket, amelyeknek fizikai jellemzői a tér bár
mely irányában azonosak. A következőkben csak az ilyen szilárd testek hőtágulását vizsgál
juk, és megkülönböztetünk vonalas, felületi és térfogati hőtágulást.

6 L. pl. Litz J.: Hőtan (Általános fizika I. 2.) 2. § 5. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.
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a) Szilárd testek lineáris (vonalas) hőtágulása

A  hosszukhoz képest kis átmérőjű szilárd testeket vonalas testeknek (lineáris testeknek, 
huzaloknak, rudaknak) nevezzük. H a egy ilyen vonalas test hossza T0 kiindulási hőmérsék
leten (általában 0 °C-on vagy 20 °C-on) /0, T  hőmérsékleten pedig lT, akkor a tapasztalat sze
rint az (/r - /„)//„ =  Al/l0 relatív hosszváltozás egyenesen arányos a T - T tí =  AT hőmérséklet
változással. Az ezt kifejező lineáris hőtágulási törvény:

Al = a  AT (42.1)

ahol a  a test anyagi minőségére jellemző mértékegységes szám, az ún. közepes lineáris (vo
nalas) hőtágulási együttható?

A  lineáris hőtágulási együttható megmutatja az egységnyi hőmérséklet-változáshoz tar
tozó A///0 relatív hosszváltozást; -  Sí-egysége az egy per kelvin, jele: l/K, Sl-n kívüli törvé
nyes egysége: 1/°C; -  értéke kb. 10 5 -  10~* l/K, ¡11. 10~5 -  10~* 1/°C; -  melegítéskor táguló

anyagok (pl. fémek) esetén a  > 0, összehúzódó 
anyagokra (kaucsuk, láva, legtöbb kőzet) pedig 
a < 0.

A  (42.1) lineáris hőtágulási törvény a Al =  lT-  /„ 
figyelembevételével

lT = l 0( l + a A T ) (42.2)

42.1. ábra 

b) Szilárd testek felületi hőtágulása

alakban is írható, amely matematikailag egy egye
nes egyenlete és az l -T  koordináta-rendszerben 
egyenessel szemléltethető (42.1. ábra).

Ha T0 kiindulási hőmérsékleten pl. egy a0, b0 oldalhosszúságú téglalap felülete 
A 0 = aab0, T hőmérsékleten p e d i g =  a 7bT, akkor -  a (42.2) lineáris hőtágulási törvényt 
felhasználva — a felületi hőtágulási törvény:

A t = aTbT = ű0(1 +aA7’)¿ „ ( l + a A T )  = a 0bQ( l  + a A T ) 2 = 

= A 0 [1 + 2aA T  + ( a A T ) 2 ]. (42.3)

Mivel a  nagyon kicsi, ezért a négyzetes tag elhagyható, s így

A t = A u( l  + 2aAT) (42.4)

ahol 2a  a közepes felületi hőtágulási együttható.

1 A lineáris hőtágulási törvény jAT] = |r-7^,| > 100 °C esetén módosításra szorul.
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c) Szilárd testek térfogati (köbös) hőtágulása

A  felületi hőtáguláshoz hasonlóan tárgyalható a térfogati hőtágulás is. Ha pl. Tu hőmér
sékleten egy a0, b0, cn élhosszúságú téglatest térfogata V0 = a 0bfíc0, akkor az egyes élek vo
nalas hőtágulása folytán T  hőmérsékleten a téglatest térfogata:

VT = aTbTcT = ű0(1 + aA 7')6„(l + aA7’)c u(l + a A T )  = a0b0cu( l  + aA 7')3 =

= V0[í +3aA T  + 3(aA7')2 + (aA T )3 ]. (42.5)

Mivel a  nagyon kicsi, ezért a négyzetes és a köbós tag elhagyható, s így

VT = F n(l+3«A 7’) , (42.6)

42.2. ábra

ahol 3a  = a y (régebbi jele: /3) a térfogati hőtágulási 
együttható. Ez a (42.6) térfogati hőtágulási törvény 
a V -T  koordináta-rendszerben egyenessel szem
léltethető (42.2. ábra).

A  szilárd testek hőtágulásának számos gyakor
lati vonatkozása van. -  Régebben a vasúti és a vil
lamos sínszakaszok között hézagokat vagy hosszanti 
(kissé ívelt) hasítékokat hagytak a szabad tágulás 
biztosítására. Újabban a síneket összehegesztik és 
betontalpakhoz rögzítik. Ez utóbbiak képesek el
lenállni a sínek hosszváltozásakor fellépő erők
nek. -  Avashidak egyik vége görgőkön nyugszik, hogy a híd alakja hőtágulás közben ne vál
tozzon. -  Üvegekbe (pl. vákuumcsövekbe) és betonba csak együtt táguló, vagyis azonos 
hőtágulási együtthatójú fémek ágyazhatok (pl. vasbeton). -  Úgyszintén a lakk- és zománcré
tegek, valamint a velük bevont tárgyak, továbbá a fog és a fogzománc azonos hőmérsékleti 
együtthatójúak. -  Távhővezetékekbe görbületeket iktatnak, és ezzel lehetőséget biztosíta
nak a hőtágulásra. -  A két különböző vonalas hőtágulási együtthatójú fémszalag (bimetall, 
kettős fém, ikerfém) a hőmérséklet-változással arányos mértékben meggörbül. Ez alapján 
működnek a hőmérsékletet regisztráló (feljegyző) termográfok és az elektromos áramkörö
ket be- vagy kikapcsoló hőrelék (jelfogók). -  Az igen kis hőtágulási együtthatójú anyagok 
(a  = !()'* l/K) méretváltozása többnyire elhanyagolható (kerámiaanyagok, tűzálló üvegek, 
36% Ni + 64% Fe összetételű invar ötvözet).

2. Folyadékok hőtágulása

Folyadékok hőtágulására általában a szilárd testek térfogati hőtágulásával megegyező 
alakú törvény érvényes:

y T =*/ü(1 + ° v a7 ’) (42.7)

ahol a v ~ 10 3 -  10-4 l/K, ¡11. 10~3 -  10“* 1/°C a folyadék térfogati hőtágulási együtthatója.
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3. A víz különleges viselkedése

A  víz nem követi a folyadékokra általában érvényes (42.7) térfogati hőtágulási törvényt. 
VT térfogata és egységnyi tömegre vonatkoztatott VT /m fajlagos térfogata nem lineárisan 
változik a T  hőmérséklettel (42.3. ábra). Fajlagos térfogata +4 °C-on a legkisebb, (tömeg-) 
sűrűsége pedig a legnagyobb (42.4. ábra). Ennek igen nagy jelentősége van a természetben. 
Az őszi lehűlés során, +4 °C-ig a tavak felszínének (tömeg-) sűrűsége növekszik és a vízré
teg lesüllyed. Ez mindaddig tart, amíg a teljes vízmennyiség el nem éri a + 4 °C-os hőmérsék
letet, ill. a maximális (tömeg-) sűrűséget. A  további lehűlés során, 0 °C-ig csak a felszíni víz
réteg (tömeg-) sűrűsége csökken, nem süllyed le, majd megfagy. A keletkező jég -  rossz 
hővezető lévén -  megakadályozza a nagyobb tavak és folyók teljes befagyását, s így a vízi élő
lények nem pusztulnak el.

A  fagyáskor táguló (növekvő térfogatú) víz szétrepeszti a vele töltött edényt, a vízvezeté
ket és a sejtmembránt. -  A víznek fagyáskor bekövetkező térfogat-növekedése igen nagyje
lentőségű a földfelszín alakulásában: a kőzetek repedéseiben és pórusaiban tárolt víz meg
fagyva szétfeszíti a sziklákat. -  A talajban a váltakozó olvadás-fagyás egyrészt a lejtés 
irányában talajfolyást okoz, másrészt széttépi a növények gyengébb gyökérzetét. -  A  tavasszal 
melegedő jég térfogat-növekedése folytán romboló hatású, és a tavak jege a partra tolul.

A  vízhez hasonlóan viselkedik a lehűlő öntöttvas is, és ezért jól kitölti az öntőformát.

43. § Gázok hőtágulása

A  gáztörvények tárgyalása előtt áttekintjük azokat a fizikai-kémiai alapismereteket, 
amelyekkel a termodinamikában és a molekuláris fizikában gyakran találkozunk.

-  Az anyagmennyiség (jele: rí) a Nemzetközi Mértékegységrendszer (Sí) alapmennyisé
ge; -  Sí-egysége a mól (hosszú ó-val ejtendő), jele: mól (rövid o-val). Meghatározása: 1 mól 
annak az anyagnak az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet (atomot, molekulát, 
iont, elektront stb. vagy ilyeneknek speciálisan meghatározott csoportját, pl. NaCl-ot, C -C
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kémiai kötést) tartalmaz, mint ahány atom van a 0,012 kg (=  12 g) tömegű 12-es tömegszá
mú szénizotópban. Ajánlott prefixált Sí-egységei: kmol, mmol, jimol (1 kmol =  103 mól, 
1 mmol = 10-3 mól, 1 jimol =  10-6 mól).

-  Az Avogadro-állandó (jele: N A) az anyagot felépítő részecskék N  számának és az n 
anyagmennyiségnek a hányadosa:

N (43.1)

Az Avogadro-állandó megmutatja az egységnyi anyagmennyiségű anyagban található 
részecskék számát; -  Sí-egysége az egy per mól, jele: 1/mol; -  értéke bármely anyagra:

N a =6,022045 10 1/mol = 6,02 1023 1/mol (43.2)

-  Az Avogadro-állandó számértékét, vagyis a 6,02 • 1023 számot Avogadro-számnak neve
zik. [Amadeo AVOGADRO (1776-1856) olasz fizikus.]

-M oláris tömegen (jele: M ) értjük az anyag m  tömegének ésn  anyagmennyiségének a há
nyadosát:

(43.3)

A  moláris tömeg megmutatja az egységnyi anyagmennyiségű anyag tömegét; -  Sl-egysé- 
ge a kilogramm per mól, jele: kg/mol. Meghatározása: 1 kg/mol a moláris tömege az 1 mól 
anyagmennyiségű és 1 kg tömegű anyagnak. Ajánlott Sí-egysége: g/mol. -  Pl. a kétatomos 
molekulákból álló oxigén moláris tömege M  =  32 • 10~3 kg/mol =  32 g/mol, és azt mutatja 
meg, hogy 1 mól molekuláris (kétatomos) oxigén tömege 32 • 10“3 kg =  32 g.

-  Moláris térfogat (jele: Vm) az adott anyag V  térfogatának és n anyagmennyiségének a 
hányadosa:

(43.4)

A  moláris térfogat megmutatja az egységnyi anyagmennyiségű anyag térfogatát; -  SI- 
egysége a köbméter per mól, jele: m3/mol. Meghatározása: 1 m3/mol a moláris térfogata az 
1 mól anyagmennyiségű és 1 m3 térfogatú anyagnak. Ajánlott prefixált Sí-egysége: m3/kmol. 
Megengedett prefixált Sí-egységei: dm3/mol, cm3/mol.

-  A  fizikában igen gyakran használjuk a normálállapot fogalmát. Egy fizikai rendszert ál
talában akkor tekintünk normálállapotúnak, ha hőmérséklete T0 =  273,15 K (=  0 °C) és 
nyomásap 0 =  101 325 Pa (=  101,325 kPa), vagyis megegyezik a normális légköri nyomással 
(az ún. fizikai atmoszférával). Ekkor a gázok térfogatát V0 normáltérfogatnak, a V0 normál
térfogatnak és az n anyagmennyiségnek a Vm 0 hányadosát pedig normál moláris térfogatnak 
nevezzük. Értéke ideális gázokra:

Vm „ = - ? -  = (22,413 83 ± 0,00070) -10'3 m3/m ol = 
n

• 22,41 10"3 m3/m ol (43.5)
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Ez azt jelenti, hogy azn =  1 mól anyagmennyiségű ideális gázok térfogata normálállapotban 
mindig V0 =  22,41 • 10 3 m3 =  22,41 dm3.

-Részecskeszám-sűrűségen (jele: nt) értjük az anyagot alkotó részecskék TV számának és a 
rendelkezésükre álló V  térfogatnak a hányadosát:

A részecskeszám-sűrűség (pontatlanabb kifejezéssel: részecskesűrűség) rendszerint a 
részecske jellegére utaló alakban használatos, pl. molekulaszám-sűrűség, elektronszám-sű- 
rűség (pontatlanabbul: molekulasűrűség, elektronsűrűség); — megmutatja az egységnyi tér
fogatban található részecskék (atomok, molekulák, ionok, elektronok stb.) számát; -  SI- 
egysége az egy per köbméter, jele: l/m 3. Megengedett prefixált Sí-egységei: l/dm 3, l/cm3.

-Egyetlen részecske tömege (jele: p )  az anyag m  tömegének és az anyagot felépítő részecs
kék N  számának a hányadosa:

-  A felsorolt fizikai mennyiségek között fontos összefüggések még az alábbiak:

m = nM  = /uN = finNA = nntV = p V (43.8-12)

ahol p  az adott anyag (tömeg ) sűrűsége.

1. Az ideális gáz állapothatározói és állapotegyenletei

a) A z  állandó anyagmennyiségű (ill. tömegű) ideális gáz állapotát a p  nyomás, a V térfo
gat, a T  hőmérséklet és az n anyagmennyiség jellemzi. Ezeket termodinamikai paraméterek
nek (állapothatározóknak, állapotjelzőknek) nevezzük.

b) A  tapasztalat szerint az n anyagmennyiségű, ideálisnak tekinthető gáz állapothatáro
zói között

P V  = nRT  (43.13)

összefüggés áll fenn, amely az ideális gázok termikus állapotegyenlete. Azt fejezi ki, hogy bár
mely ideális gáz összetartozóp  nyomásának és V térfogatának a szorzata egyenesen arányos 
a gáz n anyagmennyiségével és kelvin egységben megadott T  hőmérsékletével, R pedig a 
moláris gázállandó (régebbi neve: egyetemes gázállandó). Ez utóbbi kiszámítható azon ta
pasztalat alapján, hogy az n =  1 mól anyagmennyiségű, p  =  p 0 =  101 325 Pa nyomású és 
T  =  Tq =  273,15 K hőmérsékletű, vagyis normálállapotú ideális gáz térfogata 
V  =  V0 =  22,41 • 10 3 m3. Ekkor a (43.13) termikus állapotegyenlet alapján
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« = * £ ■ =  101325P a -22,41 -10~3m 3 _ ^  J /(m d  R )
nTn 1 m ól-273,15 K

(43.14)

és azt mutatja meg, hogy 1 mól ideális gáz 1 K hőmérséklet-változásához 8,31 J energia szük
séges.

Gyakran használjuk az R  moláris gázállandó és az N A Avogadro-állandó hányadosát, a

k =  —  = -8,31J/ ( ”1° 1 K ) = 1,38 IO’23J /K  
N a 6,02 1023 1 /m o l______________

(43.15)

Boltzmann-állandót is. [Ludwig BOLTZMANN [bolcman] (1844-1906) osztrák fizikus.]

c) A (43.8-12)-ben megadott összefüggésekkel és a Boltzmann-állandóval az ideális gá
zok termikus állapotegyenlete többféle alakban is írható:

mP V = nR T = —  R T  
M

P V = nR T = —  R T  = N kT  
N .

(43.16,17)

P = J 1 L r t  = £ - R T  
VM M

Np =  —  k T  = n k T  
V

(43.18,19)

Példaként megemlítjük, hogy -  a (43.18) alapján -  a gázoknak a hőmérséklettel fordítva 
arányos (tömeg-) sűrűségével magyarázható a hőlégballon mozgása. Melegítéskor a ballon
ban levő levegő (tömeg-) sűrűsége csökken, a környezet (tömeg-) sűrűsége viszont változat
lan marad. A hőlégballont a környezet és a ballon (tömeg-) sűrűségének különbségével ará
nyos felhajtóerő emeli a magasba (34. §).

Úgyszintén a (43.18) állapotegyenletből adódik, hogy az ideális gázok M  =  pRT/p molá
ris tömegének meghatározása visszavezethető p  (tömeg-) sűrűség-, 7’hőmérséklet- ésp  nyo
másmérésre.

d) Ha egy adott ideális gáz két különböző egyensúlyi állapotban fordul elő, akkor a
(43.13) termikus állapotegyenlet szerint

p t Vt =  az, RTt , ill. p 2V2 = n2 RT2. 43.20,21)

Ezek hányadosa:

P i K  _ nJ i  
p 2 V2 n2T2

(43.22)

Ennek az állapotegyenletnek a többivel szemben az az előnye, hogy nem kell ismerni sem az 
R  moláris gázállandót, sem a k  Boltzmann-állandót.
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2. Az ideális gázok speciális állapotegyenletei

Ha egy adott ideális gáz két különböző, de változatlan anyagmennyiségű (az, = n2) álla
potban fordul elő, akkor a (43.22) alapján

ill. P lK  _ P 2 V2 (43.23,24)

Ezen belül háromféle állapotváltozás különböztethető meg.

a) Izotermikus állapotváltozás

Állandó hőmérsékleten (7’, =  7’2) az állapotváltozást izotermikusnak mondjuk. Termikus 
egyensúlyban a (43.24)-ből adódó

P lK  = P 2V2 , ha T  és n állandó (43.25)

állapotegyenletet, röviden a p V  =  állandó összefüggéstBayle-Mariotte-törvénynek nevezzük. 
Szemléltetésére a p - V  állapotsíkon hiperbolák, ún. izotermák szolgálnak (43.1. ábra). 
[Róbert BOYLE [bojl] (1627-1691) angol vegyész. Edme MARIOTTE [mariot] (1620 k.- 
1684) francia fizikus.]

b) Izobár állapotváltozás

Izobár az állapotváltozás, ha a gáz nyomása nem változik (p l =  p 2). Termikus egyensúly
ban a (43.24)-ből nyerhető

V V  1 _  y 2 , ha p  és n állandó (43.26)

állapotegyenletet, röviden a V/T =  állandó összefüggést Gay-Lussac I. törvényének nevezzük. 
A  V -T  állapotsíkon egyenesekkel, ún. izobárákkal szemléltethető, amelyek 0 K hőmérsék
letre extrapolálhatók (43.2. ábra). A  valóságban azonban a gázokkal a 0 K hőmérséklet nem 
érhető el, már előbb cseppfolyósodnak. [Joseph-Louis GAY-LUSSAC [gélüszák] (1778- 
1850) francia fizikokémikus.]

c) Izochor állapotváltozás

A z  állandó térfogaton (Vt =  V2) végbemenő, ún. izochor állapotváltozás termikus egyen
súlyban érvényes állapotegyenlete szintén következik a (43.24)-ből és Gay-Lussac II. törvé
nyének nevezzük:

, ha V és n állandó. (43.27)
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P

P2

Pl

P2<Pl P
V2<V,

V T, K T,K

43.1. ábra 43.2. ábra 43.3. ábra

Röviden: p /T  =  állandó, és a p - T állapotsíkon 0 K hőmérsékletre extrapolálható egyenesek
kel, az izochorákka\ szemléltethető (43.3. ábra).

Izochor állapotváltozáson alapszik a 41. § 2.-ben ismertetett gázhőmérő is.

3. Az Avogadro-törvény

Ha az TV, részecskeszámú ideális gáz állapothatározói az N 2 részecskeszámú
g ézép 2,V2,T2, ..., a z N r: részecskeszámúé pedig/jn,P7n,7'n, akkor (43.17) alakú állapotegyenle
teik:

Vegyük észre, hogy /;, =  p 2 =  ... =  p„, Vx =  V2 — ... =  Vn és T, =  Tz =  ... =  T„ esetén 
N t =  N 2 =  ... =  N ir Szavakban: az azonos nyomású, térfogatú és hőmérsékletű ideális gázok
ban mindig ugyanannyi gázrészecske található (Avogadro-törvény, 1811).

Az Avogadro-törvénnyel értelmezhető a vegyülő gázok térfogati törvénye (GAY-LUSSAC, 
1808): a kémiailag reagáló gázok részecskéinek számával egyenesen arányos gáztérfogatok -  ál
landó nyomáson és hőmérsékleten -  úgy aránylanak egymáshoz, mint a kis egész számok. Pl. 
az N2 + 3 H2 =  2 NH3 reakció esetén a térfogatok aránya 1:3:2, megegyezésben a részecske
számok arányával.

4. A Dalton-torvény és az ideális gázelegyek termikus állapotegyenlete

a) Az ideális gázokból álló gázelegyek részecskéi sem fejtenek ki egymásra erőt és saját 
térfogatuk is elhanyagolható. A gázelegy egyes komponensei (összetevői) úgy viselkednek, 
mintha a többi összetevő jelen sem volna. Az egyes összetevők nyomása, az ún. parciális 
(részleges) nyomás ugyanakkora, mint amekkora lenne a gáznyomásuk, ha egyedül töltenék 
be a rendelkezésükre álló teret.

John DALTON (1766-1844) angol fizikokémikus állapította meg, hogy az ideális gáz
elegy p  nyomása az egyes gázkomponensekp u p 2, . . . ,p„ parciális nyomásainak összegével 
egyenlő:
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P = P l + P  2 + — + P (43.31)

Ezt nevezik Dalton-törvénynek (1803).

b) Ha V  térfogatú és T  hőmérsékletű gázelegyben n u n2, ..., n„ anyagmennyiségű és 
Pi ,P2, - - ; P n parciális nyomású ideális gázkomponensek vannak, akkor a Dalton-törvény és a
(43.13) állapotegyenlet alapján az ideális gázelegy nyomása:

Ez az ideális gázelegyek termikus állapotegyenlete, s kiolvasható belőle, hogy az ideális gázele- 
gyek nyomása független az anyagi minőségtől.

c) A Dalton-törvény alapján értelmezhető a nagy magasságban jelentkező oxigénhi
ánnyal kapcsolatos magassági betegség és a keszonmunkásoknál fellépő keszonbetegség.

Nagy magasságban a légnyomás és vele együtt az oxigén parciális nyomása kisebb, mint a 
Föld felszínén. A  lecsökkent parciális nyomású oxigénből a szükségesnél kevesebb oldódik 
a vérben. Ennek következtében oxigénhiány, ún. magassági betegség lép fel.

A  légköri nyomásnál nagyobb nyomású környezetben (búvárharangban, keszonban) 
dolgozók (búvárok, keszonmunkások) vérében a levegő alkotórészeinek (nitrogén, oxigén) 
parciális nyomása a légkörbeli értékeknél nagyobb. A keszon gyors felemelésekor, a hirte
len nyomáscsökkenés folytán a vérben és a testszövetekben a felesleges gázok (főként a nit
rogén) buborékokat képeznek. Ennek hatására a szövetek roncsolódnak, esetleg légembó
lia (légbuborék okozta hirtelen verőér-elzáródás) is kialakulhat. Ez az ún. keszonbetegség a 
keszon lassú felemelésével elkerülhető.

5. Az ideális gázelegyek átlagos moláris tömege

P iz m 1, m 2, . .. ,m n tömegű, n u n2, anyagmennyiségű . . . ,M n moláris töme
gű ideális gázelegyek átlagos moláris tömege — a moláris tömeg (43.3) definíciója alapján -

n. R T  n7 R T  
P = P l  +P2 + - + P „ = - p — + —p — +...+

V

(43.32)

_ m l + m 2 + . . . + m n _
1V1 elegy -

m , + m 2 + . . . + m n (43.33)

, m 2 M,M,

Pl. az m  össztömegű, m , = 0,2 m  tömegű, M, =  32 • 10 3 kg/mol moláris tömegű oxigént és 
m 2 = 0,8m tömegű, M 2 =  28 • 10~3 kg/mol moláris tömegű nitrogént tartalmazó levegő átla
gos moláris tömege M,cv = 29 • 10-3 kg/mol.
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6. A reális gázok állapotegyenlete

A  reális (valódi) gázok nem követik pontosan az ideális gázok állapotegyenletét. Az ettől 
való eltérés különösen akkor jelentős, ha nagy a nyomás és alacsony a hőmérséklet, de külö
nösképpen, ha a gáz közel van a cseppfolyósodáshoz. Széles hőmérséklet- és nyomásinter
vallumban a rájuk vonatkozó számos állapotegyenlet közül legismertebb a Johannes VAN 
DÉR WAALS [van de válsz] (1837-1923; Nobel-díj 1910-ben) holland fizikus által felismert 
és róla elnevezett van dér Waals-féle állapotegyenlet (1873), amely a é s b  együtthatók beveze
tésével veszi figyelembe a gázrészecskék kölcsönhatásából származó kohéziós nyomást, va
lamint a gázrészecskék saját térfogatát:

v /
(43.34)
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44. § Az anyagok atomos szerkezete

LEUKIPPOSZ (i. e. 5. sz.) és DEMOKRITOSZ (i. e. 460-370) ókori görög filozófusok sze
rint az anyagok nagyon kis méretű, tovább már nem osztható építőelemekből, ún. atomok
ból állnak. Először azonban csak a francia Joseph-Louis PROUST [pruszt] (1754-1826) és az 
angol DALTON vizsgálatai utaltak arra, hogy az anyagok valóban atomos szerkezetűek. A  ké
miai vegyületek összetételére vonatkozó vizsgálataik eredményét két törvényben foglalták 
össze (1799,1803).

Az állandó tömegviszonyok törvénye szerint a vegyületekben az alkotórészek (elemek) tö
megaránya szigorúan állandó és jellemző az adott vegyületre. Pl. 54 g alumíniumból és 48 g 
oxigénből 102 g alumínium-oxid keletkezik, s ezek tömegaránya 54:48:102 (ill. 9:8:17).

A  többszörös tömegviszonyok törvénye kimondja, hogy ha két elem egymással többféle ve- 
gyületet is alkothat, akkor tömegarányuk szintén egész számokkal fejezhető ki. Pl. 2 g hidro
génből és 16 g oxigénből 18 g víz, 2 g hidrogénből és 32 g oxigénből 34 g hidrogén-peroxid 
keletkezik. Tömegarányuk víz esetén 2:16:18 (ill. 1:8:9), hidrogén-peroxidban 2:32:34 (ill. 
1:16:17).

Ezek a Proust-Dalton-féle törvények egyszerűen magyarázhatók azzal a feltevéssel, 
hogy a kémiai elemek mindegyike az elem tulajdonságaival rendelkező, oszthatatlan és válto
zatlan részecskékből, atomokból áll (DALTON, 1808). Egy adott elem atomjai azonos töme- 
gűek, a különböző elemek atomjai viszont különböző tömegűek. A  vegyületek legkisebb egy
ségei az egész számú atomból felépülő molekulák.

A  fizikai mezőkhöz (pl. elektromos mezőhöz) nem tartozó kondenzált anyagok (szilárd 
és cseppfolyós anyagok), valamint a gázok atomokból, molekulákból, elektromos töltésű 
ionokból, vagy ezek meghatározott csoportjaiból, ún. korpuszkulákból állnak. Létezésüket a 
Brown-mozgás (1827) és a diffúzió igazolta.

Róbert BROWN [braun] (1773-1858) angol botanikus fénymikroszkóppal megfigyelte, 
hogy a virágtalan növények szaporító sejtjei, az ún. növényi spórák szabálytalan, zegzugos 
mozgást végeznek (44.1. ábra). Ugyanilyen rendezetlen mozgást végeznek a vízben nem ol
dódó porszemek és a cigarettafüst koromszemcséi is. Ezt a rendezetlen mozgást Brown- 
mozgásnak nevezzük (1827).
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A folyadékok és a gázok kényszer nélküli, szabad kevere
dése a diffúzió. A  jelenség arra vezethető vissza, hogy a dif- 
fundáló anyag részecskéi egymás közé hatolnak (45. § 1.).

A Brown-mozgás és a diffúzió azt bizonyítja, hogy a mak
roszkopikus anyagot folyton mozgó részecskék (korpuszku- 
lák) halmazának kell tekintenünk. A  tapasztalat szerint a ré
szecskék magasabb hőmérsékleten gyorsabban, alacsonyabb 
hőmérsékleten lassabban mozognak, mozgásuk tehát függ a 
hőmérséklettől. A  részecskéknek ezt a hőmérséklettől függő 
mozgását hőmozgásnak nevezzük. 44.1. ábra

A makroszkopikus anyagot felépítő nagyszamú részecske 
mozgásának leírására a Galilei-Newton-féle klasszikus mechanika törvényei nem használ
hatók. A  sok részecske együttes (kollektív) hatása által meghatározott makroszkopikus je
lenségeknek és anyagi tulajdonságoknak az értelmezésére alakult ki a fizika egyik ága, a mo
lekuláris fizika. A  molekuláris fizika többek között magában foglalja a gázok tulajdonságait 
értelmező és leíró kinetikus gázelméletet (47. §) és a termodinamikai jelenségek statisztikus 
elméletét, a statisztikus termodinamikát (59. §).

45. § Kémiai (korpuszkuláris) anyagtranszport

Transzportfolyamatról akkor beszélünk, ha a nagyszámú részecskéből álló makroszkopi
kus anyag egyik helyéről egy másik helyre energia vagy anyagi részecskék (korpuszkulák) 
mennek át. Ha a transzportfolyamat irányára merőleges A  felületen A/ idő alatt AFextenzív 
fizikai mennyiség (tömeg, anyagmennyiség, energia, elektromos töltés) halad át, akkor a fo
lyamatot jellemző I  áramerősségen az I — AY/At hányadost (számértékileg az egységnyi idő 
alatt áthaladó extenzív mennyiséget), J áramsűrűségen pedig a J  =  I/A = AY/(AAt) hányadost 
(számértékileg az egységnyi felületen és egységnyi idő alatt áthaladó extenzív fizikai 
mennyiséget) értjük.

Lars ONSAGER [onzáger] (1903-1976; Nobel-díj 1968-ban) norvég származású amerikai 
vegyész ismerte fel, hogy a transzportfolyamatot jellemző áramerősség, íll. áramsűrűség 
egyenesen arányos a rendszer két helyéhez tartozó intenzív állapotjelzők (hőmérséklet, 
nyomás, anyagmennyiség-koncentráció,8 kémiai potenciál9) különbségével.

8 Anyagmennyiség-koncentráción (röviden: koncentráción; jele: c; régebbi neve: molaritás) értjük a 
több kémiai anyagfajtából álló egynemű anyagban (elegyben) levő adott anyag n anyagmennyiségé
nek és az elegy V térfogatanak a hányadosát: c = n/V Sí-egysége a mól per köbméter jele: mol/m3.

9 Ha egy részecskékből álló rendszer határfelületén n anyagmennyiség áramlik át, akkor az illető 
anyaga kémiai potenciálján értjük az anyagtranszporthoz tartozó W kémiai (anyagátmeneti) mun
kának és az áthaladt n anyagmennyiségnek a hányadosát: fu = W/n. Az így definiált kémiai potenci
ál azt mutatja meg, hogy az egységnyi anyagmennyiségű anyagnak a határfelületen történő áthala
dásakor mekkora a végzett kémiai munka. Sí-egysége a joule per mól, jele: J/mol.
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A  természetben többféle anyagtranszport játszódik le. Közülük igen fontos a kémiai 
(korpuszkuláris) anyagtranszport (diffúzió, ozmózis) és a termikusenergia-transzport (hő
vezetés, hőáramlás, hősugárzás; 51. §).

1. A diffúzió

Valamely anyag részecskéinek spontán (kényszer nélküli) keveredése, a diffúzió többfé
leképpen is létrejöhet.

a) Diffúzió koncentrációkülönbség esetén

Ha egy folyadék vagy gáz különböző helyein a ¡jl kémiai potenciálok (vagy a velük egye
nesen arányos c anyagmennyiség-koncentrációk) nem egyeznek meg, akkor a nagyobb ké
miai potenciálú (ill. nagyobb anyagmennyiség-koncentrációjú) hely felől a kisebb kémiai 
potenciálú (ill. kisebb anyagmennyiség-koncentrációjú) hely felé kémiai anyagáramlás, dif
fúzió  jön létre.

A  diffúzió törvényének megállapítása céljából tekintsünk olyan áramlási csövet, amelynek 
A  keresztmetszetű helyén a kémiai potenciál fu, az anyagmennyiség-koncentráció c, tőle Ax

távolságra pedig fu -  A/j, ill. c -  Ac. Ekkor a cső A  ke
resztmetszetén At idő alatt An anyagmennyiség áramlik 
át, amelynek J =  An/(AAt) áramsűrűsége ONSAGER 
szerint egyenesen arányos a -A /j /A x kémiai potenciál
gradienssel (számértékileg az egységnyi távolságban 
levő kémiai pontenciálkülönbséggel), ill. a -Ac/Ax kon
centrációgradienssel. Ha az arányossági együtthatókat 
B-vel és C-vel jelöljük, akkor a diffúziót jellemző áram
sűrűség:

Ax c-Ac
H-AH

45.1. ábra

— -  = - B —  = - B C —  = - D —  
A A t Ax Ax Ax

(45.1-3)

ahol D  = B C  a hőmérséklettől és a diffundáló anyag moláris tömegétől függő diffúziós 
együttható (régebbi neve: diffúziós állandó), a negatív előjel pedig arra utal, hogy a diffúziós 
folyamat a csökkenő kémiai potenciál, ill. a csökkenő anyagmennyiség-koncentráció irányá
ban megy végbe.

A  diffúziónak ezt az alaptörvényét Adolf FlCK [fik] (1829-1901) ném et fizikus ismerte 
fel (1855). Tiszteletére Fick-törvénynek nevezik.

A  Fick-törvénnyel leírható diffúziós folyamat addig tart, amíg a rendszer két helye kö
zött Afi kémiai potenciálkülönbség, ill. Ac koncentrációkülönbség áll fenn.

b) Diffúzió hőmérséklet-különbség esetén; a termodiffúzió

Termodiffúzió akkor jön létre, ha a rendszer két helye között AT hőmérséklet-különbség, 
ill. AT/Ax hőmérséklet-gradiens mérhető. Ekkor a kisebb tömegű (ill. nagyobb tömegű) ré
szecskék többsége a magasabb hőmérsékletű (ill. alacsonyabb hőmérsékletű) hely felé dif-
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fundál. Ezen alapszik az izotópok (pl. uránizotópok) szétválasztására szolgáló termodif- 
fúziós eljárás.

A termodiffúzió jelentős szerepet játszik az élő szervezetekben. Sugárzás (lézersugárzás, 
mikrohullámú sugárzás) és meleg vizű gyógyfürdők hatására fokozódik a helyi felmelege
déssel arányos diffúziós áramsűrűség, valamint az anyagcsere (pl. lábszárfekélyek gyógyítá
sa). Ezzel szemben lokális (helyi) lehűlés esetén csökken a diffúziós áramsűrűség és az 
anyagcsere, aminek következtében pl. a végtagok lefagynak.

c) Öndiffúzió

A rendszert alkotó részecskék hőmozgása akkor sem szűnik meg, ha a rendszerben nincs 
hőmérséklet- vagy koncentrációkülönbség. Ilyenkor a részecskék átlag azonos sebességgel 
cserélnek helyet. Ez a jelenség az öndiffüzió.

d) Diffúzió szilárdtestekben

Megemlítjük, hogy diffúzió nemcsak folyadékokban és gázokban jön létre, hanem kris
tályos szerkezetű anyagokban, ún. szilárdtestekben is: termikus gerjesztés hatására a kris
tályrácsból kilépő tömegpontok diffúzióval jutnak el távoli tartományokba.

2. Az ozmózis

Ozmózisnak nevezzük azt a kémiai anyagtranszportot, amikor a különböző kémiai po
tenciálú (¡11. anyagmennyiség-koncentrációjú) oldat és oldószer (vagy hígabb oldat) között 
levő féligáteresztő (szemipermeábilis) membrán (növényi sejtfal, állati és emberi sejthártya, 
művesemembrán) a kisebb méretű oldószer-molekulákat átengedi, de az oldott anyag na
gyobb méretű molekuláinak áthaladását megakadályozza. A folyamat során a nagyobb 
anyagmennyiség-koncentrációjú oldat térfogatát a behatoló oldószer (általában víz) növeli. 
Az oldatban levő oldott anyag molekulái -  hőmozgásuknál fogva -  nyomást fejtenek ki a fé
ligáteresztő membránra. Ezt a nyomást ozmózisnyomásnak nevezzük, és megegyezik a fo
lyadék membránon történő átáramlásának megakadályozásához szükséges külső nyomás
sal. Értéke híg vizes oldatokban közelítőleg ugyanakkora, mint amekkora a gáznyomás lenne, 
ha az oldott anyag gázállapotban töltené be az oldatban rendelkezésére álló térfogatot.

Jakobus VAN’T HOFF (1852-1911; Nobel-díj 1901-ben) holland vegyész állapította meg, 
hogy híg vizes oldatokban az oldott anyag molekulái -  az ideális gáz molekuláihoz hasonló
an -  egyenletesen töltik ki az oldat térfogatát (1886). Megállapította továbbá, hogy ha a V  
térfogatú híg oldatban n anyagmennyiségű az oldott anyag, akkor 7’hőmérsékleten az oldat 
17(görög nagybetű, olvasd pí) ozmózisnyomására az ideális gázok p V  = nR T  állapotegyen
letével azonos alakú törvény érvényes:

I W  = nR T  , (45.4)

ahol n/V  = c az oldat anyagmennyiség-koncentrációja. Pl. a c  =  30 mol/m3 anyagmennyiség
koncentrációjú répacukor- (C l2H220 11-) oldat ozmózisnyomása T — 298 K (=  25 °C) hőmér
sékleten: ü  =  74,3 kPa.
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Az ozmózisnak kitüntetett szerepe van az élő rendszerekben. -  így pl. esős időjáráskor 
egyes gyümölcsszemekbe (cseresznye, meggy, szőlő) féligáteresztő héjukon keresztül víz
molekulák diffundálnak, és a térfogat-növekedés miatt a gyümölcsszemek megrepednek. 
Tömény oldatba (pl. tömény cukoroldatba) tett gyümölcsszemek viszont összetöpörödnek.
-  Ugyancsak az ozmózissal kapcsolatos, hogy vízben a bab- és borsószemek megduzzadnak. -  
A növényi sejtnedvek 0,4-2 MPa ozmózisnyomása okozza a növényi szövetek rugalmassá
gát, s teszi lehetővé a víz és a talajban oldott anyagok felszívódását, valamint eljutását a fák 
koronáiba is. -  Az ember és a magasabb rendű állatok sejtjeiben az ozmózisnyomás 0,8 MPa 
körül van, s ezt az értéket a szervezet tartja. Ha bármilyen okból változik az ozmózisnyomás, 
akkor a szervezet a változást kiküszöböli. Pl. sós ételek fogyasztásakor a megnövekedett oz
mózisnyomást a szervezet vízfelvétellel csökkenti. Hashajtó sók hatására a belekben megnő 
az ozmózisnyomás, ennek csökkentésére a bél falán át a környező szövetekből víz ju t be, s a 
béltartalmat felhígítja. -  H a bármely sejt saját ozmózisnyomásánál kisebb ozmózisnyomású 
oldószerbe (vagy hígabb oldatba) kerül, az oldószer-molekulák behatolnak a sejtbe és a sejt
membrán felszakad (pl. a vörös vérsejtek vízfelvétellel megduzzadnak és a sejthártya felpat
tan). Ezt megakadályozandó, az intravénás injekciók és az infúziós oldatok ozmózisnyomá
sának meg kell egyeznie a sejtek ozmózisnyomásával.10 -  Ozmózison alapszik az akut 
(heveny) veseelégtelenség kezelésére szolgáló művesekezelés (hemodialízis): a féligáteresz
tő hártyán átáramló vérből a salakanyagok eltávolíthatók.

A  növényélettanban elterjedt a vízszállítással kapcsolatos vízpotenciál fogalma. Vízpo
tenciálon értjük a nagy mennyiségű vizet tartalmazó rendszer membránjának két oldalán, 
A* távolságban jelentkező^, és fu2 kémiai potenciálok különbségét. Ez a Ap =  ¿i, -¿ i2 vízpo
tenciál a (45.1) törvénnyel leírható folyadék- (víz-) áramlást hoz létre. Ennek átrendezésé
vel a vízáramlás An/At erőssége:

= (45.5)
At l  Ax

B A

1 Ax
ahol — ■—  = R  a vízforgalmi ellenállás. (Az elektromosságtanból ismert /  =  U/R Ohm-tör

vénnyel összevetve: An/At az áramerősségnek, Ajj pedig az U feszültségnek felel meg.)

10 Azinfúziós oldatok alapja 0,9 vegyesszázalékos konyhasóoldat, amely 100 cm3-enként 0,9 g nátrium- 
kloridot tartalmaz.
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46. § Ülepedési (szedimentációs) jelenségek

A tapasztalat szerint a levegő nitrogén- és oxigénmolekulái, továbbá a kolloid részecskék 
a nehézségi erő hatására ülepednek.

1. A levegőrészecskék ülepedése

A mérések és az elméleti számítások11 szerint az 
M  = 29 ■ 10~3 kg/mol átlagos moláris tömegű levegő nyomása 
-  a levegőrészecskék ülepedése folytán -  h magasságban és 
T  hőmérsékleten:

P = P  oe
- Mgh/ ( RT) (46.1)

ahol g  a nehézségi gyorsulás, e =  2,718... és p 0 = 100 kPa a 
Föld felszínén mérhető légnyomás.

Ez az ún. barometrikus magasságképlet. Azt fejezi ki, hogy 
az ideális gázként viselkedő levegő nyomása a magassággal 
exponenciálisan csökken, és 5,5 km magasságban a légnyo
más már csak p j 2 (46.1. ábra).

Mivel az ideális gáz (43.17-19) alatti termikus állapot
egyenletei szerint p  ~  p  ~  nt ~  N, ezért h magasságban a le
vegő (tömeg-) sűrűsége:

P = Poe
- MghHRT)

részecskeszám-sűrűsége:

-Mgh/ (RT)

és adott AVtérfogatban levő részecskék N  száma:

N  = n[0e - mliRT)AV  .

46.1. ábra

(46.2)

(46.3)

(46.4)

46-1. példa: Számítsuk ki a Csomolungma (M ount Everest) h =  8850 méteres csúcsán a 
légnyomást, s ezen belül az oxigén parciális nyomását, ha a hegy csúcsán a nehézségi gyorsu
lás g  =  9,76 m/s2 és a hőmérséklet T  =  253 K (=  -20 °C)! A levegő átlagos moláris tömege 
M, = 29 • 10“3 kg/mol, a Föld felszínéhez közel a levegő össztömegének 20%-át alkotó oxi
gén moláris tömege M 2 =  32 ■ 10~3 kg/mol és a Föld felszínén a légnyomás p 0 = 100 kPa.

11 L. pl. Litz J.: Hőtan (Általános fizika 1.2.) 12. § l. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.
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A  (46.1) alapján

p(lev) = p 0e~M,gh/<-RT) =30,4 kPa,

p ( 0 2) = 0J2 p ue - M>gh/(RT) =5,9 kPa.

Az ilyen nagy magasságban tehát a levegő és az oxigén olyan „ritka”, hogy a hegymászók
nak oxigénmaszkra van szükségük.

2. Kolloid részecskék ülepedése; az Avogadro-állandó meghatározása

46.2. ábra

Jean PERRIN [perren] (1870-1942; Nobel-díj 1926- 
ban) francia fizikus kisméretű üvegedényben (küvet- 
tában) kolloid részecskék12 (pl. alkoholban oldott gyan
taszemcsék) ülepedését vizsgálta fénymikroszkóppal 
(46.2. ábra). Megállapította, hogy az egyenként /j tö
megű kolloid részecskék ülepedésére is érvényes a 
(46.1) barometrikus magasságképlet (1909). Megszá
molta, hogy az üvegedény aljától számított /i, és h2 
magasságban levő, AV  térfogatú kolloidoldat-réteg- 
ben a részecskék száma:

N i = n rUc - Mgh',iRT)AV  = n l0c - Nfílgh'/iRT)AV,

illetve

(46.5)

N ,  = n „ e - W | / m  AV. (46.6)

Ezek hányadosának e =  2,718... alapú logaritmusa:13

t a N L =
N 2 a R T

(46.7)

N u N 2, h x, h2, ¡ ¿ é s T  ismeretében az N A Avogadro-állandó kiszámítható (43. §).

12 Kolloidoknak nevezzük azokat a másodrendű kémiai kötések (van dér Waals-kötés, hidrogénhíd- 
kötés) által atomokból és molekulákból összekapcsolt halmazokat, amelyeknek mérete 1-500 nm 
tartományba esik.

13 lnx [logaritmusz naturálisz iksz] az e = 2,718... alapú logaritmusfüggvény. In* = 2,303 lg*.
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47. § Kinetikus gázelmélet

1. A kinetikus gázelmélet alapfeltevései

A  19. század második felében kialakult kinetikus gázelmélet szerint a gázt alkotó ré
szecskék [atomok (pl. He, Ne, Kr) és/vagy molekulák (pl. H2, N2, 0 2, NH3, CH4)] a) a rendel
kezésükre álló térfogathoz viszonyítva elhanyagolható térfogatúak; b) rendezetlen hő
mozgást végeznek; c) mozgásienergia-veszteség nélkül (rugalmasan) ütköznek egymással és 
az edény falával; d) ütközésmentesen a gázrészecskék kb. 1 ns (=  10-9 s) idő alatt mintegy 
100 nm (=  10"7 m) utat tesznek meg, amelyet átlagos szabad úthossznak nevezünk; e) egyen
súlyban egyenletesen töltik ki a rendelkezésükre álló teret.

2. A Maxwell-féle sebességeloszlás

A 19. század kiemelkedő elméleti fizikusa, a skót James Clerk MAXWELL [mekszvel] 
(1831-1879) számította ki, hogy ha a hőtanilag zárt gáz14 N  számú részecskéjéből AN  rendel

kezik Av sebességintervallumba eső v pillanatnyi sebességgel, akkor az /(v )  = — -^ -s e b e s -
N  Av

ségeloszlási függvény -  amely megmutatja az egységnyi sebességintervallumban található 
gázrészecskék relatív számát -  függ a részecskék tömegétől, sebességétől és a hőmérséklet
től. Ábrázolva ezt a sebességeloszlási függvényt a részecskék v pillanatnyi sebességének 
függvényében, a kapott sebességeloszlási görbe alakja változik a hőmérséklettel, és azonos 
hőmérséklet esetén különböző tömegű részecskéknél eltérő alakú (47.1. ábra). Növekvő

47.1. ábra

14 Hőtanilag akkor zárt a gáz, ha környezetével energiát nem cserél.
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hőmérséklettel a sebességeloszlási görbe maximuma a nagyobb sebességek felé tolódik el, 
az eloszlási görbe elnyúló, aszimptotikus lefutásúvá válik. A függvény maximumához tarto
zó sebesség a vm legvalószínűbb (leggyakoribb) sebesség.

3. Az ideális gáz nyomása

A kinetikus gázelmélet szerint a gázok nyomását az okozza, hogy a hőmozgást végző gáz- 
részecskék az edény falába ütköznek. Mivel az ütközések száma igen nagy, ezért a falra ható 
nyomás -  egy adott hőmérsékleten -  gyakorlatilag állandó.

Az ideális gázok nyomásának kiszámítása céljából tekintsünk egy derékszögű, a, b, c ol
dalélű, V  = abc térfogatú, hasáb alakú edényt (47.2. ábra), amelyben legyen N  számú és 
egyenként fi tömegű, haladó mozgást végző gázrészecske. Ezek a gázrészecskék rugalmasan 
ütköznek az edény falába, rá erőt, ill. nyomást gyakorolnak.

Ha a 47.2. ábra szerinti edényben mozgó gázrészecske a jobb oldali, A  felületű falba v, 
sebességkomponenssel ütközik, onnan -  a rugalmas ütközés folytán -  változatlan nagyságú, 
de ellentétes irányú -vx sebesség-összetevővel pattan vissza, azy  és a z  irányú sebességkom
ponensek pedig változatlanul maradnak. Eközben a gázrészecske mozgásmennyiségének x 
irányú megváltozása f i\x -  (-pvx) =  2pvx, amely -  a mozgásmennyiség megmaradásának tör
vénye szerint -  egyúttal megegyezik a falnak átadott mozgásmennyiséggel is.

At idő alatt a gázrészecskék közül csak azok ütköznek az A  felületű lapba, amelyek jobb
ra (*■ >  0) haladnak és t = 0 időpillanatban a faltól vxAt távolságra vagy ennél közelebb van
nak, s ennek folytán a A V = AvxAt térfogatú hasábban találhatók. Ha a V térfogatú edényben 
összesen N  részecske van, akkor az nT =  N/V  részecskeszám-sűrűség (számértékileg az egy
ségnyi térfogatban levő részecskék száma) folytán a AV  térfogatelemben ntAV  =  n,AvxAl 
számú részecske található. Mivel ezeknek csak a fele mozog jobbra (x >  0 irányban), a másik 
fele pedig balra (x < 0 irányban), ezért At idő alatt a kiszemelt falba ütköző részecskék szá

ma aA Ftérfogatelem ben levő részecskék számának csak a fele, vagyis nr A vxAt. Mozgás-

mennyiségük x  komponensének megváltozása:
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1 ,
AIx = —nt A v x&t-2fivx = nI/jAvx /HJ. (47.1)

Ennek figyelembevételével Newton II. törvénye szerint a falra ható nyomás:

Fx _  AIx/At  _
P = ■ní nvI (47.2)

A  gyakorlatban nem mindegyik részecske sebessége azonos, ezért v2 helyett a sebesség 
x  komponense négyzetének átlagával (vx ) kell a nyomást számítani:15

p = n xii v x (47.3)

Mivel a részecskék véletlenszerűen mozognak, ezért a v2, v2 , v2 sebességkomponens- 

négyzetek átlagértékei egyenlőek, és a térbeli mozgás folytán v2x = v2 = v2 = v 2 ¡3. Ebből 

következik, hogy az ideális gáz nyomása:

V 2 2 ' 1  — 1 2 NI ' í  — )
P = n <n —  = - n I\

3 T |
(47.4)

1 Tahol a v2 a haladó mozgást végző részecskék sebességnégyzetének átlaga, — pv = e k pedig

egyetlen részecske átlagos haladó mozgási energiája. Az ideális gáz nyomása tehát egyene
sen arányos a részecskeszám-sűrűséggel és 1 részecske átlagos haladó mozgási energiájá
val.16

4. A kinetikus gázelmélet alapegyenlete

Az ideális gáz nyomására kapott (47.4) összefüggés átrendezésével nyerhető

a kinetikus gázelmélet alapegyenlete. A z t fejezi ki, hogy az ideális gáz p  nyomásának és V  tér
fogatának a szorzata egyenesen arányos a gáz részecskéinek N  számával és 1 részecske e k 
átlagos haladó mozgási energiájával.

15 A betűjel fölé írt vonás az illető mennyiség átlagértékét jelöli.
16 Megjegyezzük, hogy a pontos számítások is ugyanerre az eredményre vezetnek. L. pl. Litz J.: Hő

tan (Általános fizika 1.2.) 10. §. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.



226 II. Termodinamika és molekuláris fizika

5. Az ideális gáz hőmérsékletének értelmezése

Ha az ideális gáz (43.17) alatti p V  — N kT  állapotegyenletét a kinetikus gázelmélet
(47.5) alapegyenletébe helyettesítjük, akkor

N kT  = — Ne^ .
3 k

(47.6)

Ebből az ideális gáz hőmérséklete:

(47.7)

Az ideális gáz hőmérséklete tehát egyenesen arányos 1 részecske e v átlagos haladó mozgási 
energiájával és független a gáz minőségétől.

6. A gázrészecskék átlagos haladó mozgási energiája

A  (47.5)-ből -  a p V  = Nk T  állapotegyenlet figyelembevételével -  egyetlen gázrészecske 
átlagos haladó mozgási energiája:

ü , „ i . £ í : = 3 í  k r
2 N  2

(47.8)

Ez a fontos összefüggés azt fejezi ki, hogy 1 gázrészecskére jutó £k átlagos haladó mozgási 
energia csak a T  hőmérséklettől függ, független azonban a nyomástól, a térfogattól és a ré
szecske milyenségétől.

Ha az ideális gáz N  =  nNA számú részecskéből áll, akkor átlagos haladó mozgási energiája:

£ k = n N As k = n N A3 ± k T  = ^ n R T (47.9-11)

7. A gázrészecskék négyzetes középsebessége

Ha a (47.9)-be £k helyére ^  p v 2 -et írunk, akkor

n N . - p v 2 = —nRT.  
A 2 2

(47.12)
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Ebből a sebességnégyzet átlaga:

—  3RT  3 R Tv =■
N ^  M

a vk négyzetes középsebesség pedig a sebességnégyzet átlagának négyzetgyöke:

(47.13)

V M
(47.14)

Ez alapján kiszámíthatók a különböző gázok haladó mozgást végző részecskéinek négyzetes 
középsebességei (47.1. táblázat).

Néhány gáz négyzetes középsebessége 273 K (=  0°C) hőmérsékleten 47.1. táblázat

Gáz M,
10 3 kg/mol m/s

Hidrogén (H2) 2 1845
Hélium (He) 4 1305
Nitrogén (N2) 28 493
Oxigén (0 2) 32 461

47-1. példa: h =  500 km magasságban a napsugárzás hatására a légkör kb. T  =  1500 K hő
mérsékletű. Számítsuk ki ebben a magasságban a hidrogénmolekulák vk négyzetes középse
bességét, vsz szökési sebességét, és ez utóbbit vessük össze pillanatnyi sebességükkel! A hidro
gén moláris tömege M  =  2 • 10~3 kg/mol, a gravitációs állandó G  =  6,67 • 10_" N ■ m2/kg2, a 
Föld tömege m F =  5,98 ■ 1024 kg, sugara R  =  6,37 ■ 106 m.

a) A (47.14) alapján a négyzetes középsebesség:

vk = 4,32-103 m /s.

b) A mechanikából ismertek szerint (16. §) a Föld középpontjától r = R + h távolságra a
szökési sebesség:

v _ = i  08-104 m /s.
sz V R + h

17 Kimutatható, hogy az /(v) sebességeloszlási függvény maximumához tartozó vm legvalószínűbb 
(leggyakoribb) sebesség a vk négyzetes középsebesség ̂ /3/2-szerese. L. pl. Litz J.: Hőtan (Általá
nos fizika 1.2.) 9. §. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.
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Mivel a Maxwell-féle sebességeloszlás folytán a kis moláris tömegű hidrogén v pillanat
nyi sebessége jóval nagyobb is lehet a vsz szökési sebességnél, ezért a 4,6 milliárd éves Föld 
légköréből -  a szintén kis moláris tömegű héliummal együtt -  gyakorlatilag megszökött, a vi
lágűrbe távozott. A hidrogénnél és a héliumnál jóval nagyobb moláris tömegű nitrogén és 
oxigén viszont a Föld légköréből nem tudott eltávozni. Jelenleg a földi légkör térfogatának 
78%-a nitrogén, 21%-a oxigén.

48. § Az ekvipartíciótétel

Ebben a §-ban azt vizsgáljuk, hogy az N  részecskéből álló anyagi rendszer energiája mi
ként oszlik szét az egyes atomok, ill. molekulák között. E  kérdés megválaszolására először 
be kell vezetni a szabadsági fok fogalmát.

1. A szabadsági fok

a) Egyatomos gázok szabadsági foka és átlagos energiája

A vk = négyzetes középsebességgel haladó mozgást végző, ¡j. tömegű, pontszerűnek 
tekinthető egyatomos gázrészecske (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) £k átlagos mozgási energiája:

- ^ k  = ^ v* + \ v vl  = 3 \ kT ' í48’1)

ahol v 2x , v 2y és v \ a sebességkomponens-négyzetek átlaga.

Mivel v 2 = v 2 = v 2, ezért bármelyik gázrészecskénekx, y,  z  tengelyirányonként átlago

san — kT  energiája van. A gázrészecske £k átlagos mozgási energiája pedig az—kT  energiá-
2 2 

nak annyiszorosa -  egyatomos gázoknál háromszorosa - ,  mint amennyi az energia-kifeje
zésben szereplő, egymástól független négyzetes tagok (v2, v 2 , v2z ) száma. Megállapodás

szerint a (48.1) energia-kifejezésben szereplő, egymástól független négyzetes tagok számát 
a részecske szabadsági fokának  (/) nevezzük. A csak haladó mozgást végző, egyatomos gáz- 
részecskék tehát /  =  3 szabadsági fokkal rendelkeznek, s így átlagos haladó mozgási energiá

juk: £k = 3 i  kT. Ha az egyatomos gázt N  számú részecske alkotja, akkor a rendszer átlagos

haladó mozgási energiája: E k (összes) = 3 N ^ k T .
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b) Kétatomos gázmolekulák szabadsági foka és átlagos energiája

A kétatomos gázmolekulák (pl. H 2, N2, 0 2, CO) 
p, és n 2 tömegű atomokból álló összekapcsolt 
rendszernek tekinthetők (48.1. ábra). Ha az ilyen 
kétatomos molekula tengelye egybeesik az x  ten
gellyel, akkor a molekula x, y, z  irányú haladó moz
gást, és az y, valamint a z  tengelyre merőlegesen for
gómozgást végez. Ennek megfelelően a molekula 
teljes mozgási energiája a haladó (transzlációs) moz
gással kapcsolatos mozgási energiából és a két egy
másra merőleges tengely körüli forgásból származó 48.1. ábra 
forgási (rotációs) energiából tevődik össze:

1 —  1 —  1 —
=  2 ^ 1  + ^ 2 > x  + - ( ^ 1  + 2 ^ 1  +  M v z  +

transzláció (/= 3)

(48-2>
i  -j

rotáció ( /= 2 )

ahol v ] , v2y és v 2 a molekula O  tömegközéppontjához tartozó sebességkomponens-négyze- 
tek átlagértéke, &v és @z a két egymásra merőleges tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyo
maték, co2 és co] pedig a hozzájuk tartozó szögsebesség-négyzetek átlaga.18 Minthogy most

a molekula átlagos mozgási energiája öt négyzetes tagból (v2x , v 2 , v 2z ,co2y ,co2z ) tevődik össze, 

ezért a kétatomos molekula / =  5 szabadsági fokkal rendelkezik, átlagos mozgási energiája 
pedig £k = 5 ^ k T .

Ha a kétatomos molekula a haladó és forgómozgáson kívül még lineáris rezgőmozgást is 
végez az x  tengely mentén, akkor ez utóbbiból származó teljes rezgési energia az egyensúlyi 
helyzettől számított x  kitérés négyzetével egyenesen arányos potenciális energiának és a vx 
pillanatnyi sebesség négyzetével arányos mozgási energiának az összege. A lineáris rezgő
mozgásból tehát /  =  2 szabadsági fok adódik.

Ha a kétatomos molekula egyidejűleg haladó, forgó- és rezgőmozgást végez, akkor átla
gos energiája:

£ =  ^ haladási +  ^ fo rgási +  ^ rezgési =  3 — kT  + 2 — k T  + 2 — k T  = 7 — kT.  (48.3)

18 A kétatomos molekula x tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka zérus, s így e tengely kö
rüli forgásból nem származik forgási energia.
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c) Többatomos gázmolekulák szabadsági foka és átlagos energiája

Kettőnél több atomból álló gázmolekulák (pl. CH4) háromirányú haladó mozgást és há
rom egymásra merőleges tengely körüli forgómozgást végezhetnek. Ennek megfelelően
szabadsági fokaik száma /  =  6, átlagos mozgási energiájuk pedig £k = 6 ̂  kT.19

d) Szilárd anyagok tömegpontjainak szabadsági foka és átlagos energiája

A szilárd kristályos anyagok tömegpontjai (atomok, molekulák, ionok) kristályrácsban 
helyezkednek el, és térbeli rezgőmozgásuk folytán /  =  6, é  = 6 ̂  kT.

Összefoglalva: Egyatomos gázok szabadsági fokainak száma 3, a kétatomos molekuláké 
maximálisan 7, a többatomos gázmolekuláké és a szilárd kristályos anyagot felépítő tömeg
pontoké 6.

2. Az ekvipartíciótétel

Az elmondottakból levonható az a végső következtetés, hogy 1 részecske 1 szabadsági 

fokára átlagosan — kT, /szabadsági fokára pedig /  — kT  energia jut. Az N  részecskéből álló

rendszer £ ( összes) = N f - ^ k T  összenergiája pedig egyensúlyi állapotban egyenletesen osz

lik szét az egyes szabadsági fokok között. Ezt az energia egyenletes eloszlásának tételét, az 
ekvipartíciótételt MAXWELL és BOLTZMANN ismerte fel (1860).

Sikerei ellenére az ekvipartíciótétel megnyugtató módon nem tudta értelmezni az anya
gi részecskék átlagos energiájának hőmérséklettől való függését. Az ekvipartíciótétel alap
ján számított és méréssel meghatározott energiák között alacsony hőmérsékleten jelentős 
különbség mutatkozik. M érések szerint ugyanis a hőmérsékletet csökkentve a részecskék 
átlagos energiája fokozatosan csökken az ekvipartíciótételből adódó értékhez képest. Ez 
azt jelenti, hogy nulla kelvin hőmérséklethez közeledve a forgási és a rezgési szabadsági fo
kok „befagynak”, emiatt nem adhatnak járulékot az átlagos energiához.

3. Az ideális gázok belső energiája

Az N  részecskéből álló ideális gáz részecskéinek haladó, forgó- és rezgőmozgásával kap
csolatos, T  hőmérséklettől függő £  (összes) átlagos energiáját az ideális gáz belső energiájá
nak (U) nevezzük:

19 Ha a többatomos molekulák rezgőmozgást is végeznek, akkor ezt is figyelembe kell venni a sza
badsági fokok számának, illetve az átlagos energiának a kiszámításakor.
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U = N f - k T  = f - n N . k T  = f - n R T  .
j 2 1 2 2

Ezek alapján az ideális gázok belső energiája csak a T  hőmérséklettől függ: U  
A  rendszer belső energiájának megváltozása pedig:

ÁU = N f - k Á T  = f - n N . k A T  = f - n R A T  .
j 2 1 2 2

(48.4-6)

1/(7).

(48.7-9)



II. C) A TERMODINAMIKA ELSŐ FOTETELE 
ÉS NÉHÁNY KÖVETKEZMÉNYE

49. § Termodinamikai alapfogalmak

1. A termodinamika tárgya

A  termodinamika a testek belső energiájával kapcsolatos folyamatokat vizsgálja. Ezek a 
folyamatok általában hőmérsékletfüggők, és legtöbbször hőfelvétellel vagy hőleadással 
kapcsolatosak. A termodinamikán belül a végtelen lassú és termikus egyensúlyi állapotokra 
vezető folyamatokkal a klasszikus termodinamika (temiosztatika), a nemegyensúlyi és a vé
ges idő alatt végbemenő változásokkal pedig az irreverzíbilis termodinamika foglalkozik.

A termodinamika fenomenologikus elmélet: tapasztalati tényekre és mérhető mennyisé
gekre támaszkodva állapítja meg törvényeit, miközben figyelmen kívül hagyja az anyag mo
lekuláris szerkezetét, valamint a belső energia molekuláris értelmezését. Törvényei közül 
kiemelkedő jelentőségűek a klasszikus termodinamika általános érvényű főtételei.

A klasszikus termodinamikát a francia Sadi CARNOT [kámó] (1796-1832), a német Ru
dolf CLAUSIUS [klauziusz] (1822-1888), a skót William THOMSON (Lord KELVIN) és az 
amerikai Willard GlBBS [gibz] (1839-1932) fizikusok alapozták meg. Az irreverzíbilis ter
modinamika kidolgozása elsősorban a norvég-amerikai Lars ONSAGER és az orosz-belga 
Ilya PRIGOGINE [prigozsin] (1917-; Nobel-díj 1977-ben) vegyészek érdeme.

2. A termodinamikai rendszer

A termodinamikában alapvető szerepet játszik a meghatározott tömegű és anyagi minő
ségű testek összessége, a termodinamikai rendszer. A  rendszert alkotó testek egymással és 
környezetükkel termikus kölcsönhatás és munkavégzés során energiát cserélhetnek.

A termodinamikai rendszereket -  határoló felületeik tulajdonságai alapján -  nyitott, 
mechanikailag vagy hőtanilag zárt, illetve izolált rendszerekre szokás felosztani.

Nyitott (nyílt) az a rendszer, amelynek határfelületén vagy annak egy részén m  tömegű 
korpuszkuláris anyag és energia egyaránt átmehet. Ilyen nyitott rendszer pl. valamennyi bio
lógiai rendszer (élő sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek).

Mechanikailag zárt a rendszer akkor, ha határfelületén keresztül környezetével képes 
energiát cserélni, de a tömegtranszport kizárt. Hőtanilag akkor mondjuk a rendszert zártnak
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(termikusán izoláltnak), ha határfelületén termikus kölcsönhatással kapcsolatos energia 
nem megy át.

Izolált (szigetelt) rendszerről akkor beszélünk, ha környezetével sem m  tömegű anyagot, 
sem energiát nem cserél.

3. Termodinamikai folyamatok

Termodinamikai folyamatoknak (röviden: folyamatoknak) nevezzük azokat a jelensége
ket, amelyek valamelyik termodinamikai param éter (nyomás, térfogat, hőmérséklet) meg
változásával járnak. Az állandó hőmérsékleten lejátszódó folyamatokat izotermikus, az 
állandó nyomáson végbemenő folyamatokat izobár, az állandó térfogaton lejátszódó folya
matokat izochor folyamatoknak nevezzük. Azokat a folyamatokat pedig, amelyeknek során 
a rendszer és környezete között nincs hőcsere (vagyis a rendszer hőtanilag zárt), és a külső 
feltételek hatására a rendszerben lejátszódó folyamatok csak lassan mennek végbe, adiaba
tikus folyamatoknak mondjuk (53. §).

A termodinamikai folyamatok lehetnek reverzibilisek és irreverzíbilisek. Reverzibilisek 
(megfordíthatok) azok a termodinamikai folyamatok, amelyek elvileg végtelen (gyakorlati
lag igen hosszú) ideig tartanak, és mindkét irányban (oda-vissza) végbemehetnek anélkül, 
hogy a környezetben maradandó változás történne. A természetben azonban minden való
ságos változás irreverzíbilis (megfordíthatatlan): a kezdeti állapot visszaállítása csak a kör
nyezetben létrejövő változás árán lehetséges.

A termodinamikai folyamatokat termodinamikai függvényekkel ú juk le. Ezek lehetnek ál
lapotfüggvények vagy folyamatfüggvények. Azokat a függvényeket, amelyeknek a változása 
csak a kezdeti és a végállapottól függ, állapotfüggvényeknek nevezzük (pl. hőmérséklet, belső 
energia stb.). Azokat a függvényeket viszont, amelyeket a kezdeti és a végállapot egyértel
műen nem határoz meg, folyamatfüggvényeknek (útfüggvényeknek) szokás nevezni (pl. 
munka, hőmennyiség stb.).

Már a kinetikus gázelmélet tárgyalása során utaltunk arra, hogy valamennyi makroszko
pikus jelenség igen sok részecske mozgásának és elrendezésének következménye. Ebből kö
vetkezik, hogy minden termodinamikai folyamat nagyszámú, szabad szemmel vagy más 
érzékszervünkkel közvetlenül nem észlelhető, ill. nem érzékelhető, ún. mikrorészecske sta
tisztikus mozgásaként jön létre, s így a termodinamikai folyamatok törvényei statisztikus törvé
nyek: mindig nagyszámú részecske legvalószínűbb viselkedését írják le, de az ettől való kis
mértékű eltérések lehetőségei, az ingadozások (fluktuációk) megengedettek.

A termodinamikai folyamatok statisztikus jellegéből következik, hogy termodinamikai 
egyensúly esetén sincs abszolút nyugalom, mert a rendszer egyensúlyban levő állapotai (pl. 
folyadék és telített gőze) között a molekulák, ill. az atomok folyton kicserélődnek, örökösen 
átrendeződnek. Mivel az ellentétes irányú kicserélődési folyamatok sebessége egyenlő, 
ezért makroszkopikusan nem észlelhető változás. A termodinamikai egyensúly tehát mole
kuláris szinten dinamikus egyensúly.
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50. § A termodinamika első főtétele

A termodinamika első főtétele összefüggést állapít meg a belsőenergia-változás, a mun
ka és a hőmennyiség között.

1. A belső energia

Tapasztalat szerint a dugattyúval ellátott hengerben levő gáz melegítés hatására tágul, 
maga előtt tolja a dugattyút és a külső környezet ellenében munkát végez. A  táguló gáz 
azonban munkát csak akkor végezhet, ha munkavégző képessége, vagyis energiája van.

Bármely m  tömegű makroszkopikus anyag E  energiája két részből tevődik össze: E m 
makroszkopikus energiából és U  belső energiából.

a) Az E m makroszkopikus energia az m  tömegű anyag — m v2 mozgási energiájának és 
mgh magassági potenciális energiájának az összege. ^

b) Tágabb értelemben egy makroszkopikus rendszer U  belső energiáján értjük a rend
szert alkotó részecskék (atomok, molekulák, ionok vagy ezek csoportjai) haladó, forgó- és 
rezgőmozgásával kapcsolatos, T  hőmérséklettől függő termikus energiájának, a részecskék 
kölcsönhatásából származó és kémiai kötésekben tárolt kölcsönhatási potenciális energiá
nak, az elektronok mozgási és potenciális energiájának és az atommag kötési energiájának 
összegét. Ennek megfelelően a rendszer E  összes energiája: E =  E m +U. Ebből az extenzív 
jellegű belső energia:

U = E - E „ (50.1)

A termodinamikában a belső energiát szűkebb értelemben használjuk: a belső energiába 
nem számítjuk a magenergiát, az elektronok potenciális és mozgási energiáját, sőt kémiai 
folyamatok hiányában a kémiai energiát is figyelmen kívül hagyjuk. Belső energián csak a 
rendszer részecskéinek a T  hőmérséklettel arányos haladási, forgási és rezgési energiáinak 
összegét értjük.

Gázokra szorítkozva, a kinetikus gázelméletből ismert (48. § 3.), hogy az ideális gázok 
belső energiája csak a hőmérséklettől függ: U = U(T).  Értékét az adott állapothoz tartozó 
hőmérséklet egyértelműen meghatározza, AU  változása független attól, hogy a folyamat mi
lyen úton megy végbe. Ezt úgy mondjuk, hogy a belső energia állapotfüggvény.

2. A térfogati munka

a) H a dugattyús hengerben levő gázt a dugattyú mozgatásával összenyomjuk, vagyis vál
toztatjuk a gáz térfogatát, akkor a kinetikus gázelméletből ismertek szerint -  a (47.4) alap
ján -  a gázrészecskék gyorsabban mozognak, s ebből kifolyólag növekszik a gáz belső ener
giája. Kimutatható, hogy a gáz összenyomásakor a rendezett mozgást végző dugattyúból
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mozgásmennyiség adódik át a gázba, és a dugattyú mozgatásakor végzett külső munka teljes 
egészében a gáz belső energiáját növeli.20 Ezt a rendezett mozgással, mozgásmennyiség-átadás
sal (-átvétellel) történő energiaátadást (-átvételt) munkavégzésnek, a munkavégzéssel átadott (át
vett) energiát munkának nevezzük. A tapasztalat szerint adiabatikus folyamatban az ideális 
gáz belső energiájának a megváltozása mindig megegyezik a gázon végzett külső munkával:

A U = W  . (50.2)

b) Ha külső erő hatására megváltozik a rendszer térfogata, akkor térfogati munkavégzés
ről beszélünk, amelyet a térfogati munkával jellemzünk.

Példaként tekintsük a hengerben állandó nyomáson táguló gázt (50.1. ábra)! Ha a gázp  
belső nyomása a gáz által elfoglalt térfogat minden pontjában, valamint az edény (henger) 
belső felületén ugyanakkora és minden pillanatban gyakorlatilag megegyezik ap k külső nyo
mással, akkor a rendszer (gáz) egyensúlyi állapotok sorozatán megy át, a tágulási folyamat 
tehát kvázisztatikus (majdnem sztatikus), és egyúttal reverzibilis is.

Az A  felületű dugattyúra a gáz állandó p  nyomásával egyenesen arányos F = pA  nyomó
erő hat. Ennek következtében a dugattyú Aj úton elmozdul, miközben a gáz térfogata a kez
deti Vr ről V2 = Vx + AV = Vt + v4As-re nő, s így a gáz térfogatváltozása V2- V ,  (50.1. ábra). 
Az állandó nyomáson táguló gáz által a környezet ellenében végzett W '  térfogati munka:

AK ' P k

Ar

50.1. ábra

W ' =  FAs = pAAs = p ( V 2 -  Vx ). (50.3)

Az állandó nyomáson táguló (V2 >  Vt) gáz térfogati munkája tehát W ’>  0, és azzal a te
rülettel egyenlő, amely az A kezdeti állapothoz és a B végállapothoz tartozó p - V  egyenes, 
valamint a V1 és V2 abszcisszákhoz tartozó ordináták között található (50.2. ábra).

A gáz által a környezet ellenében végzett W '  munkán kívül gyakran szükséges ismerni a 
környezetnek a gázon végzett W munkáját is. Kvázisztatikus folyamatban ap k külső nyomás
sal egyenesen arányosp^A külső erő a pA belső erővel azonos nagyságú, de ellentétes irányú. 
Ekkor a környezetnek a gázon végzett W munkája a gáz ^ 'm u n k á já n ak  (-l)-szerese:

20 L. pl. Litz J.: Hőtan (Általános fizika I. 2.) 15. §. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.
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W  = - W '  = - p ( V 2 - K J . (50.4)

Az (50.4)-ből kiolvasható, hogy táguláskor V2 >  Vlt W  <  0, ill. W ' = - W >  0, vagyis a gáz vé
gez munkát a környezet ellenében; összenyomáskor viszont V2 < V t, W >  0, ill. W '<  0, vagyis 
a környezet végez munkát a gázon.

Az (50.4) térfogati munka az ideális gázok p V  = nR T  termikus állapotegyenlete alapján 
más alakban is írható:

c) Ha a hengerben táguló gáz térfogata Vr rő\ V2-re nő, miközben nyomása p,-ről p 2-re 
csökken, vagyis a nyomás nem állandó (változik), akkor ezt az állapotváltozást ap —V állapot
síkon görbe szemlélteti (50.3. ábra). Most a táguló gáz ^ 'm u n k á ján ak  kiszámítása céljából 
gondolatban bontsuk fel a görbét olyan kicsiny szakaszokra, amelyekhez gyakorlatilag ál
landó p  nyomás tartozik, az A  felületű dugattyú As útjával kapcsolatos gáztérfogat-változás 
pedig AV = AAs (50.4. ábra). Ekkor a gáznak az A ( p uVt) kezdő- és a B(p2,V2) végállapot kö
zötti teljes munkáját a AW '=  FAs = pAAs = pA V  elemi munkák összegeként kapjuk F r től

W  = - W  = - p ( V 2 - V t ) = -nR (T 2 - T t ) . (50.5,6)

^2-ig:

V

50.3. ábra 50.4. ábra

W ' = ^ p A V . (50.7)

Ugyanekkor a környezet által a gázon végzett W  -  - ^ 'té r fo g a t i  munka:

W ^ - ^ p A V  , (50.8)

és szemléletesen a p - V  állapotsíkon az A -B  görbe alatti területtel egyezik meg.
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Az (50.8) alapján vegyük észre, hogy a 
W  = -^ 'té r fo g a t i  munka a V térfogaton kívül 
a p  nyomástól is függ: W  = W ( p ,  V).  Ebből kö
vetkezik, hogy a gáz elvileg végtelen sok, így az
50.5. ábra szerinti (1), (2) és (3) utakon is eljut
hat az A (pi,Vt) kezdőállapotból a B(p2,V2) vég
állapotba. Vagyis a gáz kezdeti és végállapotá
nak p ,V  paraméterei nem határozzák meg 
egyértelműen a végzett térfogati munkát -  mint 
a görbeszakasz alatti területet - ,  a térfogati 
munka függ a kezdő- és a végállapot közötti ú t
tól is. Az olyan fizikai mennyiségeket -  köztük 
a térfogati munkát is - ,  amelyeknek értéke függ 
az úttól, folyamattól, folyamatfüggvényeknek (út- 
függvényeknek, nem állapotfüggvényeknek) ne
vezzük.

Ha AFnagyon-nagyon kicsi, vagyis minden határon túl tart nullához (AF —» 0), akkor a térfoga
ti munkát a -pAF elemi munkák összegének határértékeként (limeszeként) kapjuk:

W (50.9)

A térfogati munka tehát a mindenkori p  nyomás térfogat szerinti integráljának (-l)-szerese a F, 
kezdeti térfogattól a V2 végtérfogatig.

Az ideális gázok pV  = nRT termikus állapotegyenletének felhasználásával az (50.9) térfogati 
munka:

R T
W = -W ' = - [ ^ - á V .  J 1/ (50.10)

Állandó T hőmérsékleten az (50.10)-ből

W = -W ' = -nR T  In — 
V,

illetve a p iVi = p 2V2 Boyle-Mariotte-törvény felhasználásával

W = -W ' = -n R T \n ^ -.
Pi

(50.11)

(50.12)
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3. A hőmennyiség

A kinetikus gázelméletből ismert (48. § 3.), hogy a rendezetlen hőmozgást végző gázré
szecskékből álló makroszkopikus rendszer AU  belsőenergia-változása egyenesen arányos a 
AT  hőmérséklet-változással:

AU = CAT , (50.13)

ahol C  az anyagra jellemző arányossági együttható, a hőkapacitás. Ezt a munkavégzés és nwz- 
gásmennyiség-átadás (-átvétel) nélküli, rendezetlen mozgással kapcsolatos energiaátadást (-át
vételt) hőközlésnek, a hőközlés során átadott (átvett) energiát hőmennyiségnek (röviden: hőnek) 
nevezzük, jele: Q. A hőmennyiség Sí-egysége a joule [dzsúl], jele: J. Ajánlott prefixált SI- 
egységei: TJ, GJ, MJ, kJ, mJ (1 TJ =  1012 J, 1 GJ =  109 J, 1 MJ =  106 J, 1 kJ =  103 J, 
1 mJ =  10 3 J). Régebben használt, nem törvényes egysége a kalória, jele: cal. 1 cal = 4,2 J.

A hőmennyiség tehát a termikus módon történő energiaközlés mértéke, és csak a köl
csönhatás ideje alatt beszélhetünk róla. A termikus kölcsönhatás után már csak belső ener
giáról lehet szó. Amennyiben a rendszer környezetével kizárólag termikus kölcsönhatásban 
van -  amikor W  = 0 - ,  akkor Q  = AU, vagyis a hőmennyiség a belső energia változásával 
egyezik meg.

A termikus kölcsönhatás során forgalomba kerülő hőmennyiség folyamatfüggvény, mert 
értékét a kezdő- és végállapot egyértelműen nem határozza meg, nagysága függ attól, hogy a 
folyamat milyen úton megy végbe.

A hőmennyiséggel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az (50.13) összefüggés nemcsak 
ideális gázokra vonatkozik, hanem valamennyi termodinamikai rendszerre, így a szilárdtes
tekre és a folyadékokra is.

Az anyagok hőkapacitása általában függ a hőmérséklettől, de a szobahőmérséklet 
(25 °C) környezetében gyakorlatilag állandónak tekinthető.

4. A termodinamika első főtétele

A termodinamika első főtétele a ném et Hermann HELMHOLTZ [helmholc] (1821-1894) 
által 1847-ben felismert energiamegmaradás elvének a termodinamikai folyamatokra érvé
nyes törvénye. Kísérleti tapasztalatok alapján állapították meg, más törvényekből nem ve
zethető le, természeti alaptörvény.

A termodinamika első főtétele kimondja, hogy egy termodinamikai rendszer belső energiá
jának AU megváltozása a hőközlés során vele közölt (vagy az általa leadott) Q  hőmennyiség és a 
munkavégzést jellemző W  munka összege:

AU = Q + W  . (50.14)

Az (50.14) első főtételben Q  > 0, ha a rendszer hőt vesz fel környezetéből; Q  < 0, ha a 
rendszer hőt ad le környezetének; W  > 0, ha a környezet végez munkát a rendszeren; W  < 0,
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ha a rendszer végez munkát a környezet ellenében; AU  > 0, ha a rendszer belső energiája a 
folyamat során növekszik; AU  < 0, ha a rendszer belső energiája csökken.

Megjegyzések:
-  Az első főtételben szereplő Q  hőmennyiségnek nagyon fontos szerepe van, de ez nem 

jelenti azt, hogy a termodinamika csak a hőjelenségek tudománya. Ugyanis a rendszer belső 
energiáját nemcsak hőközléssel, hanem munkavégzéssel is meg lehet változtatni. Ezért a 
termodinamika csak szűkebb értelemben tekinthető hőjelenségekkel foglalkozó tudomány
nak, tágabb értelemben a termodinamika tulajdonképpen általános energetika.

-  Mivel a rendszer belső energiáját hőközléssel és munkavégzéssel egyaránt meg lehet 
változtatni, ezért a hőmennyiség nem energiafajta, hanem a munkával analóg (a munkához 
hasonló) fizikai mennyiség.

-  A  hő és a munka folyamatfüggvények, m ert értéküket a kezdő- és a végállapot egyér
telműen nem határozza meg. Ezzel szemben a belső energia állapotfüggvény: adott kezdő- 
és végállapot közötti folyamatban a AU = Q  + W  minden útra ugyanakkora, bár Q  és W  más 
és más lehet.

-  A  termodinamika (50.14) alatti első főtételében a W  nemcsak térfogati munka lehet, 
hanem egyéb (mechanikai, elektromos, mágneses, kémiai) munka is.

-  Amennyiben a rendszer csak térfogati munkát végez, akkor az (50.8) alapján

Ha tehát a folyamat állandó térfogaton megy végbe, akkor a rendszer belsőenergia-változá- 
sa egyenlő a felvett vagy leadott Q v hővel. (A v index azt fejezi ki, hogy a folyamat állandó 
térfogaton ment végbe.)

-  Ha egy termodinamikai rendszer periodikusan működő gép (AU = 0), és környezeté
ből nem vesz fel hőt (Q  = 0), akkor a gép munkája is nulla (W = 0). Nem létezik tehát olyan pe
riodikusan működő termodinamikai gép, ún. elsőfajú perpetuum mobile (örökmozgó), amely 
hőfelvétel nélkül képes lenne munkát végezni.

5. Az entalpiaváltozás

Ha a fizikai-kémiai folyamatok állandó nyomáson nyitott edényben mennek végbe, ak
kor a folyamat W összes munkáját célszerű a másra fel nem használható Wt térfogati munká
ra és lVcgyíb (pl. elektromos, kémiai) munkára bontani: W = Wt + Wcgyíh. Ekkor az első főtétel

A U =Q + W ^ Q ~ Y p^v - (50.15)

Állandó térfogaton AV = 0, s így

AU = Q y . (50.16)

AU = Qp + fVt + Wc&éb (50.17)
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alakra hozható. Átrendezve:

A U - W t = Q p + W ,egyéb ' (50.18)

A At/belsőenergia-változás és a Wt térfogati munka különbségét entalpiaváltozásnak ne
vezzük és AH-val jelöljük: AH = AU -  Wt . Á llandóp  nyomáson, AV - V 2 -V ,  térfogatválto
zás esetén Wt = - pAV,  s ekkor az entalpiaváltozás:

AH = AU + pAV. (50.19)

Az entalpiaváltozás bevezetésével a termodinamika (50.18) alatti első főtétele

W = Q P + W A  (50.20)

alakban is írható.
Ez alapján nyilvánvaló, hogy ha egyéb munkavégzés nem történik (P K ^  =0), akkor a 

rendszer entalpiaváltozása egyenlő a rendszer által felvett (vagy leadott) Qp hővel:

A / / = a (50.21)

Megjegyezzük, hogy a AC/belsőenergia-változás helyett azért célszerű A H entalpiaválto- 
zással számolni, mert ekkor nem kell figyelembe venni a térfogati munkát. AH  értéke -  a 
ACZ-hoz hasonlóan -  csak a kezdeti és a végállapottól függ.

6. A reakcióhő

Azokat a folyamatokat, amelyek során a különböző anyagok kémiai összetétele és szer
kezete megváltozik, kémiai folyamatoknak (kémiai reakcióknak) nevezzük. A hőfelszabadu
lással (Q  < 0) járó kémiai reakciókat exoterm, a hőelnyeléssel (Q  > 0) kapcsolatos reakció
kat pedig endoterm  reakcióknak hívjuk. A kémiai folyamat során fellépő hő a reakcióhő (Q ). 
A  Q  reakcióhő és a keletkezett anyag n anyagmennyiségének a Q/n hányadosát moláris reak
cióhőnek nevezzük, értéke 20-1700 kJ/mól, vagyis 1 mól anyag keletkezésekor 20-1700 kJ 
reakcióhő szabadul fel vagy nyelődik el. A  gyakorlatban energiaforrásként (pl. repülőgépek 
hajtóanyagaként) nagy moláris reakcióhőjű anyagokat használnak.

a) Állandó térfogaton (V  -  állandó, AV  =  0) végbemenő kémiai reakciók esetén a térfo
gati munka nulla, s így az (50.16) szerint a Q v reakcióhő a rendszer belsőenergia-változásá- 
val egyezik meg: Q v = AU. Exoterm reakció esetén a rendszer -  belső energiájának rovására -  
hőt ad le (Q v <  0) környezetének, endoterm reakció esetén viszont a rendszer a környezet
ből történő hőfelvétellel ((Qv >  0) növeli belső energiáját.
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b) A kémiai folyamatok többnyire nyitott edényben, állandó nyomáson (p =  állandó, 
Ap =  0) mennek végbe. Ekkor az (50.21) szerint a Qp reakcióhő a rendszer AH  entalpiavál- 
tozásával egyezik meg: Qp = AH, és exoterm vagy endoterm folyamatot eredményez.

Speciális reakcióhő az égéshő, amely egy adott anyag tiszta oxigénben történő elégésekor 
szabadul fel. Az égéshőnek és az elégett anyag tömegének a hányadosát fajlagos égéshőnek 
nevezzük. Pl. a benzin fajlagos égéshője kb. 47 MJ/kg.

Az égéshőtől meg kell különböztetni a fűtőértéket, amely az egységnyi tömegű (vagy egy
ségnyi térfogatú) anyag elégésekor ténylegesen hasznosítható hőmennyiséget mutatja meg. 
Értéke az égéskor bekövetkező energiaveszteség miatt mindig kisebb, mint a fajlagos égés
hő. Tájékoztatásul megemlítjük, hogy pl. a gázolaj fűtőértéke kb. 42 MJ/kg, a földgázé kb. 
33 MJ/m3.

7. A termokémia főtétele

A termodinamika első főtételében a AU  belsőenergia-változást és a AH  entalpiaválto- 
zást a kezdeti és a végállapot egyértelműen meghatározza, ezért a Q v = AU  és a Qp = AH re
akcióhők csak a reakcióban részt vevő anyagok kiindulási és végállapotától függenek, függetle
nek a reakció lefolyásának idejétől, a részletfolyamatok minőségétől és sorrendjétől. így 
pl. a szén akár egy lépésben ég el szén-dioxiddá ( C + 0 2 = C 0 2), akár két lépésben

(C + —0 2 = CO, m ajdCO + —0 2 = C 0 2), a folyamat moláris reakcióhője mindig ugyanak

kora. Ezt a törvényt -  már az első főtétel kimondása előtt -  tapasztalati alapon Henry HESS 
[hessz] (1802-1850) svájci származású orosz vegyész ismerte fel, és tiszteletére Hess-tételnek, 
a termokémia (kémiai hőtan) főtételének nevezik (1840).

51. § Termikusenergia-transzport

A hő egyik helyről a másikra háromféleképpen juthat el: vezetéssel, áramlással és sugár
zással.

1. A hővezetés

Hővezetésről akkor beszélünk, amikor a hő a testben részecskéről részecskére terjed 
anélkül, hogy a közeg vándorolna. A hőt vezető anyagban a rendezetlen hőmozgást végző 
atomok, molekulák, elektronok energiájuk egy részét ütközések útján adják át a szomszé
dos részecskéknek. Ha ez a hő az anyag belsejében terjed, akkor belső hővezetésről, ha pedig 
a test felületéről megy át a környezetbe, ill. a környezetből a testbe, akkor külső hővezetésről 
beszélünk. A  belső és a külső hővezetés egyidejű fellépésével kapcsolatos a hőátvitel.
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a) A  belső hővezetés

Ha az l hosszúságú, A  keresztmetszetű fémrúd végei között Tx- T 2 =  AT  állandó hőmér
séklet-különbség áll fenn, akkor At idő alatt a rúd bárm elyé keresztmetszetén áthaladó AQ 
hőmennyiséggel kapcsolatos AQ/(AAi) hőáramsűrűség egyenesen arányos a -AT/l hőmér
séklet-gradienssel. Stacionárius (állandó hőáram-sűrűségű) áramlás esetén a 45. §-ban is
m ertetett Onsager-arányosság szerint

AQ
AAt

AT (51.1)

ahol a negatív előjel arra utal, hogy a hő az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé terjed. 
A  AQ/At a hőáram erőssége, X pedig az anyagi minőségtől függő belső hővezetési együttható.

A belső hővezetési együttható megmutatja, hogy egységnyi hőmérséklet-gradiens esetén 
a rúd egységnyi keresztmetszetén egységnyi idő alatt mennyi hő megy át; -  Sí-egysége: 
J/(m ■ s ■ K) =  W/(m ■ K); -  értéke fémek és fémötvözetek esetén 60-400 W/(m • K), szigete
lőknél 0,01-0,8 W/(m • K).

b) A  külső hővezetés

Ha két anyag (pl. tégla és levegő) A  felületen közvetlenül érintkezik egymással, és az 
érintkező felületek különböző, T, és T2 hőmérsékletűek (51.1. ábra), akkor a határfelületen 
áthaladó hőáram sűrűsége:

Aß
AAt

= - a  AT (51.2)

ahol AT  =  T, -  T2, és a  a két anyagra jellemző hőátadási együttható. Sí-egysége: 
J/(m2 ■ s • K) = W/(m2 ■ K).

c) A  hőátvitel (hőátbocsátás)

A többrétegű falon (51.2. ábra) átbocsátott, a belső és a külső hővezetéssel kapcsolatos 
hőáram sűrűsége:

51.1. ábra 51.2. ábra
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Afi
A b t

= -/cAT (51.3)

ahol k  a többrétegű fal hőátviteli (hőátbocsátási) együtthatója. Sí-egysége: W/(m2 • K). É rté
két az egyes rétegek vastagsága, belső hővezetési és hőátadási együtthatója határozza meg.

A hővezetésnek számos gyakorlati vonatkozása van. -  A  környezetüknél magasabb hő
mérsékletű testek hővezetéssel hőt adnak le, miközben hőmérsékletük exponenciálisan 
csökken.21 -  Az üveggyapot, a kőzetgyapot, a műanyaghab, az állatok testét borító szőrzet és 
tollazat, többrétegű ruhánk jó hőszigetelő. -  Legjobb hőszigetelő a vákuum, ezért van a hő
palack (termosz) kettős fala között gyakorlatilag légüres tér. -  A rossz hővezetésű anyagok
ban (pl. szénakazlakban) a baktériumok által termelt hő hatására öngyulladás következhet 
be. -  Az élőlényekben term elt hő egy része a testfelületen át hővezetéssel távozik a környe
zetbe.22 -  A fémek és a fémötvözetek jó hővezetők (pl. radiátorok), és az elektromos áramot 
is jól vezetik (77. §). Mindkét vezetés elektronvezetés.

2. A hőáram lás (konvekció)

Hőáramlásról akkor beszélünk, ha folyadék vagy gáz tényleges mozgása szállítja a hőt a 
melegebb helyről a hidegebb helyre. A  hőáramlás oka, hogy a felmelegedett folyadék vagy 
gáz (tömeg-) sűrűsége lecsökken, az Arkhimédész-féle fel
hajtóerő m iatt felemelkedik, és helyet cserél a nagyobb (tö
meg-) sűrűségű hidegebb közeggel. A közegben tehát cirku
láció (köráramlás) alakul ki. A hőáramlás az alapja a 
központi fűtésnek is: a központi fűtőberendezés kazánjában 
termelt meleg víz (vagy vízgőz) radiátorokon keresztül jut a 
fűtendő helyiségekbe (51.3. ábra). A meleg levegő a radiáto
rok fölött felemelkedik, helyére pedig az ablakon át hideg le
vegő kerül. Ha a fűtőközeg cirkulációjához a hőmérséklet
különbség miatt kialakuló sűrűségkülönbség nem elegendő, 
akkor a meleg víz mozgását, ill. a vízgőz áramlását szivattyú 
biztosítja.

Hőáramlás alakul ki a kéményekben, a hűtőtornyokban és a szellőztetőberendezések- 
ben. -  A természetben a szelek (pl. monszun) és a tengeráramlások (pl. Golf-áramlás) szin
tén hőáramlások. -  Szeles időben a hőmérsékletet alacsonyabbnak érezzük, mint amekkora 
a tényleges hőmérséklet. A szél ezen hűtőhatása azzal kapcsolatos, hogy a melegebb testek 
felszínének közelében a szél hatására a levegő gyorsabban cserélődik, mint szélcsendes idő
ben. Ez csökkenti a test felületének hőmérsékletét, jelentősen megnövelve ezzel a hő
leadást.

21 L. pl. Litz J.: Hőtan (Általános fizika 1.2.) 47. § 1. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.
22 A termelt hő másik része a verejtékmirigyekben termelt verejték elpárologtatására fordítódik 

(62. § 1.).
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3. A hősugárzás

A hő terjedésének azt a módját, amikor a hő egyik testről a másikra úgy terjed, hogy nem 
melegíti fel a közbeeső közeget, hősugárzásnak (hőmérsékleti sugárzásnak) nevezzük (133. §).

A  hősugárzás mértékének csökkentésére a hőpalackok és a teáskannák felületét fényesre 
készítik. -  Az üveg, a víz és a sötét színű anyagok a hősugarakat nagymértékben elnyelik. -  
A földi légkör felső rétegének a napsugarakra merőleges minden négyzetméterére másod
percenként 1400 J napenergia érkezik. -  Felhőtlen éjszakákon a hősugárzás miatt a földfel
szín lehűl. -  A földfelszín által kibocsátott hősugarakat a légköri gázok (pl. szén-dioxid, 
metán) visszaverik. Ennek az ún. üvegházhatásnak a következményeként a földi légkör me
legszik.

52. § Kondenzált anyagok és gázok hőkapacitásai

1. Kondenzált anyagok hőkapacitása

A kondenzált anyagok (folyadékok és szilárd anyagok) térfogata gyakorlatilag állandó. 
Termodinamikai folyamatokban az általuk felvett (vagy leadott) hő (W  =  0 folytán) teljes 
egészében belső energiájukat növeli (vagy csökkenti): Q =  AU. Jellemzésükre a 
hőkapacitás, a moláris hőkapacitás (mólhő) és a fajlagos hőkapacitás (fajhő) szolgál.

a) A hőkapacitás

Kondenzált anyagok C hőkapacitásán értjük az általuk felvett (vagy leadott) Q  hőnek és 
az eközben létrejött AT hőmérséklet-változásnak a hányadosát:

C  = e_
A T

(52.1)

A hőkapacitás megmutatja az egységnyi hőmérséklet-változáshoz tartozó hőmennyisé
get; -  Sí-egysége a joule per kelvin, jele: J/K. Meghatározása: 1 J/K a hőkapacitása annak a 
rendszernek, amelynek 1 K hőmérséklet-változásához 1 J hőmennyiség tartozik. Ajánlott 
prefixált Sí-egysége: kJ/K. Sl-n kívüli törvényes egységei: J/°C, kJ/°C. -  A hőkapacitás exten- 
zív fizikai mennyiség: a rendszer eredő hőkapacitása az egyes részek hőkapacitásainak 
összegeként adódik.

b) A  moláris hőkapacitás (mólhő)

Kondenzált anyagok Cm moláris hőkapacitásán (mólhőjén) értjük C hőkapacitásuk és n 
anyagmennyiségük hányadosát:

C „ = (52.2)
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A moláris hőkapacitás megmutatja az egységnyi anyagmennyiségű rendszer hőkapaci
tását; -  Sí-egysége a joule per mól-kelvin, jele: J/(mol • K). Meghatározása: 1 J/(mol • K) a 
moláris hőkapacitása annak az 1 mól anyagmennyiségű rendszernek, amelynek 1 K hőmér
séklet-változásához 1 J hőmennyiség tartozik.

c) A  fajlagos hőkapacitás (fajhő)

Kondenzált anyagok c fajlagos hőkapacitásán (fajhőjén) értjük C  hőkapacitásuk és m  tö
megük hányadosát:

(52.3)

A fajlagos hőkapacitás megmutatja az egységnyi tömegű anyag hőkapacitását; -  Sl-egy- 
sége a joule per kilogramm-kelvin, jele: J/(kg • K). Meghatározása: 1 J/(kg • K) a fajlagos 
hőkapacitása annak az 1 kg tömegű anyagnak, amelynek 1 K hőmérséklet-változásához 1 J 
hőmennyiség tartozik. Ajánlott prefixáít Sí-egysége: kJ/(kg ■ K). Sl-n kívüli törvényes egysé
gei: J/(kg • °C), kJ/(kg • °C).

d) A hőmennyiség számítása a hőkapacitásból

A z  (52.1-3) alapján a kondenzált anyagok által felvett vagy leadott Q hő AThőmérsék- 
let-változás esetén

Q = CAT = nC m AT  = cm AT  . (52.4-6)

Kiegészítés:
-  A  kondenzált anyagok hőkapacitása, moláris hőkapacitása és fajlagos hőkapacitása 

kismértékben függ attól, hogy a hőcsere állandó térfogaton vagy állandó nyomáson megy 
végbe. Értékük függ még a hőmérséklettől is, bár a szobahőmérséklet (25 °C) környezeté
ben nem számottevően. Pl. a víz fajlagos hőkapacitása 298,15 K (=  25 °C) hőmérsékleten és 
100 kPa ( = 1  bar) nyomáson c =  4186,7 J/(kg ■ K), ettől eltérő hőmérsékleten valamivel ki
sebb vagy nagyobb, de gyakorlatilag 4200 J/(kg • K).

-  A  víz nagy fajlagos hőkapacitása miatt kiváló hűtő- és fűtőközeg.
-  A szilárd anyagok /  =  6 szabadsági fokú részecskékből (atomokból, ionokból, moleku

lákból) állnak, s ezért az ekvipartíciótétel szerint hőkapacitásuk, moláris hőkapacitásuk és 
fajlagos hőkapacitásuk a (48.9) figyelembevételével:
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Alacsony hőmérsékleten a szilárd anyagok hőkapacitásainak mért értékei jóval kisebbek 
az (52.7-9) alapján számított értékeknél. Ennek az az oka, hogy alacsony hőmérsékleten a 
rezgési szabadsági fokok „befagynak”, emiatt nem adhatnak járulékot a hőkapacitásokhoz. 
Az e nehézségből kivezető utat a kvantummechanika tárta fel.23,24

-  Az (52.4-6) összefüggések csak akkor érvényesek, ha a AT  hőmérséklet-intervallum
ban nem következik be fázisátalakulás (pl. olvadás). Ekkor az (52.4-6) alapján számított hő
mennyiséghez hozzá kell adni a fázisátalakuláshoz tartozó hőmennyiséget is.

-  A víz hőkapacitásának és a víz-levegő hőátadási együtthatójának a hányadosa, a víz ún. 
hőtároló-képessége igen nagy. Ennek következtében a kiterjedt tavaknak és a tengereknek 
jelentős klíma- (éghajlat-) mérséklő és hőmérséklet-kiegyenlítő hatásuk van.

2. Az ideális gázok hőkapacitásai

Az ideális gázok hőkapacitása, moláris hőkapacitása és fajlagos hőkapacitása attól is 
függ, hogyan változik a hőközlés során a gáz állapota. A  végtelen sok lehetőség közül kettőt 
emelünk ki: az állandó térfogaton és az állandó nyomáson történő hőközlést.

Állandó térfogaton (V  =  állandó, AV  =  0) -  az (50.16) és az ekvipartíciótételből adódó 
(48.9) alapján -  a hőmennyiség:

Q v = AU = /  — nRAT (52.10,11)

Állandó nyomáson (p =  állandó, Ap =  0) viszont az (50.21,19), a (48.9) és a (43.13) alap
ján a hőmennyiség:

e„ = AH = AU + pA V  = f - n R A T + n R A T  = ( í  + l nRAT (52.12-15)

Állandó nyomáson felvett (vagy leadott) Qr hő tehát két részre fordítódik: egyrészt növeli 
(vagy csökkenti) a gáz belső energiáját, másrészt a gáz munkát végez a környezet ellenében 
(vagy a környezet végez munkát a gázon).

a) A hőkapacitás

Az állandó térfogathoz és az állandó nyomáshoz tartozó hőkapacitás az (52.1) definíció 
és az (52.11,15) alapján

C v = 0 ^  = l nR c = 9 í. = ( L + i Lir
AT 2 p AT [2 J

(52.16-19)

23 L. pl. Litz J.: Hőtan (Általános fizika I. 2.) 20 § 9. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.
24 L. pl. Pintér F.: Atomhéjfizika (Általános fizika III.) 8. §. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 

1999.
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b) A  moláris hőkapacitás

A moláris hőkapacitás (52.2) definíciója és az (52.17,19) hőkapacitások ismeretében

C y = ^  = L r C ,  = S l = r / +i >
n 2 n 2v /

(52.20-23)

c) A  fajlagos hőkapacitás

A fajlagos hőkapacitás (52.3) definíciója és az (52.17,19) hőkapacitások alapján

m 2 m  2 M
\ U  ) ^ = ( f  } ¿- + 1 R

p m 2 I m 2 MV J \ /
(52.24-29)

A hőkapacitások ismeretében
-  állandó térfogaton a belsőenergia-változás:

At/ = Q V = C VAT = nC mVAT = c v mAT

-  állandó nyomáson az entalpiaváltozás:

AH  = Q P -C p AT = nC mp AT = cp mAT

(52.30-33)

(52.34-37)

Itt jegyezzük meg, hogy mivel az ideális gáz belső energiája csak a hőmérséklettől függ 
(48. § 3.), ezért azonos AT hőmérséklet-különbség esetén az (52.30-33) alatti AU  belsőener- 
gia-változás mindig ugyanakkora, függetlenül attól, hogy a folyamat állandó vagy változó 
térfogaton megy végbe.

d) Összefüggés az ideális gázok hőkapacitásai között 

A hőkapacitások hányadosát adiabatikus kitevőnek (jele: y) nevezzük:

C C c n + i 2
y = ^ L  = ^L !L  = J L  = 2 ^  = i +±

C v C m.v Cy f  f
(52.38)

Egyatomos gázokra/ =  3, y  =  5/3, kétatomos gázokra f = 5 , y =  7/5.
A hőkapacitások különbségét Róbert MAYER (1814-1878) holland orvos és természet- 

tudós tiszteletére Róbert Mayer-egyenletnek nevezik. Ennek különböző alakjai:

C - C^ p  V
f + 1 \ n R - —nR = nR (52.39)
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C - C  =m ,p  m ,V
'  f  ¿- + 1 

2
r - £ r = r

2

CP ~ c v = L + 1 ) A - L . ] L = J L
M  2 M  M

(52.40)

(52.41)

Az ideális gázok hőkapacitásával kapcsolatos megállapításainkat az 52.1. táblázatban 
foglaltuk össze.

Ideális gázok hőkapacitása, moláris hőkapacitása és fajlagos hőkapacitása 
kb. 298 K  (=  25 °C) hőmérsékleten 52.1. táblázat

Hőkapacitás Egyatomos gáz
/ =  3

Kétatomos gáz 
/ =  5

Többatomos gáz 
/ =  6

Fémek 
/ =  6

-n R
2

-n R
2 4nR -

Cy -n R
2

\n R 3nR 3nR

5 7
Cn -n R

2
- R
2 4R -

3 „ 5 „
Cm.V - R

2
- R
2 3R 3R

5 R 7 R 4 R
CP 2 M 2 M M

3 R 5 R 3 R 3 RC v 2 M 2 M M M
5 7 4

y 3 5 3
C p - c y nR nR nR -

^ ni, p  ~  ^ R R R -

R R R1 o

M M M ~ |

3. A hőmennyiség és a hőkapacitás mérése

A hőmennyiség és a hőkapacitás mérésére szolgáló, jó hőszigetelésű edényeket kalori- 
métereknek nevezzük. Legegyszerűbb és leggyakrabban használt a keverési kaloriméter, 
amelyben hőmérő és hőmérséklet-homogenizáló keverő található (52.1. ábra).
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a) A kaloriméter hőkapacitásának mérése

Az ismeretlen C hőkapacitású kalorimétert és a ben
ne levő ismert c, fajlagos hőkapacitású, m, tömegű és T, 
hőmérsékletű folyadékot (többnyire vizet) az R elektro
mos ellenállású fűtőtesten átfolyó I  erősségű áram t idő 
alatt T2 hőmérsékletre melegíti fel (84. §). Az ekkor fejlő
dő /  2Rt hőt a folyadék és a kaloriméter veszi fel:

I 2 Rt = c, m, (T2 -  Tx )+ C(T2 -  r , ). (52.42) 

Ebből a kaloriméter C hőkapacitása kiszámítható.

b) Reakcióhő meghatározása

A kémiai folyamatokat kísérő Q reakcióhő az ismert 
C hőkapacitású kaloriméter és a c, fajlagos hőkapacitású, 
m, tömegű és Tt hőmérsékletű folyadék hőmérsékletét 
J 2-re változtatja meg:

Q = cinh (T2 - T l )+C(T2 - T l ). (52.43) 52.1. ábra

c) Szilárd anyagok fajlagos hőkapacitásának mérése

Az m, tömegű, T, hőmérsékletű szilárd anyag ismeretlen c, fajlagos hőkapacitását úgy 
határozzák meg, hogy az ismert C hőkapacitású kaloriméterben levő, de vele kémiai reakció
ba nem lépő, ismert c2 fajlagos hőkapacitású, m 2 tömegű és T7 <  T, hőmérsékletű folyadék
ba dobják. Ha a hőmérséklet-kiegyenlítődés után a közös hőmérséklet T, akkor

c,m ,(r, - T )  = c2m2 ( T - T 2 ) + C ( T - T 2 ).

A mért adatokból c, kiszámítható.

d) Folyadékok fajlagos hőkapacitásának mérése

A  folyadékok fajlagos hőkapacitása a fentiekhez ha
sonlóan mérhető ismert fajlagos hőkapacitású szilárd 
anyaggal, vagy kémiai reakcióba nem lépő ismert fajlagos 
hőkapacitású folyadékkal.

e) Gázok fajlagos hőkapacitásának mérése

Gázok állandó nyomáshoz tartozó cp fajlagos hőka
pacitását úgy mérik, hogy az m, tömegű, T, hőmérsékletű 
gázt ismert C hőkapacitású kaloriméterben levő c fajlagos 
hőkapacitású, m tömegű és T, <  Tt hőmérsékletű folya
dékon áramoltatják át (52.2. ábra). Ekkor a gáz T2 <  T,

(52.44)



250 II. Termodinamika és molekuláris fizika

hőmérsékletre hűl le, a kaloriméter és a folyadék pedig T > T, hőmérsékletre melegszik. 
A leadott és a felvett hőmennyiség megegyezése folytán

c„mx(T, - T 2 ) = c n i T - T f ) + C ( T - T f ). (52.45)

Ebből cp kiszámítható.
Az állandó nyomáson vett cp fajlagos hőkapacitás és az M  moláris tömeg ismeretében az 

(52.41) Róbert Mayer-egyenlet alapján kiszámítható a gáz állandó térfogathoz tartozó cv 
fajlagos hőkapacitása.

Tájékoztatásul az 52.2. táblázatban néhány anyag fajlagos hőkapacitását tüntettük fel.

Néhány anyag fajlagos hőkapacitása (tájékoztató értékek) 52.2. táblázat

Anyag J/(kg-K ) Anyag J/(kg - K)

Szilárd anyagok: Folyadékok:
Alumínium 913 Etil-alkohol 2403
Beton 880 Etil-éter 2269
Fa 1300-2900 Higany 138
Jég (-10 °C-0 °C) 2004 Petróleum 1967
Nikkel 445 Víz (14,5 °C-15,5 °C) 4186
Ólom 130 Gázok (105 Pa nyomáson)
Réz 389 Hélium 5240
Sárgaréz (63% Cu, 37% Zn) 385 Hidrogén 14 200
Üveg 753-779 Levegő (0 -  200 °C) 996
Vas 465-540 Vízgőz (100 °C) 1760

53. § Az első főtétel alkalmazása ideális gázok nyílt folyamataira

Ebben a §-ban az ideális gázok speciális nyílt folyamataival foglalkozunk, amelyeknek 
során a rendszer a kezdeti állapotból kvázisztatikus egyensúlyi állapotokon átjut el egy má
sik, ún. végállapotba. Az ilyen folyamatok tanulmányozása azért fontos, mert a rájuk érvé
nyes törvények alapján a reális gázok valóságos folyamatainak a törvényeire is tudunk 
következtetni. Általában négy egyszerű nyílt folyamatot szokás megkülönböztetni, mint 
amilyen az izotermikus, az izochor, az izobár és az adiabatikus folyamat.

1. Izotermikus nyílt folyamat

Izotermikus nyílt folyamatban a rendszer hőmérséklete nem változik (T — állandó, A T = 0),
így a belsőenergia-változás is zérus (AU = 0). Az ilyen állapotváltozásra érvényes a
p xVx = p 2V2 Boyle-Mariotte-törvény. Ezt az állapotváltozást a p -V  állapotsíkon -  tágulás
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(53.1. ábra) és összenyomás (53.2. ábra) esetén egyaránt -  hiperbola, ún. izoterma szemlél
teti.

Izotermikus folyamatban

-  a gáz térfogati munkája az (50.11,12) szerint

W = -nRT In — = -nRT  In ̂  
K P2

(53.1,2)

-  a gáz által felvett (vagy leadott) hő a AU = 0 folytán az első főtétel szerint

Q = - W (53.3)

a) Izotermikus tágulás (expanzió) esetén (53.1. ábra) a gáz térfogata növekszik (V2 >  V,), 
nyomása csökken (p2 < p t), tágulási munkát végez (W  < 0) és hőt vesz fel környezetéből
{Q > o).

b) Izotermikus összenyomás (kompresszió) esetén (53.2. ábra) a gáz térfogata csökken 
(V2 < Vx), nyomása nő (p2 > p t), a környezet munkát végez a gázon (W > 0), miközben a gáz 
hőt ad le környezetének (Q <  0).

2. Izochor nyílt folyamat

Izochomak nevezzük a nyílt folyamatot akkor, ha a rendszer télfogata nem változik (V  =  ál
landó, AV — 0), s ebből kifolyólag a térfogati munka is zérus (-pAV =  0). Az állapotváltozást 
a pJTi = p-JT2 Gay-Lussac II. törvénye írja le, és a p -V  állapotsíkon a p  tengellyel párhuza
mos egyenesszakasz, az ún. izochora szemlélteti mind melegítéskor (53.3. ábra), mind hű
téskor (53.4. ábra).
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Qy = AU = f ± n R A T = C y AT = nCmV(T2 - T,)

V =  áll.

53.3. ábra 53.4. ábra

Izochor nyílt folyamatban -  térfogati munka hiányában -  az első főtétel szerint a gáz által 
felvett (vagy leadott) hő mindig egyenlő a gáz belsőenergia-változásával. A z  (52.10,11, 
16,20) alapján

(53.4-7)

a) Melegítéskor (53.3. ábra) növekszik a gáz hőmérséklete (T2 > T{) és nyomása 
(p2 > p {), a rendszer hőt vesz fel környezetéből (Qy > 0) és belső energiaként tárolja (AU > 0).

b) Hűtéskor (53.4. ábra) csökken a gáz hőmérséklete (T2 <  7\) és nyomása (p2 < p x), a gáz 
belső energiájának rovására (AU <  0) hőt ad le környezetének (Qy <  0).

3. Izobár nyílt folyamat

Izobámak mondjuk a nyílt folyamatot akkor, ha állandó nyomáson (p — állandó, Ap =  0) 
megy végbe. A z  állapotváltozásra a F,/T, = V-JT2 Gay-Lussac I. törvénye érvényes, és szem
léltetésére a p - V állapotsíkon a V tengellyel párhuzamos egyenesszakasz, az izobára szolgál 
melegítéskor (53.5. ábra) és hűtéskor (53.6. ábra) egyaránt.

Izobár folyamatban
-  a gáz térfogati munkája az (50.5,6) szerint

W = - p { V 2 - V l ) = -nR(T2 - T l ) (53.8,9)

- a  gáz által felvett (vagy leadott) hő az (52.12,15,18,22) szerint

a  = a h = nRAT = Cp AT = nCm p (T2 -  Tx ) (53.10-13)
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p = áll.

P

" 7 ,
t2< t {

V\ V2 

53.5. ábra

V

53.6. ábra

V, V

a) Melegítéskor (53.5. ábra) növekszik a gáz hőmérséklete (T2 > Tx) és térfogata 
(V2 > Vf), a gáz hőt vesz fel környezetéből (Qp > 0), miközben növekszik az entalpiája 
(AH > 0) és tágulási munkát végez (W  < 0).

b) Hűtéskor (53.6. ábra) csökken a gáz hőmérséklete (T2 < Tx) és térfogata (V2 < V,), a 
gáz hőt ad le környezetének (Qp < 0), csökken az entalpiája (AH <  0), a környezet a gázon 
munkát végez (W > 0).

4. Adiabatikus nyílt folyamat

Adiabatikus a nyílt folyamat akkor, ha a gáz és környezete között nincs hőcsere (Q = 0), a 
rendszerben külső hatásra végbemenő folyamatok pedig lassan játszódnak le. Ekkor az első 
főtétel szerint a gáz belsőenergia-növekedése (vagy csökkenése) az összenyomási (vagy tá
gulási) munkával egyezik meg:

Adiabatikus folyamatban mindhárom állapotjelző (p , V, T) változik és érvényes a p V  = nRT 
termikus állapotegyenlet. A p -V  állapotsíkon a szemléltetésére szolgáló görbeszakasz az 
adiabata (53.7, 8. ábra).

a) Adiabatikus táguláskor (53.7. ábra) növekszik a gáz térfogata (V2> Vt), csökken a nyo
mása (p2 < Pi) és hőmérséklete (T2<  7\), a gáz munkát végez a környezet ellenében (W  <  0), 
miközben csökken a belső energiája (AU <  0).

b) Adiabatikus összenyomáskor (53.8. ábra) csökken a gáz térfogata (V2 < V\), növekszik a 
nyomása (p2 > /?,) és hőmérséklete (T2 > Tx), a környezet munkát végez a gázon (W  > 0), mi
közben növekszik a gáz belső energiája (AU > 0).

A U = W . (53.14)
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Adiabatikus táguláson alapszik az ionizált részecskék kimutatására szolgáló Wilson-féle 
ködkamra (165. §). Adiabatikus folyamatok mennek végbe egyes hőerőgépekben és hűtőgé
pekben (58. §), alacsony hőmérsékleteket előállító berendezésekben (63. §) és a légkörben. így 
pl. a magas hegyek (Alpok, Kaukázus) lábához érkező nedves levegő felemelkedik, adiaba
tikusan kitágul, lehűl, majd a benne levő apró vízcseppek felhőt képeznek, kicsapódnak és 
eső formájában a földre hullanak. A hegygerincen átbukó, a hegy másik oldalán leereszkedő 
levegő már szárazabb, és adiabatikus összenyomódása folytán felmelegszik. Ez a száraz le
vegő a főn.



II. D) A TERMODINAMIKA MÁSODIK FOTETELE 
ÉS AZ ENTRÓPIA

54. § A reverzibilis Carnot-féle körfolyamat

A termodinamika második főtételének kimondását megelőzték CARNOT vizsgálatai.

1. A reverzibilis direkt (egyenes) Carnot-féle körfolyamat

Az olyan termodinamikai folyamatot, amelynek során a rendszer visszatér eredeti álla
potába, körfolyamatnak (ciklusnak) nevezzük. Az ilyen folyamatok vizsgálata gyakorlatilag 
igen jelentős, mert a periodikusan dolgozó hőerőgépekben, a hűtőgépekben és a hőszi
vattyúkban körfolyamatok játszódnak le.

A hőerőgépek hatásfokának javítására irányuló 
első vizsgálatok CARNOT nevéhez fűződnek (1824).
CARNOT olyan négylépéses, két izotermikus és két adia
batikus nyílt folyamatból álló körfolyamatot tervezett, 
amely elvileg megvalósítható egy Tx hőmérsékletű mele
gebb hőtartály és egy T2 < Tt hőmérsékletű hidegebb 
hőtartály között működő hőerőgéppel (54.1. ábra).

CARNOT megállapította, hogy ha az ideális gáz tér
fogata csak nagyon lassan változik, akkora) a gáz igen 
jó közelítéssel egyensúlyi állapotok sorozatán, ún. 
kvázisztatikus állapotokon megy át; b) a folyamat elvi
leg végtelen hosszú ideig (gyakorlatilag hosszú ideig) 
tart; c) a folyamat direkt (egyenes) és legkisebb külső 
nyomás hatására mdirekt (fordított) irányban -  ugyan
azokon a közbülső állapotokon át -  is végbemehet; d) a 
direkt és az indirekt folyamat a p - V állapotsíkon közös 
görbével szemléltethető (50.3. ábra); e) a direkt és az 
indirekt folyamatban a két munka megegyező nagysá
gú, de ellentétes előjelű;/) a körfolyamatot végző gáz
ban, sem annak környezetében maradandó változás 
nem jön létre. Az ilyen folyamatokat reverzibilis körfo
lyamatoknak nevezzük.
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P -
Pi-~

p 2 -------------1 B(P2,^2T,)

P 4 - -

p 3 ------------ r
Q2 (leadott) i 72 C(p3,V3,T2)

V

54.2. ábra

A reverzibilis direkt Carnot-féle körfolyamatban dolgozó hőerőgép a) Q x hőt vesz fel a 
r ,  hőmérsékletű melegebb, hő tartályból; b) a felvett hő egy részét | W | külső munkára fordít
ja; c ) |e 2 | = öi “ | tV |hőt pedig a T2 < T l alacsonyabb hőmérsékletű hőtartálynak (hűtőnek) 
ad le (54.1. ábra).

A CARNOT-ról elnevezett ideális munkaközegű, négylépéses, reverzibilis direkt körfo
lyamat (54.2. ábra) részei a következők: izotermikus tágulás (A-B nyílt folyamat), adiabati
kus tágulás (B-C nyílt folyamat), izotermikus összenyomás (C-D nyílt folyamat) és adiaba
tikus összenyomás (D-A nyílt folyamat).

a) Izotermikus tágulás (A-B nyílt folyamat)
Az igen nagy hőkapacitású, s ennélfogva 7, = állandó hőmérsékletű melegebb hőtartályból a 

hőerőgépbe áramló ideális gáz izotermikusan tágul az A(p1,K1,7’1) kezdőállapotból a B(/)2,K2,7,) 
végállapotba. Mivel ebben az izotermikus folyamatban sem a gáz hőmérséklete, sem a belső ener
giája nem változik (7, = állandó, AUAB = 0), ezért a termodinamika első főtétele szerint a hőerő
gép által a melegebb hőtartályból az (1) úton felvett Qx > 0 hő az (53.1,3) szerint teljes egészében 
W^B = -WAR tágulási munkára fordítódik:

b) Adiabatikus tágulás (B-C nyílt folyamat)
Ha megszüntetjük a melegebb hőtartály és a hőerőgép közötti hőcserét, az ideális gáz adiabati

kus tágulással a B(/)2,K2,7,) állapotból a C(p3,V3,T2) állapotba megy át, állapothatározóip3 < p2-re, 
V3 > V2-re és T2 < 7,-re változnak. Az adiabatikus tágulás során az ideális gáz, belső energiájának 
rovására, Ŵ c = munkát végez, és az (52.32) figyelembevételével a gáz munkája:

(54.1-3)

^bc ~ ^bc -  At/Bc _ nCm,v(T2 7,) -  nCm V(7, 72) > 0. (54.4-7)



A reverzibilis Carnot-féle körfolyamat 257

c) Izotermikus összenyomás (C-D nyílt folyamat)
A T 2< T i hőmérsékletre lehűlt gázt izotermikusan nyomjuk össze V3-ró\ V4 térfogatra, ame

lyet úgy válasszunk meg, hogy teljesüljön a VJV3 = V\/V2 arány.25 Ebben az izotermikus szakasz
ban az ideális gáz a (2)-vel jelölt úton jut el a C(p3,V3,T2) állapotból a D(p4,K4,T2) állapotba. Most a 
gázon végzett munka folytán a fejlődött Q2 < 0 hő a T2 < Tx hőmérsékletű hidegebb hőtartályba 
megy át, és az (53.1,3) szerint a gáz munkája:

d) Adiabatikus összenyomás (D-A nyílt folyamat)
A körfolyamat zárásaként az ideális gáz adiabatikus összenyomással kerüljön vissza a 

D(pA,V<,T2) állapotból az A(p,,KI,7’1) kezdeti állapotba. Ekkor az (52.32) alapján a gázon végzett 
munka növeli a gáz belső energiáját, és a gáz munkája:

Ezekkel a nyílt részfolyamatokkal a körfolyamatot befejeztük. Az (54.7,15) összefüggésekből 
nyilvánvaló, hogy az adiabatikus tágulás és összenyomás során a gáz által végzett munkák csak elő
jelben különböznek egymástól, s így H'B'C + Ŵ A = -WBC + (~WDA) = 0.

Az ideális gázzal vezetett Carnot-körfolyamat W' = - W  összes munkája csak az izoter
mikus folyamatokkal kapcsolatos, és az (54.1,2,8,9) szerint

Azt kaptuk tehát, hogy az ideális gázzal vezetett reverzibilis Carnot-féle körfolyamatban 
a Q -  Qt +Q2 = ¡2, - 1Q2 | hő teljes egészében a környezet ellenében végzett W ' = - W  mun
kára fordítódik. Ez szemléletesen a körfolyamatot ábrázoló zárt görbe által határolt terület 
(54.2. ábra). A körfolyamat során a belsőenergia-változás zérus (AU = 0), az ideális gáz vé
gül visszatér eredeti állapotába, s minden készen áll a körfolyamat megismétlésére.

2. A reverzibilis direkt (egyenes) Carnot-féle körfolyamat termikus hatásfoka

A reverzibilis direkt Carnot-féle körfolyamat szerint dolgozó hőerőgép termikus hatás
fokán értjük a gép által végzett W '  = - W  = Qt +Q2 = Q t - \ Q 2 \ teljes munka és a magasabb 
hőmérsékletű hőtartályból felvett Q, hő hányadosát. Az (54.16,18) figyelembevételével a 
termikus hatásfok:

Kcd = -Hcd = C2 = nRTi In — = nRT2 \n^- = -nRT2 ln^-< 0. (54.8-12)
2̂ V,

K *  = A a  = -AÍ/da = -nCmy (T, -T2) < 0. (54.13-15)

W ' = - W  = - W a b + ( - W cd) = Qi + q 2 . (54.16-18)

_ W '  _ - W  _ QX +Q2 _ Q> ~\Q2 [

77 e , e , e , e ,
(54.19-22)

25 Ez az arány elméletileg igazolható. L. pl. Litz J.: Hőtan (Általános fizika 1.2.) 22. § 4. és 24. § 1. Di
alóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2001.
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Az így definiált termikus hatásfok azt mutatja meg, hogy a melegebb hőtartályból a körfo
lyamatban felvett ¡2, hő hányadrésze fordítódik munkára.

Az izotermikus tágulási szakaszon az (54.2,3) képletek szerint felvett Q { hő és az izoter
mikus összenyomás során az (54.9,12) képletek szerint leadott Q2 hő ismeretében az ideális 
gázközegű Carnot-féle körfolyamat termikus hatásfoka:

Ebből kiolvasható, hogy a reverzibilis direkt Carnot-féle körfolyamat termikus hatásfoka 
csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ. Értéke mindig kisebb 1-nél (100%-nál), mert le
hetetlen visszavinni a gázt eredeti állapotába anélkül, hogy | Q21 hőt ne adjon le környezeté
nek. Ezen túlmenően az rj < 1 összhangban van a termodinamika harmadik főtételével is, 
miszerint 7'2 = 0 K  nem érhető el (59. § 6.).

Minden tapasztalat, de az elméleti számítások is azt mutatják, hogy a 7, és T2 hőmérsék
leti határok között dolgozó reverzibilis Carnot-gép termikus hatásfoka az elvileg elérhető 
legnagyobb hatásfok. A gyakorlatban megvalósított hőerőgépek (58. § 1.) hatásfoka ennél 
mindig kisebb. Pl. a 7’, =  843 K és a T2=  373 K hőmérsékletek között dolgozó gőzturbina el
vileg lehetséges maximális hatásfoka 56%, a fellépő veszteségek (pl. súrlódási veszteség) 
miatt azonban -  az energiahordozóra vetítve -  mindössze 30-39%.

a + < 2 2 _ q - | g 2 | _ r , - r 2

q, e , 7;
(54.23-25)

3. A redukált hők összege

Tx > T2 hőmérsékletű 
melegebb hőtartály

A reverzibilis direkt Carnot-féle körfolyamat 
(54.23,25) hatásfokából adódik, hogy

(54.26)

Hűtőgép
IV>

mert Q2 < 0 és \Q2 /  T21 = Q, / Tx. A  Q XITX és a g 2/ r 2 há
nyadosokat redukált hőknek nevezzük. A reverzibilis di
rekt Camot-féle körfolyamatban tehát a redukált hők 
összege nulla, és független a körfolyamatot végző közeg 
anyagi minőségétől.

4. A reverzibilis indirekt (fordított) Carnot-féle 
körfolyamat

T2 hőmérsékletű 
hidegebb hőtartály A hűtőgépek és a hőszivattyúk (58. § 2.) -  a hőerő

gépekkel ellentétben -  indirekt irányban dolgoznak 
(54.3. ábra). Ezek Q2 > 0 hőt vonnak el a T2 hőmérsék54.3. ábra
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letű hidegebb hőtartályból és W > 0 külső munkával | 
hőmérsékletű hőtartályba. Termikus hatásfokuk:

I= Q2 hőt juttatnak a Tx > T2

i] = w _ \Qi\-Q2 _ t x - t 2 

Q, 16, t x
(54.27-29)

5. Termodinamikai hőmérsékleti skála

Mivel a reverzibilis Carnot-féle körfolyamat rj = (Tx -  T2)/Tx hatásfoka csak a két 
hőtartály hőmérsékletétől függ, ezért KELVIN szerint elvileg lehetséges egy, az anyagi minő
ségtől független termodinamikai hőmérsékleti skála (régebbi elnevezése: abszolút hőmérsék
leti skála) definiálása (1852).

A termodinamikai hőmérsékleti skála meghatározásának alapját az (54.24,25) termikus 
hatásfokból adódó

—  = r h  (54-30)
T2 |6 z |

összefüggés képezi, ahol Tx és T2 a Kelvin-skála két különböző pontjához tartozó hőmérsék
let. Mivel az (54.30) csak a hőmérsékletek arányát határozza meg, ezért önkényesen ki kell 
jelölni egy hőmérsékleti alappontot. Megállapodás szerint a T2 alapponthoz a víz hármas
pontjának megfelelő 273,16 K (=  0,01 °C) hőmérsékletet rendelték. [Ekkor a Kelvin-skála 
zéruspontja -273,15 °C-nak (0 kelvinnek) felel meg.]

A fentiek alapján ismeretlen hőmérsékletet úgy határozunk meg, hogy a keresett Tx hő
mérséklet és a T2 =  273,16 K hármasponti hőmérséklet között reverzibilis Carnot-féle kör
folyamatot létesítünk, és ezeken a hőmérsékleteken megmérjük a forgalomba kerülő Q x, Q2 
hőmennyiségeket. Ezek ismeretében az (54.30) alapján T} kiszámítható.

Megjegyzések:
-  Az anyagi minőségtől független termodinamikai hőmérsékleti skála jól illeszkedik a 

méréstechnikai szempontokat kielégítő nemzetközi gyakorlati hőmérsékleti skálához (41. § 2.).
-  A termodinamikai hőmérsékleti skála legalacsonyabb pontja 0 K, amely a termodina

mika harmadik főtétele szerint tetszőleges pontossággal megközelíthető, de a valóságban 
nem érhető el (59. § 6.).
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55. § A reverzibilis folyamatok és az entrópia

1. A Clausius-féle egyenlőség

A reverzibilis Carnot-féle körfolyamatban a redukált hők összegére kapott (54.26) álta
lánosítható tetszőleges (nem Carnot-féle) reverzibilis körfolyamatra is, amelyet izotermák
kal és adiabatákkal sűrűn behálózottp - V állapotsíkon a g zárt görbe szemléltet (55.1. ábra). 
Ekkor a reverzibilis körfolyamat elemi reverzibilis Carnot-féle körfolyamatokból tehető 
össze. Mivel a görbe belsejében futó adiabataszakaszokon a rendszer ellentétes irányban 
kétszer halad át, így ezek járuléka kiesik, csak az izotermikus szakaszokon lép fel hőcsere. 
Jelöljük az egyik közbülső (az ábrán bevonalkázott) elemi reverzibilis Carnot-féle körfolya
matban a felvett és a leadott hők összegét A(2rcv-vel, a hőcsere során gyakorlatilag állandó
nak tekinthető hőmérsékletet pedig T-vel. Továbbá: ha a p -V  állapotsíkban az izoterma- 
adiabata hálózatot minden határon túl sűrítjük, akkor a törtvonalakból álló görbe a reverzi
bilis körfolyamat g zárt görbéjébe megy át. Ekkor a tetszőleges reverzibilis körfolyamatban 
az elemi redukált hők összege:

AQrcJTelemi redukált hők összege zérus. (A rév index arra utal, hogy a folyamat reverzibilis.) 
Az (55.1) Clausius-féle egyenlőségből két fontos következtetés vonható le:

a) Ha egy termodinamikai rendszer tetszőleges reverzibilis körfolyamat során az A álla
potból az (1) úton jut el a B állapotba, majd a B állapotból a (2) úton jut vissza az A állapot
ba, akkor az 55.2. ábra és az (55.1) alapján

(55.1)

Ez az ún. Clausius-féle egyenlőség azt fejezi ki, hogy bármely reverzibilis körfolyamatban a

P

B

V V

55.1. ábra 55.2. ábra
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Ebből

( l ) Í % L = - ( 2 ) t ^ ,  (55.3)
A ■* B 1

vagyis „oda-vissza” úton az elemi redukált hők összegei csak előjelben különböznek.

b) Ha a folyamat az (1) út helyett a (3) úton játszódik le A-ból B-be, majd onnan a (2) 
úton vissza A-ba, akkor szintén az 52.2. ábra és az (55.1) alapján

(3)É +( 2 ) t  = 0. (55.4)
A * B *

Ebből

( 3 ) S ^  = - ( 2 ) f ^ . .  (55.5)
A * B *

Az (55.3) és az (55.5) összefüggések jobb oldalainak egyenlősége folytán

0 ) Í ^  = ( 3 ) Í ^ k  (55.6)
A ■* A ■*

A tetszőleges A állapotból a tetszőleges B állapotba reverzibilis úton azonban nemcsak 
az 55.2. ábrán látható (l)-es és (3)-as úton, hanem végtelen sokféleképpen, más szóval vég-

B AOtelen sok görbe mentén eljuthat a r e n d s z e r . ^ ----— összegazonban valamennyi reverzíbi-
a  T

lis úton ugyanakkora, vagyis független attól, hogy a rendszer milyen reverzibilis folyamattal 
jutott az A állapotból a B állapotba.

2. Az entrópia fogalma

B AOA ^  — — összegnek az úttól való függetlensége lehetőséget ad egy új S állapotfügg- 
a  T

vény bevezetésére. Rögzítsük az A kezdőállapotot, a B végállapot legyen tetszőleges. Ha az 
A állapotban önkényesen előírjuk az S állapotfüggvény SA értékét, akkor az S állapotfügg
vény értéke a B állapotban:

____________ A 1
(55.7)
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ahol az összegezést A-ból B-be bármelyik reverzibilis úton végezhetjük. Mivel A rögzítése 
után az (55.7) összeg csak a B végállapottól függ, ezért S valóban állapotfüggvény, neve entró
pia (CLAUSIUS, 1865). Az entrópia skalár; -  extenzív fizikai mennyiség; -  Sí-egysége a joule 
per kelvin, jele: J/K.

Az entrópiát az (55.7) alatti definíciója az A kezdőállapothoz tartozó SA additív konstans 
erejéig határozza meg. Ez azonban nem jelent nehézséget, mert a termodinamikai folyama
tok leírásakor csak az entrópiaváltozások játszanak szerepet. így pl. az A —> B reverzibilis 
nyílt folyamat során az (55.7) szerint a rendszer entrópiaváltozása:

AS = S b - S a = Z (55.8)

Ez a reverzibilis nyílt folyamatokra vonatkozó összefüggés azt fejezi ki, hogy ha a rend-

szer hőt vesz fel környezetéből y i  A Srev_ > o  

A l
, akkor entrópiája növekszik (AS =

= SB- S A > 0). Ha viszont a rendszer hőt ad le környezetének akkor entró-

piája csökken (AS = SB- S A <  0). Hőtanilagzárt rendszer \ ' A Qtcv _ q
r  t

esetén az entrópia

nem változik (AS =  SB- S A =  0).
Amennyiben a folyamat reverzibilis körfolyamat, akkor az A kezdő- és a B végállapothoz 

ugyanaz az entrópia tartozik (SA = SB), az entrópiaváltozás zérus (ASkörf = 0), s így az (55.8) 
alapján

AS v  AQrcv _ n
kört rp  u

körf *

(55.9)

vagyis reverzibilis körfolyamatban az entrópia nem változik, állandó marad. így érthető, hogy a 
négylépéses reverzibilis Carnot-féle körfolyamatban

T T ■*1 12
(55.10)

56. § Az irreverzíbilis folyamatok és a termodinamika második főtétele

1. Az irreverzíbilis folyamatok fogalma

Számos olyan folyamatot ismerünk, amelyek önként fordított irányban nem játszódnak 
le. így a talajra ejtett test (pl. kődarab) a talajjal rugalmatlanul ütközik, aminek következté
ben növekszik a test és a talaj belső energiája. Ennek ellenkezője azonban nem megy végbe:
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a test és a talaj belső energiájának rovására a test nem emelkedik fel. A környezeténél ma
gasabb hőmérsékletű test mindig lehűl, sohasem melegszik fel. A magunkhoz szorított jég
csap nem melegít bennünket, bár hőátadás esetén az energia megmaradna. Ezekben a pél
dákban és a természet sok más, elsősorban a súrlódással kapcsolatos jelenségében az a 
közös, hogy a folyamatok megfordíthatatlanok (irreverzíbilisek). Jellemzőjük, hogy a) a direkt 
(egyenes) folyamatok spontán, külső beavatkozás nélkül mennek végbe; b) a direkt folya
mat kezdetén az intenzív paraméterek (pl. nyomás, hőmérséklet) a rendszer különböző 
pontjaiban különböző értékűek; c) a direkt folyamatok az intenzív paraméterek kiegyenlítő
désének irányában, az egyensúlyi állapot felé mennek végbe; d) a folyamatok külső hatás 
nélkül, önként indirekt (fordított) irányban nem játszódnak le; e) ha a rendszer külső hatás
ra tér vissza eredeti (kiinduló) állapotába, akkor a rendszerben és a rendszer környezetében 
maradandó változás jön létre.

A legváltozatosabb módon végbemenő természeti folyamatok időbeli lefolyásának irá
nyáról sem a mechanika, sem az elektromágnességtan törvényei, sem pedig a termodinami
ka első főtétele nem adnak felvilágosítást. Ez utóbbi ugyanis bármilyen irányú energiaátala
kulást megenged, csak a AU — Q + W  feltételnek kell eleget tenni. A természeti folyamatok 
irányát tehát az első főtételtől független törvény, a termodinamika második főtétele szabja 
meg.

2. A termodinamika második főtétele

CARNOT vizsgálatai nyomán CLAUSIUS, KELVIN, a német Max PLANCK [piánk] (1858- 
1947; Nobel-díj 1918-ban) és a szintén német Wilhelm OSTWALD [osztváld] (1853-1932; 
Nobel-díj 1909-ben) ismerték fel a természeti folyamatok 
irreverzíbilitásának törvényét, a termodinamika második 
főtételét. A második főtétel egyetlen, más természeti tör
vényre vissza nem vezethető, tapasztalatokon alapuló axió
ma (sarkigazság).

A termodinamika második főtételét többféle, de 
egymással egyenértékű (ekvivalens) módon is megfogal
mazták.

a) A második főtétel Clausius-féle megfogalmazása

A  természetben nincs és egyetlen géppel -  ún. Clausius- 
géppel-sem  hozható létre olyan folyamat, amelyben hő ön
ként, külső munkavégzés nélkül hidegebb testről melegebbre 
menne át (1850). Az ideális hűtőgépnek tekinthető 
Clausius-gép -  létezése esetén -  a T2 <  hőmérsékletű 
hidegebb hőtartályból elvont Q2 hőt teljes egészében átadná 
a Ti >  T2 hőmérsékletű melegebb hőtartálynak: |í2i| = Q2 
(56.1. ábra).
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b) A második főtétel Kelvin (W. Thomson)-Planck- 
féle megfogalmazása

A  természetben nincs és egyetlen géppel -  ún. Kelvin
géppel -  sem hozható létre olyan folyamat, amelynek so
rán egy test hőt veszít és ez a hő egyéb változások nélkül 
teljes egészében, 100%-os hatásfokkal munkává alakul
na át (1851,1903). Az ideális hőerőgépnek tekinthető 
Kelvin-gép -létezése esetén- a Tx > 7^ hőmérsékletű 
melegebb hőtartályból felvett Qi hőt munkává alakí
taná át: \W\ = ¡2, (56.2. ábra).

Az energiamegmaradás elvét, ill. az első főtételt 
nem sértő Kelvin-gép rendkívül hasznos lenne, mert a 
légkörből és az óceánból gyakorlatilag kimeríthetet
len mennyiségben tudna hőt felvenni, és azt munkává 
átalakítani. Ezért nevezte OSTWALD a Kelvin-gépet 
másodfajú perpetuum mobilének (örökmozgónak), 
amely a tapasztalat szerint nem létezik. így pl. nem ké
szíthető olyan óceánt átszelő hajó, amely képes lenne 

az óceán vizéből kivonni a hajógépek működtetéséhez szükséges energiát, s teljes egészében 
munkává átalakítani anélkül, hogy a rendszerben vagy annak környezetében más változás is 
bekövetkezne.

A második főtétel Kelvin-Planck-féle megfogalmazása elvileg megengedi a T2 = 0 K lé
tezését, csak a 71, > 0 és a T2 =  0 hőmérsékletű tartályok között dolgozó reverzibilis Camot- 
gép létezését tiltja, mert az ilyen gép Kelvin-gép lenne, a 71, >  0 hőmérsékletű hőtartályból 
felvett hőt teljes egészében munkává alakítaná át.

3. A második főtétel különböző megfogalmazásainak egyenértékűsége

A második főtétel különböző megfogalmazásai egyenértékűek. Bármely hipotetikus 
(feltételezett) gép, amely megsérti az egyik megállapítást, megsérti a másikat is.

a) A Clausius-gép egy fordított (indirekt) irányban dolgozó C* reverzibilis Carnot-gép 
és egy Kelvin-gép összekapcsolásának tekinthető (56.3. ábra). Egy ilyen összetett gép rever
zibilis indirekt Camot-gépe vegyen fel pl. Q2 = 40 J hőt a T2 hőmérsékletű hidegebb 
hőtartályból és W =  60 J külső munkával |£2, | = Q2 + W  = 100J hőt juttasson a T, > T2 
hőmérsékletű melegebb hőtartályba. Ha ebből a melegebb hőtartályból a Kelvin-gép 
|öi |—Ö2 = 60J hőt venne fel, akkor létezése esetén minden egyéb változás nélkül, teljes egé
szében \W\ = 60 J munkát tudna végezni.

A reverzibilis indirekt Camot-gép és a Kelvin-gép valóban Clausius-gép lenne, mert 
együttes hatásukra az összes külső munka zérus, a hidegebb hőtartály 40 J hőt veszítene, a 
melegebb hőtartály pedig 40 J hőt kapna, vagyis hő önként menne át a hidegebb hőtar
tályból a melegebb hőtartályba. Mivel Kelvin-gép nincs, ezért Clausius-gép sem létezik.

T2 hőmérsékletű 
hidegebb hőtartály

56.2. ábra
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b) A fentihez hasonlóan belátható, hogy a C reverzibilis direkt Camot-gép és a vele 
együtt dolgozó Clausius-gép Kelvin-gép lenne (56.4. ábra). Nyilvánvaló, ha nincs Clausius- 
gép, akkor Kelvin-gép sem létezik.

56.4. ábra
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57. § Az irreverzíbilis folyamatok és az entrópia

1. Az irreverzíbilis Carnot-féle körfolyamat hatásfoka

A tapasztalat szerint a valóságos folyamatokban bizonyos mennyiségű munka mindig 
kárbavész. Ennek következtében az irreverzíbilis Camot-féle körfolyamat hatásfoka:

_  ~ ^ i r r c v  _  Q . i r r c v  +  Q îim Q, +Q2 _  ^ |  ~  ̂ 2  fS7 1-S1
/¡rrcv /'") O T* r̂cv * ^J/.l

*A,irrcv *̂1,irrcv 1

y4z irreverzíbilis Camot-féle körfolyamat hatásfoka tehát a reverzibilis Camot-féle körfolya
mat hatásfokánál mindig kisebb:

(57.6)

2. Az irreverzíbilis Carnot-féle körfolyamat redukált hőinek összege 

Az (57.2,4)-ből adódik, hogy

ö l . i r r c v  ö ^ i r r c v
<0, (57.7)

2

vagyis az irreverzíbilis Camot-féle körfolyamatban a redukált hők összege negatív, mert Qzirrcv < 0
é s | ö 2,irrcv /  ^ 2  I >  ö l.i ir e v  I  ■

3. A Clausius-féle egyenlőtlenség

Az irreverzíbilis Camot-féle körfolyamat (57.7) redukált hőinek összegére kapott egyen
lőtlenség általánosítható tetszőleges irreverzíbilis körfolyamatra is. A reverzibilis körfolya
matnál követett gondolatmenet szerint bármely irreverzíbilis körfolyamatban

<0Zj  t
körf *

(57.8)

vagyis tetszőleges irreverzíbilis körfolyamatban a AQimJT  elemi redukált hők összege negatív 
(Clausius-féle egyenlőtlenség).
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4. Irreverzíbilis nyílt folyamatok entrópiaváltozása

számítása végett tekintsünk egy olyan termodinamikai 
rendszert, amely az A kezdőállapotból a B végállapotba az 
(1) irreverzíbilis úton jut el (57.1. ábra). Ezt követően a 
rendszer gondolatban jusson vissza a (2) úton reverzibili
sen. Ekkor a teljes körfolyamat is irreverzíbilis, mert az (1) 
szakasza is az. Ezért az (57.8) alapján

A<2iri = y  ̂Öir
r p

A Ört <0. (57.9)

AÖ„

57.1. ábra

Mivel az (55.8) entrópiaváltozás szerint ^ ----— = SA -  SB, ezért az (57.9)-ből az irre

verzíbilis nyílt folyamat entrópiaváltozása:

B A O
AS = SB-SA > X - ^ r (57.10)

vagyis irreverzíbilis nyílt folyamatban az 5B -  SA = AS entrópiaváltozás mindig nagyobb, 
mint a AQk[cJT  elemi redukált hők összege.

5. Hőtanilag zárt rendszer entrópiaváltozása; az entrópiatétel

Hőtanilag zárt rendszer a környezetével hőt nem cserél. Ennélfogva a rendszer (57.10) 
szerinti AS = SB -  SA > 0 entrópianövekedése csak a rendszeren belül lejátszódó irreverzíbi
lis folyamatokkal lehet kapcsolatos:

A ^  belső (57.11)

Ez a belső entrópia növekedésének tétele, az ún. entrópiatétel. Más megfogalmazásban: 
hőtanilag zárt rendszerben önként (spontán) csak olyan irreverzíbilis folyamatok játszód
hatnak le, amelyek során a belső entrópia növekszik, és ez a belsőentrópia-növekedés az 
irreverzíbilitás mértéke.

6. Külsőentrópia- és belsőentrópia-változás

Az eddigiek alapján egy tetszőleges termodinamikai rendszer entrópiaváltozásának 
egyik része a környezettel való hőkicserélődés következménye, tehát külső forrásból ered, és 
értéke:
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(57.12)
A *

Itt T  azt a hőmérsékletet jelenti, amelyen a rendszer a hőt felveszi vagy leadja. Hőfelvétel 
esetén (melegítéskor) a rendszer külső entrópiája növekszik (ASk > 0), hőleadáskor (hűtés
kor) csökken (ASk <  0), hőcsere nélküli folyamatokban pedig a külső entrópia nem változik 
(ASk = 0).

Az entrópiaváltozás másik része a rendszerben lejátszódó folyamatok következménye, 
vagyis A5b belsőentrópia-változás. A belső entrópia hőtanilag zárt rendszer esetén, irreverzí
bilis folyamatban -  az entrópiatétel szerint -  mindig növekszik (ASh > 0), reverzibilis folya
matban pedig állandó marad (ASb = 0). Környezetével kölcsönhatásban levő nyílt rendszer 
belső entrópiája általában növekszik (M h > 0), de csökkenhet is (ASb < 0), mint pl. a bioló
giai evolúció során (60. § 4.).

A ASk külsőentrópia- és a ASb belsőentrópia-változások bevezetésével a rendszer entró
piaváltozása:

M  = M k + ASb = ¿ ^  + AYh. (57.13)
A *

A termodinamikai rendszer belső entrópiájának időbeli változási gyorsaságát, a

o  = (57.14)
At

hányadost entrópiaprodukciónak (entrópiatermelésnek) nevezzük, és megmutatja az egy
ségnyi idő alatt bekövetkező belsőentrópia-változást. Sí-egysége a joule per kelvin-másod
perc, jele: J/(K • s). Pl. a fizikai munkát nem végző felnőtt ember entrópiája másodpercen
ként 0,27-1,4 J/K-nel növekszik, vagyis entrópiaprodukciója 0,27-1,4 J/(K • s) (60. § 2.).

7. A termodinamika második főtételének matematikai alakja

a) A reverzibilis nyílt folyamatokra vonatkozó (55.8) egyenlőséget és az irreverzíbilis 
nyílt folyamatokra vonatkozó (57.10) egyenlőtlenséget egyesítve jutunk a termodinamika 
második főtételének nyílt folyamatokra érvényes matematikai alakjához:

(57.15)

ahol az egyenlőtlenség jele irreverzíbilis, az egyenlőség jele pedig reverzibilis folyamatra 
utal.
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b) Ha a folyamat körfolyamat, akkor az A kezdő- és a B végállapothoz ugyanaz az entró
pia tartozik (SA = SB), az entrópiaváltozás zérus (A5körf = 0), s így az (55.9) és az (57.8) alap
ján azonnal adódik, hogy

Ez azt jelenti, hogy a hőtanilag zárt, nemegyensúlyi rendszerekben csak olyan folyamatok me-

(AS — 0). Ennek a két lehetőségnek megfelelően is szokás a makroszkopikus rendszerekben 
lejátszódó folyamatokat irreverzíbilis és reverzibilis folyamatokra felosztani. Irreverzíbilis
nek nevezzük a teljes zárt rendszer entrópiájának növekedésével járó folyamatokat. Ezek 
önként fordított irányban nem mehetnek végbe, mert ez az entrópia csökkenésével járna. 
Azokat a folyamatokat viszont, amelyeknek során a teljes zárt rendszer entrópiája állandó 
marad, és ellentétes irányban is végbemehetnek, reverzibilis folyamatoknak nevezzük.26 
Szigorú értelemben vett reverzibilis folyamatok nincsenek, egyes természeti folyamatok 
azonban közelítőleg reverzibilisek.

Összefoglalva megállapítható, hogy ha a hőtanilag zárt rendszer nincs egyensúlyi álla
potban, akkor a rendszerben csak entrópianövekedéssel járó folyamatok mehetnek végbe. 
Ez az entrópia növekedésének zárt rendszerben érvényes torvénye, másképpen a termodinamika 
második főtétele (CLAUSIUS, 1865; BOLTZMANN, 1870). Ha a rendszer entrópiája eléri leg
nagyobb értékét, akkor beáll az egyensúlyi állapot.

A termikusenergia-átalakítók hőerőgépek vagy hűtőgépek.

1. A hőerőgépek

A hőerőgépek termikus energiát alakítanak át mechanikai energiává, és felépítésük sze
rint lehetnek gőzgépek (dugattyús gőzgépek, gőzturbinák) vagy gázgépek (gázturbinák, belső 
égésű motorok: benzin- és dízelmotorok). Bennük az irreverzíbilis direkt Carnot-féle cik

(57.16)

^  t----= u. cjtKor az i . í j  ) aiapjan
a TA

AS>0 . (57.17)

hetnek végbe, amelyekben a rendszer entrópiája növekszik (AS >  0) vagy állandó marad

58. § Termikusenergia-átalakítók

26 A teljes zárt rendszer entrópiájának állandósága mellett a rendszer különálló részeinek entrópiája 
azonban nem marad állandó.
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lushoz hasonló körfolyamatok játszódnak le. Hatásfokuk -  a soha ki nem küszöbölhető súr
lódás miatt -  a reverzibilis Camot-féle körfolyamat hatásfokától messze elmarad.

A hőerőgépet, a Tx hőmérsékletű hőtartályt és a T2 <  Tt hőmérsékletű hőtartályt 
(hőgyűjtőt) termodinamikailag zárt rendszernek tekinthetjük. A gép működésekor a) a hő
forrás |g, | hőt ad le a hőerőgépnek, és entrópiája AS, = -\QS | / Tx -gyei csökken; b) a hőgyűjtő 
|Q21 hőt vesz fel és entrópiája AS2 = \Q21 / T2 -vei növekszik; c) a hőerőgép a körfolyamat vé
gén visszakerül eredeti állapotába. Énnek a visszatérésnek viszont az a feltétele, hogy a gép 
entrópiája a körfolyamatban ne változzon, vagyis ASgíp = 0 legyen. A gép a |(2, | hőfelvétellel 
együtt járó entrópiától |Q21 hőleadással szabadul meg. A fennmaradó \Q, | -  \QZ | hő \W\ hasz
nos munkára fordítódik.

A részfolyamatok figyelembevételével a teljes zárt rendszer (gép + környezet) entró
piaváltozása körfolyamatban:

AS = ASl + ASsip+AS2 = - 0  + 0 = 0 ,  (58.1)
*1 2

m  = \ Q & -  (58-2)
*1

Az (58.2)-ből következik, hogy T2 >  0 folytán \Q21 > 0, ezért a hőerőgépek működéséhez 
nemcsak kazán, hanem hűtő (hűtőtorony, hűtőtó, bővizű folyó vagy levegőközeg) is szükséges.

a) A  gőzgépek a vízgőz energiáját hasznosító erőgépek, és más gépeket hajtanak, beren
dezéseket működtetnek.27 Valamennyi gőzgépnek három fő része van: a) a gőz fejlesztésére 
szolgáló, szén-, kőolaj- vagy földgáztüzelésű kazán, atomerőművekben atomreaktor; b) a gőz 
energiáját mechanikai munkává átalakító hajtómű (a tulajdonképpeni gőzgép) és c) a fáradt 
(munkát végzett) gőz lecsapódását végző kondenzátor. (Ez utóbbi esetleg hiányzik.) Műkö
désük során a kazánban vagy az atomreaktorban keletkező vízgőz -  belső energiájának ro
vására -  adiabatikusan kitágul, térfogatának növekedése folytán a dugattyús gőzgép hengeré
ben levő dugattyút maga előtt tolja, s mechanikai munkát végez [James WATT (1736-1819) 
angol mechanikus és feltaláló, 1769], vagy gőzturbina esetében a gőz járókereket forgat. 
A gőzturbinák fő alkalmazási területe a hőerőművek és az atomerőművek elektromos gene
rátorainak hajtása (106. § 2., 156. §).

A 8-14%-os hatásfokú dugattyús gőzgépek a 18. században döntően előmozdították az 
ipari forradalom kibontakozását, és jelentős hatásuk volt a társadalmi viszonyok fejlődésére 
is. Jelentőségüket napjainkban már elvesztették. Szerepüket a 30-39%-os hatásfokú gőz
turbinák, a 21-25%-os hatásfokkal dolgozó gázturbinák, a 10-17%-os hatásfokú benzinmo
torok, a 25-38%-os hatásfokú dízelmotorok és az elektromos motorok vették át.

27 Erőgépeknek nevezzük azokat a gépeket, amelyek valamilyen energiát más, meghatározott célra 
alkalmas energiává alakítanak át.
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b) A  gázgépek közé tartoznak a gázturbinák és a belső égésű motorok.
A gázturbina működésekor többnyire környezeti levegőt szív be és sűríti. Az összenyo

mott levegőben tüzelőanyagot (földgázt, kohógázt, gázolajfrakciót, repülőgép gázturbinái
ban kerozin nevű petróleumfrakciót, rakétamotorokban petróleumot, oxigént, alkoholt 
vagy kén, faszén és salétrom keveréket) égetnek el. Az égéskor keletkező nagy nyomású és 
magas hőmérsékletű füstgáz turbinát forgat. Gázturbinákat alkalmaznak egyes szivattyúk, 
repülőgépek, rakétamotorok és gázturbinás erőművek elektromos generátorainak hajtó
műveként.

A belső égésű motorok (benzinmotor, dízelmotor) dugattyús hőerőgépek. Munkaterük
ben (hengerükben) folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok égnek el. A keletkező, majd 
adiabatikusan kitáguló gázok mozgatják a dugattyút. Ilyen motorokat alkalmaznak személy- 
és tehergépkocsik, autóbuszok, motorkerékpárok, hajók és egyes vasúti mozdonyok hajtására.

2. A hűtőgépek és a hőszivattyúk

A hűtőgépekben és a hőszivattyúkban az indirekt Carnot-ciklushoz hasonló irreverzíbi
lis körfolyamatok mennek végbe.

A hűtőgépek (54.3. ábra) Q2 hőt vonnak el a T2 hőmérsékletű belső terükből és külső 
(általában elektromos) munkával |Q, | = Q2 + W hőt juttatnak a T, > J 2 magasabb hőmér
sékletű környezetbe. A hőátadás hatékonyságát a hűtőgép belsejéből elvont Q2 >  0 hő és a 
felhasznált W - \QX\ - Q 2 munka hányadosa, vagyis az

f  =  —  =  — 2 =  ^ 2 (" 5 f i  3 1

W  |G,|- Q 2 t} - t2

termodinamikai jósági tényező jellemzi. Értéke háztartási hűtőgépeknél 7 alatt van, légkon
dicionálóknál pedig mindössze 1,8 körüli.

A  hőszivattyúk a hűtőgépek működési elvén alapuló fűtőgépek. Télen úgy fűtik az épüle
tet, hogy W  külső munkával Q2 hőt vonnak el a T2 hőmérsékletű hidegebb hőtartályból (ta
lajból, tavakból, folyókból) és ¡Q,j = Q2 + W  hőt szállítanak a 7, > T2 hőmérsékletű épületbe.

A gyakorlatban használt hőszivattyúkkal a befektetett W munkának kb. háromszorosát 
kapjuk |ö,j hő formájában. Hátrányuk, hogy a hagyományos fűtőberendezésekhez képest 
beruházási költségük nagyobb. Egyes hőszivattyúk képesek megfordítani a hőáramlás irá
nyát is, így ezek nyáron légkondicionálóként működnek.

59. § Az entrópia statisztikus értelmezése

A nagyszámú részecskéből álló makroszkopikus anyagok fizikai tulajdonságainak leírá
sára a klasszikus mechanika törvényei alkalmatlanok. Ezt ismerte fel a 19. század végén és a 
20. század elején többek között CLAUSIUS, MAXWELL, BOLTZMANN és GlBBS. Munkássá
guk nyomán került kiépítésre a hőjelenségekre vonatkozó statisztikus termodinamika, amely 
statisztikus módszerek és valószínűségszámítási törvények felhasználásával képes leírni az
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igen sok részecskéből (atomokból, molekulákból, ionokból, elektronokból) álló makrosz
kopikus anyagok termodinamikai viselkedését és fizikai jellemzőit. Ebben a §-ban a statisz
tikus termodinamika legfontosabb megállapításaival foglalkozunk.

1. Makro- és mikroállapot; termodinamikai valószínűség

Példaként számítsuk ki, hogy N  = 4, egymástól elvileg megkülönböztethető, szabadon 
mozgó részecske (atom, molekula, ion, elektron) hányféleképpen oszolhat el egy edény 
g =  2 egyenlő térfogatú részében, az ún. cellákban! Evégből a négyzetekkel szemléltetett 
cellákban a részecskéket számozzuk meg, majd számoljuk össze a lehetséges eloszlások szá
mát (59.1. ábra).
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59.1. ábra

Az 59.1. ábrából kiolvasható, hogy makroszkopikus szempontból N  = 4 és g = 2 esetén 
összesen 5 makroeloszlás, ún. makroállapot (konfiguráció) különböztethető meg. Ezek közül 
az A(4,0) és az E(0,4) makroállapotot csak 1-1, a B(3,l) és a D(l,3) makroállapotot 4-4, a 
C(2,2) makroállapotot pedig 6 részletezett eloszlás, ún. mikroállapot valósít meg, így a lehet
séges összes mikroállapotok száma: 1 + 4 + 6 + 4 +  1 = 16 = 24.

A példa nyomán belátható, hogy a részecskék és a cellák számának növelésével növek
szik a lehetséges eloszlások, a mikroállapotok száma. Ha N  számú részecske g számú cellá
ban helyezkedik el, akkor az összes lehetséges mikroállapotok száma: gN.

Egy adott makroállapothoz tartozó mikroállapotok számát termodinamikai valószínűség
nek (statisztikus súlynak) nevezzük, jele: V. A tárgyalt példában az A és az E makroállapot 
termodinamikai valószínűsége 1, a B és D makroállapothoz tartozó termodinamikai való
színűség 4, a C makroállapot termodinamikai valószínűsége pedig 6.
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2. Az egyensúlyi állapot

A tárgyalt példa általánosításaként megállapítható, hogy a sok részecskéből álló rend
szerekben az egyenletes részecskeeloszláshoz (a legrendezetlenebb állapothoz) tartozik a 
legtöbb mikroállapot. Ezt a legtöbb mikroállapotú (legrendezetlenebb állapotú) makro- 
állapotot egyensúlyi állapotnak nevezzük.

A nemegyensúlyi állapotú, magára hagyott anyaghalmazban spontán csak olyan folya
mat mehet végbe, amelynek során növekszik a mikroállapotok száma (a rendezetlenség), 
vagyis a folyamat -  összhangban a második főtétellel -  az egyensúlyi állapot felé irányul.

3. Az entrópia és a termodinamikai valószínűség kapcsolata; a Boltzmann-egyenlet

PLANCK ismerte fel, hogy egy rendszer S entrópiája egyenesen arányos az Y  termodina
mikai valószínűség tízes alapú logaritmusával:

S = 2,303* lg Y  , (59.1)

ahol k a Boltzmann-állandó. Ezt a termodinamika és a statisztikus fizika közötti függvény- 
kapcsolatot BOLTZMANN tiszteletére Boltzmann-egyenletnek nevezik (1900).28

A Boltzmann-egyenletből kiolvasható, hogy az entrópia a rendszer (anyaghalmaz) ren
dezetlenségének a mértéke. Ugyanis minél rendezetlenebb egy rendszer szerkezete, annál 
nagyobb a mikroállapotok száma és a rendszer entrópiája. A teljesen rendezetlen állapot
hoz (az egyensúlyi állapothoz) maximális számú mikroállapot, illetve legnagyobb entrópia 
tartozik.

4. A termodinamika második főtételének statisztikus jellege

A fenomenologikus termodinamika második főtétele szerint zárt rendszerben az entró
pia csak nőhet, egyensúlyi állapotban pedig maximális értéket vesz fel. Az (59.1) Boltz- 
mann-egyenlet szerint viszont nem abszolút biztos, csak igen valószínű, hogy a zárt rendsze
rek entrópiája nő. A zárt rendszerek entrópiája csökkenhet is, bár ez sokkal kevésbé 
valószínű, mint a növekedés. A termodinamika második főtétele tehát nem szigorúan érvényes 
természeti törvény, hanem statisztikus jellegű, az egyensúlyi eloszlástól kismértékű eltérések 
(ingadozások, fluktuációk) is előfordulhatnak. Nagyszámú részecskéből álló termodinami
kai rendszerben azonban -  a kísérleti hibahatáron belül -  nem észlelünk a második főtétel
től eltérést.

Számos ingadozási jelenség ismert. Ilyen pl. a Brown-mozgás (44. §), az elektronikai 
áramköri elemekben (tranzisztorokban, elektroncsövekben) az elektronok számának sta
tisztikus ingadozása, az ún. sörétzaj, amely erősítéskor pl. a rádióban sustorgó, sörétek kopo

28 Levezetését lásd pl. Litz J.: Hőtan (Általános fizika 1.2.) 32. § 1. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Bu- 
dapest, 2001.
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gásához hasonló hangot ad. Fontosak továbbá az anyagi rendszerek energia-, hőmérséklet- és 
sűrűségingadozásai. Pl. a légkör sűrűségingadozása miatt a napfény -  frekvenciájának negye
dik hatványával arányos mértékben -  szóródik, és a nagyobb frekvenciájú kék komponensé
nek erősebb szóródása miatt kék az égbolt. A kisebb frekvenciájú vörös fény kevésbé szóró
dik, ezért sárgásvörös a közvetlen napfény. Naplementekor pedig a hosszú légrétegen 
áthaladó napsugár kék komponensének teljes kiszóródása miatt már vörös napkorongot lá
tunk. Ugyancsak a fényszoródás az oka annak is, hogy tilalmi jelzésre vörös fényt használunk.

5. Az entrópia, a munka és a hő

A mechanikából ismert munkatétel szerint valamely testre ható külső erők eredőjének 
munkája egyenlő a test mozgási energiájának a megváltozásával. Munkavégzéskor tehát a 
testbe energia áramlik. Ezen az energián azonban a test részecskéi nem véletlenszerűen osz
toznak, a mikroállapotok Y  száma és a velük arányos S entrópia nem változik. A munka te
hát nem növeli a test entrópiáját. Ezzel szemben hőközléskor a test által felvett és a részecskéi
re szétoszló Q hő már növeli a test mikroállapotainak számát és az S entrópiát.

6. A termodinamika harmadik főtétele

A tökéletesen rendezett állapot mikroállapotainak száma 1, s ezért az (59.1) szerint ent
rópiája zérus. Ezt fejezi ki a termodinamika harmadik főtétele, amely S = 0-hoz T =  OK hő
mérsékletet rendel.

Nulla kelvinhez igen közeli hőmérsékleten a nem tökéletes hőszigetelés miatt bármilyen 
kicsiny AQ hő is jelentős felmelegedést okoz. Ezért a 0 K hőmérséklet csak megközelíthető, 
de nem érhető el. Más megfogalmazásban: nem lehet készíteni olyan periodikusan dolgozó 
gépet, ún. harmadfajú perpetuum mobilét, amely elő tudna állítani 0 K hőmérsékletet.

Megjegyzés:
-  Ha a Carnot-féle korfolyamat T2 =  OK hőmérsékletű hőtartállyal működne, akkor 

nem lenne hőleadás (Q2 = 0), és a hőerőgép a felvett Q, hőt teljes egészében munkává alakí
taná át, megsértve a második főtételt. Ez azt bizonyítja, hogy a harmadik főtétel összefüggő, 
logikai rendszert alkot a többi főtétellel.
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60. § Entrópia és információ

1. Az entrópia és az információ kapcsolata

a) Az információ egy üzenet (közlés, esemény, dolog, adat, hírkészlet, híranyag, kombi
náció) a lehetséges üzenetek közül.

Az üzenet értékét a biztos információ elnyeréséhez szükséges döntések száma, az ún. in
formációtartalom (információmennyiség) jellemzi, amelynek egysége a bit [bájt]. Meghatá
rozása: 1 bit az információtartalom, ha egyetlen igen/nem döntés (felelet) elegendő az in
formáció elnyeréséhez.

Ha A = 2 egyforma valószínűségű adatból (pl. egy pénzdarab fej vagy írás oldala közül) 
az egyiket (pl. a fej oldalt) kell kiválasztani, akkor ez egyetlen igen/nem döntést igényel. 
A A = 2 adathoz tehát i = 1 bit információtartalom tartozik.

Ha 4 egyforma valószínűségű, de különböző heterogyűrűs molekulából, pl. adeninből 
(A), timinből (T), citozinból (C) és guaninból (G), ún. bázisokból csak egyet kell kiválasztani 
(pl. A-t), akkor első lépésként a 4 bázist felosztjuk két kettős csoportra (pl. A-T-csoportra 
és C-G-csoportra), majd igen/nem döntéssel kiválasztjuk azt a csoportot, amelyik a keresett 
bázist (A-t) tartalmazza. Ezt követően a kiválasztott csoportot (A-T-csoportot) felosztjuk 
két egyesre (A-ra és T-re), és ismételt igen/nem felelettel kiválasztjuk a keresett bázist (A-t). 
A 4 bázisból tehát 1 bázist két igen/nem döntéssel választhatunk ki, vagyis a X = 4 egyforma 
valószínűségű bázis információtartalma i = 2 bit.

4 különféle bázisból 16 kombinációban (társításban) fordulhat elő báziskettős (AA, AT, 
AC, AG, TA, TT, TC, TG, CA, CT, CC, CG, GA, GT, GC, GG). Ezekből 4 bináris döntés
sel választhatunk ki egyet, vagyis a X = 16 kombináció információtartalma ¿ = 4 bit.

Hasonlóan adódik, hogy 4 különféle bázisból 64-féleképpen képezhető bázishármas 
(AAA, AAT, AAC, AA G,...). Ezekből a bázishármasokból 6 igen/nem döntéssel választha
tunk ki egyet. A X =  64 kombinációban előforduló bázishármasok információtartalma tehát 
i — 6 bit.

A tárgyalt példák alapján megállapítható, hogy a X egyforma valószínűségű adat és i in
formációtartalma között X =  2' összefüggés áll fenn, vagyis a X hírkészlet 2-nek /-edik hatvá
nya. Logaritmikus alakban:

lg X = / lg 2, ÜL / = M  
lg 2

(60.1,2)

Pl. a X = 20 különféle aminosav információtartalma i = lg A/(lg 2) = lg 20/(lg 2) = 4,322 bit.

b) Ha a A hírkészlet (pl. a 64 kombinációban előforduló bázishármasok) v-ször ismétlőd
nek (v görög kisbetű, olvasd nű), akkor a rendszer információtartalma:
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c) Egy termodinamikai rendszer (pl. bármely élőlény) szervezettségét (rendezettségét) 
az információtartalom és az entrópia jellemzi. A magas (ill. alacsony) szervezettségű rend
szerek nagy (ill. kicsi) információtartalmúak, termodinamikai valószínűségükkel arányos 
entrópiájuk pedig alacsony (ill. magas). Ennek megfelelően az entrópiacsökkenéssel járó 
termodinamikai folyamatokban -  pl. a biológiai evolúció során -  az információtartalom nö
vekszik, az entrópianövekedéssel járó folyamatokban pedig csökken az információtartalom.

A fentiekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy információ csak irreverzíbilis nyitott 
rendszerekben keletkezhet, mert zárt rendszerekben az entrópia nem csökkenhet, stacioná
rius (állandósult) rendszerekhez pedig állandó entrópia tartozik.

2. Élőlények entrópiaprodukciója

Az élőlények (növények, állatok, emberek, vírusok, baktériumok) környezetükkel foly
tonos kapcsolatban álló nemegyensúlyi nyitott termodinamikai rendszerek. Bennük belső- 
entrópia-növekedéssel, ill. pozitív entrópiaprodukcióval járó irreverzíbilis termodinamikai 
folyamatok játszódnak le. Ahhoz, hogy szervezetük az entrópíanövekedés ellenére se szó
ródjon szét, ne bomoljon el, hosszú távon entrópiájuk nem változhat. Ennek feltétele, hogy 
a A5b belsőentrópia-növekedésüket|Aölc| hőleadással kell kompenzálniuk:

AS = ASb - i^ p ü i = 0. (60.4)

Ebből az élőlény által T  hőmérsékleten a környezetének leadott hő:

|Ae,c| = 7ASb. (60.5)

Pl. a ct = ASJAl = 0,27-1,4 J/(K ■ s) entrópiaprodukciójú alvó, ill. fizikai munkát nem végző fel
nőtt embernek T ~ 300 K hőmérsékleten Aí = 1 s-onként | AQlc | = TASh = Taht = 80 -  420 J 
hőt kell leadnia. A leadott hővel együtt eltávozik a termelt belső entrópia is. Az élőlények 
így tudják létüket állandó entrópiaszinten stabilizálni. Ha pedig képesek entrópiájukat 
csökkenteni is, akkor növekszik biológiai információtartalmuk.

A kifejlett élőlények közel állandó energiájú (AE ~ 0) nyitott termodinamikai rendsze
rek. Ezt úgy érik el, hogy az általuk végzett \W\ munka és a leadott |Aj2lc| hő összegével azo
nos mennyiségű napenergiát vesznek fel kovalens kötésekben tárolt, energiadús, egyensúly
tól távol levő, kis entrópiájú kémiai vegyületek (tápanyagok) formájában. Mivel a leadott hő 
nullánál mindig nagyobb (jAQj > 0), ezért az élőlényeknek akkor is kell energiatartalmú 
tápanyagot magukhoz venni, amikor fizikai munkát nem végeznek.
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3. Entrópiacsökkenés a Földön

A zöld növényi szervezetek -  a ^Nap = 6000 K hőmérsékletű Nap felszínéről származó 
napfény energiájának felhasználásával -  szén-dioxidból (C 02) és vízből (H20 )  energiadús 
glükózt (szőlőcukor, C6Hi20 6) és oxigént állítanak elő:

6 C 0 2 + 6 H20  —> C6H 120 6 + 6 0 2.

A növény zöld levelei azonban a rájuk eső fény energiájának kb. 30%-át képesek hasznosíta
ni, a többi szétszóródik a Tma = 300 K hőmérsékletű Földön.

Ha első közelítésben a növényt, a növény földi környezetét és a Napot zárt rendszernek 
tekintjük, akkor ennek a zárt rendszernek -  a termodinamika második főtétele szerint -  az 
entrópiaváltozása:

AS = ASNap + ASnövény + A5Föld > 0, (60.6)

illetve

_g _+A5_ + ^ > o. 
r,

Ebből a növény entrópiaváltozása:

(60.7)

13 
6000 K '©  (60-8)

Mivel egy átlagos méretű levélre naponta Q ~ 90 J energia érkezik, ezért ASlevél > -0,2 J/K, 
vagyis egy levél naponta 0,2 J/K-nel is csökkentheti a növény entrópiáját, miközben növek
szik a világ entrópiája (AS >  0).

A kapott eredmény általánosan is igaz: a 4,6 milliárd éves Föld közel 4 milliárd éves zöld 
növénytakaróján a Nap felszínéről (melegebb helyről) származó energia áramlik át, miköz
ben hőleadással együtt csökken a Föld és az élőlények entrópiája. Ezzel párhuzamosan vi
szont növekszik az élőlények információtartalma. Ezt a folyamatot nevezik biológiai evolúció
nak (fejlődésnek).

4. Információtárolás élő rendszerekben

Az élő szervezetek energiadús, alacsony entrópiatartalmú tápanyagokat vesznek fel kör
nyezetükből, saját anyagukká átalakítva növekszenek, munkát végeznek és reprodukálják 
önmagukat (szaporodnak). Ezeket a folyamatokat a sejtmagban található, molekuláris in
formációkat hordozó DNS- (dezoxiribonukleinsav-) molekulák irányítják. Ez a felismerés 
és a teljes génállomány megfejtése mérföldkőnek bizonyult a biológia történetében.



278 II. Termodinamika és molekuláris fizika

James WATSON [vatszon] (1928-) amerikai és Francis CRICK 
[krik] (1916-) brit Nobel-díjas biofizikusok állapították meg (1953), 
hogy az örökítő anyag, a DNS-molekula szerkezete kettős csavarvo
nalhoz (megcsavart létrához) hasonlít: külső részén (a létra szárain) 
fut a cukor- és foszfátcsoportokból álló kettős lánc, amelyet hidro- 
génhídkötésben (146. § 1.) 4 különféle heterogyűrűs, nitrogéntar
talmú bázisokból álló bázispárok (A-T, C-G) kapcsolnak össze. 
Megállapították továbbá, hogy a bázisok meghatározott sorrendű 
bázishármasai irányítják a sejten belüli aminosavszintézist.

Ha egyetlen bázis 1 aminosavmolekulát állítana elő, akkor az 
i =  2 bit információtartalmú A, T, C, G bázisok X = 2' = 22 = 4 ami- 
nosavat kódolnának. Az i = 4 bit információtartalmú báziskettősök 
X = 2‘ = 24 = 16 aminosavat, az i = 6 bit információtartalmú bázis
hármasok pedig már X =  2‘ = 26 = 64 aminosavat határoznának meg.

A természetben csak X = 20 különféle aminosav fordul elő, 
amelyek információtartalma i =  lg A/(lg 2) = lg 20/(lg 2) = 4,322. 
Ezért a különböző sorrendű, de mindig 6 bit információtartalmú 
bázishármasok minden további nélkül képesek irányítani az amino
savszintézist.

A 64 kombinációban előforduló bázishármasból valójában csak 61 vesz részt az aminosa- 
vak előállításában, 3 bázishármas (TAA, TAG, TGA) pedig leállítja az aminosavszintézist.

Mivel a bázishármas-kombinációk száma jóval nagyobb az aminosavak számánál, ezért 
számos bázishármas ugyanazt az aminosavat állítja elő, pl. a prolin aminosavat a CCT, a 
CCC, a CCA és a CCG egyaránt kódolja. Ez az ún. kód-degeneráltság nagyon fontos az élőlé
nyek számára. Ugyanis, ha a DNS szerkezetében változás történik, ez az esetek jelentős ré
szében nem jár következménnyel, mivel elég nagy esély van arra, hogy a megváltozott bázis
hármas is ugyanazt az aminosavat határozza meg.

Adott sorrendű bázishármas minden élőlényben (növényben, állatban, emberben, vírus
ban, baktériumban) ugyanazt az aminosavat határozza meg, pl. a TAC sorrendű bázishár
mas mindig tirozin aminosavat kódol. Ez a tapasztalat arra utal, hogy az összes élőlény igen 
közeli rokona egymásnak, és mindannyian egyetlen közös őstől származnak. Nem véletlen 
tehát, hogy az egyes emberek DNS-molekulájában a bázissorrend csak 0,5% eltérést mutat. 
Legközelebbi rokonunk, a csimpánz DNS-állományától is mindössze 1,2%-ban térünk el.

Az emberi DNS-molekulában levő 3 ■ 109 bázisból, ill. 109 bázishármasból csak 3%, va
gyis 3 ■ 107 bázishármas vesz részt az aminosavak előállításában. Mivel 1 aktív bázishármas 
információtartalma 6 bit, ezért az emberi DNS-molekulában található 3 • 107 számú aktív 
bázishármas információtartalma: 6 bit • 3 • 107 = 1,8 • 108 bit = 10* bit, a kb. 1016 DNS-mole- 
kulájú ember információtartalma pedig 1016 ■ 108 bit = 1024 bit.

A DNS-molekulának a bázishármasokból álló rövidebb-hosszabb szakaszát génnek ne
vezzük. A gének hordozzák az aminosavakból történő fehérjeszintézis alaptervét, az ún.ge- 
netikai térképet (2001. február), amely minden információt tartalmaz arról, hogy milyen lesz 
a keletkező fehérjék szerkezete, és a fehérjéket tartalmazó szervezet hogyan fog fejlődni és 
működni.

Minden élőlénynek a fajra jellemző számú DNS-molekulája, illetve génje van. Például a 
kb. 2 m hosszú emberi DNS-molekulában 3 • 104 gén található.
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Összefoglalva: A három bázisból („betűből”) álló bázishármasok („szavak”) termelik az 
aminosavakat, a gének („mondatok”) pedig irányítják az aminosavakból történő fehérje- 
szintézist.

Sejtosztódáskor a DNS-molekula szálai szétválnak. Ezután mindegyik szál felépíti ma
gának a hiányzó, de vele komplementer (kiegészítő) szálat a sejtben levő tápanyagokból: 
mégpedig az egyik szál A adeninjével a másik szálon T timin, a C citozinjával szemben pedig 
G guanin jón létre és fordítva. Ily módon az eredetivel megegyező, két DNS-molekula kelet
kezik. Ha ezt a feladatot a sejtmagban levő összes DNS-molekula végrehajtja, teljes sejtosz
tódás történik, és két azonos új sejt jön létre.

Ha a DNS-molekula kettőződésekor a bázishármas összetétele vagy sorrendje megvál
tozik, hiba jón létre, ez a mutáció. Például, ha a GAA bázishármas AAA-ra változik, akkor 
glutaminsav helyett lizin aminosav keletkezik, amely fehérjébe épülve sarlósejtes vérsze
génységet okoz: a vörösvérsejtek deformálódnak és csökken oxigénkötő képességük. Az 
öregedés folyamán a hibák száma lassan halmozódik. A mutáció létrejöhet a természetben a 
DNS másolási hibája miatt, de előidézhetik bizonyos vegyszerek (pl. rákkeltő hatású kát
ránytermékek) és sugárzások (radioaktív, röntgen-, neutron- és ultraibolya sugárzások) is. 
A mutációnak azonban nemcsak káros, hanem kedvező következményei is lehetnek, mint 
pl. a biológiai evolúció során.

A mutációkor kialakuló egyed, a mutáns viselheti a változás jól látható külső jegyeit (pl. 
megváltozott levélforma, szem- és hajszín, magasság, alkat), de végbemehet a sejten belül is 
(pl. a mutáns elveszíti képességét bizonyos élettanilag fontos vegyületek szintézisére).

A jelenleg élő növény- és állatfajok a korábban élt ősöktől származnak, és kétlépéses 
evolúciós folyamatok során alakultak ki. Először mutációval létrejöttek a különböző szerve- 
zettségű (entrópiájú és információtartalmú) változatok. Ezt követően a környezethez job
ban alkalmazkodni tudó, kisebb entrópiájú és nagyobb információtartalmú másolatok sza
porodtak el a nagyobb entrópiájú és kisebb információtartalmú egyedek rovására. Ez a 
Charles DARWIN (1809-1882) angol természettudós által felismert természetes szelekció 
(természetes kiválasztódás). A biológiai evolúció tehát mindig entrópiacsökkenéssel és infor- 
mációnövekedésscl járó irreverzíbilis termodinamikai folyamat, amely csak a környezetével köl
csönhatásban levő, nyílt élő rendszerekben jöhet létre.

A  20. század végén sikerült géneket elkülöníteni (izolálni) és beépíteni más szervezetekbe 
(növényekbe, állatokba). Ezeket az eljárásokat génklónozásnak (röviden: klónozásnak) neve
zik. A klónozás új távlatokat nyit a mezőgazdaságban és az emberi betegségek gyógyításában.

Döntően a szülőktől örökölt genetikai állomány és a mutáció miatt minden élőlény, köz
tük az ember is

„Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma-két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. ”

(KOSZTOLÁNYI DEZSŐ)

A  genetikának (örökléstannak) köszönhetően  ma, a 21. század hajnalán már elég  jó l is
merjük az élet lényegét, de „kevésbé értjük, mi a szellem, és hogy egyesülhet a szellem a testtel. Ez 
számunkra a legeslegnagyobb talány, pedig ez az ember lényege” (BLAISE PASCAL, 1670).



II. E) FÁZISÁTALAKULÁSOK ÉS FÁZISEGYENSÚLYOK

61. § Az anyagi rendszerek és a fázisátalakulások általános jellemzése

1. Az anyagi rendszer fogalma

A részecskékből álló makroszkopikus anyagnak a külvilágtól elhatárolt részét anyagi 
rendszernek nevezzük, és felépítése szerint homogén vagy inhomogén anyagi rendszert kü
lönböztetünk meg (61.1. ábra).

egykomponensű

H O M O G É N ^

többkomponensű

egykomponensű
heterogén .

-----többkomponensű
INHOMOGÉN C

nemheterogén

61.1. ábra

Homogén egy anyagi rendszer, ha nincsenek benne makroszkopikus határfelületek, a 
rendszer minden részében azonos a kémiai összetétel és az intenzív paraméterértékek (pl. 
nyomás, sűrűség, hőmérséklet) megegyeznek. A homogén rendszert gyakran homogén fá
zisnak is nevezik. A homogén rendszer kétféle lehet: egyetlen kémiai anyagfajtából álló egy
komponensű vagy több anyagfajtából felépülő többkomponensű rendszer. Egykomponensű 
homogén anyagi rendszert alkotnak az elemek és a vegyületek attól függően, hogy a bennük 
levő atomok atommagjában azonos vagy különböző számú proton van-e. A  többkomponen
sű homogén rendszerek közé tartoznak a tetszőleges összetételű elegyek és az oldatok. [Az 
oldatok is tulajdonképpen elegyek, amelyekben az egyik alkotórész (többnyire az oldószer) 
a többi alkotórészhez (oldott anyaghoz) képest jóval nagyobb mennyiségben van jelen.]
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Minden nem homogén anyagi rendszert inhomogén anyagi rendszernek nevezünk, ami le
het heterogén vagy nemheterogén. A heterogén rendszer belsejében határfelülettel elválasz
tott egynemű részeket (homogén fázisokat) különböztethetünk meg. Az egyes fázisokon be
lül az intenzív paraméterek megegyeznek, de a különböző fázisok eltérő paraméterűek. 
A heterogén rendszer komponenseinek száma szerint egykomponensű (pl. jég és vele érint
kező víz) vagy többkomponensű (pl. víz és homok keveréke). A nemheterogén anyagi rend
szerben nincsenek határfelületek, tehát a rendszer egyetlen fázisból áll, de a fizikai tulajdon
ságait jellemző intenzív paraméterek helyről helyre változnak (pl. a légkör sűrűsége és 
hőmérséklete).

2. A fázisátalakulás fogalma

Az anyagi rendszerek közül a termodinamikai rendszerek -  a termodinamika első főtétele 
szerint -  egymással és környezetükkel termikus kölcsönhatás és munkavégzés során energi
át cserélhetnek. Ha a termodinamikai rendszer hőmérsékletét folytonosan változtatva egy 
jól meghatározott hőmérsékleten, az ún. 7\ átalakulási (kritikus) hőmérsékleten a rendszer
ben ugrásszerű változás (pl. térfogatváltozás) következik be, akkor fázisátalakulásról beszé
lünk. A fázisátalakuláskor létrejövő egyensúlyokat fázisegyensúlyoknak nevezzük.

3. A fázisátalakulások osztályozása

Paul EHRENFEST [érenfeszt] (1880-1933) osztrák fizikus nyomán elsőrendű és folyto
nos (régebbi elnevezéssel: másodrendű) fázisátalakulásokat különböztetünk meg.

a) Az elsőrendű fázisátalakulásokhoz tartoznak az átalakulási hőmérsékleten végbemenő 
kristályszerkezet-változások, az ún. polimorf átalakulások (pl. 906 °C-on a rosszul nyújtható 
vasmódosulat jól nyújtható vasmódosulattá alakul át) és a mindennapi életben nagyon fon
tos halmazállapot-változások (pl. jég olvadása, víz fagyása).

Az elsőrendű fázisátalakulást mutató anyagokra jellemző, hogy a Té átalakulási hőmér
sékleten

-  V  térfogatuk, U belső energiájuk és S entrópiájuk ugrásszerűen változik (61.2/a. ábra);
-  hőt vesznek fel (pl. olvadáskor, vagyis a rendezetlenebb állapotba való átmeneteikor 

AS > 0, s így Q = Ta AS > 0), vagy hőt adnak le (pl. fagyáskor, vagyis a rendezettebb állapot
ba való átmeneteikor AS <  0, s így Q = 7\ AS <  0). Mivel a felvett vagy leadott Q hő az anyag 
Tt átalakulási hőmérsékletét nem változtatja meg, ezért ezt a fázisátalakulási hőt latens (rej
tett) hőnek nevezik.

A latens hő rendszerint az anyag mikroszerkezetét változtatja meg. Pl. a szilárd anyag o/- 
vadásakor az elnyelt hő legnagyobb része a belső energiát növeli, vagyis fedezi azt a munkát, 
amelyet a molekuláris vonzóerők ellenében kell végezni ahhoz, hogy a szilárd anyagban az 
egyensúlyi helyzethez kötött tömegpontok (atomok, molekulák vagy ionok) e helyzetüket 
elhagyják, s ezáltal a kristályrács összeomoljon. Olvadáskor tehát a közölt latens hő a tö
megpontok mozgási energiája helyett potenciális energiájukat növeli, ez pedig nem okoz 
hőmérséklet-változást. Az olvadáskor fellépő térfogatváltozás kicsi, így a hőnek csak ele
nyésző része fordítódik térfogatváltozással kapcsolatos térfogati munkára (50. § 2.). Ezzel
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szemben a párolgás és a szublimáció jelentős térfogatváltozással jár, így a közölt latens hő
nek csak egy része fordítódik a tömegpontok közötti vonzóerők legyőzéséhez szükséges 
munkára, a másik része a külső nyomás ellenében végzett térfogati munkát fedezi.

- 7 \  = állandó folytán AT  = 0, a hőkapacitás pedig C — Q/AT = °o értéket vesz fel.

b) A folytonos fázisátalakulás számos formája ismert. így pl. a 2,2 K átalakulási hőmérsékle
ten a hélium dinamikai viszkozitása (36. §) mérhetetlenül kicsinnyé válik; az átalakulási hőmér
sékleten a szupravezető anyagok elveszítik elektromos ellenállásukat (77. § 5.), a ferromágneses 
anyagok pedig (pl. a vas 769 °C-on) paramágneses anyagokká alakulnak át (91. § 2 ).

Folytonos fázisátalakuláskor
-  nem változik a térfogat (AV =  0), a belső energia (AU = 0) és az entrópia (AS = 0). Ezt 

mutatja a 61.2/b. ábra.
-  AS =  0 folytán Q = T& AS = 0, vagyis a fázisátalakulás nem jár együtt hőfelvétellel vagy 

hőleadással.

V

T■* a

a) b)

61.2. ábra
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62. § Halmazállapot-változások, elegyek és oldatok

1. Halmazállapot-változások

a) A halmazállapot-változások általános jellemzése

Az elsőrendű fázisátalakulást akkor nevezzük halmazállapot-változásnak, ha az egykom- 
ponensű homogén anyagi rendszer (elem, vegyület) adott nyomáson és hőmérsékleten (az 
átalakulási hőmérsékleten) az egyik halmazállapotú fázisból (pl. szilárd fázisból) egy másik 
halmazállapotú fázisba (pl folyékony fázisba) megy át. A halmazállapot-változás lehet olva
dás, fagyás, gőzképződes (párolgás, forrás), lecsapódás és szublimáció (62.1. ábra).

olvadás gőzképződés
SZILÁRD « * FOLYADÉK « * LÉGNEMŰ

fagyás lecsapódás

szublimáció

62.1. ábra

A légnemű halmazállapotú anyagok gőzök vagy gázok. Gőzöknek nevezzük azokat a lég
nemű halmazállapotú anyagokat, amelyeknek cseppfolyósodási hőmérséklete 101,325 kPa 
nyomáson a szobahőmérséklet (25 °C) fölött van. A nem gőz halmazállapotú légnemű anya
gok a gázok.

Termodinamikailag az egyes halmazállapot-változásokat a fajlagos, a moláris és a stan
dard átalakulási hővel jellemezzük.

A normális légköri nyomáshoz (101,325 kPa-hoz) tartozó ún. normális átalakulási hő
mérsékleten (normális olvadásponton, normális fagyásponton, normális forrásponton) fel
vett vagy leadott L latens hőnek és a halmazállapot-változásban részt vevő anyag m tömegé
nek a hányadosát, az L/m  hányadost fajlagos átalakulási hőnek nevezzük. Az így definiált 
fajlagos átalakulási hő megmutatja, hogy az egységnyi tömegű anyag a normális átalakulási 
hőmérsékleten mennyi latens hőt vesz fel vagy ad le; -  Sl-egységc a joule per kilogramm, 
jele: J/kg. Ajánlott prefixált Sí-egysége: kJ/kg. -  A különböző halmazállapot-változásoknak 
megfelelően a fajlagos átalakulási hők a következők: fajlagos olvadáshő (olvadáskor), fajla
gos fagyáshő (fagyáskor), fajlagos párolgáshő (párolgáskor), fajlagos forráshő (forráskor), faj
lagos lecsapódást hő (lecsapódáskor) és fajlagos szublimációs hő (szilárd anyagnak gőzálla
potba menetelekor).

A kémiában többnyire nem az m tömegre, hanem az n anyagmennyiségre vonatkozta
tott, vagyis az L m = L/n moláris átalakulási hővel szokás jellemezni a halmazállapot-változá- 
sokat. A moláris átalakulási hő megmutatja az egységnyi anyagmennyiségű anyag normális 
átalakulási hőmérsékleten bekövetkező halmazállapot-változásához tartozó latens hőt; -  
Sí-egysége a joule per mól, jele: J/mol. Ajánlott prefixált Sí-egysége: kJ/mól.

Az 1 bar (=  105 Pa), ún. standard nyomáshoz tartozó átalakulási hőmérsékletet standard 
átalakulási hőmérsékletnek, az átalakulási hőt standard átalakulási hőnek, illetve standard mo
láris átalakulási hőnek nevezzük. Ezek értéke gyakorlatilag megegyezik a normális átalaku
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lási hőmérséklettel, a fajlagos átalakulási hővel, illetve a moláris átalakulási hővel. Mivel 
azonban 1 bar valamelyest kisebb a normális légköri nyomásnál, ezért pl. a 100,00 °C normá
lis forráspontú víz standard forráspontja csak 99,6 °C.

Ha bármely adott halmazállapotú anyaggal hőt közlünk, hőmérséklete emelkedik, fázis- 
átalakuláskor azonban a hőmérséklet nem változik (62.2. ábra).

62.2. ábra

A 62.1. táblázatban feltüntettük néhány anyag T0[v normális olvadáspontját, Ttoa normá
lis forráspontját, Lülv lm fajlagos olvadáshőjét, Lo]v In moláris olvadáshőjét, L farr/m fajlagos 
forráshőjét és L ímJn moláris forráshőjét.

Néhány anyag normális átalakulási hőmérséklete és átalakulási hője
kb. 100 kPa nyomáson 62.1. táblázat

Anyag t;,iv —T
1  fagy» LoWlm, L0Jn, T

‘  forr> Lto„lm, ^ f o r r ^ J

K °c kJ/kg kJ/mól K °C kJ/kg kJ/mól
Hélium (He) 3,5 -269,7 5,2 0,02 4,2 -269 21 0,09
Hidrogén (H2) 14 -259 58 0,12 20 -253 452 0,90
Higany (Hg) 234 -39 11 2,21 630 357 272 55
Nitrogén (N2) 63 -210 26 0,73 77 -196 201 5,6
Ólom (Pb) 600 327 25 5,11 2013 1740 871 180,5
Oxigén (0 2) 54 -219 14 0,45 90 -183 212 6,8
Réz (Cu) 1356 1083 205 13 2868 2595 4774 303
Vas (Fe) 1801 1528 268 15 3523 3250 6340 354
Víz (HzO) 273 0 334 6,0 373 100 2256 40,6
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b) A fázisdiagramok

Fázisegyensúlyban az összetartozó nyomás-hőmérséklet pontokat összekötő ún. fázis
görbéket a p -T  fázisdiagramon szokás szemléltetni.

Az egykomponensű, de kétfázisú halmazállapot-változásokhoz tartoznak a legegysze
rűbb fázisdiagramok (62.3,4. ábra). Fontos jellemzőjük, hogy a fázisgörbe mentén a két fá
zis egymással egyensúlyban van, de a görbék közötti mezőkhöz mindig csak egyetlen fázis 
tartozik. A különböző p -T  fázispárokat összekötő fázisgörbék egy pontban, az O hármas
pontban metszik egymást. A hármasponthoz tartozó hőmérsékleten és nyomáson a három 
fázis egymással egyidejűleg egyensúlyban van, pl. a víz-jég rendszer csak saját gőzének nyo
mása alatt áll.

A 62.3,4. ábrákon feltüntetett fázisdiagramokon három fázisgörbe különböztethető 
meg:

-  az AO szublimációs görbe,
-  az OB olvadási (fagyási) görbe és
-  az OC gőznyomási görbe.
Az AO szublimációs görbe elvileg a7 ’= 0 é s a p  = 0 pontból indul, de valójában a szubli

mációs nyomás alacsony hőmérsékleten már mérhetetlenül kicsivé válik.
A térfogat-növekedéssel járó olvadási folyamatok OB olvadási görbéje jobbra hajlik 

(62.3. ábra), ezért a p  külső nyomás növekedésekor az olvadáspont emelkedik. Ezzel szem
ben ha a térfogat olvadáskor csökken, akkor a balra hajló olvadási görbe folytán (62.4. ábra) 
ap  nyomás növelésével az olvadáspont csökken. így viselkedik pl. a jég, amelyre ha a légnyo
másnál nagyobb nyomás nehezedik, akkor olvadáspontja süllyed és megolvad. Ez teszi lehe
tővé a hólabdakészítést, a megolvadt jégen való korcsolyázást, a gleccserek folyását, s ezért 
tapad cipőtalpunkra a hó. A túlnyomás megszűnésekor azonban a jégből lett víz hőmérsék
lete emelkedik és újra fagy (regeláció, újrafagyás).

Az OC gőznyomási görbe a C kritikus pontban véget ér. Ekkor a folyadék és gőze azo
nossá válik.

C

7dv -  T(agy 7>orr J

62.3. ábra

Tolv -  Tfagy

62.4. ábra
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A folyadékok a normális fagyáspontjuk alá is hűthetők. Ez az ún. túlhűtés. A túlhűtött ál
lapot azonban instabil, rázkódás vagy szennyezés hatására gyorsan megindul a fagyás, s a 
közben felszabaduló fagyáshő az anyag hőmérsékletét a fagyáspontra emeli. Túlhűtéssel 
gyakran találkozunk a természetben is. A felhő és a földfelszín közelében kialakuló köd 
-  amelyben a látótávolság 1 km alatt van -  10-30 [im átmérőjű vízcseppjei erős hidegben 
sem fagynak meg, ha azonban szilárd testtel érintkeznek, hőmérsékletük a fagyáspontra 
emelkedik, megfagynak és a testet jégréteggel vonják be (pl. repülőgépek jegesedése). A túl
hűtés gázközegekben is előfordul, pl. a légkörben a vízgőz gyakran nem csapódik ki. Vala
milyen zavar hatására azonban bekövetkezhet a kicsapódás. Ez alapján működik az ionizált 
részecskék kimutatására szolgáló Wilson-féle ködkamra (165. §), s így keletkezik a repülő
gépek által okozott kondenzcsík is.

A legtöbb anyag hármasponti nyomása a 101,325 kPa normális légköri nyomásnál ki
sebb. Ezek az anyagok -  mint pl. a 610,5 Pa hármasponti nyomású víz -  a normális légköri 
nyomáshoz tartozó Tlá& normális fagyásponton megfagynak és a Tíou normális forrásponton 
gőzzé alakulnak. Ismeretesek azonban olyan anyagok is -  mint pl. a szén-dioxid (C02) 
amelyek hármasponti nyomása a normális légköri nyomásnál nagyobb. Ezek az anyagok 
már a hármaspont alatti hőmérsékleten, 101,325 kPa nyomáson szublimálnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jég, a víz és a vízgőz, vagyis a három fázis csak légmentesí
tett térben, egyetlen hőmérsékleten (Th = 0,01 °C = 273,16 K) és egyetlen közös gőznyomáson 
(ph = 610,5 Pa), az ún. hármasponton lehet egymással egyensúlyban. A hármasponti Th hőmér
séklet azonban nem egyezik meg a víz normális fagyáspontjával (Tfa& = 0 °C = 273,15 K), mert 
ez utóbbihoz a vízgőzt tartalmazó levegő p  = 101,325 kPa nyomása tartozik, amelyen a jég 
és a víz van egymással egyensúlyban. Mivel a víz fagyási görbéje (amely megegyezik a jég ol
vadási görbéjével) balra hajlik (62.4. ábra), ezért a p > ph nyomáshoz a Th hármasponti hő
mérsékletnél alacsonyabb fagy < fagyáspont (ill. olvadáspont) tartozik. Tekintettel arra, 
hogy kis nyomásváltozások esetén az anyagok -  mint pl. a víz -  fagyáspontjának (ill. olvadás
pontjának) eltolódása igen kicsi, ezért az O hármasponthoz tartozó hőmérséklet gyakorlati
lag megegyezik a Tfil& normális fagyásponttal (ill. a Tolv normális olvadásponttal).

c) Kiegészítések a halmazállapot-változásokhoz
A szilárd halmazállapotú, kristályos szerkezetű anyagok, az ún. szilárdtestek olvadása 

éles olvadásponttal jellemezhető, az amorf anyagok (pl. üveg, gyanta) viszont melegítéskor 
fokozatosan lágyulnak.

A fagyás az olvadás fordított folyamata. Egy adott anyag Tfz& normális fagyáspontja és 
hőfelszabadulással járó Lfagy fajlagos fagyáshője megegyezik a Tolv normális olvadásponttal, 
ill. az LüIv fajlagos olvadáshővel.

Az olvadáson, ill. a fagyáson alapszik a forrasztás, a hegesztés és az öntvénykészítés. 
Élelmiszereket is gyakran fagyasztással tartósítanak.

A víz fagyáshőjének és a jég olvadáshőjének alapvető szerepe van a természet hőháztar
tásában. Késő ősszel és tél elején a vizek fagyásakor felszabaduló hő akadályozza a hőmér
séklet gyors süllyedését. Tavasszal a helyzet fordított: a napsugár energiája először a télen 
lehullott hó megolvasztására fordítódik, ezért nem következik be gyors felmelegedés. A fel
szabaduló fagyáshővel kapcsolatos az a jelenség is, hogy havazáskor megenyhül az idő.
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A párolgás a folyadék felületén történő gőzképződés és minden hőmérsékleten létrejön. 
Nyitott edényben a folyadék teljes egészében gőzzé alakul át. Zárt térben viszont a párolgás 
során fokozatosan növekszik a folyadék fölötti gőz nyomása és adott hőmérsékleten maxi
mális értéket vesz fel. Amíg a folyadékával érintkező gőz nyomása nem éri el ezt a maximális 
gőznyomást (tenziót), addig a gőzre érvényes a Boyle-Mariotte-törvény. Az ilyen gőzt telí
tetlennek mondjuk, a maximális gőznyomású gőzt pedig telítettnek nevezzük. A telített gőzre 
nem érvényes a Boyle-Mariotte-törvény és saját folyadékával dinamikus egyensúlyt tart: 
adott idő alatt a folyadékból ugyanannyi molekula lép a gőztérbe, mint amennyi a gőztérből 
visszaérkezik.

Párolgáskor a folyadék felszínéről a nagyobb sebességű, ill. mozgási energiájú moleku
lák lépnek ki, ezért a visszamaradt molekulák átlagos mozgási energiája kisebb lesz, a folya
dék belső energiája csökken, a párolgó folyadék lehűl. Ezért lehet a gyorsan párolgó etil- 
kloridot (C2H5C1) az orvosi gyakorlatban fagyasztásra és érzéstelenítésre felhasználni. 
A hűtőgépekben pedig a hűtőközeg (pl. kompresszoros hűtőgépekben C4H,0 összetételű 
izobután) gyors parolgása során von el hőt a hűtendő térből.

A folyadékból a gőztérbe lépő molekulák számának és a párolgás idejének a hányadosa, 
az ún. párolgási sebesség függ a párolgó folyadék anyagi minőségétől (pl. az éter gyorsabban 
párolog, mint a víz), a hőmérséklettől (pl. ezért szárítják a fát magasabb hőmérsékleten), a 
párolgó folyadék felületétől (pl. kiteregetett ruhák szárítása) és a párolgó folyadékfelület 
melletti térrész telítettségétől (pl szellős helyen a ruha gyorsabban szárad).

A Föld felszínének 71%-át borító víz és a nedves talaj állandóan párolog, de vízgőzt ter
mel a növényzet és az állatvilág is. A légkörbejutó vízgőz (tömeg-) sűrűsége a száraz levegő 
(tömeg-) sűrűségénél kisebb (pyilgiJp ,cv =  MvJM lcv = 18/29 := 0,62 = 62%), ezért a vízgőz a 
Föld felszínéről felszáll és a légkörben szétoszlik. A légkör vízgőztartalmát (páratartalmát) 
az abszolút és a relatív páratartalommal (nedvességgel) szokás jellemezni.

A levegő abszolút páratartalmán az adott levegőben levő vízgőz m tömegének és a levegő
V térfogatának a hányadosát értjük. Sí-egysége a kilogramm per köbméter, jele: kg/m3.

A legtöbb jelenség végbemenetele azonban nem a levegő abszolút páratartalmától függ, 
hanem attól, hogy milyen közel áll a levegőben levő vízgőz a telítettséghez. Az ezzel kapcso
latos relatív páratartalom azt mutatja meg, hogy a valóban jelen levő vízgőz m tömege há
nyad része annak az m0 tömegű vízgőznek, amely a levegőt az adott hőmérsékleten telítené. 
Vagyis az r relatív páratartalom: r = m/mu. Mivel egy adott térfogatban levő vízgőz tömege 
egyenesen arányos a (tömeg-) sűrűségével, ez utóbbi pedig a vízgőz parciális nyomásával, 
ezért a levegő relatív páratartalma:

m P P
m0 Pu Po

Közérzetünket is befolyásolja a levegő páratartalma. A magas relatív páratartalmú kör
nyezetben testünk nem párologhat kellőképpen. Ekkor a meleget füllesztőnek érezzük. 
A klímaberendezések viszont csökkentik a levegő nedvességtartalmát, de az így keletkező 
száraz levegő szintén kellemetlen. Az emberi tüdő normális működéséhez a relatív páratar
talomnak 40-70% között kell lennie.
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A növekvő (ill. csökkenő) vízgőztartalmú levegő átlagsűrűsége és a vele egyenesen ará
nyos, barométerrel (légnyomásmérővel) mérhető nyomása csökken (ill. növekszik).29 En
nek megfelelően esős (ill. szép) időjárás várható.

Ha a folyadék hőmérsékletének emelésekor a folyadék belsejében telített gőzt tartalma
zó gőzbuborékok keletkeznek, és ezek gőznyomása eléri a külső (általában légköri) nyo
másnak, valamint a fölötte levő folyadék hpg hidrosztatikai nyomásának az összegét, akkor 
a gőzbuborékok a felszínre emelkednek. Ez a jelenség a forrás.

A forrást jellemző forráspont függ a külső nyomástól (62.3,4. ábrák): növekvő nyomás
sal a forráspont emelkedik (pl. zárt főzőedényben), a nyomás csökkenésekor pedig alacso
nyabbá válik (pl. magas hegyekben a normális légköri nyomásnál kisebb nyomás folytán a 
víz 100 °C alatt forr, és ezen a hőmérsékleten a hüvelyesek és egyes húsféleségek már nem 
puhulnak meg).

Megemlítjük még, hogy a tiszta folyadékok a normális forráspontjuk fölé hevíthetők, de 
rázáskor vagy idegen anyagok bevitelekor robbanásszerűen forrni kezdenek (pl. kazánrob
banás). Túlhevített folyadék található az elektromos töltésű részecskék vizsgálatára szolgá
ló buborékkamrában is (90. § 2.).

A lecsapódás (kondenzáció) a forrás fordított folyamata. A lecsapódáskor felszabaduló 
hő az oka annak, hogy télen a légkörbeni felhősödés és a földfelszíni ködképződés során meg
enyhül az idő. Gőzfűtéskor pedig a fűtőtestekben lecsapódó gőz hőt ad le környezetének.

A telített gőzök lecsapódását apró szilárd részecskék (por, füst) és gázionok elősegítik. 
Télen a városokban ezért alakul ki gyakran az ipari szennyező anyagokkal vegyes sűrű köd, a 
smog [szmog].

A forrásban levő folyadékelegyek gőzét lehűtve a gőz lecsapódik (kondenzálódik). Ez a 
desztillálás művelete. Ennek során az illékonyabb komponens a desztillátumban feldúsul. 
Ismételt desztillációval gyakorlatilag teljesen szét lehet választani az elegyek komponenseit.

A szilárd anyagok párolgását szublimációnak nevezzük, és sebessége jelentősen függ az 
anyagi minőségtől, pl. a szilárd illatszerek, a kámfor (C10H16O) és a jód (I) gyorsan szubli
málnak.

2. Elegyek és oldatok

Az elegyek és az oldatok több kémiailag egységes anyagfajtából (komponensből) álló 
homogén anyagi rendszerek (pl. víz és alkohol).

a) Híg oldatok forráspont-emelkedése és fagyáspontcsökkenése

François RAOULT [raul] (1830-1901) francia vegyész állapította meg, hogy ha az oldat 
híg (az oldott anyag molekuláinak száma kisebb az oldószer-molekulák 1%-ánál) és az ol
dott anyag nem bomlik atomokra vagy ionokra, akkor az oldat gőznyomási görbéje az oldó
szer gőznyomási görbéje alatt halad (62.5. ábra). Az ábráról leolvasható, hogy az oldat gőz
nyomása magasabb hőmérsékleten éri el a 101,325 kPa normális légköri nyomást, mint a

29 A vízgőztartalmú levegő átlagsűrűsége és nyomása azért kisebb a száraz levegő (tömeg-) sűrűségé
nél és nyomásánál, mert A/víz = 18 • 10-3 kg/mol, Mkv = 29 ■ 10"3 kg/mol.
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tiszta oldószer. Ezt a hőmérséklet-különbséget forráspont-emelkedésnek nevezzük. A ta
pasztalat szerint a AT forráspont-emelkedés egyenesen arányos az oldott anyag n anyag- 
mennyiségének és az oldószer m  tömegének a hányadosával, vagyis az oldat m B =  nlm mola- 
litásával:

AT = ATnmB , (62.4)

ahol ATm az ún. molális forráspont-emelkedés, amely megmutatja az egységnyi molalitásra 
(mB =  1 mol/kg) vonatkozó forráspont-emelkedést. Értéke csak az oldószer minőségétől függ, 
az oldott anyag minőségétől azonban független. Például valamennyi híg vizes oldat molális
forráspont-emelkedése ATm = 0,51--------- = 0,51---------- , így azm B = 1 mol/kg molalitású

mol/kg mol/kg
híg vizes oldat forráspontja normális légköri nyomáson 100 °C + 0,51 °C = 100,51 °C.

Hasonló adódik a híg oldatok fagyáspontcsökkenésére is. Ha a híg oldat az oldószer gő
zét is tartalmazó levegő 101,325 kPa nyomása alatt áll, akkor az oldat T2 normális fagyás
pontjának és az oldószer Tt normális fagyáspontjának a különbségét, vagyis a T2 -  T, = AT 
hőmérséklet-különbséget fagyáspontcsökkenésnek (62.5. ábra), az mB = 1 mol/kg molali- 
táshoz tartozó fagyáspontcsökkenést pedig molális fagyáspontcsökkenésnek nevezzük. Pél-

°Cdául a híg vizes oldatok molális fagyáspontcsökkenése ATm = -1 ,86 --------- , így az
mol/kg

m E =  1 mol/kg molalitásü híg vizes oldat fagyáspontja normális légköri nyomáson 
-1,86 °C -(0  °C) =  = -1,86 °G

A kémiában a fagyáspontcsökkenést többnyire az oldat Oz és az oldószer O, hármas
pontjához tartozó hőmérsékletek különbségeként definiálják. Ekkor például a híg vizes ol
dat O, hármaspontjáhozp g = 610,5 Pa gőznyomás és 0,01 °C hőmérséklet tartozik.

A kétféleképpen definiált fagyáspontcsökkenés közötti különbség gyakorlatilag elha
nyagolható, híg vizes oldat esetén kb. 0,01 °C.
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A fagyáspontcsökkenésre is érvényes (62.4) összefüggés alapján meghatározható az ol
dat m B molalitása és az oldott anyag M  moláris tömege.

-A z  oldat méréssel meghatározott AT fagyáspontcsökkenésének és ismert ATm molális 
fagyáspontcsökkenésének a hányadosa megadja az oldat m B molalitását: m B = AT/ATm.

-  Ha az m  tömegű oldószerben n anyagmennyiségű, ni' tömegű és M  moláris tömegű az
oldott anyag, akkor a molalitás definíciójának megfelelően mB = — = m-i = . Ebből

m m mM
az oldott anyag moláris tömege: M  = m'/(mmB).

A fagyáspontcsökkenés a természetben is megnyilvánul. Részben ezzel magyarázható, 
hogy a sós tengervíz 3-4 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, mint a kevesebb ol
dott anyagot tartalmazó édesvíz. A tiszta vízhez képest ugyancsak alacsonyabb fagyáspontú 
a gépjárművekben használt fagyásgátló hűtőfolyadék, az etilénglikol (HO-CH2-CH 2-OH).

b) Elegyek és oldatok hűtése

A  tetszőleges összetételű elegyekre a Raoult-törvény általában nem érvényes: fagyás
pontjuk és forráspontjuk az összetételtől is függ.

A telítettséghez közel álló, ún. tömény elegyek és oldatok hűtésekor elsősorban az oldott 
anyag kristályai válnak ki. Tovább hűtve az oldatot, eljutunk egy olyan hőmérséklethez, az 
ún. eutektikus hőmérséklethez, amelyen már az oldószer kristályai is kiválnak. Ezen a hőmér
sékleten az oldott anyag és az oldószer állandó tömegviszony szerint válik ki szilárd állapot
ban, és mindaddig, amíg az oldat teljesen meg nem fagyott, a hőmérséklet nem csökken.

Híg oldatok hűtésekor többnyire az oldószer kezd kikristályosodni, és ha az oldat telített
séget ér el, akkor az oldószer és az oldott anyag kristályai egyidejűleg és állandó tömegvi
szony szerint válnak ki. Az így elért eutektikus hőmérséklet mindaddig nem csökken, amíg 
az oldat teljesen meg nem fagyott.

Az oldószer és az oldott anyag kristályainak keveréke szilárd állapotban az eutektikum. 
Ilyen eutektikus elegyekből alacsony fagyáspontú hűtőkeverékek állíthatók elő. Például a 
nátrium-klorid-víz elegyének eutektikus hőmérséklete -19 °C. Ezért olvad meg a jég a téli 
jeges utak sózásakor. A gyakorlatban fontos eutektikum a 183 °C-os olvadáspontú, 67 tö
megszázalék ónt (Sn) és 33 tömegszázalék ólmot (Pb) tartalmazó forrasztóón.30

63. § A gázok cseppfolyósítása és alacsony hőmérsékletek előállítása

1. A gázok cseppfolyósítása

Nagy nyomáson és megfelelő hőmérsékleten minden gáz cseppfolyósítható. A gázok 
cseppfolyósítására többféle eljárás ismert.

30 A tömegszázalék azt fejezi ki, hogy 100 g tömegű anyagban hány g a kérdéses anyag.
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a) A gázok cseppfolyósításának legegyszerűbb módja a hűtés: a gáz hőmérsékletének a 
forráspont alá való csökkentése.

b) A  gázok ipari cseppfolyósításakor a gázt először összenyomják, lehűtik, majd adiaba
tikusan engedik tágulni. A táguló gáz a részecskéi közötti vonzóerők legyőzésére saját belső 
energiájának rovására munkát végez, lehűl és cseppfolyósodik.

c) A  legkorszerűbb és leggazdaságosabb cseppfolyósító berendezések dugattyús vagy 
turbinás expanziós hűtőgépek. Működésük során a bennük összenyomott, majd adiabatiku
san kiterjedő gáz a munkahengerben levő dugattyút mozgatja, ill. a turbina forgórészét for
gatja, vagyis a táguló gáz munkát végez, miközben lehűl és cseppfolyósodik.

2. Alacsony hőmérsékletek előállítása

Termodinamikai szempontból a hűtés a molekulák rendezetlen mozgásából származó 
belső energia és a rendezetlenséget kifejező entrópia csökkenését jelenti. Alacsony hőmér
sékletek előállíthatok hűtőkeverékek alkalmazásával (62. § 2.), hűtőgépekkel (58. § 2.), 
Peltier-elemekkel (85. § 2.) és adiabatikusan táguló gázokkal (53. § 4.).

Nagyon alacsony hőmérsékletek előállításának igen hatékony módszere egyes anyagok (pl. 
gadolínium-szulfát) adiabatikus lemágnesezésével kapcsolatos. Ennek során először a mágneses 
mezőben levő hűtcndő anyagot hélium elpárologtatásával 1 K körüli hőmérsékletre hűtik le. 
Ezt követően a minta és a környezet közötti hőcserét, majd a mágneses mezőt szüntetik meg, 
vagyis az anyagot adiabatikusan lemágnesezik, miközben a hőmérséklet 10~3 -  10-8 kelvinre 
csökken.

3. Az alacsony hőmérsékletű anyagok alkalmazásai

Alacsony hőmérsékletű anyagokat számos helyen alkalmaznak. -  A cseppfolyós nitro
gén a tartálykocsik és a szallítóhajók kiváló hűtőközege. -  A folyékony hidrogénnel töltött 
buborékkamrák (90 § 2 ) fontos szerepet játszanak az elemi részecskék kutatásában. -  Szá
mos berendezés [pl. infravörös sugárzásdetektor (165. §), néhány lézer (147. §)] csak a 4,2 K 
forráspontú cseppfolyós hélium hőmérsékletén működik. -  A cseppfolyós héliumnak nagy 
szerepe van a szupravezetés terén is (77. § 5., 94. § 6.). -  Fagyasztással sikeresen konzervál
hatok az élelmiszerek, a különböző oltóanyagok és biológiai anyagok (vér, plazma, sperma, 
szövetek, sőt élő szervek is).





III. rész

ELEKTROMÁGNESSÉGTAN

írta: DR. LlTZ JÓZSEF

Az elektromágnességtan (elektromosságtan és mágnességtan) az elektromos töltésekkel, 
azok mozgásával, a töltések keltette elektromágneses mezőkkel (erőterekkel) és kölcsönha
tásaikkal, röviden: elektromágneses kölcsönhatásokkal foglalkozik. Alaptörvényeit GAUSS, 
AMPERE, Fa r a d a y  és M a x w e l l  tárta fel a 19. században, s vált a Galilei-Newton-féle 
klasszikus mechanika egyenrangú társává. Alkalmazásai átszövik mindennapi életünket 
(elektromos világítás, fűtés és vontatás, rádió, televízió, számítógép stb.), törvényei fontos 
szerepet játszanak a kémiai és a biológiai folyamatok leírásában is.

Az elektromágnességtan szerteágazó területeit az alábbi felosztás szerint tárgyaljuk:

III. A) Elektrosztatika
III. B) Egyenáramok és áramvezetési jelenségek

1.Az egyenáramok törvényei
2. Magnetosztatika
3. Aramvezetési jelenségek

III. C) Az időben változó elektromágneses mező
1. A z elektromágneses indukció
2. Elektromágneses rezgések
3. Elektromágneses hullámok
4. Alkalmazott (gyakorlati) elektromágnességtan



III. A) ELEKTROSZTATIKA

Az elektrosztatika  tárgya az elektromos töltésű nyugvó testek közötti elektromos köl
csönhatás tanulmányozása, az elektrosztatikai mező (erőtér) tulajdonságainak és törvényei
nek felismerése, megállapítása.

64. § Elektrosztatikai alapjelenségek

1. Az elektromos állapot és az elektromos töltés

THALÉSZ (i. e. 625-545) görög filozófus, matematikus és csillagász i. e. 600 körül tett 
említést először arról, hogy a gyapjúval megdörzsölt borostyánkő1 apró testeket magához 
vonz, majd eltaszít. Ezt követően számos megfigyelő észlelte, hogy dörzsöléskor nagyon sok 
anyag a borostyánkőhöz hasonló tulajdonságot vesz fel. A megdörzsölt anyagoknak azt a tu
lajdonságát, hogy könnyű testeket képesek magukhoz vonzani, borostyánkőerőnek  nevezték 
el. A borostyánkő görög neve t]Á£KTpov [élektron], s innen származik az elektromos elneve
zés. Azt az állapotot pedig, amelybe a borostyánkő, a különböző üvegek és műanyagok dör
zsöléskor kerülnek, elektromos állapotnak, a megdörzsölt testek között ható erőt pedig elekt
romos erőnek nevezzük.

A megdörzsölt testek között ható erőt a testeken levő elektromos töltésnek tulajdonítjuk, 
más szóval: elektrom os erő kifejtésére a z  elektrom os töltés képesíti a  testeket.

Az elektromos erő vonzó és taszító is lehet, ezért kétféle elektromos töltésnek kell len
nie. Ezeket pozitív  és negatív töltésnek  nevezzük. Megállapodás szerint negatívnak mondjuk 
a test elektromos töltését akkor, ha a semleges állapothoz képest elektrontöbblete van, po
zitívnak pedig akkor, ha elektronhiányos. A tapasztalat szerint az azonos előjelű elektromos

1 Borostyánkő: 66-36 millió évvel ezelőtt elkorhadt fenyőfélék megkövesedett gyantája.
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a) b)

64.1. ábra

töltések taszítják, a különböző előjelűek pedig vonzzák egymást (64.1. ábra). Az elektromo
san semleges testek között elektromos erő nem lép fel.

A mechanikában definiált tömegponthoz hasonlóan szokás beszélni pontszerű töltésről 
(ponttöltésről), ha az elektromos töltést hordozó test méretei elhanyagolhatóan kicsinyek a 
számításba jöhető más, töltéssel rendelkező testektől való távolsághoz képest.

2. Vezetők és szigetelők

Elektromos vezetés szempontjából az anyagok lehetnek vezetők vagy szigetelők. Veze
tőkben (fémekben, elektrolitokban, emberi testben, magas hőmérsékletű gázokban) az 
elektromos töltés könnyen elmozdulhat, szigetelőkben (pl. borostyánkőben, üvegekben, mű
anyagokban) viszont mozgékony töltéshordozók gyakorlatilag nincsenek. A vezetők és a 
szigetelők azonban egymástól élesen nem különböztethetők meg, közöttük az átmenet foly
tonos (pl. víz, papír, bőr, vászon, márvány).

3. Az elektroszkóp és az elektrométer

Érzékszerveinkkel a testek elektromos állapotát ál
talában nem vesszük észre, de kimutatható elektrosz- 
kóppal (64.2. ábra), ill. az elektromos töltés mérésére is 
alkalmas hitelesített skálájú elektroszkóppal, az ún. 
elektrométerrel (64.3. ábra). Ha fémrúdjaik kiálló végé
re elektromos töltést viszünk, az szétterjed a lemeze
ken, és a köztük fellépő erő hatására szétágaznak. Az 
elektrométer lemezeinek kitérése arányos a taszító- 
erővel, ill. a rajtuk levő elektromos töltéssel. 64.2. ábra 64.3. ábra
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4. Az elektromos töltés megmaradása

A kísérleti tapasztalatok azt mutatják, hogy dörzsölés során a megdörzsölt anyag (pl. 
műanyag rúd) és a dörzsölő anyag (pl. szőrme) mindig ellentétes előjelű elektromos töltésre 
tesz szert: a műanyag rúd negatív, a szőrme pozitív elektromos töltésűvé válik. Dörzsöléssel 
tehát a kétféle (pozitív és negatív) elektromos töltés szétválasztható. További fontos felis
merésnek bizonyult, hogy a környezetétől elszigetelt, ún. zárt rendszerben az elektromos töl
tés nem változik, állandó marad. Ez az elektromos töltés megmaradásának tétele.

65. § A Coulomb-törvény

Az elektromos jelenségek első mennyiségi (kvantitatív) törvényét Charles COULOMB 
[kulomb] (1736-1806) francia fizikus állapította meg. Meghatározta, hogy két pontszerű 
nyugvó elektromos töltés között mekkora erő hat, s ezzel az elektromosságtant a tudomány 
rangjára emelte (1785).

1. Coulomb törvénye vákuumban

COULOMB az elektromos erők mérésére torziós mérleget hasz
nált, amely függőleges torziós szálra erősített vízszintes rúd, végein 
egyenlő méretű, pontszerűnek tekinthető fémgömbökkel (65.1. ábra). 
Ha a rúd végén levő Q t töltésű fémgömb közelébe vele egynemű 
(vagy ellentétes előjelű) Q2 töltésű fémgömböt vitt, a torziós szál el
csavarodott, mert a töltések között taszítóerő (íll vonzóerő) hat.

A mérések szerint vákuumban (légüres térben) -  gyakorlatilag le
vegőben is -  a pontszerű töltések (ponttöltések) között ható erő nagysága 
(FJ egyenesen arányos a Q xés a Q2 töltések szorzatával, és fordítva ará
nyos r távolságuk négyzetével:

F o = k 0 ^ % ~ ,  (65.1)
r

ahol k0 arányossági együttható (mértékegységes szám). Megállapodás szerint k(l számértéke 
a c — 2,997 924 58 ■ 108 m/s = 3 ■ 10* m/s vákuumbeli fénysebesség négyzete számértékének 
10~7-szerese:

{£„} = 10-7{c2}  = 9 109. (65.2)

(Kapcsos zárójellel a mennyiség számértékét jelöltük.)
Az elektromos töltés skalár fizikai mennyiség (röviden: skalár); -  Sí-egysége COULOMB 

tiszteletére a coulomb, jele: C. Meghatározása: a (65.1,2) alapján 1 C az a töltés, amely a tőle
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1 m távolságra levő és vele azonos nagyságú töltésre 9 ■ lO'' N erőt fejt ki. Az 1 C mint sztati
kus töltés igen nagy, a valóságban többnyire csak törtrészei fordulnak elő. Ajánlott prefixált 
Sí-egységei: mC, pC, nC, pC (1 mC = 10"3 C, 1 pC = 10“6 C, 1 nC = lO'1' C, 1 pC = 10*'2 C).

Az elektron és a proton töltése igen kicsi, abszolút értékük 1,6 ■ 10~‘1' C, amelyet elemi töl
tésnek (jele: e) nevezünk (139. §). Ez alapján kiszámítható, hogy pl. 1 C töltésű az a test, 
amelynek a semleges állapothoz viszonyítva 6,24 • 10IK elemi töltése van.

A (65.1) Coulomb-törvényből következik, hogy a Q, ponttöltéstől r távolságra végtelen 
sok pont található, amelyekben az oda helyezett Q2 ponttöltésre ugyanakkora nagyságú erő 
hat. Ezek a pontok r sugarú, 4r2n nagyságú gömbfelületen találhatók. Ebből következik, 
hogy a ponttöltések közötti erőhatás gömbszimmetrikus jellegű. Ezt hangsúlyozva a kf) 
együtthatót vákuumban (gyakorlatilag levegőben is)

kn =-
4ti£„

(65.3)

alakban szokás írni, ahol fu a vákuum permittivitása (régebbi neve: vákuum dielektromos ál
landója) és értéke:

e0 = —í— = 8,854 -10-12 C?/(N m 2). 
471kíl

(65.4)

A vákuum permittivitásának bevezetésével a vákuumbeli Coulomb-törvény:

Fu = Ö.Ö2
47l£„

(65.5)

2. Coulomb törvénye homogén dielektrikumban

Ha a g i, Ö2 ponttöltések végtelen kiterjedésű, mindenütt homogén (egynemű) szigetelő 
közegben, ún. homogén dielektrikumban vannak, akkor a köztük ható F erő kisebb, mint az 
F0 vákuumbeli erő. Ennek alapján célszerű definiálni egy, a közegre jellemző állandó szá
mot, az ún. relatívpermittivitást (jele: er; régebbi neve: relatív dielektromos állandó), amely 
megmutatja, hogy a ponttöltések között ható erő hányszor nagyobb vákuumban, mint ho
mogén szigetelő közegben:

A relatív permittivitás értelmezéséből következik, hogy a vákuum relatív permittivitása 
1. A tapasztalat azt mutatja, hogy a levegő relatív permittivitása alig nagyobb 1-nél 
(1,000 59), ezért a levegő a vákuumbeli elektrosztatikai jelenségeket gyakorlatilag nem be
folyásolja.
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Az egyes dielektrikumok relatív permittivitása jelentős eltérést mutat. Például a levegő 
relatív permittivitása gyakorlatilag 1, a bárium(II)-titanát (BaTiOa) relatív permittivitása vi
szont 1000-2000 (65.1. táblázat).

Néhány anyag £r relatív permittivitása (tájékoztató értékek) 65.1. táblázat

Anyag Anyag £r
Paraffin 1,9-2,2 Világítóolaj (18 °C) 2,1
Keménygumi (ebonit) 2,5-3,5 Benzol 2,3
Borostyánkő 2,8 Ricinusolaj " 4,6
Sellak 2,7-3,7 Etil-alkohol " 24
Jég 3,0 Víz " 80
Csillám 4-8 H2 (0 °C, 100 kPa) 1,000 26
Üveg 5-16 o2 1,000 55
Porcelán 6 n 2 1,000 61
Kerámiai anyagok 100 Levegő 1,000 59
Bárium(II)-titanát 1000-2000 CO, 1,000 96

A relatív permittivitás és a vákuumbeli Coulomb-törvény alapján adódik a homogén szi
getelőkben nyugvó ponttöltések között ható Coulomb-erő:

F = —  =. 1 Ő1Ő2
47l£(,£r

(65.7)

ahol £0Er = e a permittivitás (régebbi neve: dielektromos állandó).
A két pontszerű töltés közötti elektromos kölcsönhatás további fontos tulajdonsága, 

hogy a ponttöltések között ható erő iránya az összekötő egyenesbe esik. Ennek megfelelően 
a fellépő elektromos erő vektor fizikai mennyiség (röviden: vektor). Értékét a a Coulomb- 
törvény vektori alakja fejezi ki: a Q, ponttöltés a tőle |r| = r távolságra levő Q2 ponttöltésre

1
47I£0£r

Q1Q2 £
r 2 r

(65.8)

<2, r Q2 erőt fejt ki, ahol r/r a <2, ponttöltéstől a Q2 felé mutató egységvek-
•------------------------►« tor (65.2. ábra). Hasonlóan adódik a Q2 ponttöltés által a Q L pont-

65 2 ábra töltésre ható F21 = - F 12 erő is. A két erő tehát -  összhangban
Newton III. törvényével -  azonos nagyságú, de ellentétes irányú.

Megjegyzések:
-  A  töltés extenzív fizikai mennyiség, Q értékét a rendszerben található Q„ Q2, Q3, ... 

pontszerű töltések összegezésével kapjuk: <2 = ő i + Ő2 + Ö3 •
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-  A Coulomb-törvény és az Fg = GmjnJi2 Newton-féle gravitációs törvény formailag 
azonos alakú: a tömegnek a töltés felel meg, ezért néha a tömeget gravitációs töltésnek is 
nevezik.

-  A Coulomb-erő a gravitációs erővel ellentétben nemcsak vonzó-, hanem taszítóerő is 
lehet.

-  A Coulomb-erő nagyságrendje, főleg elemi töltésű részecskék (elektron, proton) ese
tén sokszorosan felülmúlja a köztük ható gravitációs erőt. Pl. két, egyenként -1,6 ■ 10'1*' C 
töltésű és 9,1 ■ 10"31 kg tömegű elektron 4,2 ■ 1042-szer nagyobb erővel taszítja egymást, mint 
amekkora a köztük ható gravitációs vonzóerő.

-  A Coulomb-törvény szigorúan csak két pontszerű és nyugvó töltés közötti erőhatás le
írására alkalmas. Ha viszont valamely Q , ponttöltésre egyidejűleg több, pl. Q2, Q3, Q4, ... 
ponttöltés fejt ki erőt, akkor az erőhatások függetlenségének elve (szuperpozíció elve, 8. § 2.) 
szerint ezek együttes hatása egyenértékű vektori eredőjük (F21 + F31 + F41 + ...) hatásával.

-  Ha makroszkopikus (szabad szemmel vagy más érzékszervünkkel közvetlenül észlel
hető, ill. érzékelhető) testben a pozitív protonok és a negatív elektronok száma megegyezik, 
akkor a test elektromosan semleges. Az ilyen elektromosan semleges makroszkopikus tes
tek (pl. égitestek) között csak gravitációs erők hatnak.

3. Az ionkötés

A kémiában igen fontos ionkötés Walther KÖSSÉL [kosszel] (1888-1956) német fizikus 
szerint akkor jön létre, ha a vegyülésre kész atomok egyikének egy vagy több vegyérték- 
elektronja teljesen átmegy egy másik atom elektronállományába (1919). Ily módon mindig 
ellentétes töltésű vegyület-alkotórészek, ún. ionok keletkeznek, s döntően a köztük ható 
Coulomb-féle elektrosztatikai vonzóerő felelős az ionvegyületek kialakulásáért. Jellegzetes 
képviselőjük a nátrium(I)-klorid (konyhasó, NaCl).

66. § Elektromos töltéseloszlások

A gyakorlatban előforduló töltés legtöbbször sok nagyságrenddel nagyobb az 
e = 1,6 ■ lO'1*' C elemi töltésnél, ezért a töltést csaknem mindig folytonosnak tekintjük és 
fontosabb eloszlásait az alábbiak szerint csoportosítjuk.

1. Ponttöltés

Ponttöltés (pontszerű töltés) az elhanyagolható méretű test (pl. kicsiny gömb) töltése.
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2. Elektromos dipólus

66.1. ábra

Az elektromos dipólus két azonos nagyságú, de ellentétes előjelű, egy
mástól / távolságra levő ±Q pontszerű töltés (66.1. ábra). Jellemzésére a

p=ei (66.1)

elektromos dipólusmomentum szolgál, ahol 1 megállapodás szerint a negatív töltésközép
ponttól a pozitív töltésközéppont felé mutat. Nagysága: |p| = <2|*|» ¡U- P = Ql- Sí-egysége a 
coulombméter, jele: C • m. A dipólusmolekulák átlagos elektromos dipólusmomentuma 
kb. 10-30 C • m.

3. Térfogati töltéseloszlás

Ha Q elektromos töltés a V  térfogatban egyenletes eloszlású, akkor térfogati (térbeli) töl
téssűrűségen értjük a

(66.2)

hányadost, amely megmutatja az egységnyi térfogatban található elektromos töltést. Sl-egy- 
sége a coulomb per köbméter, jele: C/m3.

Ha a test A V térfogatelemeiben AQ töltés van, akkor nem egyenletes térbeli töltéseloszlás ese
tén a térbeli töltéssűrűség helyről helyre változik:

AQ d Q p  =  l i m  — =  — — . 
ai'—«A V áV

(66.3)

4. Felületi töltéseloszlás

Ha Q elektromos töltés A  felületen (pl. gömbfelületen) egyenletesen oszlik el, akkor a

(66.4)cr = —
A

hányadost^felületi töltéssűrűségnek nevezzük, amely megmutatja az egységnyi felület töltését. 
Sí-egysége a coulomb per négyzetméter, jele: C/m2.

Ha a test AA felületelemein AQ töltés található, akkor nem egyenletes felületi töltéseloszlás 
esetén a felületi töltéssűrűség helyről helyre változik:
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67. § Az elektromos mező

1. Az elektromos mező fogalma; az elektromos erőtörvény

Fizikai mezőnek (fizikai térnek) nevezünk minden olyan fizikai mennyiséget, amely a há
romdimenziós geometriai tér különböző pontjaiban meghatározott értéket vesz fel.

A legegyszerűbb fizikai mező skalármező (skalártér), amelynek minden pontját egy 
skalár jellemez. Ilyen pl. az x,y, z  helykoordinátáktól és a t időtől függő T(x,y^,t) hőmérsék
leti skalármező.

A skalármező tői eltérően a vektormező (vektortér) pontjait egy vektor jellemzi. A vektor
mezők közül az egyik legfontosabb az elektromos vektormező (elektromos vektortér).

A  tapasztalat szerint az elektromos töltésű testek közvetlen érintkezés nélkül is egymás
ra erőt fejtenek ki. Ezt a jelenséget a 19. század legnagyobb kísérleti fizikusa, az angol 
Michael FARADAY [feredéj] (1791-1867) úgy magyarázta, hogy az elektromos töltésű test 
maga körül fizikai tulajdonságokkal rendelkező, ún. elektromos mezőt (elektromos erőteret) 
kelt, amely a benne levő elektromos töltésű testekre erőt fejt ki. Eszerint a töltések közötti 
erőhatást az elektromos mező közvetíti. Ennek megfelelően az elektromos mező által a Q pont
szerű töltésre ható erő

F = QE (67.1)

alakban írható, ahol a Q töltés csak a test elektromos állapotára, E pedig csak az elektromos 
mezőre jellemző fizikai mennyiség, neve elektromos térerősség. Ezt a (67.1) tapasztalati 
törvényt elektromos erőtörvénynek nevezzük.

2. Az elektromos mező jellemzése; az elektromos térerősség

A (67.1) elektromos erőtörvény alapján az elektromos mező egy adott pontját jellemző 
elektromos térerősség:

E = —
Q

(67.2)

Az elektromos térerősség ezen definíciója egyúttal elvileg mérési utasítása is, és független 
az elektromos mező vizsgált pontjába vitt töltéstől.

Az elektromos térerősség megmutatja az egységnyi pozitív töltésre ható erőt; -  vektor fi
zikai mennyiség, nagysága: |E| = |F| jQ, illetve E = F/Q, iránya pozitív Q töltés esetén az F 
erőével azonos, negatív töltés esetén ellentétes (67.1. ábra); -  Sí-egysége a newton per cou
lomb, jele: N/C. Meghatározása: 1 N/C a térerősség az elektromos mező azon pontjában, 
ahol az 1 C pontszerű töltésre 1 N erő hat; -  általánosan négyváltozós függvény, értéke függ 
az x,y,z  helykoordinátáktól és a t időtől: E(x,y^,t). Ha az E elektromos térerősség független 
az időtől, csak a helytől függ, vagyis E(x,y^), akkor az elektromos mezőt elektrosztatikai me-
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+Q -Q

a) b)

67.1. ábra

zőnek nevezzük- Ha ezenkívül az elektromos térerősség a helytől is független, vagyis az 
elektromos mező minden pontjában irány és nagyság szerint megegyezik, akkor homogén, 
egyébként inhomogén az elektromos mező.

67-1. példa: A ponttöltés elektromos mezője
Az elektromos térerősség (67.2) definíciója és a (65.8) Coulomb-törvény alapján kiszá

mítható a nyugvó Q ponttöltés elektrosztatikai mezőjének térerőssége, tőle |r| = /-távolság
ra. Ha ugyanis gondolatban a kérdéses pontban helyezünk el egy 

Q r Q' pontszerűnek tekinthető Q' töltést (67.2. ábra), amelyre a Q pont-
* ** töltés elektromos mezője F Coulomb-erőt fejt ki, akkor a Q pont-

in.2. ábra szerű töltés elektromos mezőjének térerőssége:

1

JE
Q'

47C£u £r
M i

r1 r

Q' 4n£u£r
Q r

2
(67 3)

es nagysaga:

E  = Q
47ie„£r r

(67 4)

Ebből kiolvasható, hogy a nyugvó Q ponttöltés elektrosztatikai mezője gömbszimmetri
kus mező: a ponttöltest körülvevő bármely koncentrikus gömbfelületen ugyanakkora a tér
erősség nagysága; és sugármező: az E elektromos térerősség a mező bármely pontjában su
gárirányú (radiális), mégpedig pozitív töltés esetén kifelé, negatív töltés esetén befelé mutat 
(67.3. és 67.4. ábra).

0 e

67.3. ábra 67.4. ábra
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Megjegyzések:
-  Ha az elektromos mezőt nem egyetlen Q x, hanem Q„ Q2, ■■■, Q„ ponttöltések keltik, ak

kor az elektromos mező E eredő térerőssége -  a szuperpozíció elve alapján -  az egyes pont
töltések által létrehozott elektromos mezők E,, E2, E n elektromos térerősségeinek vekto- 
ri eredőjeként adódik.

-  Ha az elektromos mezőt Q'  ponttöltéssel akarjuk kimérni, akkor ennek a töltést hor
dozó testnek (pl. gömbnek) kicsinek kell lennie, hogy elektromos mezője a vizsgálandó 
elektromos mezőt gyakorlatilag ne módosítsa.

3. Az elektromos mező érzékeltetése és szemléltetése; az elektromos erővonalak

Az elektromos mező érzékeltetése szigetelő folyadékba (pl. ricinusolajba, terpentinolaj
ba, glicerinbe) szórt könnyű részecskékkel (pl. búzadarával) szokásos. A daraszemcsék
-  mint apró elektromos dipólusok -  az elektromos térerősséggel megegyező irányú, egy sík
ban kialakuló, elektrosztatikai mező esetén nyitott, önmagukba vissza nem térő láncokat al
kotnak. Ezt mutatja a ponttöltés (67.5/a. ábra), a két egyenlő nagyságú, ellentétes előjelű 
ponttöltés (67.5/b. ábra), a két egyenlő nagyságú, azonos előjelű ponttöltés (67.5/c. ábra), 
valamint a két párhuzamos, ellentétesen egyenlő töltésű fémlemez (67.5/d. ábra) elektro
mos mezője.

67.5. ábra

Az elektromos m ező érzékeltetésére szolgáló dipólusláncok rendszere folytán FARADAY 
az elektrom os m ezőt elektromos erővonalakkal szem léltette (1852). Az elektrom os erővona
lak azon elképzelt görbék összessége, am elyeknek érintője az elektrom os m ező minden  
pontjában az ott uralkodó E térerősségvektor irányába mutat. Ezekkel a valóságban nem  lé
tező, csak szem léltetési célokat szolgáló elektrom os erővonalakkal az elektrom os m ező  
m ennyiségileg is jellem ezhető: az E térerősségre m erőlegesen felvett egységnyi felü leten  
(1 m2-en) annyi erővonalat rajzolunk át, mint am ekkora az adott helyen a térerősség szám 
értéke.

a) A  ponttöltés elektrom os erővonalai radiálisán (sugárirányban) kifelé, ill. b efelé  m uta
tó egyenesek aszerint, hogy a töltés pozitív vagy negatív (67.6. és 67.7. ábra).
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b) Két egyenlő nagyságú, egymáshoz közeli, de ellentétes előjelű ponttöltés, az ún. 
dipólus erővonalai a 67.8. ábrán láthatók.

c) Két egyenlő nagyságú és egynemű ponttöltés erővonalait a 67.9. ábra mutatja.

d) Két párhuzamos, ellentétesen egyenlő töltésű fémlemez között kialakuló elektromos mező 
erővonalait a 67.10. ábrán tüntettük fel. Ha a lemezek szélein figyelmen kívül hagyjuk az 
elektromos mező inhomogenitását, akkor az erővonalak párhuzamosak és egyenlő sűrűsé- 
gűek, jelezve az elektromos mező homogén voltát.

67.10. ábra



Az elektromos mező 305

67-2. példa: Ponttöltés mozgása transzverzális homogén elektrosztatikai mezőben 
A homogén elektrosztatikai mező E térerősségének irányára merőlegesen, v0 sebesség

gel haladó pontszerű töltésre (pl. elektronra) F = QE erő hat (67.11. ábra). Ennek az erő
nek a vu irányú komponense nulla, ezért a ponttöltés x irányú mozgása egyenletes mozgás és 
t idő alatt

x = v0t (67.5)

utat tesz meg. Ugyanekkor a negatív ponttöltés az y  tengellyel ellentétes irányban 
a = F/m = QE/m gyorsulással mozog, és mivel y  irányú sebessége az origóban zérus, ezért 
azy  tengely mentén a megtett út:

a f2 = Q E t 2
2 2m

(67.6)

A (67.5,6) összefüggésekből a t idő kiküszöbölésével adódik az

QE  2y = -n—r*2 mv„
(67.7)

parabolaegyenlet Ezen a pályán mozog a ponttöltés mindaddig, amíg el nem éri az elektro
mos mező szélet. Ezután a pálya érintőjének irányában a részecske egyenes vonalú egyenle
tes mozgást végez.

67-3. példa: Elektrosztatikai eltérítésű elektronsugárcső (katódsugárcső)
Az elektrosztatikai eltérítésű elektronsugárcső (katódsugárcső) elektromos áram hőha

tására elektronokat kibocsátó katódból, nyílással ellátott anódból, E ,-E 2 eltérítő lemez
párokból és az elektronok észlelésére szolgáló fénykibocsáto rétegből (ernyőből) áll (67.12. 
ábra). Az elektronnyalábot az elterítő lemezpárokra vitt, a megjelenítendő információt hor
dozó elektromos jel függőleges, ill. vízszintes irányban téríti ki. A z így működő elektronsu
gárcső kiválóan alkalmas változó áramok, például bioáramok (szív- és agyi áramok) vizsgá
latára és elektromos jelek kijelzésére.
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Az elektronsugárcsövet és segédberendezéseit (feszültségosztókat, egyenirányítót, erő
sítőt, rezgéskeltőt) együtt oszcilloszkópnak nevezzük.

4. Az elektromos töltésmegosztás (influencia)

Kiterjedt fémes vezető szabadelektronjaira a külső elektromos mező erőt fejt ki, s azokat 
az E térerősséggel ellentétes irányban elmozdítja. Ennek következtében a fémes vezető át-

ellenes felületein elektrontöbblet (negatív töl
tés), ill. elektronhiány (pozitív töltés) jelentke
zik. A töltés-szétválasztódás addig tart, amíg a 
felületre kihajtott töltések elektromos mezője a 
fémbe behatoló külső mezőt ki nem oltja, vagyis 
amíg a fémen belül az elektromos térerősség 
zérus nem lesz (67.13. ábra). A semleges vezető 
töltéseinek külső elektromos mező hatására be
következő szétválását elektromos töltésmegosz
tásnak (influenciának) nevezzük.

68. § Az elektromos mező fluxusa és forráserőssége

Az elektromos és mágneses jelenségeket jellemző fizikai mennyiségek gyakran vekto
rok. Ez szükségessé teszi a vektorok szorzatának ismeretét.

-  Az a  szöget bezáró a és b vektorok skaláris szorzatán értjük az

a -b = |a |b |c o sa - a b c o s a  (68.1)

skalárt.
-  Ha a és b vektorok által bezért kisebbik szög a, akkor vektori (vektoriális) szorzatukon 

értjük a

(olvasd: c-vektor egyenlő a kereszt b) vektort.

c = a x  b (68.2)
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A c vektor nagysága:

sin a, (68.3)

illetve

c = ab sin a, (68.4)

és geometriailag megegyezik a két vektor által kifeszített felület A  nagyságával (68.1. ábra).
A c vektor iránya merőleges az a és b által meghatározott síkra, mégpedig a, b és c úgy 

következnek egymásra, mint jobb kezünk hüvelyk-, mutató- és ezekre merőleges középső 
ujja (68.2. ábra).

-  Mivel két vektor vektorszorzata felületet határoz meg, ezért bármely A  nagyságú síkfe
lülethez olyan zárt görbe által határolt A felületvektort rendelhetünk, amelynek nagysága 
megegyezik a felület nagyságával, iránya pedig a felületre merőleges egységvektor, az ún. n 
felületi normális irányával azonos (68.3. ábra). Megállapodás szerint: ha a felületet határoló 
zárt görbe körüljárási iránya megegyezik a jobbmenetű csavar haladási irányával, akkor az n 
felületi normális iránya a jobbmenetű csavar forgásirányába mutat (jobbcsavar-szabály).

68.2. ábra 68.3. ábra

1. Az elektromos mező fluxusa nyitott felület esetén

a) A 67. § 3.-ból ismeretes, hogy a homogén elektromos 
mező E térerősségére merőleges egységnyi felületen 
annyi elektromos erővonalat rajzolunk át, mint amekko
ra a térerősség {E} számértéke. Ennek megfelelően me
rőleges viszonyok esetén az A  síkfelületen {EA} erővo
nal halad át. Megállapodás szerint: ha az E = állandó 
térerősségvektorra az |A| = A  felület merőleges, vagyis ha 
E és n azonos irányú (68.4. ábra), akkor a homogén elekt
romos mező fluxusán értjük a

> II

n w
► ü, - ►

e = án.r

------------------------- ►

68.4. ábra

Y  = EA (68.5)
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szorzatot. Az így definiált elektromos fluxus szemléletesen az E térerősségvektorra merőle
ges A síkfelületen áthaladó elektromos erővonalak szamát mutatja meg. Sí-egysége: — m 2.

Ha az A síkfelulet nem merőleges a térerősségre, 
hanem E és A (ill. n) egymással a  szöget zár be (68.5. 
ábra), akkor az elektromos mező fluxusát az E térerős
ségvektornak az A felületre merőleges | En | = En = 
= E cos a  összetevőjével kell számítani:

68.5. ábra 1E-E„ A = EA cos a = E A (68.6)

Nyitott sík felület esetén tehát a homogén elektromos 
mező fluxusa az E térerősségvektor és az A felületvektor skaláris szorzata.

b) Inhomogén elektromos mező és görbült nyitott felület esetén az elektromos mező fluxu
sát úgy számítjuk ki, hogy a felületet gondolatban felosztjuk olyan kicsiny, már síknak te
kinthető AA felületelem-vektorokra, amelyeknek minden pontjában az elektromos mező 
homogénnek (E = állandó térerősségűnek) tekinthető (68.6. ábra). Ezután a (68.6) alapján 
skaláris szorzással meghatározzuk mindegyik AA felületelemen átmenő Af/ = E AA 
(= EtsA cos a )  elemi elektromos fluxust, majd ezeket összegezzük a teljes nyitott felületre:

nyitott

(68.7)

68.6. ábra
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A (68.7) összefüggés szigorúan csak akkor érvényes, ha a AA felületelemet minden hatá
ron túl csökkentjük (AA —» 0).

Ekkor nyitott felület esetén az inhomogén elektromos mező fluxusa:
nyito tt

f/ = lim £ e a a  = J e a a
felület

vagyis az elektromos mező fluxusa az E tererősségvektor felületi integrálja.

Megjegyzés:
-  A AA-t tartalmazó további összefüggések is pontosan csak akkor érvényesek, ha AA 

minden határon túl tart nullához: AA —» 0.

2. Az elektromos mező tluxusa zárt felület esetén

Az elektromos fluxus fogalmának ismeretében 
könnyen kiszámítható a nyugvó Q ponttoltés elektromos 
mezőjének fluxusa. Evégből gondolatban vegyük körül az
E  = — ------- térerősségű elektromos mezőt keltő Q

4ne{,£r r
ponttöltést egy r sugarú, A ' = 4r2n felületű koncentrikus 
gömbbel (68.7. ábra). Ezen a gömbfelületen az elektro
mos erővonalak merőlegesen haladnak át, és a térerősség 
nagysága állandó, s így a Q ponttöltés elektromos mező- 68.7. ábra
jének fluxusa:

V  = EA' = — ------^ 4 r 2n = - ^ — . (68.9)
4n£ue r r  eu£,

Pozitív töltés esetén ¥' > 0, negatív töltés esetén V' < 0.
A 68.7. ábra alapján szemléletesen is belátható, hogy ha a Q ponttöltést A'  koncentrikus 

gömbfelület helyett tetszőleges alakú, de véges térrészt hataroló A zárt felülettel vesszük 
körül, akkor a rajta átmenő elektromos fluxus változatlan marad, értéke továbbra is 
f '  = ¡2/(e()£r ). Ha viszont a zárt felületen belül nincs töltés, akkor V7 = 0.

3. Az elektromos mező forráserőssége

Ha az elektromos mezőt a Q lt Q2, .. , Q„ ponttöltések keltik, akkor -  a szuperpozíció elve
szerint -  az elektromos mező tetszőleges zárt felületre vonatkozó 'V elektromos fluxusa egyenesen
arányos a zárt felületen belüli ponttöltések Qt +Q2 +... + Q„ = algebrai összegével Mivel
az elektromos mezőt töltés kelti, ezért 'F-t az elektromos mező forráserősségének is ne-
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vezik. Az elektromos mező zárt felületre vonatkozó elektromos fluxusa (forráserőssége) te
hát a (68.7,9) alapján

zárt

7 , E •A A -
fc liilc t £u£ r

(68.10)

Ez az elektrosztatika /. alaptörvénye, amelyet Gaiiss-törvénynek és Maxwell /. törvényének 
(1864) is neveznek. [Carl GAUSS [gausz] (1777-1855) kiemelkedő német matematikus és fi
zikus.]

A  (68.10) összefüggés is szigorúan csak akkor érvényes, ha AA minden határon túl tart zérus
hoz. Ekkor a Gauss-törvény:

lim V  E AA =
AA —»II '

Í E - d A = - ^
J  c  c

(68.11)

Az inhomogén elektromos mező fluxusa (forráserőssége) tehát az elektromos térerősségvektor zárt felület
re vonatkozó felületi integrálja, és egyenesen arányos a zárt felületen belüli össztöltéssel. (Az integráljel
re írt kör zárt felületre való integrálást jelent.)

A (68.10,11) Gauss-törvény alapján nyilvánvaló, hogy az elektrosztatikai mezőt elektro
mos töltések keltik, vagyis az elektrosztatikai mezőforrásos, forrásai a töltések. (A 94. §-ban, a 
nyugalmi indukció során meg fogunk ismerkedni olyan elektromos mezővel is, amelyet nem 
elektromos töltés kelt, hanem időben változó mágneses mező. Az ilyen elektromos mező 
forráserőssége zérus, vagyis forrásmentes.)

A Gauss-törvény a Coulomb-törvény egyenes következményeként adódott, de jelentő
sége túlnő rajta, mert segítségével nemcsak ponttöltések, hanem pl. felületi és térbeli töltés- 
eloszlások elektromos mezője is számítható.

A Gauss-törvény jól használható szimmetriát (pl. gömbszimmetriát) mutató töltéselosz
lás elektromos mezőjét jellemző térerősség számítására. Ekkor ugyanis szimmetriameg
fontolások alapján található olyan, a töltést körülvevő A  zárt felület (ún. Gauss-felület), 
amelyre az elektromos térerősségvektor iránya merőleges, nagysága állandó, forráserőssé
ge pedig EA. Erre mutatunk most példákat.

68—1. példa: Pontszerű nyugvó töltés elektrosztatikai mezőjének térerőssége
A  Q pontszerű töltés elektrosztatikai mezőjének térerőssége az őt gondolatban körülvevő 

r sugarú, A  = 4r2n koncentrikus gömbfelületre merőleges és a gömbfelületen állandó nagy
ságú (68.8. ábra). Ekkor a Gauss-törvény szerint

EA = E4r2n = -^~  
£,,£

(68.12)
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E

-Q l +Q

68.8. ábra 68.9. ábra

Ebből

(68.13)

megegyezésben a Coulomb-törvény alapján számítottal (67-1. példa).

68—2. példa: Dipólus elektrosztatikai mezője
A  pontszerű töltés m ellett nagy jelentősége van a dipólusnak (66. § 2., 67. § 3.), am elynek  

elektrom os erővonalai a 67.8. ábrán láthatók. D ipólusokat alkotnak az atom ok és a m oleku
lák, ha bennük a pozitív protonok és a negatív elektronok elektrom os töltésközéppontja  
nem  esik egybe. A  gyakorlatban használt dipólusantennát (105. § 5.) is első  közelítésben  két 
egym áshoz közel levő, ellen tétes előjelű  töltésként foghatjuk fel.

a) A dipólus elektromos térerőssége

A  d ipólus elektrosztatikai m ezőjének térerőssége a szuperpozíció elve alapján szám ítha
tó ki. Ugyanis a 68.9 ábra alapján a + Q  ponttöltéstől |r, | = rx, a - Q  pontszerű tö ltéstől pedig  
|r2| = r2 távolságra levő P pontban az elektrom os térerősség:

E p — E + + E l___Q ri , i -Q  r2
471 £„£, r] !\ 4jI£„£, /'2

/ (68.14)
Q

47i£0£ r rf r l
V
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Itt jegyezzük meg, hogy a dipólusmolekulák elektromos kölcsönhatásaiból származik a 
gyenge van dér Waals-kötés, amely felelős a kovalens kötésű molekulák között ható kohéziós 
erőért, valamint a molekularácsos kristályok (pl. COz) kialakulásáért.

b) Dipólusra ható erő- (forgató-) nyomaték elektromos mezőben

A dipólusra a homogén elektrosztatikai mező +QE  és -Q E  erőkből álló erőpárt, ill. Merő- 
(forgató-) nyomatékot gyakorol (6 8 .1 0 . ábra):

M  = Fd = QEl sin a  , (68.15)

ahol Ql = p  az elektromos dipólusmomentum (6 6 . § 2.). Az erőnyomaték hatására a dipólus 
elfordul és beáll a térerősség irányába.

+Q +QE
v « /  ;

d 1y
X  E=áll.

/ a  :
-QE - (5

68.10. ábra 68.11. ábra

Ha az elektrosztatikai mező inhomogén, akkor a dipólus egyes pontszerű töltéseire külön
böző nagyságú és irányú +Q E X és -Q E 2 erők hatnak (68.11. ábra). Hatásukra a dipólus egy
részt elfordul, másrészt a nagyobb térerősség irányába elmozdul.

A dipólusra ható erő, ill. erőnyomaték két gyakorlati vonatkozását említjük meg.
-  Ha inhomogén elektrosztatikai mezőbe különböző dipólusmomentumú gázokból álló 

keveréket juttatunk, akkor az egyes dipólusokra ható elektromos erők különbözősége miatt 
a molekulák szétválasztódnak (szeparálódnak).

-  Az elektromos dipólusmomentummal rendelkező por- és füstszemcsék inhomogén 
elektrosztatikai mezőben „elszívhatok”. Ezen alapszik az elektrosztatikai pormentesítés, ill. 
füsttelenítés.

68-3. példa: Egyenletes felületi töltéseloszlású gömb elektrosztatikai mezője
A zR  sugarú fémgömb külső felületén a rávitt töltés egyenletesen oszlik el (68.12. ábra). 

Az általa keltett gömbszimmetrikus elektromos mező térerőssége a Gauss-törvény alapján 
könnyen kiszámítható.

a) A  gömbön kívül, r >  R  távolságban

E = - Q
47l£(,£ r r~

(68.16)
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vagyis megegyezik a ponttöltésre kapott térerősséggel. Ebből következik, hogy az egyenle
tes felületi töltéseloszlású gömb elektrosztatikai mezőjének térerőssége úgy számítható, 
mintha a gömb teljes töltése a gömb középpontjában lenne.

b) A gömbfelületén, r — R  távolságban

1

47t£ „ £ 1 R 2
(68.17)

c) A gömbön belül, r < R távolságban nincs töltés, s így

E = 0 (68.18)

Ezen alapszik az elektromos árnyékolás (71. § 2.) és részben az elektromos töltésű részecs
kék (pl. protonok) gyorsítására alkalmas van de Graaff-generátor működése (166. §).

Összefoglalva: Az egyenletes felületi töltéseloszlású gömbön kívül az elektromos tér
erősség négyzetesen csökken a távolság függvényében, a gömb felületén a térerősség maxi
mális, a gömb belsejében pedig zérus (6 8 .1 2 . ábra).

~Q

68.12. ábra

68-4. példa: Koncentrikus gömbök elektrosztatikai mezője
AízRt és R2 > R t sugarú, közös középpontú (koncentrikus) gömbök közül a belső gömb

re -  a külső gömbön hagyott kis nyíláson átdugott fémrúdon keresztül -  vigyünk +Q , a külső 
gömbre pedig -Q  töltést (68.13. ábra). Ekkor a két gömbfelület között kialakuló gömbszim
metrikus inhomogén elektrosztatikai mező térerőssége a közös középponttól mért 
R x < r < R2 távolságban a Gauss-törvény szerint

E = 1

47i£(l£i r"
(68.19)

r < R t és r > R2 távolságban pedig E =  0.
Ezt az elrendezést gömbkondenzátornak, a gömbfelületeket pedig a kondenzátor fegy

verzeteinek nevezik (72. § 3.).
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68-5. példa: Egyenletes térbeli töltéseloszlású gömb 
elektrosztatikai mezője 

A z R sugarú, egyenletes térbeli töltéseloszlású, 
Q töltésű gömb -  mint amilyennek tekinthető a sok 
protont tartalmazó atommag -  elektrosztatikai me
zője az előzőkhöz hasonlóan számítható (68.14. 
ábra).

a) A gömbön kívül, r > R távolságban -  a gömb
szimmetrikus elektromos mező folytán -  a Gauss- 
törvény szerint

Innen a térerősség:

EA = 4r~n-- (68.20)

E =
4neuer r

(68.21)

vagyis megegyezik a nyugvó ponttöltés elektromos mezőjének térerősségével. Ebből követ
kezik, hogy az egyenletesen töltött gömb elektrosztatikai mezője a gömbön kívül ugyan
olyan, mintha az össztöltés a gömb középpontjában lenne összesűrítve. (Ha&onló probléma 
a mechanikában is található. Egy adott égitest gravitációs mezőjének térerőssége ugyanak
kora, mintha az égitest egész tömege a középpontban lenne koncentrálva.)

b) A gömbfelületén, r =  R távolságban

1

47t£()£ r

Q_
R2

(68.22)

c) Az r < R sugarú gömbön belül -  p  =  állandó térfogati töltéssűrűség folytán 
Q' = Qr^/R3, töltés található. Az általa keltett mező térerőssége:

1 Q' 1

4 7 t£()£i r~ 47l£(,£ . R 3
(68.23,24)

Összefoglalva: Az egyenletes térbeli töltéseloszlású gömbön kívül a térerősség négyzete
sen csökken a távolság függvényében. A gömb felületén a térerősség maximális értéket vesz 
fel. A gömbön belül, a középpont felé haladva a térerősség lineárisan csökken (68.14. ábra).

68-6. példa: Koaxiális hengerek elektrosztatikai mezője
l hosszukhoz képest kicsiny/?, és R2 > R t sugarú koaxiális (közös tengelyű) hengereken 

(68.15. ábra) levő +Q  és -Q  töltések által létrehozott elektrosztatikai mező térerőssége 
R, < r < R2 távolságban a Gauss-törvény szerint
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(68 25)

r < R { és r > R2 távolságban pedig E =  0.
A  koaxiális hengerekből álló elrendezési hengerkondenzátornak, a hengerpalástokat pe

dig a kondenzátor fegyverzeteinek nevezzük (72. § 3.).

+

+

+

+

+

+

+'s.

/I A

+Q

E  = - .ß
/r

68.15. ábra 68.16. ábra

68-7. példa: Állandó felületi töltéseloszlású síklap elektrosztatikai mezője 
A  Q elektromos töltésű, A felületű vezető síklap elektromos erővonalai -  a szélektől el

tekintve -  a felületre merőlegesek és azonos sűrűségűek (68.16. ábra). Elektrosztatikai me
zőjének térerősségét a Gauss-törvény alapján akkor tudjuk könnyen kiszámítani, ha zárt fe
lület gyanánt derékszögű hasábbal vesszük körül a síklapot. Ekkor a hasábnak csak a 
térerősségre merőleges két lapfelületén mennek át erővonalak, s a Gauss-törvény szerint

E 2 A  = - (68.26)

Innen a térerősség:

2 E E c0c’í
Q_
A

(68.27)

68-8. példa: Párhuzamos sík elektródok elektrosztatikai mezője
Ha az A  felületű, egymástól viszonylag kicsiny s távolságra levő két párhuzamos vezető 

síklapon egyenlő nagyságú, de ellenkező előjelű töltés van, akkor a lapok között -  a szélek 
kivételével -  az elektrosztatikai mező homogén és az E térerősség, valamint az elektromos 
erővonalak merőlegesek a síkra (67.10. ábra).



316 III. Elektromágnességtan

+Q

E+"
~E_

-Q

■E+
-E_

68.17. ábra

A +Q  és -Q  töltésű párhuzamos sík elektródok 
elektromos mezőinek térerősségei azonos nagyságúak:
E+ = E = — ----- —, irányuk a lemezeken kívül ellen-

2 £H£r A
tétes, a lemezek között azonos (68.17. ábra). Ezért a szu
perpozíció elve alapján a lemezeken kívül az E  elektro
mos térerősség nulla, a lemezek között pedig

E = E + E  = 1 Q_
A

(68.28)

A párhuzamos síklapok alkotta elrendezést síkkon
denzátornak, a síklemezeket a kondenzátor fegyverzetei
nek nevezzük (72. § 3.).

69. § Az elektromos mező munkája és feszültsége

Az elektromos mező az elektromos töltésű testekre erőt fejt ki. képes azokat elmozdíta
ni, rajtuk munkát végezni.

1. Homogén elektromos mező munkája

Ha a Q ponttöltés a homogén elektromos 
mező által kifejtett F = QE erő hatására egyenes 
vonalú pályán mozog az A kezdőpontból a B vég
pontba, miközben s elmozdulást szenved, ill. |s| = s 
utat tesz meg (69.1. ábra), akkor a homogén elekt
romos mező munkája:

69.1. ábra

fVAB = |F ||s|cosa =£2|E |s|cosa = 

= QEs cos a  = QE s .
(69.1-4)

Ez az összefüggés az a  szöget bezáró F = QE és s vektorok skaláris szorzata, E  cos a  pedig a 
térerősség elmozdulásirányú Es komponense. Speciálisan: a = 0° esetén WAB -  QEs cos 0° = 
-Q E s, a  = 180°-nál WAB = QEs cos 180° = -Q Es és a  =90° mellett WAB = QEs cos90° = 0, 
mert cos0°= 1, cos 180°= -1 és cos 90° = 0.

A (69.2-4)-ből kiolvasható, hogy az elektromos munka előjeles skalár fizikai mennyiség, 
mégpedig

Q >  0 (pozitív töltés) és 0° < a <  90° esetén WAB > 0 (pozitív),
Q > 0 (pozitív töltés) és 90° < a < 180° esetén WAB <  0 (negatív),
Q <  0 (negatív töltés) és 0° < a <  90° esetén WAB <  0 (negatív),
Q <  0 (negatív töltés) és 90° < a < 180° esetén WAB >  0 (pozitív).
WAB >  0 esetén az elektromos mező végez munkát a töltésen, WA[Í <  0 esetén pedig az 

elektromos mező ellenében történik a munkavégzés.
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2. Inhomogén elektromos mező munkája

A csak helykoordinátáktól függő, de idő
ben állandó inhomogén elektromos mező mun
kája is kiszámítható (69.2. ábra). Evégből a 
pályagörbét -  amelyen a Q ponttöltés mozog -  
gondolatban felbontjuk olyan kicsiny, A-tól B 
felé mutató As elemi elmozdulásokra, ame
lyek mentén az elektromos mező E térerőssé
ge, s így az általa kifejtett F = QE elektromos 
erő is állandónak tekinthető. Ezután skaláris 
szorzással a (69.4) alapján meghatározzuk 
mindegyik As elemi elmozdulás során végzett 
AW = QE - As elemi munkát, majd az így nyert 
elemi munkákat összeadjuk A-tól B-ig:

69.2. ábra

Wa b = Q Y E A s (69.5)

Amennyiben E = állandó és a töltés egyenes vonalú pályán mozog, akkor a (69.5) össze
függés a (69.4) képletbe megy át.

Az elektromos mező munkája pontosan is megadható. Ha ugyanis a As elemi elmozdulás min
den határon túl tart nullához (As —» 0), akkor

WAB = hrn(2¿E -As = Q ^ E  -ds (69.6)

Megjegyzés:
-  A As-t tartalmazó további összefüggések is pontosan csak akkor érvényesek, ha As —»0.

69-1. példa: Inhomogén elektromos mező munkája ponttöltésen

Számítsuk ki a Q pontszerű nyugvó töltés E  = — ------Q  térerősségű inhomogén elektromos
4 71 eu£r r

mezőjének a q ponttöltésen végzett munkáját, ha ez utóbbi sugárirányú erővonal mentén A-tól B- 
ig mozog (69.3. ábra)!

A  (69.6) alapján, ds = dr jelölésváltoztatással

WAB = q ÍE  - dr = q \E  -drcos 0 °= q  í — ----- H-ár
J J 1 471 eu£r r

qQ 1' qQ i '  ' i47i£„er

rr V 47l£ü£r U  r° )

(69.7)
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A
dr

B

69.3. ábra

3. A feszültség

A  (69.2-6) képletekből kiolvasható, hogy az elektromos mező munkaja a mező két (pl. A  
és B) pontja közötti elektromos viszonyok mellett az elmozdított töltés nagyságától is függ. 
Ezzel szemben a végzett elektromos munkának és az elmozdított töltésnek a hányadosa, vagyis 
a már csak az elektromos mező két pontja közötti viszonyokra lesz jellemző és elekt
romos feszültségnek (röviden: feszültségnek) nevezzük.

Megállapodás szerint az elektromos mező A  és B pontja közötti Í/AB feszültségen értjük a 
mező Q ponttöltésen végzett WAB munkájának és a Q töltésnek a hányadosát:

Az elektromos mező két pontja közötti feszültség megmutatja az egységnyi töltésen vég
zett elektromos munkát; -  előjeles skalár fizikai mennyiség, előjelét a munka és a töltés elő
jele szabja meg; -  Sí-egysége Alessandro VOLTA (1745-1827) olasz fizikus és fiziológus tisz
teletére a volt, jele: V Meghatározása: 1 V =  1 J/C az elektromos mező két pontja között a 
feszültség akkor, ha az 1 C töltés 1 J munka arán jut el egyik pontbol a másikba. Ajánlott 
prefixált Sí-egysegei. MV, kV, mV, |iV , nV (1 MV =  106 V, 1 kV =  103 V, l mV =  10~3 V, 
1 nV =  ÍO“" V, 1 nV =  10-9 V).

A  valóságban előforduló feszültségek igen tág intervallumba (tartományba) esnek. 
A még mérhető legkisebb feszültség 10 nV körül van. A  galvánelemek és az akkumulátor
cellák 1,5 V, ill. 2 V feszültségűek. Az ember szíve és keze között, valamint a tv-antennákban 
kb. 1 mV a feszültség. Az emberre veszélyes feszültség 65 V körül kezdődik. A  hálózati fe
szültség 230 V. A  nagy teljesítményű elektromos generátorok feszültsége 15-20 kV. Az 
elektromos mozdony 25 kV-os vezetékről dolgozik. A  távvezetékek feszültsége néhány 
százezer volt. Az atomfizikai részecskegyorsítók néhány millió voltos feszültségen működ
nek. A  villámban 10s -  10g V feszültség is fellephet.

(69.8)
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4. A feszültség mérése

A feszültség mérése a (69.8) összefüggés alapján elvileg visszavezethető munka és töltés 
mérésére. A gyakorlatban azonban a feszültség mérésére külön műszer, a feszültségmérő 
(voltmérő) szolgál (81. § 2.). Vele feszültséget úgy mérünk, hogy kivezetéseit azon két pont
ra kapcsoljuk, amelyek között mérni kívánjuk a feszültséget.

5. Összefüggés a feszültség és a térerősség között

A feszültség és a térerősség közötti kapcsolatot a feszültség (69.8) definíciós egyenlete, 
valamint a (69.3-6) munkakifejezések segítségével adhatjuk meg.

a) Homogén elektromos mezőben

UAB = = ÖEjS _ £  s = £ s  cos a. (69.9)

Ebből

E =  Uad (69.10)
s cos a

íll a -0 °  esetén

r í
(69.11)E - ^ L

Ez az összefüggés egyúttal tartalmazza az elektromos térerősség mérési utasítását is. Ha 
ugyanis egy elektromos erővonalon kiszemelt két pont között a feszültséget megmérjük és 
elosztjuk a pontok közötti távolsággal, a kapott hányados megadja az elektromos mező tér
erősségét.

Mivel az elektromos térerősség a (69.11) alapjan feszültség per távolság jellegű fizikai 
mennyiségként is felfogható, ezért Sí-egysége a volt per méter, jele: V/m Meghatározása: 
1 V/m az elektromos mező térerőssége akkor, ha egy elektromos erővonal két, egymástól
1 m távolságra levő pontja között 1 V a feszültség. Ajánlott prefixált Sí-egységei: MV/m, 
kV/m, mV/m, pV/m. M egengedett prefixált Sí-egységei: V/cm, kV/cm. (Megjegyezzük, 
hogy a V/m térerősségegység megegyezik a 67. § 2.-ben megismert N/C egységgel, ugyanis

V = J /C  = N m _  N  
m m C m  C

Tájékoztatásul megemlítjük, hogy a földi légkor töltéséből származó elektromos tér
erősség a Föld felszínének közelében kb. 130 V/m, a tv-vevőantennában az elektromágne
ses hullámok néhány mV/m térerősségű elektromos mezőt keltenek. A nagyfeszültségű (né
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hány száz kV-os) távvezeték környezetében kialakuló nagy térerősségű elektromos mező a 
magányos (áramkörbe nem kötött) gázkisülési csöveket (pl. fénycsöveket) világításra készteti.

A  tapasztalat szerint a szigetelőket az elektromos átütés elkerülése végett csak egy bizo
nyos térerősségig, az ún. kritikus térerősségig (átütési szilárdságig) lehet elektromosan terhel
ni E fölött a szigetelő elveszti szigetelő tulajdonságát, vezetővé válik Pl. a száraz levegő kri
tikus térerőssége kb. 3 MV/m, az igen jó szigetelő csillámé pedig már elérheti a kb. 
50 MV/m-t is.

69-2. példa: Síkkondenzátor feszültsége
Az s laptávolságú, A  szemben álló lapfelületű, Q töltésű síkkondenzátor (67.10. és 68.17. 

ábra) feszültsége a (69.11) és a térerősség (68.28) képlete alapján

U = E s = -^ —  Q-s 
£„£, A

(69.12)

b) Inhomogén elektromos mezőben

A  feszültség (69.8) definíciója és a (69.5) elektromos munka alapján

B

E 'AS B
■ = £ E - A s (69.13)

Ha As —> 0, akkor az elektromos mező két pontja közötti feszültség-

B
UAB = lim V E  • As = f E As

A A »-><)■“  j
(69.14)

vagyis az elektromos mező A  és B pontja közötti feszültség az elektromos térerősség A-tól B-ig 
vett vonalintegrálja.

69-3. példa: Gömbkondenzátor feszültsége
A z  / í | és R 2 >  R | sugarú koncentrikus gömbök (gömbkondenzator, 68.13. ábra) fegyverzetei 

között a feszültség (69.14) és a térerősség (68.19) képleté alapján

U J ) E .ár = ) - ^ ^ ár = - Q - . ^
I  4n£f£. r 47I£u£, R,R2

(69.15)

69-4. példa: Hengerkondenzátor feszültsége
A z l hosszúságú, R x és R 2 >  sugarú koaxiális hengerek (hengerkondenzátor, 68.15. ábra) 

fegyverzetei közötti feszültség -  a (69 14) és a térerősség (68.25) képlete alapján -
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6 . Az elektromos mező gyorsító hatása

Az U feszültségű elektromos mező a v„ kezdősebességű, m tömegű és Q töltésű részecs
kére erőt fejt ki, v sebességre gyorsítja fel, rajta munkát végez. A végzett elektromos munka
-  a munkatétel szerint -  a részecske mozgási energiáját növeli, vagyis

QU  = ^ m v 2 . (69.17)

Itt jegyezzük meg, hogy az atomi részecskék energiájának az atomfizikában gyakran 
használt, Sl-n kívüli törvényes mértékegysége az elektronvolt, jele: eV. Meghatározása:
1 eV az az energia, amelyre egy egyszeres elemi töltésű részecske (pl. proton, elektron) ak
kor tesz szert, ha energiaveszteség nélkül 1 V feszültségű elektromos mezőn halad át. 
A (69.17) képlet alapján 1 eV =1,6 • 10~1S C ■ 1 V = 1,6 • 10~ls J. Sí-prefixumokkal képezett 
egységei: kcV, MeV, GeV (1 keV = 103 eV, 1 MeV = 106 eV, 1 GeV = 10<J eV).

70. § Az elektrosztatikai mező örvényerőssége

1. Az elektrosztatikai mező munkája
körfolyamaiban. Az elektrosztatikai mező 
örvényerőssége

Példaként számítsuk ki, hogy az E térerősségű 
homogén elektrosztatikai mező mekkora munkát 
végez a beléje vitt Q pontszerű töltésen, ha a Q töl
tés ABCA zárt görbe mentén mozog és visszajut 
kiindulási pontjába (70.1. ábra)!

A munka kiszámítására alkalmas (69.3) alap
ján a fenti körfolyamatban

70.1. ábra

Ĥkorf = K n  + ^BC + WCA = QEsAB cos90° + QEsBc cos0° + ö E sCA cos(a +90°) =
j  (70.1)

= 0 + QEsBC + QEsca ( -  sin a) = QEsBC -  QEs^  = 0,
■̂CA

mert cos 90° = 0, cos 0° = 1 és cos(a + 90° ) = -  sin a. A  számítás szerint tehát a homogén 
elektrosztatikai mező a körfolyamat során a töltésen munkát nem végez.

A kapott eredmény általánosan is igaz: ha a Q ponttöltés az elektrosztatikai mezőben 
tetszőleges g zárt görbe mentén mozog és visszajut kiindulási pontjába -  vagyis körfolyamat
ban vesz részt akkor az elektrosztatikai mező -  akár homogén, akár inhomogén -  rajta
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munkát nem végez. Ha a ponttöltés As elemi elmozdulása nagyon kicsi, akkor a (69.5) figye
lembevételével

Szavakban: elektrosztatikai mezőben az E elektromos térerősség és a As elemi szakaszok 
skaláris szorzatának bármely zárt görbére vett összege, más szóval az elektrosztatikai mező ör
vényerőssége (körfeszültsége) zérus. Ez az elektrosztatika II. alaptörvénye vagy Maxwell II. törvé
nyének az elektrosztatikában érvényes alakja.

Azt a tapasztalati törvényt, hogy az elektrosztatikai mező örvényerőssége zérus, úgy is 
szokás mondani, hogy az elektrosztatikai mező örvénymentes. [A később tárgyalásra kerülő nyu
galmi indukcióval kapcsolatos elektromos mező (94. §) örvényerőssége viszont nem nulla.]

Az elektrosztatika II. alaptörvénye integrális alakban is felírható:

Elektrosztatikai mezőben tehát az E elektromos térerősség bármely zárt görbe menti vonalintegrálja, más 
szóval körintegrálja nulla.

2. Az elektrosztatikai mező örvénymentességének következményei

Az elektrosztatikai mező örvénymentességéből következik számos tulajdonsága.

a) Az elektrosztatikai mező nem szemléltethető zárt elektromos erővonalakkal. Ugyanis 
zárt erővonal esetén a Q ponttöltés a körfolyamat során szabad mozgást végezne, visszatér
ne kiindulási pontjába és ezzel visszaállna az eredeti térbeli állapot, miközben hasznosítha
tó munkát is tudna végezni. Ennek viszont ellentmond az örvénymentes elektrosztatikai 
mezőnek az az alapvető tulajdonsága, hogy körfolyamatban a végzett munka mindig zérus. 
Ebből következik, hogy az örvénymentes elektrosztatikai mező csak nyitott erővonalakkal 
szemléltethető (67. § 3.).

zűrt

(70.2)

Mivel <2 * 0 , ezért

(70.3)

(70.4,5)

b) Ha az örvénymentes elektrosztatikai mező a Q ponttöltést tetszőleges (1) pályán A- 
ból B-be mozdítja el, rajta Wx > 0 (pozitív) munkát végez (70.2. ábra). Ha ezután a pontsze
rű töltést állandó sebességgel (gyorsulásmentesen) az elektromos mező ellenében egy tét-



Az elektrosztatikai mező örvényerőssége 323

szőleges (2) pályán visszavisszük kiindulási pontjába, akkor az általunk végzett W ' > 0 mun
kával azonos nagyságú, de ellentétes előjelű, vagyis W2 = -W '  <0 (negatív) munkát végez 
az elektromos mező. Mivel az elektrosztatikai mezőnek a Q ponttöltésen zárt görbe mentén 
végzett összmunkája zérus, ezért

Wt +W 2 - 0 . (70.5)

Ebből

W, = -H7, (70.6)

vagyis A-tól B-ig, illetve B-től A-ig az elektrosztatikai mező munkája csak előjelben különbözik.

c) Ha a Q pontszerű töltés az (1) pálya helyett bármely (3) pályán jut A-ból B-be (70.3. 
ábra), majd onnan az előbbi (2) pályán vissza A-ba, akkor most

W. +W 2 =0, (70.7)

amiből

W3 = - W 2. (70.8)

A (70.6) és a (70.8) összefüggések egybevetéséből

W. = W, (70.9)

vagyis az A, B pontok közötti (1) és (3) pályákon végzett elektromos munkák egyenlők, az úttól 
függetlenek.

A z örvénymentes elektrosztatikai mezőnek a Q ponttöltésen AB görbe mentén végzett 
munkáját tehát a kezdő- és a végpont egyértelműen meghatározza, a végzett munka nem 
függ attól, hogy a töltés milyen úton jut el egyik pontból a másikba. Ezt röviden úgy mond
juk, hogy az örvénymentes elektrosztatikai mező konzervatív.
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Megállapodás szerint az örvénymentes és ebből ki
folyólag konzervatív elektrosztatikai mező A pontjá
ban levő Q ponttoltés EpA elektromos potenciális energiá
ján  értjük azt a munkát, amelyet az elektromos mező 
képes rajta végezni, ha a pontszerű töltés tetszőleges 
-ak á r  (1), akár (2), akár (3),... stb. -  úton jut el A-ból 
az elvileg bárhol felvehető O vonatkoztatási pontba 
(70.4. ábra):

d) A gravitációs potenciális energiához hasonlóan 
célszerű bevezetni a töltés potenciális (helyzeti) ener
giáját is.

70.4. ábra
EfA = WAO=QUAO , (7010,11)

ahol UAO az A és az O pont közötti elektromos mezőbeli viszonyokat jellemző feszültség, 
más elnevezéssel az A pont VA potenciálja. Az elektromos mező A pontjánakpotenciálja te
hát a (70.11) alapján

és megmutatja az elektromos mezőben levő egységnyi töltés potenciális energiáját; -  skalár 
lévén könnyebb vele számolni, mint az E térerősségvektorral; -  Sl-egysége a feszültség egy
sege, vagyis a volt, jele V.

A (69.14) alapján a Q ponttöltés potenciális energiája és az elektromos mező potenciálja integ
rális alakban is felírható:

A potenciál intenzív fizikai mennyiség: az azonos potenciálú testek érintkezésekor a po
tenciál nem változik, a különböző potenciálú testek érintkezésekor pedig a potenciálok ki
egyenlítődnek.

A potenciális energia, ill. a potenciál definíciójából következik, hogy előjelüknek meg 
kell egyeznie a munka, ill. a feszültség előjelével.

A potenciális energia (70.10,11,14) és a potenciál (70.12,15) kifejezéseiben szereplő O 
vonatkoztatási pontot a gyakorlatban a Földön, elméleti számítások során pedig többnyire a 
végtelenben szokás felvenni, és itt értékük értelemszerűen zérus. A földfelszín bármely

(70.12,13)

o
(71). 14)

A

illetve

(70.15)



Az elektrosztatikai mező örvényerőssége 325

pontjának vonatkoztatási pontként való felvétele azért fontos, mert elektromos berendezé
seinket a nedvességtartalma miatt jó vezető földdel, mint zérus potenciálú felülettel könnyen 
összeköthetjük. Ezt az összeköttetést földelésnek nevezzük, és ekkor a fémtárgy is földpo
tenciálra kerül.

Az elektromos mezőt erővonalak mellett az azonos potenciálú felületekkel, az ún. 
ekvipotenciális (szint-, nívó-) felületekkel is szokás szemléltetni. A gyakorlatban az azonos po
tenciálú felületek metszeti rajzát tüntetik fel úgy, hogy az egymás melletti szintfelületek kö
zött mindig ugyanakkora a feszültség. Pl. a 70.5. ábrán a ponttöltés, a 70.6. ábrán pedig a di
pólus elektromos erővonalai és szintfelületei láthatók.

70.6. ábra

70-1. példa: A ponttöltés potenciálja
A potenciál (70.15) és a térerősség (68.13) képlete alapján -  ha az O vonatkoztatási pontot a °°- 

ben vesszük fel és a ds jelölést dr-re változtatjuk -  a Q ponttöltéstől r távolságra

V = Ur = ÍE ■ dr =Í£drcosO °=f— —  % á r =  Q [ - - 1  
, i ,4 n e (l£r r 4neue, L r \ r

1 Q
4tc e„£r r

(70.16)

70-2. példa: Ponttöltés potenciális energiája
A  (70.13) alapján a Q  ponttöltés elektrosztatikai mezőjének V potenciálú pontjába vitt q  pont

töltés potenciális energiája:

E p = q V = — —̂  & ,  
4ne(l£r r

(70.17)

ahol r a két ponttöltés távolsága.
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Pl. hidrogénatom esetén q = -e  (elektron) ésQ = e (proton), s így az atommag elektromos me
zőjében az elektron potenciális energiája:

A H-atom elektronjának potenciális energiája egyúttal a H-atom potenciális energiája is, mert ah
hoz, hogy a proton és az elektron r távolságból egymástól °° távolságba kerüljön, a köztük ható 
Coulomb-féle vonzóerő ellenében a (70.18) összefüggéssel megegyező munkát kell végezni. 
A (70.18) alapján vegyük észre, hogy ha az elektron az atommag körül r = ~  sugarú pályán mozog, 
akkor az atom ionizált állapotban van és Ep potenciális energiája zérus, vagyis legnagyobb. Min
den más esetben a hidrogénatom potenciális energiája negatív. Bár a potenciális energiát tetszőle
ges additív állandóval pozitívvá is tehetnénk, ez felesleges, mert a gyakorlatban csak potenciális- 
energia-különbséget mérünk.

70-3. példa: Dipólus potenciálja
A 68.9. ábra és a szuperpozíció elve alapján a dipólus elektromos mezőjének P pontjában a po

tenciál:

70-4. példa: Egyenletes felületi töltéseloszlású gömb potenciálja
Az R sugarú, egyenletes felületi töltéseloszlású gömb potenciálját -  a ponttöltés potenciáljá

hoz hasonlóan -  a (68.16-18) alatti térerősségek integrálásával kapjuk.
a) Agömbön kívül, r > R távolságban

v p = v ,  + v  =
1___Q ____1___Q Q h - r t

(70.19)
47t£„£r r, 4ji£„er r2 4ji£„£( r,r2

(70.20)
4jl£„£r r

b) A  gömb felületén, r = R távolságban

(70.21)
4 7t£[>£r R

c) Agömbön belül, r < R távolságban

R
(70.22)

vagyis ugyanakkora, mint a gömb felületén, a gömb belseje tehát ekvipotenciális (azonos potenciá
lú) térrész.
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e) A z elektrosztatikai mező konzervatív jelle
géből következik, hogy a Q ponttöltésen A-tól B- 
ig végzett WAB elektromos munka ugyanakkora, 
mint amekkora munkát a mező végez az O vonat
koztatási pont érintésével A-tól O-ig és O-tól B- 
ig (70.7. ábra):

^ A D  = K o  + ^ O B  = ^ A O  -  K o  =
= £pA-£pB> (70.23)

vagyis a konzervatív elektrosztatikai mező munkája 
egyenlő a benne mozgó Q ponttöltés potenciális 
energiájának a megváltozásával.

f)  A z  elektrosztatikai mező munkája -  a munkatétel szerint -  kifejezhető a töltéssel ren
delkező-csak elektromos mező hatására mozgó -  anyagi pont mozgási (kinetikai) energiá
jának a megváltozásával is:

WAB= E kB- E kA. (70.24)

A (70.23) és a (70.24) egybevetéséből

EpA~ E pB= E iiB- E kA, (70.25)

illetve

EpA + ^kA = ^pB + EkB- (70.26)

Általánosan:

E + £ k = állandó (70.27)

Konzervatív elektromos mezőben tehát a Q töltés helyzeti és mozgási energiájának összege 
állandó. Ez az elektrosztatikai mező energiatétele.

g) A  konzervatív elektromos mező (70.23) alatti munkáját az elmozdított Q töltéssel 
osztva:
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A feszültség (69.8) és a potenciál (70.13) képlet szerinti értelmezése alapján ez az össze
függés

alakban is írható. Vagyis a konzervatív elektrosztatikai mező két pontja közötti feszültség az egyes 
pontok potenciáljainak különbsége.

Itt jegyezzük meg, hogy ha egy Q ponttöltés ekvipotenciális felületen A-ból B-be jut, ak
kor a (69.5,8) és a (70.29) alapján az elektromos munka:

mert VA = VB. Ebből következik, hogy az E • As skaláris szorzat is zérus, ami csak akkor lehet 
igaz, ha az E térerősség -  s így az elektromos erővonal is -  merőleges a As elemi elmozdulást 
tartalmazó ekvipotenciális felületre.

71. § A töltések elhelyezkedése, az elektromos térerősség és az elektromos 
potenciál a vezetőkön

1. A töltések elhelyezkedése a vezetőkön

A vezetőre vitt egynemű töltések között fellépő taszítóerő hatására a töltések a lehető leg
távolabbi helyet, a vezető külső felületét foglalják el, a vezető belseje pedig egyensúlyban töltésmen
tes. Ezt használják fel töltések felhalmozására pl. a van de Graaff-generátorban (166. §).

2. Az elektromos térerősség a vezetőkön

a) Mivel a vezető belsejében nincs elektromos töltés, ezért itt -  összhangban a Gauss-tör- 
vénnyel -  az E térerősség zérus. Ezen alapszik az elektromos árnyékolásnak nevezett jelenség, 
amikor a védendő tárgyakat többnyire földelt fémdobozzal vagy fémhálóval veszik körül. 
A gyakorlatban elektromos árnyékolással védik villámcsapástól a lőszerraktárakat, a lég
gömböket, a repülőgépek és a gépkocsik utasait, külső elektromos zavaroktól az érzékeny 
műszereket, valamint a mikrofonok, az erősítők és a rádiók vezetékeit.

b) A vezető külső felületén található töltés elektrosztatikai mezőjének E térerőssége a ve
zető külső felületére mindig merőleges. Ha ugyanis a térerősségnek lenne a felülettel párhuza
mos összetevője, akkor a felületen levő töltésekre a felülettel párhuzamos erő hatna, a tölté
sek elmozdulnának, nem állhatna fenn elektrosztatikai egyensúlyi állapot.

(70.29)

B

h/ab = e  • a s = q u ^  = g (  yA -  k  ) = o, (70.30)
A
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A nem gömbszimmetrikus vezető külső felületén a töltéseloszlás nem egyenletes: a veze
tő élein és csúcsain, vagyis a nagy görbületű helyeken nagyobb a felületi töltéssűrűség és a vele 
arányos térerősség, mint a kisebb görbületűeken. Műszaki szempontból fontos ennek ismerete, 
mert pl. a csúcsok közelében a nagy térerősségű mezők hatására, a kritikus térerősség (át- 
ütési szilárdság) fölött a fém elveszíti töltését, kisülések jönnek létre.

A csúcsokon kialakuló nagy térerősséggel kapcsolatos a csúcshatás. Ez abban nyilvánul 
meg, hogy a csúcsnál fellépő nagy térerősségű elektromos mező hatására a környező gáz 
(többnyire levegő) egyes molekulái elektromos megosztás révén dipólusokká válnak, a 
csúcshoz mennek és a csúccsal ellentétes előjelű töltésük semlegesítődik. így a csúcs elekt
romos mezője a most már vele azonos előjelű gázionokat eltaszítja, légáram, ún. „elektro
mos szél” keletkezik.

A csúccsal ellátott semleges vezető egy elektro
mos töltésű test közelében ugyanolyan előjelű elekt
romos töltésre tesz szert. Pl. a 71.1. ábrán látható 
összeállításban a pozitív töltés megosztó hatására a 
csúcs negatív töltést nyer, ennek egy része az elekt
romos szélben eltávozik, s így az eredetileg semle
ges vezetőn pozitív töltés marad vissza, amelyet a 
hozzákapcsolt elektroszkóp jelez. A jelenséghez tartozik, hogy a csúcsról kiáramló negatív 
töltés rárepül a pozitív töltésű testre, annak töltését részben semlegesíti. Az egésznek az a 
látszata, mintha a csúcs elszívta volna a megosztó töltés egy részét. Ez a jelenség a csúcsok 
szívóhatása, amely pl. a van de Graaff-generátornál nyer alkalmazást (166. §).

3. Az elektromos potenciál a vezetőkön

B

A vezető belsejében bármely két, A és B pont között E = ü miatt UAB = ^  E -ds =
A

= VA - V B = 0, amiből VA = VB adódik. Vagyis a vezető belseje ekvipotenciális térrész, a tölté
sek egyensúlya esetén pedig a vezetőfelülete ekvipotenciális felület. Ha ugyanis a vezető felüle
te nem lenne ekvipotenciális felület, akkor a felület bármely két pontja között jelentkező U 
feszültségű elektromos mező a felületen található töltéseket elmozdítaná, nem állhatna 
fenn egyensúlyi állapot.

72. § Elektromos kapacitás, kondenzátorok

1. Vezetőrendszer kapacitása

Ha,az egymás közelében levő két vezető egyik tagjára +Q , a másikra pedig -Q  töltést vi
szünk, akkor közöttük U feszültségű elektromos mező alakul ki (72.1. ábra). A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a vezetőrendszerre vitt Q töltésnek és a rajta kialakuló U feszültségnek a 
hányadosa egy adott vezetőrendszer esetén állandó. Ezt a vezetőrendszer geometriai viszo-
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nyaitól (a vezetők alakjától és térbeli helyzetététől), va
lamint a vezetők közötti közegtől függő

C = — 
U

(72.1)

pozitív hányadost a vezetőrendszer kapacitásának ne
vezzük.

A kapacitás megmutatja, hogy egységnyi feszültség 
létrehozásához a vezetőrendszerre mennyi töltést kell 
vinni; -  mindig pozitív előjelű skalár fizikai mennyiség;
-  Sí-egysége FARADAY tiszteletére a farad, jele: F. 
Meghatározása: 1 F annak a vezetőrendszernek a kapa
citása, amelyet 1 C töltés 1 V feszültségre tölt fel. A fa
rad igen nagy egység, ezért a gyakorlatban ajánlott 
prefixált Sí-egységei: mF, p.F, nF, pF (1 mF = 10~3 F,
1 piF = 10- 6 F, 1 nF = lO-’ F, 1 pF = lO" 12 F).

Megjegyzés:
-  A kapacitás (72.1) alatti definíciója csak két elektródból álló vezetőrendszer esetén al

kalmazható, amikor az egyes elektródokon azonos nagyságú, de ellentétes előjelű töltés ta
lálható. Kettőnél több vezetőből álló vezetőrendszer esetén a fenti kapacitásfogalmat álta
lánosítani kell.

2. Magányos vezető kapacitása

Magányos vezetőre vitt Q töltés elektromos mezője a vezető felületén V = állandó po
tenciálú. Kapacitását a

C = —
V

(72.2)

pozitív hányadossal definiáljuk.

Például az R sugarú magányos gömb kapacitása a (72.2) és a (70.21) alapján

Q

47t£„£r

g- = 4jteae,R. 

~R

(72.3)

Ezen összefüggés alapján kiszámítható, hogy pl. 1 F, 1 mF, 1 (iF, 1 nF, 1 pF kapacitása van a
9 ■ 109 m, 9 • 106 m, 9 km, 9 m, 9 mm sugarú légszigetelésű (£r =  1) gömbnek. Kiszámítható az is, 
hogy az R = 6370 km sugarú Föld kapacitása 708 (iF. A nedvességtartalma miatt jó vezető, s ennél
fogva ekvipotenciális felületű Földnek ez a viszonylag nagy kapacitása az oka annak, hogy a gya
korlatban előforduló töltések rávitelekor (földeléskor) potenciálját változatlannak és célszerűen 
nullának tekinthetjük.
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3. Kondenzátorok

Az egymás közelébe helyezett két vezetőből álló rendszert kondenzátornak nevezzük, és 
kapacitása sokkal nagyobb, mint a különálló egyetlen vezetőnek. A szemben álló fémtestek 
a kondenzátor fegyverzetei. Fontos jellemzőjük, hogy kis térfogatban is nagy mennyiségű 
töltést képesek tárolni Geometriai alakjuk szerint sík-, gomb- és hengerkondenzatorokat 
különböztetünk meg

a) Az A  lapfelűletű ess  laptávolságú kétlemezessíkkondenzátor kapacitása a (72.1) és a
(69.12) alapján

C = — 
U

Q

e 0B, A

(72.4)

A síkkondenzátor kapacitása tehát egyenesen arányos a szemben álló lemezek felületével, 
és fordítva arányos a lemezek távolságával.

b) Az R { és R2 > Rt sugarú gombkondenzátor kapacitása a (72.1) és a (69.15) szerint

Qc = e = . 
u

___  47t£,|£[ RtR2

= 4jie„er R,R2
R , - R t

(72.5)

c) Az /  hosszúságú, /?, <  / és R2 < l sugarú hengerkondenzátor kapacitása a (72.1) és a (69.16) 
alapján

c  = e=-  
u ---------- l n :

2 71£„£,/ R,
In —

R.

(72.6)

4. Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása

Ha a C„ C2, C n kapacitású kondenzátorokat a 72.2. ábrának megfelelően kapcsoljuk 
egymáshoz, akkor kondenzátorok párhuzamos kapcsolásáról beszélünk. A párhuzamos 
kapcsolás folytan a Q „ Q 2, •••, Q„ töltésű kondenzátorok mindegyikére ugyanakkora U feszült
ség jut, s ebből kifolyólag a Cp eredő kapacitás, illetve a párhuzamosan kapcsolt kondenzáto
rokat helyettesítő egyetlen kondenzátor kapacitása:
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+Ci 1 GiIP
+Ő2 II-Ő2

+  ö n  II “ ö n

U

72.2. ábra

Párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása tehát az egyes kapacitások összege, és 
mindig nagyobb, mint bármelyik részkapacitás. Speciálisan: két kondenzátor párhuzamos 
kapcsolása esetén Cp = C, + C2, és n számú azonos C kapacitású kondenzátor párhuzamos 
kapcsolásakor Cp = nC.

A híradástechnikában igen gyakran használt légszigetelésű forgókondenzátor egyrészt 
rögzített, másrészt tengely körül elforgatható, összesen n lemezből áll (72.3. ábra) és ( n - 1)
darab párhuzamosan kapcsolt légszigetelésű (er = 1 ), egyenként eB — kapacitású kétleme-

s
zes síkkondenzátornak felel meg, s így kapacitása levegőben:

C = ( n - l ) e 0 (72.8)

A forgókondenzátor kapacitása kényelmesen változtatható, ha a párhuzamos lemezek
ből álló forgórészt a hasonló felépítésű állórészhez képest elforgatjuk. Ekkor változik a 
szemben álló lapfelület, ill. a vele egyenesen arányos kapacitás. Végkapacitása néhány pF és 
kb. 500 pF között van.

A szintén síkkondenzátornak tekinthető trimmerkondenzátor kapacitása nem a szemben 
álló lapfelülettel, hanem a lemezek közötti távolsággal változtatható.

5. Kondenzátorok soros kapcsolása

A C„ C2, ..., Cn kapacitású kondenzátorok a 72.4. ábrán látható módon egymás után, so
rosan vannak kapcsolva. A soros kapcsolás fontos jellemzője, hogy mindegyik fegyverzeten 
azonos Q abszolút értékű, töltés van, és ennélfogva a sorba kapcsolt kondenzátorokra jutó 
U = Q/Ch feszültség az egyes kondenzátorok Ut = Q/C„ U2 = QIC2, —, Ua = QICn részfe
szültségeinek összege:
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+GII-Ö +e..-e +ÖI.-Ö
c," c j l c j l

u2

+ u -

72.4. ábra

Ö = e +Je + + _Ö
c c c c' - ' s  '- '1  2 '-'.1

(72.9)

Ebből a C5 eredő kapacitás reciproka, illetve a sorosan kapcsolt kondenzátorokat helyettesítő 
egyetlen kondenzátor kapacitásának a reciproka:

1 1 1  1-----  =  ----- + -------  + . . .+ ------
Cs C, c 2 c n

(72.10)

Kondenzátorok soros kapcsolása esetén tehát az eredő kapacitás reciproka az egyes kapacitások 
reciprokainak összege, és az eredő kapacitás mindig kisebb, mint bármelyik részkapacitás. Speciá-

C C
lisan: két kondenzátor soros kapcsolása esetén CK = — ■——  és n számú azonos C kapacitású

C  | +C 2
kondenzátor soros kapcsolásakor Cs = Cln.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a kondenzátornak a kapacitásán kívül fontos elektro
mos adata a rákapcsolható maximális feszültség, amelyet az U = Es összefüggés alapján a 
fegyverzetek távolsága és a közöttük levő közeg (pl. levegő) elektromos átütési szilárdsága 
(kritikus térerőssége) szab meg

5. Kondenzátorok dielektrikummal

A dielektrikumok alkalmazása a kondenzátorokban igen előnyös, mert a szigetelés miatt 
a fegyverzetek egymáshoz közel hozhatók, így a kapacitás növelhető; a nagyobb átütési szi
lárdság miatt növelhető az üzemi feszültség, és adott geometriai elrendezés esetén a kapaci
tás a vákuumbeli érték e,-szerese.

A gyakorlatban többnyire sík- és hengerkondenzátorokat alkalmaznak. Kivitelük szerint 
lehetnek tömb- (blokk-), kerámia- és elektrolitkondenzátorok.

A  tömb- (blokk-) kondenzátorok két, kb. 50 nm vastag fém- (alumínium-, esetleg cink-) fó
liából állnak, amelyek között 20-50 nm vastag, e, > 1 relatív permittivitású műanyag fólia, 
ritkábban olajjal átitatott papír van. Ezeket a rétegeket lapos vagy henger alakúra tekercse
lik, újabban pedig egyszerűen csak egymásra helyezik.

A tömbkondenzátorok szigetelőrétegének vastagsága jelentősen meghatározza a kon
denzátorra kapcsolható üzemi feszültséget, amelyet ha túllépünk, átütés következik be és a 
kondenzátor többnyire tönkremegy.
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A kerámiakondenzátorokban nagy relatív permittivitású kerámiaréteg biztosítja a nagy 
kapacitást.

Az elektrolitkondenzátorok közül az alumínium-elektrolitkondenzátor pozitív fegyverzete 
alumíniumfólia, negatív fegyverzete elektrolit. Gyártása során a pozitív fegyverzeten elekt
rolízissel kb. 100 nm vastag, er = 7-8 relatív permittivitású alumínium(III)-oxid (A120 3) ré
teget alakítanak ki, amely elsősorban felelős a kondenzátor igen nagy kapacitásáért. Bekö
tésénél ügyelni kell a megfelelő polaritásra, különben az oxidréteg elvékonyodik, ellenállása 
csökken, majd a kondenzátor átüt, tönkremegy.

Az  alumínium-elektrolitkondenzátorhoz hasonló felépítésű a tantál-elektrolitkondenzá- 
tor is. Dielektrikuma er = 27 relatív permittivitású és nagy átütési szilárdságú tantál(V)-oxid 
(Ta2Os), amelyet elektrolízissel alakítanak ki a tantál anódon.

73. § Az elektromos mező energiája és energiasűrűsége

Az elektromos mező a töltésre erőt fejt ki, képes elmozdítani, rajta munkát végezni. Vagy
is az elektromos mezőnek munkavégző képessége, más szóval energiája van.

1. A feltöltött kondenzátor elektromos mezőjének energiája

+Q -Q- +Q

73.1. ábra

A z elektromos mező energiája a síkkondenzátor 
példáján keresztül könnyen kiszámítható. Ugyanis, 
ha a +Q  töltésű fémlemez -  a ( 6 8 . 2 7 )  szerinti -
E = — ----- — térerősségű elektromos mezőjében a

2 f r ()£ ,  A
-Q  töltésű fémlemezt végtelen kicsiny távolságról s 
távolságra távolítjuk el (73.1. ábra), akkor az általunk 
végzett munkának -  az energiamegmaradás szerint -
meg kell egyeznie a C = e ue I — kapacitású síkkon-

s
denzátor energiájával:

W =  Fs = Q E s = Q 1 Q
A

2
Q2

A
s

2 e ue ¡

1
2 C '

(73.1)

Ha figyelembe vesszük, hogy C = QIU, akkor a kondenzátor energiája:

W = -  = - U Q  = - C U 2
2 C 2 2

(73.2-4)
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Az elektromos energiára kapott összefüggések általánosan is igazak: bármilyen C kapacitású 
vezető vagy vezetőrendszer elektromos energiáját a (73.2-4) képletek írják le. Pl. az R sugarú, Q 
felületi töltésű és C = Aneae,R kapacitású gömb elektromos energiája:

W 1 Q2 1 Q2 1 Q1
2 C 2 4 jie„e,R 8  7tc„£r R

(73.5)

Elektrosztatikai ismereteink alapján nem dönthető el, de FARADAY nyomán tudjuk, hogy 
a kondenzátor elektromos energiája nem a rávitt töltésekhez kötődik, hanem a fegyverzetek 
közötti elektromos mező hordozza az energiát és közvetíti az erőhatásokat (104. § 4.).

2. Homogén elektromos mező energiája és energiasűrűsége

A fentiek alapján pl. a C kapacitású síkkondenzátor homogén elektromos mezőjének 
energiája:

W = - C U 2 E 2s 2 = ~ eü£' E2 A s.
2 2 1 r í  2

(73.6)

Mivel As =  V  az a térfogat, amelyet az elektromos mező kitölt, ezért a homogén elektromos 
mező energiája:

W = - £ tl£rE 2V
2

(73.7)

Ennek ismeretében az elektromos mező energiasűrűsége:

W 1 „2 
wc = y  = 2 £"£' E (73.8,9)

A homogén elektromos mező energiasűrűsége tehát egyenesen arányos a térerősség négy
zetével. Sí-egysége a joule per köbméter, jele: J/m3.

3. Inhomogén elektromos mező energiája

Inhomogén elektromos mező energiáját kicsit bonyolultabban tudjuk kiszámítani. Ek
kor a teret gondolatban olyan kicsiny AV térfogatelemekre bontjuk, amelyek mindegyiké
ben a már homogénnek tekinthető elektromos mező energiája — e0e t E2 AV. A teljes ener

giát ezen részenergiák összege adja:______________

W = ^ s 0£<E2AV (73.10)
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ahol az — e ue tE 2 az elektromos mező energiasűrűsége.

Az inhomogén elektromos mező energiájára pontos eredményt akkor kapunk, ha a At7 térfo
gatelemmel nullához tartunk:

4. Az ionkristály és az atommag elektrosztatikai energiája

Az elméleti számítások cs a tapasztalat szerint az ionkristályok (pl. a N a+- cs Cl~- 
ionokból álló kősó) kémiai energiája döntően az ionok közötti elektromos kölcsönhatásból 
származik.2

A több protont tartalmazó atommagban a protonok között erős elektrosztatikai taszito- 
erők működnek. Ennek ellenere sem esik szét a külső hatástól mentes atommag, mert az 
atommag protonjai között ható Coulomb-féle taszitóerőkncl erősebbek az alkotórészek 
(protonok, neutronok) közötti vonzóerők, az ún. magerők (154. §). A  nagy rendszámú, igen 
sok protont tartalmazó atommagban azonban (pl. 2”  U-ban) a kis hatótávolságú magerők 
eredője csak kevéssel nagyobb az elektrosztatikai erők eredőjénél, s így az egyensúly majd
nem labilis. Ha egy ilyen atommagba lassú neutron ütközik, akkor a mag szétesik, és a mag
roncsokat szétrepíti az elektrosztatikai taszítóerő Az így felszabaduló nukleáris energia 
tulajdonképpen elektrosztatikai energia, amely tehát akkor válik szabadda, amikor az elekt
romos taszítoerők túlsúlyba kerülnek a magerőkkel szemben.1

1. A dielektrikumok felosztása belső szerkezetük alapján

Az e, > 1 relatív permittivitású szigetelőket (dielektrikumokat) belső szerkezetük alap
ján három csoportra oszthatjuk.

a) Vannak szigetelők, amelyeknek molekuláiban a protonok és az elektronok elektro
mos töltéskozéppontja egybeesik Külső elektromos mező hatására azonban a töltésközép
pontok különválnak, a molekulák ún. indukált (keltett) dipólusokká alakulnak át, és a 
hőmozgás által korlátozott mértékben beállnak az elektromos térerősség irányába (74.1.

2 L. pl. Litz J Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 15 § 5 Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1998.

3 L. pl. Litz J ’ Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 15 § 6. Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1998.

(73.11)

74. § Szigetelők (dielektrikumok)
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ábra) így viselkednek általában a szimmetrikus felépítésű molekulák, mint amilyen pl. a 
hidrogén (H2), az oxigén ( 0 2), a benzol (C6H6) stb.

74.1. ábra

b) Ismeretesek olyan szigetelők is, amelyeknek molekulái külső elektromos mező nélkül 
is permanens (állandó) dipólusok. Ezek a hőmozgás következtében rendezetlenül helyez
kednek el, elektromos mező hatására azonban többé-kevésbé szintén beállnak a térerősség 
irányába (74.2. ábra). Az ebbe a csoportba tartozó szigetelők molekulái általában aszim
metrikus felépítésűek, mint pl a víz (H20 ), a sósav (HC1), az etil-klorid (Q H 5CI) stb.

74.2. abra

c) Végül vannak olyan szigetelők is, amelyeknek egyes tartományait (doménjeit) külső 
elektromos mező nélkül is egyirányú dipólusok alkotják. Ezeket a tartományokat a külső 
elektromos mező kisebb-nagyobb mértékben a térerősség irányába fordítja (74.3. ábra). Az 
ilyen tulajdonságú anyagokat ferroelektromos anyagoknak nevezzük. Ferroelektromos tulaj
donságot mutat a Seignette-só [szenyett-só] (Rochelle-só, a borkősav nátrium-kálium sója, 
NaOOC(CHOH)2COOK 4H20 ), a kálium-dihidrogén-foszfát (KH2P 0 4) és a báfium(II)- 
titanát (BaTiO,). Mindegyiknek igen nagy az e, relatív permittivitása, a 103 értéket is megha
ladhatja, ezért előnyösen alkalmazhatók a kondenzátorokban szigetelőanyagként.

74.3. ábra



338 III. Elektromágnességtan

~ŐP +ŐP
pl p o

H H H

E B EEEF-Q +Q - ö  +Q’II—

lí "
E„ H-l-l
a) b) c)

74.4. ábra

A szigetelők elektromos mezőmódosító hatásának mélyebb megértése céljából tekint
sünk egy vákuum- (levegő-) szigetelésű kétlemezes síkkondenzátort! Ennek fegyverzeteire 
vitt +Q  és -Q , ún. valódi (szabad) töltések E„ térerősségű elektromos mezőt hoznak létre 
(74.4/a. ábra). Ha ezután a kondenzátor fegyverzetei közötti térrészt szigetelővel töltjük ki, 
akkor a szigetelő dipólusai a valódi töltések elektromos mezőjének hatására rendeződnek 
(74.4/b. ábra), és ennek következtében a dielektrikum felületén +Q p és -Q  ún. polarizációs 
töltések jelennek meg. Mivel a polarizációs töltés mindegyik fegyverzetnél az ott levő valódi 
töltéssel ellentétes előjelű, ezért a közegbeli E térerősségű elektromos mezőt a

Q' = Q+QP (74.1)

ún. látszólagos töltés kelti (74.4/c. ábra), amelynek abszolút értéke |ö  | = |ö |_ |ö P|. vagyis ki
sebb, mint a |(2| valódi töltés. A \Q'\ < \Q\ folytán a közegbeli E térerősség kisebb a vákuum
beli E0 térerősségnél. A térerősségnek ezt a csökkenését vesszük figyelembe az cT relatív 
permittivitással. Ez az oka annak is, hogy dielektrikumban a ponttöltések között ható Cou- 
lomb-erő a vákuumbeli Coulomb-erő £r-ed része (65. § 2.).

3. Az elektrosztatika alapegyenletei dielektrikumokban

a) Az elektrosztatika I. alaptörvénye (Gauss-törvény)

Dielektrikum jelenlétében az elektromos mezőt a Q valódi és a Qp polarizációs töltés 
együttesen kelti. Ha ez utóbbi mezőmódosító hatását e, relatív permittivitással vesszük fi
gyelembe, akkor az elektromos mező forráserősségét kifejező Gauss-törvény mint az elekt
rosztatika I. alaptörvénye:

f E . aa  = -Ö (74.2)

ahol E a közegbeli térerősség.
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Integrális alakban:

Zárt
lim V  E AA = ÍE  dA = -Q—

^  “'"fclÚlKt
(74.3)

b) Az elektrosztatika II. törvénye
Az elektrosztatika II. alaptörvénye, az elektromos mező örvénymentességét kifejező

£ E A s = 0 (74.4)

törvény szigetelő jelenléte esetén is érvényes marad, de most E a közegbeli térerősséget je
lenti.

Integrális alakban:

zárt

! lim V  E As =As-»ü8̂
|E  ds = 0 (74.5)

Kiegészítések:
-  Homogén (e, = állandó) és minden irányban azonos fizikai tulajdonsagú, ún. izotrop 

közegben az elektromos mező jellemezhető a

D = E (74.6)

C 2 N Celektromos eltolási vektorral is. Sí-egysége:-------------= ——.
N m C m

-  Ha Qp polarizácios töltés A felületen oszlik el, akkor Qp = - P  A, ahol P az elektromos 
polarizáció. Sí-egysége a coulomb per négyzetméter, jele: C/m2. Izotrop közegben

(74.7)

4. Piezoelektromosság

A gyakorlatban használt dielektrikumok közé tartoznak a ferroelektromos anyagok és a 
piezoelektromos anyagok.

a) Valamennyi ferroelektromos kristály, továbbá a kvarc (szilícium-dioxid, Si02), a 
turmalin (NaMg1Al6[(OH)4- B O j]3- Si6O l8) és az ólom-cirkonát-titanát félvezető szemben 
álló lapjain rugalmas alakváltozás hatására ellentétes előjelű polarizációs töltések jelennek 
meg, a deformáló erő irányának megváltozásakor pedig előjelet váltanak. Ezt a jelenséget
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direla piezoelektromosságiiak, az ilyen tulajdonságú kristályokat piezoelektromos kristályok
nak nevezzük.

A kristály szemben álló lapjain kialakuló polarizációs töltések elektromos feszültséget 
hoznak létre, ezért a piezoelektromos kristályok alkalmasak a mikrofonokban és a piezo
elektromos nyomásmérőkben, továbbá a robbanómotorok hengereinek terhelésvizsgálata
kor a mechanikai deformáló jeleknek, rezgéseknek elektromos jelekké történő átalakítására. 
Piezoelektromos kristály a gázgyújtóban található piezooxid is: a dörzsölésekor keletkező 
kb. 15 kV-os szikra gyújtja meg a gázt.

b) A piezoelektromos jelenség inverze, a reciprok (fordított) piezoelektromosság abban 
nyilvánul meg, hogy ha piezoelektromos kristályt olyan elektromos mezőbe helyezünk, 
amelynek E térerőssége valamelyik kristálytengellyel azonos vagy ellentétes irányú, akkora 
kristály -  az elektromos térerősség irányától függően -  összehúzódik vagy megnyúlik. A gya
korlatban különösen a kvarc reciprok piezoelektromossága jelentős, mert ha a kvarclemez
re a mechanikai sajátfrekvenciájával megegyező frekvenciájú váltakozó feszültséget kap
csolunk, akkor a periodikus reciprok piezoelektromosság következtében a kvarclemez 
időben szigorúan állandó frekvenciájú mechanikai sajátrezgéseket végez. Ezeket a sajátrez
géseket használják fel az ultrahang-generátorban, ahol a „rezgő kvarc” („piezokvarc”) ult
rahanghullámokat keltve hozza rezgésbe környezetét. Ugyancsak reciprok piezoelektro
mosság felhasználásával működnek a kvarcoszcillátorok (107. § 2.).

A direkt és a reciprok piezoelektromosság egymástól nem választható el. Ugyanis ha pl. 
egy kvarclemezt deformálunk, akkor valamelyik lappárja között elektromos feszültség ész
lelhető (direkt piezoelektromosság), az így keletkező elektromos mező hatására pedig a 
kristály ismét deformálódik (reciprok piezoelektromosság).



III. B) EGYENÁRAMOK ÉS ÁRAMVEZETÉSI JELENSÉGEK

Ebben a fejezetben a töltésmozgással kapcsolatos állandó erősségű áram, az ún. egyen
áram (stacionárius áram) törvényeivel [III. B) 1.] és mágneses mezőjével [III. B) 2.], valamint a 
szilárdtestekben (fémekben, félvezetőkben, szilárd dielektrikumokban), elektrolitokban, élő 
szervezetekben, vákuumban és gázokban lejátszódó áramvezetési jelenségekkel [III. B) 3.] fog
lalkozunk.

III. B) 1. AZ EGYENÁRAMOK TÖRVÉNYEI

75. § Az elektromos áram

1. Az elektromos áram fogalma

Vannak olyan berendezések (pl. akkumulátorok), amelyeknek E térerősségű elektro
mos mezője a fémek könnyen mozgó (szabad-, vegyérték-, valencia-, vezetési, delokalizált) 
elektronjait (75.1/a. ábra), az elektrolitok pozitív és negatív ionjait (75.1/b. ábra) F = QE 
erővel haladó (transzlációs) mozgásra kényszeríti. Ezeknek a töltéshordozóknak (elektro
noknak, ionoknak) elektromos mező hatására kialakuló rendezett mozgását elektromos 
áramnak (pontosabban: vezetési elektromos áramnak) nevezzük.

Az elektromos áramhoz technikai és fizikai mérőirányt szokás rendelni. Megállapodás 
szerint az elektromos áram technikai mérőirányán értjük a pozitív töltések haladási irányával 
megegyező, ill. a negatív töltések (pl. fémekben elektronok) mozgásirányával ellentétes irá
nyú mozgást. Ezzel szemben az áram fizikai mérőiránya a negatív töltések (pl. elektronok) 
mozgásirányával azonos, a pozitív töltések mozgásirányával viszont ellentétes.
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—- o  —- o  * - ©
__________ Fém________
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— —Elektrolit — —

b)

75.1. ábra

2. Az elektromos áram jellemzése; az áramerősség és az áramsűrűség

Az elektromos áramot az áramerősséggel és az áramsűrűséggel jellemezzük.

a) Áramerősség

A z  elektromos áramnak mechanikai (elektromos motorok), hő- (elektromos fűtőtes
tek), mágneses (transzformátorok), kémiai (elektrolizáló berendezések),/<?«>'- (izzólámpák) 
és élettani hatása van. A tapasztalat szerint ezek a hatások intenzívebben (erősebben) jelent
keznek, ha a vezető bármely keresztmetszetén egységnyi idő alatt több töltés halad át. Ezt 
úgy fejezzük ki, hogy az intenzívebb hatásoknak nagyobb áramerősség (áramintenzitás) fe
lel meg.

Megállapodás szerint a vezető teljes keresztmetszetén áthaladó Q töltés és a t áthaladási
idő

/  = ö (75.1)

hányadosát áramerősségnek nevezzük. Ha értéke időben állandó (időtől független), akkor 
az áramot egyenáramnak (stacionárius áramnak) mondjuk.

Az áramerősség megmutatja a vezető teljes keresztmetszetén egységnyi idő alatt át- 
áramló töltést; -  skalár fizikai mennyiség, iránya nincs, csak mérőiránya; -  egyenáramok 
esetén állandó, változó áramok esetén időben változik; -  SÍ-egysége André AMPERE [am
per] (1775-1836) francia fizikus és matematikus tiszteletére az amper, jele: A. Meghatáro
zása: 1 A = 1 C/s az elektromos áram erőssége, ha a vezető teljes keresztmetszetén 1 s alatt 
1 C töltés halad át. Ajánlott prefixált Sí-egységei: kA, mA, |uA, nA, pA (1 kA = 103 A,
1 mA = 10-3 A, 1 |uA = 10-6 A, 1 nA = 10_1J A, 1 pA = 10“ 12 A). (Az amper definíciójára a 
92-2. példa kapcsán még visszatérünk.)
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Az áramerősséget az áramerősség-mérővel (amper
mérővel) mérjük, amelyet a fogyasztóval mindig sorba 
(elágazás nélkül) kell kapcsolni, hogy átfolyjon rajta a 
mérendő erősségű áram (75.2. ábra).

Jelenleg az áramerősség-mérés alsó határa kb. 1 pA. 
A halálos áramütés 100 mA korüli. Az izzólámpán kb.
0,5 A erősségű áram folyik át Az elektromos motorok 
1-50 A erősségű áramot vesznek fel. Az ipari elektrolí
zis (pl. az A120 3 timföld elektrolízise) több tízezer am
per erősségű árammal történik. A villám áramerőssé
ge elerheti a 10-20 kA-t is.

Fogyasztó

Feszültségforrás 

75.2. ábra

Megjegyzések:
-  Elektromos mező hatására szilárd fémekben elektronok, fémolvadékokban pozitív 

fémionok, elektrolitoldatokban (savak, bázisok, sók vizes oldataiban) pozitív és negatív io
nok végeznek rendezett mozgást.

-  Ha az elektromos áram egyidejűleg pozitív és negatív töltéshordozók mozgásával kap
csolatos, akkor az elektromos áramot létrehozó Q töltés a Q+ pozitív és a Q_ negatív töltés 
abszolút értékének az összege. Q - Q + + |0 j .

-  A változó erősségű áramot a pillanatnyi áramerősséggel (jele. z) jellemezzük. Megálla
podás szerint i pillanatnyi áramerősségen értjük a vezető teljes keresztmetszetén Ai nagyon 
kicsi idő alatt áthaladó AQ töltés és a At idő hányadosát:

i = AQ 
At

(75.2)

A pillanatnyi áramerősség pontosan is megadható. Ha ugyanis A1 minden hataron túl tart nul
lához (Ai —> 0), akkor

í = lim
Ai dl

(75.3)

vagyis a pillanatnyi áramerősség a töltés idő szerinti differenciálhányadosa.

b) Aramsiírűség
Ha a töltésáramlás egyenletesen oszlik el a vezetőnek az áramlas irányára merőleges A 

keresztmetszetén, akkor áramsürüségen (jele: J) értjük a

j = L
A

(75.4)

hányadost.
Az áramsűrűség megmutatja az áramlás irányára merőlegesen felvett egységnyi kereszt- 

metszeten átfolyó aram erősséget; -  vektor fizikai mennyiség, iránya minden pontban meg
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egyezik a pozitív töltések valóságos vagy elképzelt mozgásirányával; -  Sí-egysége az amper 
per négyzetméter, jele: A/m2. Meghatározása: 1 A/m2 az elektromos áramsűrűség, ha az 
áramlás irányára merőleges 1 mz keresztmetszeten 1 A erősségű áram folyik át. Ajánlott 
prefixált Sí-egységei: MA/m2, kA/m2, A/mm2. Megengedett prefixált Sí-egysége: A/cm2. 
Megemlítjük, hogy fémes vezetőkben a maximális áramsűrűség néhány A/mm2.

Ha az elektromos áram nagyfrekvencias (300 kHz < /<  300 GHz) áram, vagy ha az áram 
nem huzalban, ill. jól definiált vezetőben, hanem kiterjedt közegben -  pl. légkörben, elekt
rolitban, földben, plazmában4 -  folyik, akkor szükséges lehet annak ismerete, hogy az anyag 
keresztmetszetének melyik részén intenzívebb a töltésáramlás. Ennek megválaszolására a 
teljes keresztmetszetet gondolatban felosztjuk olyan kicsiny A/l felületelemekre, amelyeken 
a merőlegesen áthaladó áram A1 erőssége állandónak tekinthető. Ekkor a helyi áramsűrűség:

A/
A4 ’

(75.5)

és értéke nem egyenletes töltésáramlás esetén az áramlási tér különböző pontjaiban más es 
más.

Ha AA —» 0, akkor az áramsűrűség:

. A/ ál 
J = hm —  = —  

dA
(75.6)

76. § A stacionárius elektromos mező törvényei

Az egyenáramot létrehozó, E = állandó térerősségű elektromos mezőt stacionáriusnak 
mondjuk.

Q,
A\

t V
0 2

76.1. ábra

1. A stacionárius elektromos mező I. alaptörvénye

a) Szorítkozzunk homogén és vékony áramvezetőre 
(76.1. ábra). Ekkor a tapasztalat szerint a huzaM , ke
resztmetszetén t idő alatt a V térfogatú részbe beáramló 
ö i töltés megegyezik az A 2 keresztmetszeten szintén t idő 
alatt kilépő öz töltéssel. Ennélfogva a V térfogatban töl
tés nem halmozódik fel, nem is csökken, vagyis megma
rad. Ezt fejezi ki a töltésmegmaradás törvénye.

4 Plazma: elektromosan vezető közeg, amelyben közel azonos számú negatív elektron és pozitív ion 
található (csillagok, bolygóközi és csillagközi anyag, sarki fény, villám, ívkisülés, fénycsövek). A vi
lágegyetem anyagának 99%-a plazmaállapotban van.
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b) A töltésmegmaradás törvényéből következik, hogy a V  térfogat felé folyó /, erősségű 
árammal kapcsolatos Qx = /, t töltésnek meg kell egyeznie a szintén t idő alatt kifolyó / 2 erős
ségű árammal kapcsolatos Q2 = I z t töltéssel, amiből

(76.1)

Vagyis stacionárius áramláskor a homogén vezető bárholfelvett teljes keresztmetszetén ugyanak
kora erősségű áram folyik.

c) A  (76.1) egyenlőség áramsűrűséggel is kifejezhető:

Jj At — J2 A2,
vagy más alakban:

•̂ i _ ^ 2  

J2 A,

(76.2)

(76.3)

Eszerint stacionárius áramláskor az áramsürüségek fordítva arányosak a keresztmetszetekkel.

d) Ha a vezető V térfogatába belépő Q , töltést negatív, a belőle kilépő Q2 töltést pedig 
pozitív előjellel látjuk el, akkor előjeles összegük:

X e = - e , + e 2 =o (76.4)

Ennek folytán a (68.10)-ben megadott Gauss-törvény (Maxwell I. törvénye) szerint a stacio
nárius elektromos árammal kapcsolatos elektromos mező forráserőssége:

£ e -a a = o (76.5)

vagyis forrásmentes. Ez a stacionárius áramokkal kapcsolatos elektromos mező MaxweU-féle /. 
alaptörvénye.

2. A stacionárius elektromos mező II. alaptörvénye

A tapasztalat szerint, ha stacionárius elektromos mezőben a Q ponttöltés g zárt görbén 
mozog, és visszajut kiindulási pontjába, akkor -  a (70.2) szerint -  a mező rajta végzett össz- 
munkája zérus:
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Mivel Q *  0, ezért

£ E - A s =0 , (76.7)
g

vagyis a stacionárius elektromos mező örvényerőssége (körfeszültsége) -  ugyanúgy, mint az 
elektrosztatikai mező örvényerőssége -  zérus, más szóval örvénymentes. Ez a stacionárius 
áramokkal kapcsolatos elektromos mező Maxwell-féle II. alaptörvénye.

A stacionárius elektromos mező (76.7) örvénymentességéből következik, hogy egy adott 
pontját jellemezhetjük a V potenciállal; -  a mező A és B pontja közötti elektromos viszonyo
kat az UMi = VA -  VB feszültség mint potenciálkülönbség jellemzi; -  az elektromos mező Q 
ponttöltésen végzett munkája pedig

77. § Ohm törvénye homogén vezetőre és az elektromos ellenállás

1. Ohm törvénye homogén vezetőre

Georg OHM (1787-1854) német fizikus állapította meg (1827), hogy elektromos mező 
hatására a homogén vezetőben kialakuló áram erőssége egyenesen arányos a vezetőre jutó feszült
séggel:

ahol/? a vezető anyagi minőségétől és geometriai méreteitől (hosszától, keresztmetszetétől) 
függő fizikai mennyiség, a vezető elektromos ellenállása. Szokásos áramköri jelölése: —I □—.

2. Az elektromos ellenállás (rezisztencia) és az elektromos vezetés (konduktancia)

a) A  különböző anyagi minőségű és geometriájú (hosszúságú, keresztmetszetű) anyagok 
eltérő mértékben akadályozzák a bennük található töltéshordozók (elektronok, ionok) 
mozgását. Ezt a töltésmozgást akadályozó tulajdonságot mennyiségileg az elektromos el
lenállással jellemezzük. Megállapodás (és egyúttal mérési utasítás) szerint a (77.1) alapján 
valamely fogyasztó R elektromos ellenállásán értjük a rájutó U feszültségnek és a rajta átfolyó 
áram /  erősségének a hányadosát:

wAB = QUab = Q(Va -  VB). (76.8, 9)

R ’
(77.1)

I
(112)
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Az elektromos ellenállás a fogyasztó anyagi minőségére és geometriai méreteire jellem
ző, de U-tói és 7-től független, skalár fizikai mennyiség; -  megmutatja az egységnyi erősségű 
áram létrehozásához és fenntartásához szükséges feszültséget; -  annál nagyobb (ill. kisebb), 
minél nagyobb (ill. kisebb) feszültségű elektromos mező szükséges adott erősségű áram lét
rehozásához és fenntartásához; -  Sí-egysége OHM tiszteletére az ohm, jele: fi. Meghatáro
zása: 1 £2 = 1 V/A annak a vezetőnek az ellenállása, amelyben 1 V feszültségű elektromos 
mező 1 A erősségű áramot tart fenn. Ajánlott prefixált Sí-egységei: T i2, Gfi, M£2 , 5 kfi, mfi, 
|aQ (1 Tfi = 1012 fi, 1 GQ = 10s £2, 1 Mfi = 10(’ fi, 1 k£2 = 103 fi, 1 mfi = 10“3 fi, 1 |a£2 = 
= 10_<’ fi). Példaként megemlítjük, hogy az elektromos vasaló és az izzólámpa néhány száz 
ohm ellenállású. A szigetelőanyagok (üveg, porcelán stb.) Mfi, a rádió- és tv-készülékek el
lenállásai kfi, a kapcsolókészülékek érintkezői mfi és jxfi nagyságrendű ellenállásúak.

A legtöbb anyag áramerősség (/) -  feszültség (U) jelleggörbéje (karakterisztikája) gya
korlatilag egyenes (77.1. ábra). Ezeket lineáris (ohm os) ellenállásoknak  nevezzük. Nem ke
vés azonban azoknak az ún. nemlineáris (nem ohm os) ellenállásoknak  a száma sem, amelyek
nek jelleggörbéje csak egy kis szakaszon tekinthető közelítőleg lineárisnak (77.2. ábra).

/

77.1. ábra 77.2. ábra

Ezeket az

differenciális ellenállással jellemezzük. Például a félvezető diódák, a tranzisztorok, a tiriszto
rok (107. § 1.) és a szilícium-karbid (SiC) alapanyagú feszültségfüggő ellenállások (77. § 7.) 
/-£ /jelleggörbéje „emelkedő”, a rájuk jutó feszültség növelésekor (AU  > 0) áramuk erőssé
ge nő (AI >  0), s ebből kifolyólag differenciális ellenállásuk pozitív (Rü >  0). Ezzel szemben 
pl. az ívkisülés (93. § 7.) jelleggörbéje „eső” jellegű: A U  >  0-hoz A l < 0 tartozik, ezért az ív 
differenciális ellenállása negatív (Rd < 0 ).

b) A z R  ellenállás reciprokát elektromos vezetésnek (régebbi elnevezéssel: elektromos ve
zetőképességnek) nevezzük és G-vel jelöljük:

5 Az ohmnak a mega- prefixummal képezett többszöröse a megohm (nem megaohm).
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(77.4)

Az elektromos vezetés Sí-egysége Werner SIEMENS [szímensz] (1816-1892) német mér
nök és fizikus tiszteletére a siemens, jele: S. Meghatározása: 1 S = l/Q. az olyan vezető elekt
romos vezetése, amelynek ellenállása 1 fí. Ajánlott prefixált Sí-egységei: kS, mS, jxS 
(1 kS =  103 S, 1 mS =  10- 3 S, 1 jxS =  lO“6 S).

3. Vezetékek ellenállása

a) Mérésekkel megállapítható, hogy az / hosszához képest kis átmérőjű, A  allandó ke
resztmetszetű homogén vezető (vezeték, huzal, vezetőszál, lineáris vezető) R ellenállása:

ahol a p arányossági együttható csak a vezeték anyagi minőségétől függő fajlagos (specifikus) 
ellenállás (rezisztivitás).

A fajlagos ellenállás megmutatja az egységnyi keresztmetszetű és egységnyi hosszúságú 
vezeték ellenállását; -  a (77.5) alapján Sí-egysége az ohm-méter, jele: Q. ■ m. Meghatározá
sa: 1 Q • m = 1 Q ■ m2/m a fajlagos ellenállása az 1 m hosszú, 1 m2 keresztmetszetű vezetőnek. 
A gyakorlatban a vezetékek keresztmetszetét mm2-ben adják meg, s ekkor a fajlagos ellenál
lás egységére Q ■ mm2/m adódik. A jó vezető fémek fajlagos ellenállása kb 10 * Q ■ m, a ned
ves föld fajlagos ellenállása néhány száz Q ■ m, a jó szigetelőké 1 0 5—1 0 “’ Q - m.

Ha a vezeték mentén a fajlagos ellenállás vagy a keresztmetszet változik, akkor a vezeték ellen

77-7.példa: AzRx és R2 > sugarú gömbkondenzátor fegyverzetei között p fajlagos ellenállá-
SU u n  V 'i r t  M r > H 'n r ' j  u  c'7Írr#*fr»lrir**t*»<T p l I p p f H l í í c a ?

77-2. példa: Távvezeték földelését a Föld felszínén elhelyezett Ru — 1 m sugarú fém félgömb
bel helyettesíthetjük. Zárlat esetén a távvezeték áramkörében 100 A erősségű földelesi áram fo
lyik. Határozzuk meg a Föld felszínén, / = 0,8 m távolságban levő pontok közötti maximális fe
szültséget, az ún. maximális lépésfeszültséget, ha a nedves föld fajlagos ellenállása 300 Q  • m!

(77.5)

állása:

(77.6)

á l lá is  p c u i g

(77.7)



Ohm törvénye homogén vezetőre és az elektromos ellenállás 349

A maximális lépésfeszültség azR0sugarú fém félgömb és azR{) + / sugarú, félgömb alakú föld
réteg között jön létre. Ennek értéke az Ohm-törvény szerint

«» *> , , 
U ^ = I R  = I J P r ^  = /J 2r n 2n

1 1

Ra R« + i
= 2122 V.

Ha a Föld felszínén lábaink között, ún. lépéstávolságban a feszültség eléri a 65 V-ot, akkor már 
veszélyes áramütést kaphatunk.

b) A z anyagok jellemzésére szolgáló p fajlagos ellenállás mellett gyakran használják a 
reciprokát is, a y fajlagos vezetést (konduktivitást, régebbi elnevezéssel: fajlagos vezetőké
pességet):

1
Y = -  

P
(77.8)

A fajlagos vezetés Sí-egysége a siemens per méter, jele: S/m. Meghatározása:
1 S/m = l/(fi • m).

c) A  kis fajlagos ellenállású vezetékanyagok közül rézből készülnek a motortekercsek, a 
kábelek és a gyűjtősínek, alumíniumból a szabadvezetékek. A vezetékanyagoknál jóval na
gyobb fajlagos ellenállású ellenállásanyagokat (újezüst, manganin, nikkelin, konstantán, 
krómnikkel, kantái) elektromos fűtőszálként használják (77.1. táblázat).

d) A  kémiában az elektrolitokat a moláris fajlagos vezetéssel (moláris konduktivitással) 
jellemzik. /Vm moláris fajlagos vezetésen értjük az elektrolit y fajlagos vezetésének és c 
anyagmennyiség-koncentrációjának6 a hányadosát:

(77.9)

Az így definiált moláris fajlagos vezetés függ az anyagi minőségtől és az elektrolit molekulá
ris állapotától (vagyis attól, hogy az oldott anyag molekuláinak hányad része disszociált
ionokra). Sí-egysége: — = S ■ m2 /mol. 

mol/m

6 A c anyagmennyiség-koncentráció az oldószerben oldott anyag n anyagmennyiségenek és az oldat
V térfogatának a hányadosa: c = n/V. Mértékegysége a mól per köbméter, jele: mol/m3.
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Néhány anyag p  fajlagos ellenállása, y fajlagos vezetése és a hőmérsékleti együtthatója
20 °C-on (tájékoztató értékek) 77.1. táblázat

Anyag
P,

IO“'1 Q- m
r>

106 l/( f i m)

a,

10“3 1/°C

Elemek: 
Ezüst (Ag) 0,016 62,5 4,1
Réz (Cu) 0,017 58,8 4,3
Arany (Au) 0,023 43,5 3,9
Alumínium (AI) 0,032 31,3 4,2
Volfrám (W) 0,055 18,2 4,6
Vas (Fe) 0,09-0,15 11,1-6,7 4,5-6,5
Platina (Pt) 0,11-0,14 9,1-7,1 3,9
Ólom (Pb) 0,02 50 3,9
Higany (Hg) 1 1 0,9
Szén, grafit (C) 14 0,7 -0,5
Germanium (Ge) 0,46 • 106 2,2 -48
Szilícium (Si) 6,4 • 10* 1,6 - 10-" -75
Ötvözetek:
Sárgaréz: Cu 63%, Zn 37% 0,07-0,09 14-11 1,5
Bronz: Cu 88%, Sn 12% 0,18 5,6 5,0
Újezüst: Cu 60%, Ni 21%, Zn 19% 0,15-0,40 6,7-2,5 0,2- 0,7
Manganin: Cu 70%, Mn 30% 0,43 2,3 0,01
Nikkelin: Cu 58%, Ni 41%, Mn 1% 0,43 2,3 2,3
Konstantán: Ni 46%, Cu 54% 0,50 2,0 -0,03
Krómnikkel (cekász): Ni 80%, Cr 20% 1,1 0,91 0,04
Kantái: Cr 12%, Fe 86%, A1 2% 1,1 0,91 0,04
Szigetelők:
Bakelit 10" io-"
Üveg 1017 IO“17 -70
Porcelán 1018 io-.*

Csillám 102í) IQ-2« -50
Borostyánkő 1022 IO“22

4. Az ellenállás függése a hőmérséklettől

a) A kémiai elemek és az ötvözetek fajlagos ellenállása függ a hőmérséklettől. Ha a kiin
duló T0 hőmérsékleten (általában 0 °C-on vagy 20 °C-on) a fajlagos ellenállásuk p0, T hő
mérsékleten pedig p T, akkor nem túl széles hőmérséklet-intervallumban

p T = p 0[ l + a ( T - T 0)], (77.10)

ahol a  az anyagi minőségre jellemző hőmérsékleti együttható (77.1. táblázat).
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A (77.10)-ből következik, hogy az a  > U hőmérsékleti együtthatójú anyagok (pl. réz, alu
mínium) fajlagos ellenállása a hőmérséklettel növekszik, az a  < 0  hőmérsékleti együttható
jú anyagok (pl. szén, konstantán, csillám) fajlagos ellenállása viszont növekvő hőmérséklet
tel csökken. A nagyon kis hőmérsékleti együtthatójú anyagok (konstantán, krómnikkel, 
kantái) fajlagos ellenállása a hőmérséklettől gyakorlatilag független, s ezért méréstechnikai 
ellenállások (precíziós ellenállások) készítésére alkalmasak.

Ha eltekintünk a vezeték hőtágulasától, akkor a (77 10) képlettel megegyező alakú 
összefüggés írja le az ellenállás hőmérséklet-függését is:

RT = R „ [ l + a ( T - T 0) } .  (77.11)

b) Az ellenállás (77.11) hőmérsékletfüggése alapján működnek a platinából készülő el- 
lenállás-hőmérők. Ha a mérendő hőmérsékleten megmérjük azRrellenállását, akkor/?,, és a  
ismeretében a T hőmérséklet kiszámítható. Mérési tartománya -190 °C és +630 °C között van.

A sugárzások erősségének mérésére szolgáló boloméíerek lényegileg szintén ellenállás
hőmérők: a bennük található kormozott platina vagy félvezető fólia az elnyelt sugárzás ha
tására felmelegszik, és megváltozik az ellenállása. Az ellenállás-változásból a ^hőmérséklet
-  fémeknél a (77.11) alapján -  meghatározható. A bolométereket 600 °C fölötti hőmérsék
letek mérésére használják.

c) A félvezetők fajlagos ellenállása (és ellenállása) -  ellentétben a fémekével -  nem lineá
risan, hanem exponenciálisan változik a hőmérséklettel (93. § 2.).

5. Szupravezetés

Heike KAMERLINGH-ONNES [kámerling-onnesz] (1853-1926; Nobel-díj 1923-ban) hol
land fizikus 1911-ben azt tapasztalta, hogy a higany ellenállása (ill. fajlagos ellenállása) a fo
lyékony hélium hőmérsékletén (T  < 4,2 K) mérhetetlenül kicsivé válik, s a benne egyszer el
indított áram erőssége hosszú ideig (akár évekig is) változatlan marad. Ez a szupravezetés 
jelensége, amelyet alacsony hőmérsékleten a higanyon kívül számos tiszta fém, ötvözet és 
vegyület, újabban pedig oxidkerámia (pl. Ba-La-Cu-O-anyagcsalád) is mutat. Azt a hő
mérsékletet, amelyen egyes anyagok elveszítik ellenállásukat, kritikus (átmeneti, ugrási) hő
mérsékletnek nevezzük. A legtöbb szupravezető kritikus hőmérséklete néhány tized kelvin
től 20 K-ig terjedő tartományban van, de pl. a Tl2Ba2CaCu,Ou oxidkerámia már 125 K 
(= -148 °C) hőmérsékleten is ellenállasmentessé válik.

A szupravezetők technikai jelentősége egyelőre beláthatatlan. Napjainkban a szuprave
zetőkben folyó nagy erősségű áramokkal erős mágneses mezőket állítanak elő [pl. pályához 
kötött járművek (mágneses vonatok) lebegtetésére, NMR-berendezésekben (148. §)], és al
kalmasak a Föld gravitációs térerősségének pontos mérésére is (94. § 6 .).
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6 . Az áramvezetés mechanizmusa fémekben

a) A szabadelektronok négyzetes középsebessége

Az 1900-as években végzett kísérleti és elméleti vizsgálatok arra a következtetésre vezet
tek, hogy a fémek pozitív fémionokból álló kristályrácsaiban a szabadelektronok -  az ideális 
gáz molekuláihoz hasonlóan -  rendezetlen hőmozgást végeznek. Ezért a fémek szabadelekt
ronjainak összességét elektrongáznak nevezzük, és viselkedésének leírására a Lorentz-féle 
klasszikus elektronelmélet szolgál. [Hendrik LORENTZ [lorenc] (1853-1928) holland fizikus; 
Nobel-díj 1902-ben.]

Az /  =  3 szabadsági fokú szabadelektronok termikus gerjesztés hatásara vk négyzetes 
középsebességgel (termikus sebességgel) mozognak, ezert az ekvipartíciótétel (48. §) sze
rint az m tömegű egyes elektronok átlagos haladó mozgási energiája:

- m v„2 = 3  - k i . (77.12)

Ebből a szabadelektronok négyzetes középsebessége.

3 kT
Vk \l m

(77.13)

Pl. szobahőmérsékleten (T = 300 K) az egyenként m =  9,1 ■ 10~31 kg tömegű elektronok 
négyzetes középsebessége vk = 1,2 10s m /s = 120km /s. Mozgásuk során rugalmasan üt
köznek a helyhez kötött rácsionokkal és elvesztik sebességüket, ill. mozgási energiájukat. 
Két ütközés között átlagban megtett útjukat közepes szabad úthossznak (értéke kb 1C) K m), 
az ennek m egtételéhez szükséges t átlagos időt pedig ütközési időnek (érteke kb 10-14 s) ne
vezzük Annak ellenére, hogy a szabadelektronok négyzetes középsebessege viszonylag 
igen nagy, a rendezetlen négyzetes középsebesség-vektorok átlagos értéke zérus. A termi
kus mozgást végző szabadelektronoknak tehát nincs egyirányú, haladó mozgásuk, ezért a 
vezetőben elektromos áramot nem hoznak létre.

b) A fémek szabadelektronszám-sűrűsége

Az M  moláris tömegű (Sí-egysége: kg/mol), n anyagmennyiségű (Sí-egysége: mól), p, 
(tömeg-) sűrűségű (Sí-egysége: kg/m3) fém Vm moláris térfogatával (Sí-egysége: m3/mol) 
egyenesen arányos V =  nVm térfogatában N  = nNA (ahol NA =  6,02 • 1023 1/mol Avogadro- 
állandó) számú, egyenként z  iontöltésszámú7 fémion és zN  =  znNA számú szabadelektron 
található. így a fémek szabadelektronszám-sűrűsége (röviden: elektronsűrűsége):

7 Az wntóltésszám  az ion Q toltesenek és az e elemi töltésnek a hányadosa: z = Q/e Értéke mindig 
pozitív vagy negatív egész szám
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=
zN _ znNA _ zNa _ zNa _ z/VAp,
V nVm Vm M /p , M

(77.14)

Pl. az M = 63,54 • 10-3 kg/mol moláris tömegű, z  = 1 iontöltésszámú, p, = 8900 kg/m3 (tö- 
meg-) sűrűségű rézben a szabadelektronszám-sűrűség: nn = 8,4 ■ 102ii l/m3, vagyis 1 m3 réz
ben 8,4 • 102ti szabadelektron van.

c) A szabadelektronok vándorlási sebessége
A fémes vezető m tömegű és e töltésű szabadelektronjait az E  térerősségű elektromos 

mező két ütközés között a -  F/m = eE/m = állandó gyorsulással mozgatja, amelynek iránya
-  az elektron negatív töltése miatt -  a térerősséggel ellentétes (77.3. ábra). Ennek következté
ben a szabadelektronok ütközéstől ütközésig vmax =  ü t  sebességre gyorsulnak fel (77.4. ábra).

77.3. ábra 77.4. ábra

Két ütközés között a szabadelektronok sebességnövekedése r ütközési idő alatt követke
zik be, ezért az elektron elektromos mezőben létrejövő rendezett mozgásának vv vándorlási 
(sodródási, transzlációs, drift-) sebessége közvetlenül az ütközés utáni zérus sebességnek és 
a következő ütközés előtti vniax maximális sebességnek a számtani középertéke:

=  0  +  v™ * = - U T  =
2 2

1 eE (77.15)

A szabadelektronok vándorlási sebessége fémekben kb. 10' 4 m/s.

nne

/ --- ► Vv

AV  =  A vvAt

d) Vezetési áramerősség fémekben
A  fentiek ismeretében kiszámítható a fémes vezetők

ben vv vándorlási sebességgel mozgó szabadelektronok 
áramának erőssége.

Legyen a fémes vezetőben a mozgékony elektronok 
szabadelektronszám-sűrűsége nn, az elektromos töltés
sűrűség (6 6 . § 3.) pedig p  =  Q/V = Ne/V  =  nn e. Ekkor a 
vezető A  keresztmetszetén At idő alatt csak azok a vv ván
dorlási sebességű szabadelektronok haladhatnak át, ame
lyek az'A keresztmetszettől As =  vvA/-nél nem nagyobb
távolságra vannak, s így a AV = A vv At térfogatelemben találhatók (77.5. ábra). Ebben a tér
fogatelemben levő szabadelektronoknak &.Q = pAV =  nneAvvAt töltésük van, és a haladó 
mozgásukkal kapcsolatos vezetési áramuk erőssége:

As = k,At

77.5. ábra
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(77.16)

A (77.16) alapján könnyen kiszámítható, hogy ha pl. az A =  1 mm2 (= 10_íl m2) kereszt
metszetű rézhuzalban a megengedett áramerősség I  = 6  A, a szabadelektronszám-sűrűség 
pedig a (77.14) alapján nn = 8,4 • 102lí l/m3, akkor a szabadelektronok vándorlási sebessége: 
vv = 4 • 10-4 m/s = 1,5 m/h. Az elektronok vándorlási sebessége tehát sokkal kisebb, mint a 
szobahőmérséklethez tartozó négyzetes középsebesség, arányuk: vv/vk = Mr9. Ezért ve
hetjük a r  ütközési időt elektromos mezőben ugyanannyinak, mint elektromosmező-mentes 
állapotban.

A viszonylag kis vándorlási sebesség ellenére is az áramkör zárásakor a kör minden ré
szében gyakorlatilag azonnal megindul a töltésáramlás, mert az áramot létrehozó elektro
mos mező a vezető mentén c = 3 • 10* m/s fénysebességgel terjed.

e) Az Ohm-törvény
A (77.15) alatti vándorlási sebesség figyelembevételével a fémes vezetőben folyó áram 

erőssége:

Ha az E  térerősség állandó -  mint pl. az l hosszúságú lineáris vezetőben -, akkor E = Ull, s 
így a vezetőben folyó áram erőssége:

Ez azt fejezi ki, hogy a fémes vezetőben folyó áram erőssége egyenesen arányos a rájutó fe
szültséggel (Ohm-törvény). A  (77.18) összefüggés nevezője a vezeték

2 m l 
nne2x A

(77.18)

2  m l
nne2r A

(77.19)

elektromos ellenállása. Ebből az atomi tulajdonságoktól függő p fajlagos ellenállás, ill. a 
y =  í/p  fajlagos vezetés:

2  m -j
és n e ' r (77.20,21)r = 2 m

A  (77.20)-ból kiolvasható, hogy a jó vezető fémek (ill. a rossz vezetők) p fajlagos ellenállása 
azért kicsi (ill. nagy), mert bennük az nn szabadelektronszám-sűrűség nagy (ill. kicsi).
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A (77.18) átrendezésével

U 2 m
l n e x A

(77.22)

ahol homogén és állandó keresztmetszetű vezeték esetén U/l = E, 2m/(nne2r) =  p  és I/A = J. 
Ennek megfelelően, ha a vezeték izotrop, vagyis ha E és J  egyirányú, akkor az anyag belsejé
nek egy adott térrészében az Ohm-törvény:

E = p j ill. J = yE (77.23,24)

Mivel a (77.23,24) az anyag méretétől független, ezért differenciális Ohm-törvénynek is 
nevezik.

Megjegyzések:
-  Az elektrongázmodell alapján nemcsak az Ohm-törvény, hanem pl. a Joule-Lenz- 

törvény is levezethető (84. § 2.), de vele már nem lehetett értelmezni többek között a fajla
gos ellenállás hőmérsékletfüggését és a fémek moláris hőkapacitását. A nehézségek kiküszö
bölésére csak a kvantummechanika bizonyult alkalmasnak. tl*9

- A  kvantummechanikán alapuló áramvezetési modell szerint a hullámtulajdonságokkal 
rendelkező szabadelektronok kölcsönhatásba lépnek a kristályrács fémionjaival. Alacsony 
hőmérsékleten a tökéletesen szabályos kristályrács10 fémionjainak hőmérséklettől függő 
rácsrezgése -  a szabadsági fokok „befagyása” folytán (48. § 2.) -  első közelítésben figyelmen 
kívül hagyható, s így a kristályrács a szabadelektronok mozgását alig gátolja. Ha azonban a 
kristályrácsban hibák vannak [pl. egy-egy ion hiányzik, vagy idegen ionok (szennyezések) 
vannak jelen], vagy ha magas hőmérsékleten a rácsrezgések nem hanyagolhatok el, akkor az 
elektronhullámok szóródnak a rácsionokon, ami a fém fajlagos ellenállásának növekedésé
ben nyilvánul meg.

77-3. példa: A szabadelektron ütközési ideje és közepes szabad úthossza
a) A  p  =  1,7 • 10^ Q. ■ m fajlagos ellenállású rézben az e = 1,6 • 10-19 C töltésű és 

m =  9,1 • 10-31 kg tömegű szabadelektron ütközési ideje a (77.20) alapján

9 yyt
x = , = 5 10~14 s. (77.25)

n„e ~p

8 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 50. §. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1998.

9 L. pl. Pintér F.: Atomhéjfizika (Általános fizika III.) 8. §. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 
1999.

10 Szabályos a kristályrács akkor, ha elemi cellájának mindhárom éle azonos hosszúságú és egymásra
merőleges. Az elemi cella a kristályrácsnak az a legkisebb térfogatú része, amelyen belül azonos
helyzetű építőelemek (fémeknél ionok) nem ismétlődnek.
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b) A közepes szabad úthossz vk = 1,2-105 m/s négyzetes középsebesség [77. § 6 .oJ] ese
tén

/ = vkr = 6-10^ m, (77.26)

vagyis a fémionok átmérőjének (= 1 0 _1° m) néhány tízszerese.

7. Ellenállások technikai kivitele

A gyakorlatban alkalmazott ellenállások egyrészt áramerősség és feszültség szabályozá
sára, másrészt méréstechnikai célokra szolgálnak. Kivitelük szerint lehetnek állandó és vál
toztatható ellenállások, termisztorok, valamint feszültségfüggő ellenállások.

Az ellenállások fontos jellemzője a terhelhetőség. Az ellenállás terhelhetőségén értjük azt 
a legnagyobb áramerősséget vagy felvett maximális teljesítményt, amely mellett az ellenál
lás még nem megy tönkre.

a) Állandó értékű ellenállások

Az állandó értékű ellenállások lehetnek huzal- vagy rétegellenállások.
A huzalellenállások kis hőmérsékleti együtthatójú, de nagy fajlagos ellenállású kons- 

tantánból, manganinból vagy krómnikkelből készülnek. A huzalt többnyire kerámiatestre 
tekercselik fel.

A rétegellenállások rögzített értékű ellenállások. Tartóanyaguk általában kerámiahen
ger, amelynek felületére merítéssel, szórással vagy vákuumpárologtatással vékony grafit-, 
fém- vagy fém-oxid-réteget visznek fel.

b) Változtatható értékű ellenállások

A  változtatható értékű ellenállások is lehetnek huzalellenállások vagy rétegellenállások.

c) Termisztorok

A  termisztorok erősen hőmérsékletfüggő, félvezető alapanyagú, nemlineáris ellenállá
sok. Ellenállásuk exponenciálisan változik a hőmérséklet függvényében. Két típusuk van: a 
melegen vezető és a hidegen vezető termisztorok.

A melegen vezető (NTK-) termisztorok ellenállása a hőmérséklet emelkedésekor csök
ken: ellenállásuk alacsony hőmérsékleten nagy, magas hőmérsékleten kicsi. Az NTK-ellen- 
állásokat főként félvezetős kapcsolások hőmérséklet-stabilizálására használják. Áramkö
rökben a bekapcsolási áramok erősségét csökkentik. Hőérzékelőként szintén alkalmazzák.

A ferroelektromos alapanyagú hidegen vezető (PTK-) termisztorok ellenállása növekvő 
hőmérséklettel nő: magas hőmérsékleten nagy, alacsony hőmérsékleten kis ellenállásúak. 
PTK-ellenállásokat alkalmaznak pl. kisebb teljesítményű motorokon és izzólámpákon átfo
lyó áramok korlátozására, továbbá tv-készülékekben áramstabilizálási célokra.
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d) Feszültségfüggő ellenállások
A szilícium-karbid (SiC) alapanyagú feszültségfüggő ellenállások értéke a rájuk kapcsolt 

feszültség függvényében változik: ellenállásuk növekvő feszültséggel csökken.

78. § A feszültségforrások és az egyszerű áramkörre vonatkozó 
Ohm-törvény

1. Feszültségforrások

a) A feszültségforrás fogalma
Feszültségforrásoknak nevezzük azokat a berendezéseket, amelyekben valamilyen ener

gia -  pl. elektromos generátorokban mechanikai energia, termoelemekben hő, galvánele
mekben és akkumulátorokban kémiai energia, fényelemekben fényenergia -  alakul át 
elektromos energiává. Velük -  mint töltésszivattyúkkal -  tartós elektromos áramlást tudunk 
létrehozni, és az általuk termelt elektromos energia a fogyasztóban alakul át masfajta 
energiává: elektromos motorokban mechanikai energiává, elektromos fűtőtestekben hővé, 
elektrolizáló berendezésekben kémiai energiává, elektromos fényforrásokban fényenergiává.

A kapcsolási rajzokon a feszültségforrásokat az ún. kapcsolási jellel szokás feltüntetni 
(78.1. ábra).

- r l > —
Kémiai feszültségforrás (galvánelem, akkumulátor)

Egyenáramú generátor

- C s > -
Váltakozó áramú generátor

- < s > -
Hangfrekvenciás generátor

Nagyfrekvenciás generátor

+ -  
------- o o----- Egyenáramú feszültségforrás általában

0 —0----- Váltakozó áramú feszültségforrás általában

78.1. ábra
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b) Generátoros térerősség és elektromotoros feszültség (elektromotoros erő, elektromos 
forrásfeszültség)

A pozitív töltéshordozó a vezetőben a nagyobb (magasabb) potenciálú helyről a kisebb 
(alacsonyabb) potenciálú hely felé mozog, és csökken potenciális energiája. Ahhoz, hogy 
egy áramkörben keringhessen, valamilyen erőnek ezt a Q töltést vissza kell vinnie a maga
sabb potenciálú helyre. Ezt a feladatot végzi el a töltésszivattyúként viselkedő feszültségfor

rás. Jellemzésére szolgál a belsejében ható (pl. kémiai 
feszültségforrásokban kémiai természetű), töltést moz
gató és a magasabb potenciálú pontba visszavivő Fg ge
nerátoros (idegen, beiktatott) erőnek és az általa moz
gatott Q töltésnek az FJQ  hányadosa, az Ee = FJQ  
generátoros (idegen, beiktatott) térerősség. Iránya a fe
szültségforráson belül a negatív pólustól a pozitív sa-

78.2. ábra rok felé mutat (78.2. ábra).

A töltésszétválasztó hatású generátoros mezőt -  az Eg generátoros térerősség mellett -  
az általa végzett Wg generátoros munkának és a szétválasztott Q töltésnek a WJQ hányado
sával, az lí  elektromotoros feszültséggel (más elnevezéssel: elektromotoros erővel, forrásfeszült
séggel) is szokás jellemezni.

A (69.13)-ban megadott összefüggés alapján a nyitott kapcsú feszültségforrás A és B 
pontjai között az elektromotoros feszültség:

R
E  ~ U 0

A

+ -

Eg

W B

II

(o 
L = 5 X  As

A

(78.1,2)

Az elektromotoros feszültség megmutatja a generátoros erőnek az egységnyi töltésen 
végzett munkáját a feszültségforrás negatív pólusától a pozitív pólusáig; -  előjeles skalár fi
zikai mennyiség, előjelét a generátoros munka és a töltés előjele szabja meg; -  Sí-egysége 
megegyezik a feszültség egységével, vagyis a volt, jele: V.

c) Uresjárási kapocsfeszültség (belső feszültség)
Az Eg generátoros térerősséggel, illetve az W elektromotoros feszültséggel jellemezhető 

töltésszétválasztó mechanizmus hatására a nyitott kapcsú feszültségforrás kivezetésein po
zitív és negatív töltés halmozódik fel. A felgyülemlett töltés előjelének megfelelően a fe
szültségforrás pólusait pozitív, illetve negatív pólusnak nevezzük. A feszültségforráson belül 
szétválasztott töltések viszont az Eg generátoros térerősséggel ellentétes irányú, E térerős
ségű Coulomb-féle elektrosztatikai mezőt hoznak létre (78.2. ábra). A töltésszétválás addig 
tart, amíg a kialakuló E térerősségű elektromos mező a további töltésszétválást meg nem 
akadályozza. Ekkor, az ún. terhelésmentes (üresjárási) állapotban E = -  Eg, és iránya a nyi
tott kapcsú feszültségforrás pozitív (magasabb) potenciálú sarkától a negatív (alacsonyabb) 
potenciálú kivezetése felé mutat. Jellemzésére az E térerősségen kívül az U0 üresjárási ka
pocsfeszültség (belső feszültség) szolgál, amely a (69.13) alapján
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£ / „ = £  E-As
B

(78.3)

A nyitott kapcsú feszültségforráson belül kialakuló kétféle feszültség, mégpedig az 
elektromotoros feszültség és az üresjárási kapocsfeszültség között összefüggés van. Definí
ciós egyenleteik alapján

B B A

% = £  Eg • A s = - £  E • As = £  E • As = U0. (78.4)
A A B

A számítások során mindkét feszültségnek mérőirányt szokás tulajdonítani, bár egyikük 
sem vektormennyiség. Megállapodás szerint az 5? elektromotoros feszültség mérőiránya az 
Eg generátoros térerősséggel megegyező, tehát a negatív potenciálú pólustól a pozitív felé 
mutat. Ezzel szemben az U0 üresjárási kapocsfeszültség az E elektromos térerősség irányá
val azonos mérőirányú, vagyis a pozitív potenciálú saroktól a negatív felé mutat (78.2. ábra). 
A mérőirányoknak megfelelően % = -  U0

2. Ohm törvénye egyszerű áramkörre

A vezetékkel összekapcsolt egyetlen feszültségfor
rásból és egyetlen fogyasztóból álló kört egyszerű áram
körnek nevezzük (78.3. ábra). A feszültségforrásban a 
belső ellenállás nagyjából egyenletesen oszlik el. Az 
áramkör elemzésénél azonban sokszor célszerű a való
ságos feszültségforrást egy ideális (belső ellenállás nél
küli), elektromotoros feszültségű feszültségforrás és 
Rb belső ellenállás soros kapcsolásának tekinteni. Ha 
ezt a valóságos feszültségforrást Rk ellenállású fogyasz
tóval terheljük, akkor a kör áramának /  erőssége egye
nesen arányos az % elektromotoros feszültséggel, és 
fordítva arányos az áramkör Rk + Rh ellenállásával: 78.3. ábra

Rk + R b
(78.5)

Ez az egyszerű áramkörre vonatkozó Ohm-törvény. Kiolvasható belőle, hogy
-  Rk =  0 esetén a kör áramát csak a feszültségforrás többnyire kicsiny/^ belső ellenállá

sa korlátozza, s ezért ebben az ún. rövidzárási állapotban az /r = $/Rb rövidzárási áramerős
ség maximális, és a feszültségforrást tönkreteszi;

— Rk = R b esetén az áramerősség a maximális 7r rövidzárási áramerősség fele;
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-  ha Rk tart a végtelenhez, akkor /  tart a nullához 
(78.4. ábra).

Áramkörben a töltésekre az E térerősségű elektro
sztatikai mező és az Eg generátoros térerősséggel jelle
mezhető idegen mező együttesen hat. Ebből következő
en a (77.23,24) Ohm-törvényt általánosítani kell:

E +E  —p j ill. J = K E + E e ) • (78.6,7)

78.4. ábra

Vegyük észre, hogy

-  a feszültségforráson kívül E = 0, ezért homogén és izotrop vezetők esetén E = p j, ill. 
J =  yE;

-  ha a kör nyitott, akkor J  = 0, E + Eg = 0, vagyis terheletlen körben (üresjárásban) 
E = -  Eg, ill. U0 =

-  ha a kör véges ellenállású, akkor J  > 0, E < Eg.

3. Összefüggés a kapocsfeszültség és az elektromotoros feszültség között

a) Elektromos töltésáramlás esetén a teljes áramkörre vonatkozó Ohm-törvény szerint

ill. IRk =%’ - I R h. (78.8,9)

Mivel IRy az Rk ellenállású homogén fogyasztóra jutó Uk kapocsfeszültség, ezért

(78.10)

IRk + IRb =%,

U k =% -  IRb

vagyis a feszültségforrás kapocsfeszültsége 7 / 0  esetén mindig kisebb a feszültségforrás W elekt
romotorosfeszültségénél (ill. az UQ üresjárási kapocsfeszültségnél), mégpedig annyival, mint 
amekkora a feszültségforrás Rb belső ellenállására jutó IRb feszültség. (Ezzel együtt az E 
Coulomb-féle térerősség is csökken, vagyis az Eg generátoros térerősségnél kisebb lesz.)

b) A (78.5) áramerősségnek az Uk = IRk összefüggésbe való behelyettesítésével adódik 
az Uk és az ff közötti összefüggés másik alakja:

Uk =» (78.11)

A (78.5) és a (78.11) alapján megállapítható, hogy
-  Rk > >  R b üresjárási állapotban I ~ 0 és Uk =
-  Rk < <  Rb rövidzárási állapotban I ~ l, = %/Rb igen nagy, 

míg Uk = 0;
-  Rk = R b, ún. illesztés esetén /  = IJ 2  és Uk = ^ /2 ;
-  0 < Rk < °° üzemi állapotban / r > /  > 0 és 0 < Uk <%.
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79. § Az összetett áramkör és a Kirchhoff-törvények

1. Az összetett áramkör (hálózat) jellemzői

Összetett áramkörben (hálózatban) általában egynél több feszültségforrás és fogyasztó ta
lálható. Ilyen hálózat látható a 79.1. ábrán

B

79.1. ábra

A hálózat jellemzői a kettőnél több vezeték találkozási pontjában kialakuló áram- 
elágazási csomópontok (a 79.1. ábrán A-val és B-vel jelölve), a csomópontokat összekötő 
ágaknak nevezett szakaszok (a 79.1. ábrán felrajzolt halózat 3 ágas) és az ágakból felépült 
körök, az ún. hurkok (a 79.1. ábrán látható hálózat 3 hurkos).

A hálózatokban többnyire ismerjük a feszültségforrások elektromotoros feszültségét, a 
belső ellenállásokat és a fogyasztói ellenállásokat. Ismeretlenek azonban az ágakban folyó 
áramok erősségei és az egyes ellenállásokra jutó feszültségek. Ezek meghatározása Gustav 
KlRCHHOFF (1824-1887) német fizikus által 1847-ben felismert törvények segítségével tör
ténik. A számítás során az ismeretlen áramerősségekre és a velük egyenesen arányos fe
szültségekre, valamint az elektromotoros feszültségekre vonatkoztatási (pozitív referencia-) 
irányt veszünk fel. Ha a számított áramerősségek, feszültségek és elektromotoros feszültsé
gek pozitív előjelűek, akkor ez azt jelenti, hogy technikai mérőirányaik a vonatkoztatási 
iránnyal megegyeznek, ha viszont negatív előjelűek, akkor a technikai mérőirányok a felvett 
irányokkal ellentétesek.
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2. Kirchhoff 1. törvénye

Kirchhoff I. törvénye (csomóponti törvény) a töltésmegmaradás törvényének egyenés kö
vetkezménye. Stacionárius áramlás esetén ugyanis a hálózatban sehol sem halmozódhat fel

elektromos töltés. A 79.2. ábrán látható A csomópontra ez 
azt jelenti, hogy a csomópontba t idő alatt beáramló 
<2,+ Q2 =  / |í  + 72f töltésnek meg kell egyeznie az ugyanezen 
idő alatt a csomópontból kiáramló Q3+ QA = I3t + IAt töltés
sel, vagyis

7,f + I2t = I3t + 7„í, 

amiből í-vel való osztás után 

I\ + I2 = I3 + 74.

(79.1)

(79.2)

A csomópontba befolyó áramok erősségeinek összege tehát egyenlő a csomópontból kifolyó ára
mok erősségeinek összegével (76. § 1.).

Ha a csomópontba befolyó áramok erősségét negatív, a kifelé folyókét pedig pozitív elő
jellel látjuk el, akkor

_7i_72 + 73 + 74 =0. (79.3)

A kapott eredmény általánosítható csomóponttal összekötött tetszőleges számú veze
tékben folyó áramok erősségeire is. Eszerint egy adott csomópontban az áramerősségek algeb
rai összege zérus:

E / =0 (79.4)

3. Kirchhoff II. törvénye

Kirchhoff II. törvénye (huroktörvény) tulajdonképpen az egyszerű áramkörre vonatkozó 
IRk + IRb = % Ohm-törvény általánosítása tetszőleges számú feszültségforrást és fogyasztót 
tartalmazó összetett áramkörre.

A huroktörvény szerint bármely egyenáramú körben az Rk fogyasztói ellenállásokra jutó IRk 
feszültségek és az Rb belső ellenállásokra jutó IRb feszültségek összege egyenlő a körben levő fe
szültségforrások % elektromotoros feszültségeinek összegével:

£ 7 7 ? k + £ 7 7 ? b = ^ (79.5)
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4. A hálózatszámítás menete

Összetett áramkörök (hálózatok) szamítása a 79.1. ábrára vonatkozóan az alábbiak sze
rint történik:

-  Felvesszük a kapcsolási rajzot.
-  A csomópontokat és az ellenállásokat betűjellel látjuk el (A, B, R t, R2, R3, Rbí, Rb2).
-  Bejelöljük a feszültségforrások elektromotoros feszültségeit («?„ %2).
-  Az egyes ágakban tetszés szerinti áramirányokat veszünk fel, s ezzel együtt rögzítjük a 

feszültségek mérőirányát is.
-  Az egyes hurkokra tetszés szerinti körüljárási irányt veszünk fel (I., II., III ).
-  A csomópontokra csomóponti egyenleteket, a hurkokra hurokegyenleteket írunk fel.

vényes hurokegyenletek:

= 0 ,

In R2 — /  ,/?•, = 0,

Átrendezve:

/ ,* , = I 2R2 

amely a (77.1) Ohm-törvény alapján 79.3. ábra

(79.10)

Párhuzamosan kapcsolt fogyasztókra tehát mindig ugyanakkora feszültség jut.

79-2. példa: Két csomópontos és háromhurkos hálózatok számítása 
A 79.1. ábrán látható hálózatra felírható Kirchhoff-egyenletek:

A.

B.. 

I.

I\ ~^2 + 3̂

- / ,  + I2 - / ,  = 0 , 

+ 13R3 - I , R bl = - % ,

(79.11)

(79.12)

(79.13)
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II. - I 2R2 - I 3R3 - I 2R b 2 =%2, (79.14)

III. - I lRl - I 2R2 - I lR b l - I 2R b 2 =- % + %2. (79.15)

A felírt 5 egyenlet azonban egymástól nem független, és ebből kifolyólag a meghatároz
ható ismeretlenek száma 5-nél kevesebb. Mivel a B. csomóponti egyenlet (-l)-szerese az A. 
csomóponti egyenletnek, továbbá az I. és a II. hurokegyenlet összege a III. hurokegyenletet 
szolgáltatja, ezért a független egyenletek száma csak 3. A 3 független egyenlet folytán a 
meghatározható ismeretlenek száma is 3, pl. az /„  I2 és 73 ágáramerősségek. A független 
egyenletek tehát:

A. 7, - I 2 + / 3 =0, (79.16)

I. - I tRl + 1 ^ , - 1 ^ = - % ,  (79.17)

II. - I 2R2 - I , R , - I 2R b 2 =%2. (79.18)

Ha a feszültségforrások belső ellenállásától eltekintünk, akkor a (79.16-18) egyenlet
rendszer megoldása:

_  q p r 2 + R , ) - f l Ri 
' R,R2 +R2R} +RlR} ’

2 r xr 2 + r 2r } + r xr 3

------- ~ ^ R 2 --------
R ^ + R ^ + R j R ,

Az 7,-ra kapott negatív végeredmény arra utal, hogy -  az elektromotoros feszültségek és 
az ellenállások nagyságától függetlenül -  a középső ágban a felvett iránnyal mindig ellenté
tes mérőirányú áram folyik.

A továbbiak során az Ohm-törvény és a Kirchhoff-törvények alkalmazásaként tárgyaljuk 
a fogyasztók (ellenállások) soros, párhuzamos és ellenkapcsolását, a feszültségosztót, az 
áramerősség- és feszültségmérő mutatós műszerek kapcsolását és méréshatáruk kiterjeszté
sét, a fontosabb ellenállás-mérési módszereket, végül a feszültségforrások kapcsolását.
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80. § Fogyasztók (ellenállások) kapcsolása

1. Ellenállások soros kapcsolása

Ha az ellenállásokat áramelágazási csomópont közbeiktatása nélkül kötjük egymáshoz, 
akkor soros kapcsolásról beszélünk (80.1. ábra). Fontos jellemzője, hogy mindegyik ellenállá
son ugyanakkora I erősségű áram folyik keresztül. Az U = IR Ohm-törvény alapján ebből az 
következik, hogy soros fogyasztói körben a feszültségek aránya megegyezik az ellenállások ará
nyával. Ez az ún. ohmos feszültségosztás.

R, R-,

U,

/  =  állandó

U-, í/„

U

80.1. ábra

A sorba kapcsolt R t, R2, ..., Rn ellenállásokból felépült lánc helyettesíthető egyetlen 
eredő ellenállással. Ekkor Ohm törvénye szerint a rájutó U = IRs feszültség megegyezik az 
egyes ellenállásokra jutó Ux = IRX, U2 ~ IR2, ..., Un = IRn részfeszültségek összegével, 
azaz

IRS = I R Í +IR2 +...+IRn. 

Egyszerűsítve a közös I  áramerősséggel:

R, - R , +  R2 +.. +R„

(80.1)

(80.2)

Sorba kapcsolt ellenállások eredője tehát az egyes ellenállások összege, és nagyobb bármelyik 
összetevő ellenállásánál.

Speciálisan két sorba kapcsolt ellenállás esetén

Rs — Rt + R 2, —U R
Rt + R 2

Un = u- Rl
Rx +R 2

(80.3-5)

2. Ellenállások párhuzamos kapcsolása

Kirphhoff II. törvényéből következik, hogy a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók minde
gyikére ugyanakkora feszültség jut (79-1. példa, 79.3. ábra), és az 1 = U/R Ohm-törvény 
alapján az egyes ellenállásokon átfolyó áramok erősségei fordítva arányosak az ellenállásokkal 
(ohmos áramosztás).
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A párhuzamosan kapcsolt ellenállások helyettesíthetők egyetlen Rf eredő ellenállással. 
Kirchhoff I. törvénye szerint az Rp eredő ellenálláson átfolyó áram erősségének meg kell 
egyeznie az /„  / 2, ..., /„ részáramerősségek összegével:

(80.6)

és Ohm törvénye alapján

U_ _U_ U_ U_ 
RP Ri K

(80.7)

Egyszerűsítve a közös U feszültséggel:

1 1 1  1
---------- — ----------------1-----+.. H-----
Rp R! R2 K

(80.8)

Párhuzamos kapcsolás esetén tehát az eredő ellenállás reciproka az egyes ellenállások recipro- 
kainak az összege, és az eredő ellenállás kisebb bármelyik összetevő ellenállásánál.

Speciálisan két ellenállás párhuzamos kapcsolása esetén

Rd = R'Rl , / , = / — —— , l 2 = l — - — ■ (80.9-11)
p R , +R 2 1 Rx + R 2 2 Rx +R 2

3. Ellenállások vegyes kapcsolása

Összetett áramkörben soros és párhuzamos kapcsolások kombinációival is találkozunk. 
Az ilyen kapcsolásokat vegyes kapcsolásoknak nevezzük. A vegyes kapcsolású ellenállások
ból felépült hurkokat ellenálláshű átalakítással egyszerűbb hurkokká alakíthatjuk át. Ekkor 
az eredő ellenállást az előbbiekben ismertetett szabályok szerint számíthatjuk ki.

80-1. példa: Feszültségosztó
A  feszültségosztóval lépcsős fokozatban (80.2. ábra) vagy folyamatos szabályozással (80.3. 

ábra) a rákapcsolt feszültség leosztható. A szabályozható feszültségosztót potenciométemek 
szokás nevezni. Ilyen potenciométer pl. a rádiókészülékek hangerő-szabályozója.

Működése szerint a feszültségosztó lehet terheletlen és terhelt.

a) Terheletlen a feszültségosztó akkor, ha nem veszünk ki belőle áramot. Ekkor a 80.2. és a
80.3. ábra szerinti kapcsolásban az A,C pontok kivezetései közötti terhelő ellenállás végte
len nagy (pl. vákuum, gyakorlatilag levegő). A róla levehető [/, feszültség -  az ohmos fe
szültségosztás folytán -



Fogyasztók (ellenállások) kapcsolása 367

80.2. ábra 80.3. ábra

U, U- *■
Rx +R 2

(80.12)

b) A gyakorlatban használt feszültségosztó terhelt feszültségosz
tó, ami azt jelenti, hogy/?' terhelő ellenállás segítségével veszünk 
ki belőle elektromos áramot (80.4. ábra). Ha az ilyen terhelt fe
szültségosztó R = Rt +R 2 ellenállásának végeire állandó U fe
szültséget kapcsolunk, akkor az egyik végpont és a mozgatható 
csúszka között levehető t/, feszültség -  szintén az ohmos feszült
ségosztás folytán -

R

R,
R ,R '

U- R'

- + R 2 R 1 + R~B----- + K2
^L + l 
R'

(80.13)

80.4. ábra

Ebből kiolvasható, hogy
- R '  =  oo , ún. terheletlen állapotban a feszültségosztóról a (80.12) szerinti t/, feszültség 

vehető le;
- R '  véges ellenállású fogyasztó esetén a levehető [/, feszültség mindig kisebb, mint ter

heletlen állapotban. Pl. U = 230 V, R  = Rt +R 2 = 100 Q és középső csúszkaállásban R' =  oo 
esetén Ux = 115 V, R" =  40 £2 esetén pedig t/, = 70,8 V.
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81. § Áramerősség- és feszültségmérő műszerek

1. Áramerősség-mérő és söntellenállás

a) Az áramerősség-mérő kapcsolása
A többnyire mágneses hatáson alapuló áramerősség-mérő (ampermérő) mutatója a rajta 

átfolyó áram erősségével arányos mértékben tér ki.
Az áramerősség-mérőt a fogyasztóval sorba kell kötni, hogy átfolyjon rajta a mérendő erős

ségű áram (81.1. ábra). RA belső ellenállásának az áramkör eredő ellenállásához képest ki
csinek kell lennie, hogy bekapcsolásakor a kör áramának erősségét gyakorlatilag ne változ
tassa meg.

81.1. ábra 81.2. ábra

b) Az áramerősség-mérő méréshatárának kiterjesztése
Sokszor nagyobb erősségű áramot kell mérni, mint amekkora a műszer végkitéréshez 

tartozó alapméréshatára. Ekkor a műszer méréshatárát ki kell terjeszteni egy, az alapmű
szerrel párhuzamosan kapcsolt Rs söntellenállással (81.2. ábra).

Ha az RA belső ellenállású alapműszer méréshatára (alapérzékenysége) /a, a mérendő 
áramerősségnek megfelelő méréshatár pedig I, akkor Kirchhoff I. törvénye szerint a sönt- 
ellenálláson maximálisan As = /  -  / A erősségű áram folyhat át.

Mivel az Ri söntellenállás és az RA belső ellenállású alapműszer egymással párhuzamo
san van kapcsolva, ezért a rájuk jutó feszültségek megegyezősége folytán

Innen a méréshatár kiterjesztéséhez szükséges söntellenállás:

( 7 - / a ) ^ = / ajRa . (81.1)
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ahol az ///A szám azt mutatja meg, hogy hányszor nagyobb a mérendő erősségű áramnak 
megfelelő méréshatár, mint amekkora a sönt nélküli áramerősség-mérő (alapműszer) mé
réshatára. Pl. ha az 5 mA alapmérés-határú áramerősség-mérőt 50 mA, ill. 500 mA mérés
határig akarjuk használni, akkor a söntellenállást az alapműszer belső ellenállásának 9-edé- 
re, ill. 99-edére kell választanunk.

A gyakorlatban minden egyes méréshatárhoz nem készítenek külön áramerősség-mé- 
rőt, hanem egyetlen alapműszerhez több söntellenállás tartozik, és a változó méréshatárigé
nyeknek megfelelően más és más söntellenállást kötnek az alapműszerrel párhuzamosan.

c) Söntellenállás
Söntölést nemcsak az áramerősség-mérő méréshatárának kiterjesztésekor alkalmaznak, ha

nem minden olyan esetben, amikor a fogyasztót olyan áramkörben kell használni, amelyben na
gyobb erősségű áram folyik, mint amekkorát a fogyasztó elbír.

2. Feszültségmérő és elűtét-ellenállás

a) A feszültségmérő kapcsolása
Mivel az áramerősség-mérő műszer mutatója a műszerre jutó feszültséggel egyenesen 

arányos erősségű áram hatására tér ki, ezért vele nemcsak áramerősség, hanem feszültség is 
mérhető. Ekkor skáláját az I  áramerősséggel egyenesen arányos U feszültségre kell hitelesí
teni. Az ilyen műszert feszültségmérőnek (voltmérőnek) nevezzük.

A feszültségmérőt az áramkör mindig azon két pontja közé kell kapcsolni, amelyek között mér
ni kívánjuk a feszültséget. Ha e két pont között R ellenállású fogyasztó van, akkora feszültségmé
rőt vele párhuzamosan (81.3. ábra), ha pedig csak feszültségforrás van, akkor vele sorba 
kapcsoljuk (81.4. ábra).

Ellenállásra jutó feszültség mérésekor a feszültségmérő Rv belső ellenállásánakjóval na
gyobbnak kell lennie a fogyasztó R ellenállásánál, hogy a feszültségforrást gyakorlatilag ne 
terhelje, vagyis a kör eredeti áramerősség- és feszültségviszonyait számottevően ne változ
tassa meg. Ha viszont Rb belső ellenállású feszültségforrás elektromotoros feszültségét kell 
feszültségmérővel mérni, akkorRv » R b, hogy a feszültségmérő által mért kapocsfeszültség 
gyakorlatilag egyezzen meg az elektromotoros feszültséggel.
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81.5. ábra

b) A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése
Az Ry belső ellenállású és Uv alapmérés-határú fe- 

szúltségmérő méréshatárát egy vele sorba kapcsolt Rc 
előtét-ellenállással lehet kiterjeszteni (81.5. ábra).

Ha az Rv belső ellenállású alapműszer feszültségre 
vonatkozó alapméréshatára t/v, a mérendő feszültség
nek megfelelő méréshatár pedig U, akkor az Rc előtét
ellenállásra maximálisan U - U v feszültség juthat.

Mivel az előtét-ellenállás az alapműszerrel sorba van 
kapcsolva, ezért az ohmos feszültségosztás folytán

U - U v _ Rc

R,
(81.3)

Innen a méréshatár kiterjesztéséhez szükséges előtét-ellenállás:

t / - t /v
R, = (81.4)

ahol az U/Uv  szám azt mutatja meg, hogy hányszor nagyobb a mérendő feszültségnek meg
felelő méréshatár, mint amekkora az előtét-ellenállás nélküli feszültségmérő alapmérés
határa. Pl. ha a 0,5 V alapmérés-határú feszültségmérőt 5 V, ill. 50 V méréshatáron akarjuk 
használni, akkor az előtét-ellenállást az alapműszer belső ellenállásának 9-szeresére, ill. 99- 
szeresére kell választanunk.

A gyakorlatban a feszültségmérőhöz is több előtét-ellenállás tartozik, hogy a különböző 
feszültségű áramkörökben egyaránt használható legyen.

c) Előtét-ellenállás
Előtét-ellenállást nemcsak a feszültségmérő méréshatárának kiterjesztésekor használnak, ha

nem minden olyan esetben, amikor valamely fogyasztót (pl. izzólámpát) nagyobb feszültségről le
het csak táplálni, mint amekkora a számára megengedett ún. névleges (üzemi) feszültség.

Megjegyzések:
-  Igen gyakoriak az ún. kombinált műszerek. Dobozukba az alapműszeren kívül söntöket 

és előtét-ellenállásokat építenek. Ezek általában forgatható gombbal változtathatók, s így a 
műszer különböző áramerősségek és feszültségek mérésére válik alkalmassá.

-  Hangsúlyozzuk, hogy a mutatós áramerősség-mérő és feszültségmérő között csak belső ellen
állásuk nagysága tekintetében van eltérés, mert mindkettő árammérő műszer, mutatójuk a rajtuk 
átfolyó áram hatására tér ki. A feszültségmérők nagy belső ellenállású áramerősség-mérőknek 
is tekinthetők, skálájukat az áramerősséggel egyenesen arányos feszültségre hitelesítik.

- A  nem  végtelen belső ellenállású, m utatós feszültségmérő -  a terhelt feszültségosztóhoz ha
sonló kapcsolása miatt -  szintén csökkenti a  fogyasztóra ju tó  feszültséget, vagyis mindig kisebb 
feszültséget mér, mint amekkora a fogyasztó végpontjai között jelentkezik a beiktatása előtt.
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- A  mutatós műszereket egyre inkább kiszorítják a könnyebben kezelhető és az áramkö
ri viszonyokat gyakorlatilag nem befolyásoló, pontosabb digitális műszerek. A  tranzisztoros 
erősítővel ellátott és nagy bemeneti ellenállású (10 MÍ2) műszerek a digitális feszültségmé
rők. A  digitális áramerősség-merőkben a mérendő erősségű áramot ellenálláson vezetik át, és 
mérik az ellenállásra jutó feszültséget.

82. § Ellenállásmérés

A  fogyasztók ellenállása többféleképpen mérhető.

1. Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Ohm törvénye alapján a 82.1. ábra szerinti kapcsolásban mérhetünk ellenállást. Ekkor a 
feszültségmérő a fogyasztóra jutó Ux =  U feszültséget, az áramerősség-mérő pedig a főág
ban folyó áram /  =  Ix +  7V erősségét méri. A mért értékekből az ismeretlen ellenállás:

(82.1)

Ha a feszültségmérő /?v belső ellenállása jóval nagyobb a mérendő R% ellenállásnál 
(/?v »  R,), akkor a feszültségmérőn átfolyó / v erősségű áram elhanyagolható a főágbeli I 
áramerősséghez képest, s így

I
(82.2)

2. Ellenállásmérés helyettesítéssel

Helyettesítéssel történő ellenállásmérés során először megmérjük az R, ismeretlen értékű 
ellenállásból, a feszültségforrásból és az áramerősség-mérőből álló körben folyó áram erős
ségét (82.2. ábra). Ezután a mérendő ellenállást Rn ismert értékű ellenállással helyettesít-

82.1. ábra 82.2. ábra
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jük. A helyettesítés akkor ellenálláshű, ha az áramerősség-mérő az előbbivel azonos áram
erősséget mutat, amiből következik, hogy Rx = Rn. A  mérés nagy előnye, hogy nem igényel 
hiteles műszert.

3. Ellenállásmérés Wheatstone-híddal

A Charles WHEATSTONE [vitszton] (1802-1875) angol fizikus és feltaláló nevéhez fűző
dő Wheatstone-hidas kapcsolásban igen pontosan lehet ellenállást mérni. A W heatstone-híd  
a m eghatározandó Rx ellenállásból, az ismert Rn ellenállásból, a p  fajlagos ellenállású, A

egyenletes keresztmetszetű és / hosszú
ságú A-B homogén mérőhuzalból, to
vábbá igen érzékeny G áramerősség
mérő műszerből (galvanométerből) áll, 
s ezeket feszültségforrásra kapcsoljuk 
(82.3. ábra).

A mérés során egyrészt változtatjuk 
az Rn ellenállást, másrészt a galvano
méterhez csatlakozó hajlékony vezeték 
végét addig csúsztatjuk a mérődróton, 
amíg a műszert tartalmazó ág -  a híd -  
árammentes nem lesz. Ebben az ún. ki
egyenlített helyzetben a C és D pontok
ban az áram nem ágazik el, a huroktör
vény értelmében pedig

I2Rx - I t P ^  = 0, ill. I 2Rx = I l P ^ ,
A  A

h R *  ~ I i P lj7 = 0’ il!-A A

(82.3,4)

(82.5,6)

A (82.4) és a (82.6) egyenletek hányadosából

R„
(82.7)

Ebből az ismeretlen ellenállás:

R. =R„ -L = K (82.8,9)
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A Wheatstone-híddal történő ellenállásmérés tipikus példája az ún. nullmódszereknek, 
amelyeknél a mérési feltételeket úgy változtatjuk, hogy egy érzékeny, de nem szükségkép
pen hitelesített műszer ne mutasson kitérést.

Kimutatható, hogy a Wheatstone-híddal történő ellenállásmérés akkor a legpontosabb, 
ha/, = / 2 =1/2."

A Wheatstone-híddal csak 1 £2-nál nagyobb ellenállásokat ajánlatos mérni, mert ennél 
kisebb ellenállások esetén a bekötő huzalok ellenállása már nem hanyagolható el. Ismerete
sek azonban olyan mérési módszerek is, amelyeknél a vezetődrótok ellenállása kiküszöböl
hető, és így igen kis ellenállások is mérhetőkké válnak. Ilyen pl. a Thomson-féle kettős híd.'2

83. § Feszültségforrások kapcsolása

A gyakorlatban sokszor nagyobb feszültségre, ill. áramerősségre van szükség, mint 
amekkorát egyetlen feszültségforrás szolgáltatni képes. Ilyenkor több feszültségforrást szo
kás összekapcsolni.

1. Feszültségforrások soros kapcsolása

Feszültségforrások soros kapcsolásáról akkor beszélünk, ha az egyes feszültségforrásokat 
ellentétes pólusaikkal kötjük egymáshoz, majd az Rv ellenállású fogyasztón keresztül zárjuk 
őket (83.1. ábra).

+ W - + W - + % -

83.1. ábra

Az s számú, azonos % elektromotoros feszültségű és Rh belső ellenállású feszültségforrás 
soros kapcsolása esetén -  a huroktörvény szerint -

IRk +IsRb =s%.  (83.1)

11 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 31. § 3. Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1998.

12 L. pl. Karsa B.: Villamos mérőműszerek és mérések 317,318. old. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1962.
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Ebből a kör áramának erőssége:

/ =
S í f

(83.2)

Ha az Rk külső ellenállás sokkal nagyobb, mint az s számú feszültségforrás sRh eredő bel
ső ellenállasa (Rk »  sRh), akkor / ~ s%/Rk, vagyis az áramerősség közelítőleg s-szerese az 
egyetlen feszültségforrással elérhető áramerősségnek, az Uk kapocsfeszültség pedig IR k = stf. 
így a kapcsolás előnyös.

Az Rk«  sRb esetben viszont I  = %/Rh, ami gyakorlatilag ugyanakkora, mint egyetlen fe
szültségforrás rövidzárási áramerőssége, az Uk kapocsfeszültség pedig nulla. Ilyenkor a kap
csolás előnytelen, sőt az általában igen nagy erősségű rövidzárási áram a feszültségforrást 
tönkre is teszi.

Ha az Rk terhelő ellenállás az előbbi két szélső érték között van, akkor a feszültségforrá
sok soros kapcsolásával növekszik ugyan az áram erőssége, de a feszültségforrások számával 
nem lineárisan

2. Feszültségforrások párhuzamos kapcsolása

Feszültségforrások párhuzamos kapcsolásáról akkor beszélünk, ha egy-egy csomópontba 
fogjuk össze a feszültségforrások pozitív, ill. negatív sarkait, és erre a két csomópontra kap

csoljuk a terhelő ellenállást (83.2. ábra). A p számú, párhu
zamosan kapcsolt7?b belső ellenállású feszültségforrás ere
dő elektromotoros feszültsége ugyanakkora, mint egyetlen 
feszültségforrásé, eredő belső ellenállása pedig RJp. így az 
Rk terhelő ellenálláson átfolyó áram erőssége:

83.2. ábra

(83.3)

Ha/?k» i ? [>/p, akkor I~  ¥/Rkés Uk = tf, mintha egyetlen 
feszültségforrásunk lenne. Ha viszont Rk «  R Jp, akkor 
/ = pf'/R h, vagyis az áramerősség a feszültségforrások szá
mával egyenesen arányos. így a kapcsolás előnyös lenne, 
ha egyébként nem következne be rövidzár Amennyiben a 

terhelő ellenállás a két szélsó érték között van, akkor a fo
gyasztón átfolyó áram erőssége növekszik ugyan a feszült
ségforrások számával, de nem lineárisan.
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3. Feszültségforrások vegyes kapcsolása

Feszültségforrások vegyes kapcsolásáról akkor beszélünk, ha egy részüket sorba kapcsol
juk, majd az így nyert sorokat párhuzamosan kötjük. Vegyes kapcsolást akkor létesítünk, ha 
nagyobb feszültségre és nagyobb áramerősségre van szükségünk, mint amekkorát egyetlen 
feszültségforrás szolgáltatni képes.

Ha soronként s számú feszültségforrás van, a sorok száma pedig p, akkor az R k terhelő 
ellenálláson átfolyó áram erőssége:

(83.4)

4. Feszültségforrások ellenkapcsolása

Ha az c«, elektromotoros feszültségű és Rbl 

belső ellenállású feszültségforrás egyik pólu
sához az elektromotoros erejű és Rb2 belső 
ellenállású feszültségforrás azonos előjelű pó
lusát kapcsoljuk, akkor feszültségforrások ellen

kapcsolásához jutunk (83.3. ábra). Most a hu
roktörvény szerint 83.3. ábra

IR k + IR bl + IRbl =^2 (83.5)

ahonnan

+ ^b l + ̂ H2

(83.6)

Vegyük észre, hogy % = \ esetén a körben áram nem folyik.
Az alábbiak során az ellenkapcsolásra fontos példákat említünk.

a) Az akkumulátorok töltése ellenkapcsolásban történik. A töltés során a töltő feszültség- 
forrás t  elektromotoros feszültségének nagyobbnak kell lennie, mint a töltendő akkumulá
tor elektromotoros feszültsége, mert az áramkörben csak ekkor folyhat töltőáram.

b) A különböző elektromotoros feszültségű feszültségforrások párhuzamos kapcsolása 
tulajdonképpen ellenkapcsolásnak felel meg (83.4. ábra). Ha rájuk terhelő ellenállást nem 
kapcsolunk, akkor - a huroktörvény szerint -

+ I l ) R b2 -% 2 ~%i (83.7)
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és-o

(83.8)

0
-

Ennek az/,, erősségű, ún. kiegyenlítő áramnak a ha
tására a kisebb elektromotoros feszültségű feszült
ségforrás feszültsége nő, a nagyobbiké pedig csök
ken, és a körben jelentős energiaveszteség lép fel. 
Ezért nem célszerű különböző elektromotoros fe
szültségű feszültségforrásokat párhuzamosan kap
csolni.

+

83.4. ábra

c) Az elektrokémiai iparágakban az elektrolízis során (pl. AI20 , összetételű timföld 
elektrolízisekor) a kádak (cellák) Up feszültségű feszültségforrásokká válnak, és az elektro- 
lizáló U feszültségű külső feszültségforrás ellen hatnak. Az ellenkapcsolás folytán elektrolí
zis csak akkor megy végbe, ha U > Up.

d) A fizikai mérések közül altalában azok a legpontosabbak, amelyek valamilyen egyen
súlyi helyzet meghatározásán alapszanak. Ilyenkor két ellentétes hatás egymást közömbösí
ti, kompenzálja. Ezért az ilyen mérést kompenzációs mérésnek nevezik. így mérik pl. az elekt
romotoros feszültséget.13

1. Az egyenáram munkája

a) Az egyenáram munkája fogyasztóban

Az U feszültségű elektromos mező hatására az R ellenállású homogén fémes fogyasztón 
t idő alattQ = It töltés halad át. Ekkor az elektromos mező, ill. az általa fenntartott/erőssé
gű áram munkája - az Ohm-törvényt is figyelembe véve -

Ha a feszültséget V-ban, a töltést C-ban, az áramerősséget A-ben, az ellenállást fi-ban, az 
időt s-ban mérjük, akkor az elektromos munka Sí-egységére J adódik. Megjegyezzük, hogy 

az elektromos munka Sl-n kívüli törvényes egysége a kilowatt - órajele: kW • h. 1 kW ■ h =

84. § Az egyenáram munkája és teljesítménye

(84.1-4)

= 103 - 3,6 • 103 s = 3,6 ■ 106 J.
s

13 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 32. § 4. Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1998.
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b) Az egyenáram munkája áramkörben

Áramkörben a körfolyamat során az elektromos mező munkát nem végez, mert az elekt
romos mező örvényerőssége (körfeszültsége) a (76.7) szerint zérus. Áramkörben csak a ge- 
nerátoros (idegen, beiktatott) mező képes munkát végezni.

Az # elektromotoros feszültségű, Rb belső ellenállású feszültségforrást és Rk ellenállású 
ohmos fogyasztót tartalmazó áramkörben a generátoros (idegen, beiktatott) mező, ill. az ál
tala fenntartott I  erősségű áram lVg generátoros összmunkája - a fentiek alapján -

Az elektromos áram munkája a fogyasztó jellege szerint különféle energiaformákká 
vagy mechanikai munkává is átalakulhat, pl. az elektromos motorokban mechanikai mun
kává és hővé, a fénycsövekben főleg sugárzási energiává.

a) A zR  ellenállású homogén fémes fogyasztóban elektromos mező hatására a töltéshor
dozók (szabadelektronok) rendezett mozgást végeznek, az elektromos mezőből energiát 
vesznek fel, de a rácsionokkal való gyakori ütközés során folyamatosan le is adják, aminek 
következtében a fémes vezető melegszik, vagyis nő a belső energiája. A belső energia növe
kedése azonban nem korlátlan, mert a felmelegedett vezető a környezetének adja át a fel
vett energiát. Termikus egyensúlyban - amikor a vezető hőmérséklete már nem változik - a 
fogyasztó éppen annyi hőmennyiséget, ún. Joule-hőt ad le környezetének, mint amennyi 
munkát az elektromos mező végez. Homogén szilárd vagy folyékony vezetőben az elektro
mos áram munkája tehát teljesen hővé alakul át. Ezt az ún. Joule-Lenz-törvényt az angol 
James JOULE [dzsúl] (1818-1889) és a német-orosz Heinrich LENZ [lene] (1804-1865) is
merte fel 1841-ben, ill. 1847-ben.

Az elektromos áram munkája, ill. az általa termelt hő az elektrongázmodell (77. § 6.) 
alapján is kiszámítható. Ugyanis valamely fém kristályrácsában szabadon mozgó elektron 
két ütközés között az E  térerősségű elektromos mezőből

(84.5-8)

2. Joule-hő

iilax

1 2 2 
= —ma z =■

2
(84.9)

mozgási energiát nyer. Mivel az A keresztmetszetű, / hosszúságú vezetőben levő, nn sza- 
badelektronszám-sűrűségű szabadelektronok ütköznek a rácsionokkal, ezért r idő alatt vég
zett munkájuk:
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Az ütköző szabadelektronok által t idő alatt végzett munka ennél annyiszor nagyobb, mint 
ahányszorosa a t idő a r ütközési időnek, vagyis W = W2tlz. Ha figyelembe vesszük, hogy 
E = UH, akkor

t U 2 U2 U 2
W = W2 -=  U t = \ t  = ^ - t. (84.11)

r 2m l l R

n„e2r A ^  A

Homogén vezetőben ez a munka Joule-hővé alakul át.

b) Rk ellenállású homogén fémes fogyasztót és % elektromotoros feszültségű, Rb belső el
lenállású feszültségforrást tartalmazó teljes áramkörben a (84.5-8) generátoros munka is 
maradéktalanul Joule-hővé alakul át.

Megjegyzések:

- Ha a vezető anyagára nézve inhomogén, akkor a Joule-hőn kívül más hőmennyiség, pl. 
Peltier-hő is keletkezik (85. § 2.).

- Ha a fogyasztó pl. R ellenállású egyenáramú elektromos motor, akkor a motor forgóré
szében a rákapcsolt feszültségforrás Uk kapocsfeszültségével ellentétes mérőirányú ^  elekt
romotoros feszültség indukálódik (106. § 1.) és az áramkörben t idő alatt (t/k -^¡)/f = I 2Rt 

Joule-hő fejlődik. Innen a feszültségforrás munkája: UkIt = %iIt + I2Rí. A jobb oldal első 
tagja a mechanikai munkává, a második tag pedig a Joule-hővé alakult elektromos energia.

c) A Joule-hőn számos eszköz, berendezés és eljárás alapszik. Ezek közül kiemeljük az 
izzólámpát, az elektromos hőfejlesztést, az ellenállás-hegesztést és az olvadóbiztosítót.

Az izzólámpa feltalálása az amerikai Thomas EDISON [edizon] (1847-1931) érdeme 
(1879). Működése azon alapszik, hogy az elektromos áram - általában váltakozó áram - ál
tal kb. 2800 kelvinre felmelegített volfrámszál izzik és világít. Az izzószál párolgását védő
gázzal (nitrogén és argon gázkeverék, kripton, xenon) csökkentik. Élettartama kb. 1000 óra, 
hatásfoka mindössze néhány százalék. A kriptonlámpa feltalálása BRÓDY Imre (1891— 
1944) nevéhez fűződik.

Az elektromos hőfejlesztés formája az ellenállásfűtés. A  fűtőellenállások többnyire réz-, 
mangán-, nikkel-, króm-, vas- és alumíniumötvözetek (manganin, konstantán, krómnikkel, 
kantái; 77.1. táblázat). Elektromos hőfejlesztésen alapszanak egyes vízmelegítők, főző- és sütő- 

készülékek, vasalók, testmelegítők, helyiségfűtő készülékek.

Ellenállás-hegesztéskor a hegesztendő darabokat összeérintik, miközben kis feszültségen 
(15-40 V) nagy erősségű áram halad rajtuk keresztül. Ez felizzítja az érintkezési helyeket, és 
így az összeérintett darabok összehegednek.

Az olvadóbiztosító (olvadóbiztosíték) működése szintén az áram hőhatásán alapszik. A ke
rámiahengerben elhelyezett olvadószál elolvad, ha a rajta átfolyó áram erőssége a megenge
dettnél nagyobb, s ezáltal az áramkör megszakad.
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3. Az egyenáram teljesítménye

Az egyenáram P = W/t teljesítménye az R ohmos ellenállású fogyasztóban a (84.1-4) fi

gyelembevételével

Ha a feszültséget V-ban, az áramerősséget A-ben, az ellenállást £2-ban adjuk meg, a teljesít

mény Sí-egységére W adódik.

4. Feszültségforrásból kivehető teljesítmény

Az % elektromotoros feszültségű és Rh belső ellenállású feszültségforrásra kapcsolt Rk 

ellenállású fogyasztó által a feszültségforrásból kivett Pk teljesítmény:

Kimutatható, hogy érteke Rk = R h, ún. illesztés esetén a legnagyobb: Pmax = <£' 2/(4Rb)(84.l.

7 U2
P = UI = I  R = —— , 

R
(84.12-14)

áramkörben pedig a (84.5-8) alapján

(84.15-17)

(84.18,19)

ábra).14

tl(A Rh)

84.1. ábra

14 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 33. § 4. Műszaki Könyvki

adó, Budapest, 1998.
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5. Hatásfok

Kétféle hatásfokot különböztetünk meg.

a) Az áramkör hatásfokán értjük az Rk ellenállású fogyasztó által a feszültségforrásból kivett 

1\ teljesítménynek és a feszültségforrás Pf generátoros összteljesítményének a hányadosát:

84.2. ábra

l 2(Rk +Rb) K + R *
(84.20)

és értéke illesztés esetén csak 0,5 = 50% (84.2. ábra). Ennek a 

viszonylag alacsony hatásfoknak az ellenére is illesztést alkal

maznak mindazon esetekben, amelyeknél kívánatos a nagy tel- 

j es ítményfelvétel.

b) Ha az Rk ellenállású fogyasztót (pl izzólámpát) Rc elő

tét-ellenálláson keresztül kapcsoljuk az Rb belső ellenállású fe

szültségforrásra, akkor az üzemeltetési hatásfok:

I  Rl
Hú =

I 2(Rk+R b+Rc) Rk +Rb +Rc
(84.21)

vagyis kisebb, mint az áramkör hatásfoka.

85. § Termoelektromos jelenségek

l. Seebeck-etTektus

Ha két különböző anyagi minőségű, ® és © fémből álló vezetőkör A és B érintkezési 

pontjai között hőmérséklet-különbséget hozunk létre, akkor a körben elektromotoros fe

szültségjön létre (85.1. ábra). A két fém alkotta zárt 

kör az ún. termoelem (hőelem), amelynek elektromo

toros feszültsége az termoclektromotoros feszültség, 

árama pedig az /, erősségű termoáram. A jelenséget a 

német Thomas SEEBECK [zébek] (1770-1831) fedez 

te fel (1821).

A gyakorlatban használt Rt ellenállású termoele- 

mek = I x Rt termoelektromotoros feszültsége szé

les hőmérséklet-intervallumban is egyenesen arányos 

a két érintkezési helyhez tartozó TA és TB hőmérsék-

85.1. ábra letek kúlönbségével:

©



Egyenáramú RC-körök átmeneti jelenségei 381

y, = /,* , = s ( t a - t b)\, (85.i,2)

ahol 5 az anyagi minőségtől függő Seebeck-együttható, amelynek értéke 10^-10“'’ V/K, ill. 
10^-10^ V/°C.

Gyakorlatban a termoelem feszültségforrásként nem használható, mert termoelektro- 

motoros feszültsége nagyon kicsi, de kiválóan alkalmas hőmérsékletmérésre. Egyik érintke

zési pontját állandó hőmérsékleten (pl. TB = 0 °C) tartják, a másikat pedig a mérendő hő

mérsékletű térbe helyezik (TA). A  létrejövő /, erősségű termoáramot a hőmérsékletre 

kalibrált (hitelesített) galvanométer mutatja (85.1. ábra). A  leggyakrabban használt réz- 

konstantán termoclemmel -250 °C és +500 °C között, a 10% ródium-platina-platina ter- 

moelemmel pedig 1600 °C-ig lehet hőmérsékletet mérni.

A termoelemek rendkívül érzékenyek, kis hőkapacitásuk miatt a hőmérséklet-változást 
szinte azonnal jelzik.

2. Peltier-effektus

A francia Jcan PELTIER [peltyié] (1785-1845) által 1834-ben felfedezett és róla elneve

zett effektus a Scebeck-effektus megfordítása: ha két különböző vezető forrasztási helyén I  

erősségű áram halad át, akkor az áram irányától függően a forrasztási hely felmelegszik vagy 

lehűl.

A  mérések szerint a forrasztási helyen t idő alatt forgalomba kerülő Pelticr-hő:

Q = n lt , (85.3)

ahol n  a Peltier-cgyüttható, Sí-egysége a J/(A ■ s) = V.

Gyakorlati szempontból a Peltier-effektust hűtésre lehet felhasználni, pl. vizsgálóberen

dezésekben kis tömegű minták hűtésére. A  kis Peltier-együtthatójú hűtőelemekkel azonban 

a hűtés nagyobb hűtőberendezésekben (pl. hűtőszekrényben) nem gazdaságos, bár újabban 

félvezető hűtőelemekkel lényeges javulást sikerült elérni.

86. § Egyenáramú RC-körök átmeneti jelenségei

Csak R ohmos ellenállást tartalmazó egyenáramú körben a kör zárásakor az áramerős

ség ugrásszerűen éri el állandó, stacionárius értékét. Ha viszont az áramkörben C kapacitású 

kondenzátor is van, akkor a végső állapot kialakulásához időre van szükség. Kikapcsoláskor 

hasonló jelenség észlelhető. Ezeket a be- és kikapcsolási jelenségeket átmeneti (tranziens) 

jelenségeknek, az ezek megszűnte után beálló állapotot pedig állandósult (stacionárius) 
állapotnak nevezzük.
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1. Bekapcsolási jelenség egyenáramú RC-körben

A 86.1. ábrán látható egyenáramú körben a K kapcsoló © állásában a kondenzátor töl

tődik, q pillanatnyi töltése exponenciálisan közelít a Q„ végső értékhez (86.2. ábra), miköz

ben az i pillanatnyi áramerősség a kezdeti /„-ról exponenciálisan csökken (86.3. ábra), a 

kondenzátor teljes feltöltődésekor pedig értéke zérus. Ekkor a kondenzátorra jutó feszült

ség megegyezik a feszültségforrás U kapocsfeszültségével.

86.1. ábra

86.2. ábra 86.3. ábra

86.4. ábra 86.5. ábra
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2. Kikapcsolási jelenség egyenáramú RC-körben

Ha a kondenzátor teljes feltöltődése után a K kapcsolót a © állásba hozzuk, azaz rkj idő

pillanatban nyitjuk a feszültségforrás körét (86.1. ábra), akkor a kondenzátor q pillanatnyi 

töltése a kezdeti Qt)-ió\ exponenciálisan csökken (86.4. ábra). Úgyszintén exponenciálisan 

csökken a bekapcsolasi mérőiránnyal ellentetes mérőirányú kisütőáram-erősség is (86.5. 
ábra).15

A kondenzátoroknak és az flC-köröknek fontos szerepük van az elektronikai áramkö

rökben (107. §).

III. B) 2. MAGNETOSZTATIKA

Tágabb értelemben magnetosztatikai mezőnek nevezzük a nyugvó állandó (permanens) 

mágnesek és az egyenáramok időben állandó mágneses mezőjét.

87. § Mágneses alapjelenségek

1. Állandó mágnesek

a) Már az ókori görögök ismerték és i. e. 600 körül THALÉSZ le is írta, hogy a kisázsiai 

Magnesia város közelében található vasércek - mint pl. az Fe30 4 összetételű magnetit - 

apró vasdarabokat képesek magukhoz vonzani és megtartani. Ezek voltak a természetes ál

landó (permanens) mágnesek, mert mágnességüket hosszú ideig megtartották.

Hasonló ismeretekkel rendelkeztek a kínaiak is, akik hajók és kocsik irányítására (navi

gálására) már a 2. szazad táján mágnestűket (iránytűket) használtak. Az iránytű valószínű

leg nápolyi hajósok réven a 12. század körül jutott el Európába, és alkalmazták hajókon 

iránymeghatározásra a 20. század elejéig.

Állandó mágnesek nemcsak a természetben találhatók, hanem Giambattista della PORTA 

(1538-1615) olasz fizikus nyomán mesterségesen is előállíthatok (1589). Ezek a mesterséges 

állandó mágnesek. Mesterséges mágnest legkönnyebben úgy tudunk készíteni, hogy acélrú- 

don (pl. kötőtűn) állandó (természetes vagy mesterséges) mágnest azonos irányban több

ször végighúzunk.

b) A mágnes jelenlétet nem érzékeljük, de egyes állatok (pl. madarak) képesek erre. 

A mágneseket csak közvetve, hatásaikon keresztül észleljük. így pl ha mágnesrúdra

15 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 75. § 2. Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1998.
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(87.1. ábra) üveglapot helyezünk, majd vasreszeléket szórunk rá, azt tapasztaljuk, hogy a 

vasreszelék elsősorban a mágnes végeinek közelében tapad meg. A mágnesnek azokat a he

lyeit, ahol legerősebb a vasreszeléket vonzó hatás, mágneses pólusoknak (mágneses töltések

nek) nevezzük. A  két pólushoz tapadó vasreszelék mennyiségének összehasonlításából 

megállapítható, hogy a két pólus „egyformán erős”. További tapasztalat, hogy a mágnes pó

lusait egymástól szétválasztani nem lehet, minden mágnes mágneses dipólusként fordul elő. 

Tapasztalataink szerint tehát mágneses egypólusok (monopólusok) nem léteznek, s így a mág

neses dipólust elemi alakzatnak kell tekintenünk. (Ezzel szemben az elektromos dipólus 

egyenlő nagyságú pozitív és negatív töltésre, vagyis alkotóelemeire bontható.)

c) A  mágneses testek mint mágneses dipólusok közvetlen érintkezés nélkül is képesek 

egymásra erőt kifejteni. Ezt a jelenséget úgy magyarázzuk, hogy a mágneses dipólus maga 

körül fizikai tulajdonságokkal rendelkező mágneses mezőt (mágneses erőteret) kelt, amely a 

benne levő másik mágneses dipólusra erőpárt, ill. erő- (forgató-) nyomatékot gyakorol. 

Eszerint tehát a mágneses dipólusok közötti erőhatást a mágneses mező közvetíti.

d) A  függőleges tengely körül szabadon forgó mágnestű (iránytű, kompasz) a Föld

- mint óriási mágnes - mágneses mezőjének hatására igen jó közelítéssel a földrajzi észak

dél irányba áll be: észak felé mutató végét északi (pozitív), dél felé mutató végét pedig déli 

(negatív) mágneses pólusnak nevezzük. Két mágnesrúd segítségével kimutatható, hogy az 

egynemű mágneses pólusok taszítják, a kiilönneműek vonzzák egymást. Ennek megfelelően ren

deződik a környezetükben levő vasreszelék is (87.2. és 87.3. ábra).

87.1. ábra 87.2. ábra 87.3. ábra

2. Az elektromos áram mágneses mezője; az Oersted-kísérlet

Az elektromos és a mágneses jelenségek között először Hans OERSTED [örszted] (1777- 

1851) dán fizikusnak és kémikusnak sikerült kapcsolatot teremtenie 1820-ban. Kimutatta, 

hogy az elektromos áramot szállító vezető közelébe vitt mágnestűre - ugyanúgy, mint a per

manens mágnes mágneses mezőjében - erőnyomaték hat és ennek következtében eredeti 

észak-déli irányából kitér. E kísérleti tapasztalatból arra következtethetünk, hogy az elekt

romos áramnak mint mozgó töltésnek - ugyanúgy, mint a permanens mágnesnek - mágneses 

mezője van. Ez a mágneses mező nemcsak a mágnestűre, hanem az áramtekercsre is képes 

erőnyomatékot gyakorolni, az áramvezetőre és a mozgó töltésre erőt kifejteni.
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3. A inágnesség elemi magyarázata

Az elektromos áram mágneses mezőjének felismerése után AMPERE 1822-ben a mak
roszkopikus anyag mágneses tulajdonságait az anyag belsejében folyó, külső mágneses 
mező hatására rendeződő, párhuzamos pályasíkú molekuláris köráramokra” vezette vissza 
(87.4. ábra). Ezeket a köráramokat a 20. század elején azonosítani vélték az atommag körül 
keringő elektronokkal. Későbbi vizsgálatok azonban kiderítették, hogy főként a vas és a vas 
típusú anyagok (kobalt, nikkel, egyes vasötvözetek) mágnessége atomi szinten nem magya
rázható az elektronok pályamozgásával. Ezen anyagok mágnessége döntően az elektronok 
sajátperdületével (spinjével) kapcsolatos (143. §).

^  r .  G~~  G ~ ~
J  m A  Külső mágneses mező A

?  V V V
87.4. ábra

88. § A mágneses mező

1. A mágneses mező jellemzése; a mágneses indukció és a mágneses erőtörvény

A tapasztalat szerint a mágneses mező a |v| = v sebességgel mozgó Q ponttöltésre erőt 
fejt ki. Ennek a töltésmozgás iranyára mindig merőleges mágneses erőnek az |Fniax| = FmM 

maximális értéke egyenesen aranyos a mozgó Q töltéssel és annak v sebességével:

=QyB, (88.1)

ahol B csak a mágneses mező egy adott pontjára jellemző, neve mágneses indukció.

A (88.1) alapján tehát a mágneses indukció:

A mágneses indukció megmutatja a mágneses mezőben egységnyi sebességgel mozgó 
egységnyi töltésre ható erő legnagyobb értekét; - Sí-egysége a horvát-amerikai Nicola

N
TESLA [teszla] (1856-1943) tiszteletére a tesla, jele: T. Meghatározása: 1 T = 1-----a

Cm/s
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mágneses indukció akkor, ha az 1 m/s sebességgel mozgó 1 C 
töltésre a mágneses mező 1 N maximális erőt fejt ki.16 Ajánlott 

prefixált Sí-egységei: mT, (J.T, nT (1 mT = 10“3 T, 1 (J.T = 10“6 T, 
1 nT = 1 0~u T); - vektor fizikai mennyiség, iránya megállapodás 
szerint pozitív töltés (Q > 0) esetén olyan, hogy v, B és Fnuix úgy 
következnek egymásra, mint jobb kezünk merőleges helyzetű 
hüvelyk-, mutató- és középső ujja (88.1. ábra); - általánosan 
négyváltozós függvény, értéke függ az x, y, z helykoordinátáktól 
és a / időtől: B(x,y,z,t). Ha a B mágneses indukció független az 

88 1 ábra időtől, csak a helytől függ, vagyis B(x,y,z), akkor a mágneses
mezőt magnetosztatikai mezőnek nevezzük. Ha ezenkívül a mág

neses indukció a helytől is független, vagyis a mágneses mező minden pontjában irány és 
nagyság szerint megegyezik, akkor homogén, egyébként inhomogén a mágneses mező.

Megemlítjük, hogy a Föld felszínén a mágneses indukció 30-60 f/f. Az állandó mágne
sek pólusainak környezetében 0,1-0,2 T, nagy teljesítményű villamos forgógépekben és 
transzformátorokban 0,8-2 T a mágneses indukció. Szupravezetőkkel néhány tíz tesla in
dukciójú mágneses mező is előállítható. De az univerzum sem mentes a mágneses mezőtől. 
A csillagközi térben néhány nT, a napfolt felületén 10 T, a neutroncsillag környezetében pe
dig 102-1010 T a mágneses indukció.

Eddig azt vizsgáltuk, amikor v és B egymásra merőlegesek voltak. Ha azonban a sebes
ségvektor az indukcióvektorral tetszőleges a  szöget zár be, akkor a tapasztalat szerint a 
mozgó töltésre ható F mágneses erő most is merőleges v-re és B-re. Ez arra utal, hogy a mág

neses erő vektorszorzattal adható meg:

F = g v x B .  (88.3)

Ezt a mágneses erőt LORENTZ tiszteletére Lorentz-erőnek, magát a törvényt pedig mágneses 

erőtörvénynek nevezik. A mágneses erő iránya pozitív töltés (pl. proton) esetén olyan, hogy v, 
B és F úgy következnek egymásra, mint jobb kezünk hüvelyk-, mutató- és ezekre merőleges 
középső ujja. Negatív töltés (pl. elektron) esetén viszont a mágneses erő a pozitív töltésre 
ható erővel ellentétes irányú. Mivel a mágneses Lorentz-erő mindig merőleges a ponttöltés 
sebességére, ezért a mágneses erő a töltés sebességének nagyságát megváltoztatni nem tud
ja, rajta munkát nem végez.

Ha v és B egymással a  szöget zár be, akkor a (88.3) alapján a mágneses erő nagysága:

F = QvB sin a  . (88.4)

Q — e = 1,6 ■ 10 19 C elemi töltés esetén pedig a mágneses erő:

F = evxB, (88.5)

és nagysága:

F = evB sin a. (88.6)

^  " TZ I N , N m - s  „ J-s . V-s . ^
Az 1 T = 1----- = 1----- 5- = 1----7  = 1 — — alakban is írható (94. § 4.).

C-m/s C-m2 C m 2 m2
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2. A mágneses mező érzékeltetése

Nemcsak az állandó mágnesek mágneses mezője érzékeltethető vasreszelékkel (87.1-3. 
ábrák), hanem áramvezetők mágneses mezője is. így pl. az egyenes áramvezető tengelyére 
merőleges helyzetű kartonlapra (vagy műanyag lemezre, üveglapra) szórt vasreszelék az I  
erősségű áram mágneses mezőjének hatására apró kis mágnesekké válik, s ezek kör alakú 
görbesereget alkotva beállnak a B mágneses indukció irányába (88.2. ábra).

Ha vasreszelék helyett kis iránytűket helyezünk a kartonlapra úgy, hogy azok az egyenes 
vezetőtől egyenlő távolságra legyenek, akkor a földmágneses mező - áram hiányában - min
den iránytűt észak-dél irányba fordít. Elegendően nagy erősségű egyenáram bekapcsolása 
után azonban az iránytűk - ugyanúgy, mint a vasreszelék - beállnak az áram keltette mágne
ses mező B indukcióvektorának irányába, amely mindig a körvonalhoz húzott érintő iránya 
(88.3. ábra). Ezek a kísérleti tapasztalatok tehát azt bizonyítják, hogy a hosszú egyenes 
áramvezető mágneses mezője a tengelyre merőleges síkban körszimmetrikus, térben pedig 
hengerszimmetriát mutat.

88.2. ábra 88.3. ábra 88.4. ábra

Az áramvezetőt körülvevő mágneses mező B indukciójának iránya könnyen megadható 
a Maxwell-féle jobbcsavar-szabály segítségével (88.4. ábra). Eszerint, ha egy jobbmenetű csa
vart úgy forgatunk, hogy az áram technikai mérőirányában haladjon előre, akkor a csavar 
forgásiránya megegyezik az adott ponthoz tartozó B-vektor irányával. A technikai áram
irányt vetületi rajzban úgy szokás jelölni, hogy ® (olvasd: kereszt a körben) tőlünk elfolyó, 
© (olvasd: pont a körben) pedig felénk folyó áramot jelent.

3. A mágneses mező szemléltetése; a mágneses indukcióvonalak

A B indukciójú mágneses mezőt - az elektromos mezőhöz hasonlóan - vonalakkal, ún. 
mágneses indukcióvonalakkal, más szóval B-vonalakkal szokás szemléltetni.

A_mágneses indukcióvonalak azon elképzelt - valóságban nem létező - görbék összessé
ge, amelyeknek érintője a mező minden pontjában az ott uralkodó B mágneses indukció- 
vektor irányába mutat. Példaként a 88.5. ábrán egy mágnesrúd, a 88.6. ábrán pedig egy 
egyenes áramvezető tengelyére merőleges síkban kialakuló indukcióvonalait tüntettük fel.
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A 88.7. és a 88.8. ábrán ellentétes irányú, ill. azonos irányú áramokat szállító párhuzamos 
áramvezetékek mágneses mezőjében - tengelyre merőleges síkban - rendeződő vasreszelék 
és a mágneses mező szemléltetésére szolgáló B-vonalak láthatók.

88.5. ábra 88.6. ábra

B-vonalak

A mágneses mező indukcióvonalakkal mennyiségileg is jellemezhető. Megállapodás 
szerint az indukcióvonalakat olyan sűrűn rajzoljuk meg, hogy a rájuk merőlegesen felvett 
egységnyi felületen éppen annyi indukcióvonal menjen át, mint amekkora az adott helyen a 
mágneses indukció számértéke.

B-vonalak

88.7. ábra 88.8. ábra
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89. § A mágneses mező fluxusa és forráserőssége

1. A mágneses mező fluxusa nyitott felület esetén

A mágneses fluxust a 68. §-ban tárgyalt elektromos fluxushoz hasonlóan értelmezzük.

a) B indukciójú homogén mágneses mező és A síkfelület esetén a mágneses mező fluxusán 
értjük a

(89.1,2)

skaláris szorzatot.
A mágneses fluxus megmutatja az A felületen áthaladó mágneses indukcióvonalak szá

mát; - skalár fizikai mennyiség; - Sí-egysége Wilhelm WEBER [véber] (1804-1891) német

fizikus tiszteletére a weber, jele: Wb. Meghatározása: 1 Wb = 1 T • m2 = 1 — ——  m2 =
C - m/s

N m T -s
= 1 — ——  = 1 = 1 V s. Ajánlott prefixált Sí-egysége: mWb (1 mWb = 10~3 Wb).

b) Inhomogén mágneses mező és nyitott görbült felület esetén

nyitott

0 = £ b a a (89.3)

Ha AA —» 0, akkor integrális alakban

nyiiu u

0 =  lim VB-AA = ÍB-dA
AA J

(89.4)

vagyis a mágneses mező fluxusa a B mágneses indukcióvektor felületi integrálja.

2. A mágneses mező fluxusa zárt felület esetén; a B-vektormező forráserőssége;
Maxwell III. törvénye

Már korábban hangsúlyoztuk (87. § 1.), hogy az elektromos töltések mintájára elképzelt 
valódi mágneses töltések (monopólusok) a természetben nincsenek. Ezért a mágneses me
zőnek egy tetszőleges zárt felületre vonatkozó 0  mágneses fluxusa, más szóval a ̂ -vektorme

ző forráserőssége zérus, vagyis forrásmentes:

zárt

£ b -a a = o
fcluict

(89.5)
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Ez Maxwell III. törvénye, amelyet a magnetosztatika Gauss-törvényének is neveznek. 

Ha AA —» 0, akkor integrális alakban

1. Mozgó ponttöltésre ható erő mágneses mezőben

Az F = Q\ x B mágneses erő megnyilvánulásának négy speciális, de gyakorlatilag fontos 
esetét vizsgáljuk.

a) Ha a ponttöltés a mágneses mezőben nyugszik, vagyis v = 0, akkor mágneses erő nem 
hat rá. (Ezzel szemben az elektromos mező nyugvó és mozgó töltésre egyaránt erőt fejt ki.)

b) Ugyancsak zérus a Lorentz-erő akkor, ha a ponttöltés v sebessége a B-vektorral 0°-os 
vagy 180°-os szöget zár be, mert sin 0° = sin 180° = 0.

c) Ha a Q ponttöltés v sebessége a B indukcióra merőleges, akkor a ponttöltésre ható F 
mágneses erő nagysága QvB, iránya pedig merőleges v-re is, meg B-re is. Mivel a v-re merő
leges F-nek v irányába eső komponense zérus, ezért a mágneses erő a ponttöltés sebességé
nek csak az irányát tudja megváltoztatni. Ennek következtében a ponttöltés r sugarú pályán 
egyenletes körmozgást végez (90.1., 2. ábrák). A körmozgáshoz szükséges mv2lr centripetá- 
lis erőt a QvB mágneses erő szolgáltatja:

(89 6)

(Az integráljelre írt kör zárt felületre való integrálást jelent.)

90. § Erőhatások mágneses mezőben

X X X X X X X X X X

X

X

X

X  X  X  X  X

B (merőlegesen „befelé” mutat) 

90.1. ábra

X  X  X  X  X

B (merőlegesen „befelé” mutat) 

90.2. ábra
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m- QvB. (90.1)

Innen a ponttöltés pályájának sugara:

mv

QB'
(90.2)

d) Ha homogén mágneses mezőben a ponttöltés 
v sebessége a B-vektorral tetszőleges a  szöget zár 
be, akkor a mozgás leírására célszerű a v sebességet 
felbontani egy B-re merőleges v, és egy vele párhu
zamos v2 komponensre (90.3. ábra).

A B-re merőleges v, komponens folytán a pont
töltés (pl. proton, elektron) pályájánakxz síkba eső 
vetülete a (90.2) alapján

r = ■
QB

(90.3)

sugarú körpálya, amelyet

„  2m  „ m
T = -- = 2n—

v, QB
(90.4)

90.3. ábra

idő alatt fut be, és ez az idő független a ponttöltés sebességétől. A B-vel azonos (vagy ellen
tétes) irányú v2 sebességkomponenst viszont a mágneses mező megváltoztatni nem tudja, 
ezért a ponttöltés pályájának y irányú vetülete B-vel megegyező (vagy ellentétes) irányú 
egyenletes mozgást végez. A két mozgás eredője csavarvonalon történő mozgás lesz, amely
nek menetemelkedése:

s = v2T ■■ v2 2n
m

QB'
(90.5)

2. A mágneses Lorentz-erő gyakorlati vonatkozásai

A mágneses Lorentz-erőnek a fizika számos területén fontos szerepe van.

á) A  mágneses mező a pozitív fémionokból álló fémolvadékokat képes mozgatni. így 
működnek a mágneses szivattyúk.
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b) A mágneses eltérítésű elektronmikroszkópban a mágneses mező téríti el és fókuszálja 
az elektronnyalábot (116. § 5.).

c) A  ciklotron részecskegyorsítóban mágneses mező kényszeríti körpályára az elektro
mos töltésű részecskéket, pl. a protonokat (166. §).

d) Az azonos v sebességű és azonos Q töltésű, de különböző tömegű ionokat (pl. hidro
génionokat, nehézhidrogén-ionokat) a sebességükre merőleges mágneses mező a (90.2) 
szerint különböző sugarú pályára kényszeríti, s ezáltal tömegük szerint szétválasztódnak 
(90.4. ábra). A szétválasztott ionok észlelése (detektálása) történhet pl. fotolemezzel. így 
működnek a tömegspektroszkópok (148. §).

e) A  mágneses eltérítésű katódsugárcsőben - mint amilyen a televíziókészülékek képcsöve 
is - a katódból (elektronforrásból) kilépő elektronokat a képcső oldalára helyezett teker
csekben folyó áram mágneses mezője téríti el egyenes vonalú pályájuktól (90.5. ábra).

f) Ha elektromos töltésű részecske (pl. elektron, proton) túlhevített folyadékot, pl. hid
rogént tartalmazó ún. buborékkamrában mozog (165. §), akkor a közeg részecskéivel való 
gyakori ütközés folytán fokozatosan elveszti sebességét, ill. mozgási energiáját. Az ütközés 
során keltett ionok körül a kamrában levő túlhevített folyadék forrásba jön, apró gőzbubo
rékok fejlődnek, s ezáltal az ionizáló részecske pályája a buborékok révén láthatóvá válik. 
Az ilyen ionizáló részecskét a sebességére merőleges B indukciójú mágneses mező a (90.2) 
szerint csökkenő sugarú pályára kényszeríti (90.6. ábra). A részecske nyomának „irányából” 
a töltése, egy ponthoz tartozó pályagörbületi sugarából pedig mozgásmennyisége, ill. sebes-
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sége meghatározható. [A buborékkamra kifejlesztése Do- 
nald GLASER [glézer] (1926-; Nobel-díj L960-ban) ameri
kai fizikus érdeme (1952).]

g) A  mágneses palack (90.7. ábra) tengelyszimmetrikus 
inhomogén mágneses mezője a mozgó ponttöltések számá
ra csapdaként viselkedik: a ponttöltések spirális pályán, a 
palack végei közötti térben ide-oda mozognak. Ilyen mágne
ses palack alkalmas a fúziós (atommag-felépüléses) reakto
rok elektronokból és pozitív ionokból álló plazmájának 
összetartására (157. §). A mágneses palack hibája, hogy a vé
geknél a részecskék egy része kiszökik belőle. Ennek meg
akadályozására a palack végeit toroid alakúvá (körtekerccsé) 
hajlítják össze.

h) A Föld úgy tekinthető, mint egy mágneses dipólus, 
mágneses pólusai a földrajzi pólusok közelében találhatók.
Mágneses mezője néhány földsugárnyi távolságig a mágne
ses pólusokat összekötő egyenesre, az ún. mágneses ten
gelyre szimmetrikus (90.8. ábra; külső B-vonalak feltünte
tésével).

A jelenleg elfogadott elmélet szerint a jbldmágnesség első
sorban azzal kapcsolatos, hogy a Földnek a radioaktív hő által 
megolvasztott folyékony, plazmajellegű magjában az égitestek (elsősorban a Nap és a Hold) 
gravitációs hatására árapály keletkezik, amelynek elektromos árama mágneses mezőt kelt.

A földmágneses mező 30-60 |iT indukciójú és időben változik, sőt, a mágneses pólusok 
kb. 1 millió évenként fel is cserélődnek.

Itt említjük meg, hogy nemcsak a Földnek, hanem a naprendszer több bolygójának, vala
mennyi csillagnak, így a Napnak is jelentős mágneses mezője van.

90.7. ábra

90.8. ábra
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i) Van Allén-övék

A  Nap korpuszkuláris sugárzásából, az ún. napszélből és a kozmikus sugárzásból szár
mazó protonokra és elektronokra a földmágneses mező - mint mágneses palack - mágneses 
erőt fejt ki, befogja azokat és kettős sugárzási övezetbe rendezi (90.9. ábra). Ezeket a sugárzá
si övezeteket mesterséges holdak jelzései alapján az amerikai James VAN ALLÉN [ven elen] 
(1914-) fedezte fel 1958-ban és róla nevezik Van Allen-öveknek. Bennük az elektromos töl
tésű részecskék az északi és a déli mágneses pólus között spirális pályán kb. I másodperces 
periódusidővel rezgőmozgást végeznek (oszcillálnak). A  belső sugárzási övezet 1000-6000 km 
magasságok között nagy energiájú protonokat, a 15 000-25 000 km magasságtartományú 
külső övezet pedig kisebb energiájú elektronokat tartalmaz.

j)  A sarki fény

Ha a Föld felé haladó korpuszkuláris részecskék (protonok, elektronok) sebessége a 
földmágneses mező indukciójával csak kis szöget zár be, akkor a rájuk ható gyenge QvB sina 
mágneses Lorentz-erő már nem tudja őket sugárzási övezetekbe rendezni. Egyrészt ezek a 
részecskék, másrészt a mágneses palackként viselkedő Van Allen-övek végein kiszökő ré
szecskék főként az északi és a déli 60. szélességi fok fölött behatolnak a légkörbe, ütközéssel 
gerjesztik és ionizálják a levegő oxigén-, valamint nitrogénmolekuláit, amelyek az ezt köve
tő rekombináció (újraegyesülés) során világítanak. Ez a mintegy 2000 km-es átmérőjű vilá
gító tartomány a sarki fény (90.10. és 90.11. ábra, 1. a mellékletben), amelyet az északi félte
kén északi fénynek, a déli féltekén déli fénynek neveznek.

A mondottak alapján érthető, hogy a földmágneses mező nagyfokú védelmet nyújt a 
Napból és a világűrből érkező, élettanilag káros sugárzások ellen. A Föld mágneses pólus
változásakor viszont a dipólusos jellegű mágneses mező ideiglenesen megszűnik. Ez azon
ban a földi életet különösképpen nem veszélyezteti, mert a földmágnességtől független
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ionoszféra17 továbbra is fennmarad, amely bár gyengébb, de mégis kellő védelmet tud nyúj
tani a külső sugárzások ellen.

A külső sugárzási öv lényeges szerepet játszik a rádióhullámok vételi viszonyaiban: a kül
ső sugárzási övben gyorsan mozgó elektronok sugározzák ki vagy verik vissza azokat az ala
csony rezgésszámú hullámokat, amelyeket a rádió- és tv-vevőkészülékek zavaró hanggá ala
kítanak át. Ezenkívül a gyűjtőtükörhöz hasonló alakú sugárzási övék szerepet játszanak 
távoli rádió- és tv-állomások elektromágneses hullámainak reflektálásában (visszaverésé
ben) is.

3. Egyenes áramvezetőre ható erő mágneses mezőben

a) Az l hosszúságú, A  keresztmetszetű egyenes vezetőben levő szabadelektronok N  szá
ma aznn szabadelektronszám-súrűség és a huzal A l térfogatának szorzata: N = n„Al. Ha eb
ben a vezetékben az egyenként e, összesen Q = Ne = n„Ale töltésű elektronok vv vándorlási 
sebességgel mozognak, akkor a huzalra ható mágneses erő a (88.4) alapján

F = QvvBsina = nnAlevvBsina. (90.6)

Vegyük észre, hogy a (90.6)-ban az n:1Aevv a (77.16) szerint éppen a vezetékben folyó áram 
7 erőssége. így a homogén mágneses mezőben az / hosszúságú áramvezetékre ható mágne
ses erő:

F = IIB  sin a. (90.7)

A (90.7)-ben a  a pozitív töltés valóságos vagy vélt vv vándorlási sebességével, ill. a vezetőben 
folyó áram technikai mérőirányával azonos irányú 1 vezetőhossz és a B-vektor által bezárt 
szög. Ennek megfelelően a homogén mágneses mező az egyenes áramvezetőre

F = 71 xB

erőt fejt ki.
A (90.8) vektorszorzatból következik, hogy az 1, a B és az F 

vektorok irányai úgy következnek egymásra, mint jobb kezünk 
hüvelyk-, mutató- és ezekre merőleges középső ujja (90.12. 
ábra), vagyis a mágneses erő iránya mindig merőleges a veze
tékre és a mágneses indukcióra.

b) Inhomogén mágneses mező esetén a tetszőlegesen görbe 
alakú áramvezetékre ható erő kiszámítása céljából a vezetéket 
gondolatban olyan kicsiny Al hosszúságú szakaszokra bontjuk,

F

90.12. ábra

17 Ionoszféra: a nap- és a kozmikus sugárzás hatására a légkör kb. 70 km-től 500 km magasságig terje
dő, ionokból és elektronokból álló rétege.
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amelyeknek minden pontjában a B indukció ugyanakkora. Mivel egy ilyen A1 szakaszra, ill. 
7A1 áramelemre

AF = 7A1 x B (90.9)

mágneses erő hat, ezért az áramvezetékre ható teljes F erőt az egyes AF elemi erők összege 
adja:

Integrális alakban:

F = /]Ta1x B.

F = lim /YA lxB  = /fd lxB .
Al->H J

(90.10)

(90.11)

4. Áramtekercsre ható erő- (forgató-) nyomaték

a) Tekintsünk egy, a B = állandó indukcióra merőleges tengely körül forgó, / erősségű 
árammal átjárt vezetőkeretet, amelynek tengelyével párhuzamos / hosszúságú és arra merő
legest/ hosszúságú vezetőszakaszai által határolt terület: A = ld (90.13. ábra). Erre a keretre 
a homogén mágneses mező F és -F erőkből álló erőpárt, illetve a k = d sina erőkar folytán 
(90.14. ábra)

M  ~ Fk = IlBd sin a  = IAB sin a (90.12)

erőnyomatékot gyakorol, ahol a  az n felületi normális és a B mágneses indukcióvektor által 
bezárt szög.

b) Mivel az áramtekercs N  számú, egymással sorba kapcsolt menetből áll, így a rá ható 
erőnyomaték:

M  = INAB sin a (90.13)

ahol NA a menetfelület, m = INA pedig az ún. elektromágneses momentum (régebbi neve: 
mágneses momentum).
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Az elektromágneses momentumot gyakran

m -IN A  (90.14)

vektori alakban adják meg. Nagysága: m = INA\ iránya pedig a tekercs n felületi normálisá
val megegyező; - Sí-egysége az amper-négyzetméter, jele: A • m2.

Vegyük észre, hogy a  = 0°-nál, vagyis stabilis egyensúlyi helyzetben M  =0, a = 90° ese

tén pedig M  = Mmax = INAB.

c) A mágneses mező forgató hatásán alapszik valamennyi elektromos motor: a motor 
árammal átjárt (ritkábban állandó mágnesű) forgórészére az állórésztekercsben folyó áram 
mágneses mezője erőnyomatékot gyakorol és forgómozgásra kényszeríti. Az elektromos 
motorban mindig elektromos energia alakul át elsősorban mechanikai energiává.

5. Az áram mágneses hatásán alupuló elektromos mérőműszerek

A mutatós műszerek kapcsolását és méréshatáruk kiterjesztését már tárgyaltuk (81. §). 
Most felépítésükkel és működésük fizikai alapjaival foglalkozunk.

a) Forgótekercses árammérő

A Marcel DEPREZ [döpré] (1843-1918) francia elektrotechnikus által 1881-ben készí
tett állandó mágnesű forgótekercses műszer egy kis tekercsből áll, amely a mágnespatkó pó
lusai és a rögzített lágyvas henger közötti légrés sugárirányú mágneses mezőjében elfordul
hat (90.15. ábra).

Skála

90.15. ábra
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A Deprez-műszer működése az áram mágne
ses hatásán alapszik. Ugyanis ha az NA menetfe
lületű tekercsbe vezetjük a mérendő I  erősségű 
áramot, akkor az állandó mágnes B indukciójú 
mágneses mezője a tekercsnek a mágneses mező
ben levő, a forgástengellyel párhuzamos oldalai
ra F és -F erőkből álló erőpárt, ill. magára a 
tekercsre INAB sina kitérítő erőnyomatékot gya
korol (90.16. ábra). Mivel a tekercs n felületi nor
málisa a sugárszimmetrikus mágneses mező mi

att B-re mindig merőleges, ezért sina - 1, az erőnyomaték pedig INAB.

A kitérítő erőnyomaték hatására a műszer tekercse (p szöggel elfordul. Az elfordulás ad
dig tart, amíg a kitérítő nyomatékot ki nem egyensúlyozza a tekercshez rögzített spirálrugó 
vagy torziós szál cv<p visszatérítő ellennyomatéka, ahol cv a rugó, ill. a torziós szál csavarási 
(torziós) rugómerevsége (régebbi neve: direkciós nyomaték). Egyensúlyban a két erőnyo
maték egyenlő:

INAB = ĉ cp. (90.15)

Innen a tekercs szögelfordulása:

NAB . 
q> = --- 1 KI (90.16)

ahol K  = NAB/cv műszerállandó. A műszer tekercsének, ill. a hozzá erősített mutatójának a 
kitérése tehát egyenesen arányos a műszeren átfolyó áram erősségével, ezért skálabeosztása 
egyenletes. Mivel a műszer belső ellenállása állandó, ezért a kitérés nemcsak az áramerős
séggel, hanem a feszültséggel is egyenesen arányos. így ugyanazzal a műszerrel áramerőssé
get és feszültséget egyaránt mérhetünk.

A Deprez-műszer igen pontos és megbízható, működését külső mágneses mezők gya
korlatilag nem befolyásolják, ezért a legkedveltebb műszerek egyike. Hátránya, hogy köz
vetlenül csak egyenáram mérhető vele. Váltakozó áramok mérésére egyenirányító alkalma
zásával válik használhatóvá. Ekkor skáláját külön kell hitelesíteni.

b) Lágy vasas műszerek

Az igen elterjedt lágyvasas áramerősség- és feszültségmérő műszerek kerek- és laposte
kercses kivitelben készülnek.

A kerektekercses műszer tekercsében folyó áram a műszer belsejében elhelyezett állóva
sat és mozgóvasat azonos irányban mágnesezi (90.17. ábra). A szemben levő azonos 
mágnessarkok egymásra taszítóerőt fejtenek ki, ezért a mozgóvas a ráerősített mutatóval 
együtt elfordul. Mérési egyensúlyban a mágneses taszítóerő egyenlő a rugó visszatérítő ere
jével.
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Skála

A lapostekercses műszer © tekercsében folyó áram mágneses mezője a © excentrikus 
(nem közös középpontú) tengellyel rendelkező © lágyvas lemezt a tekercs belsejébe húzza 
(90.18. ábra). A lemez elmozdulásával együtt mozdul el a ráerősített © mutató is. A mutató 
gyors beállására © légcsillapítást alkalmaznak.

A lágyvasas műszerek egyszerű szerkezetűek, megbízhatóan működnek. Egyen- és válta
kozó áramok mérésére egyaránt alkalmasak. Hátrányuk, hogy skálabeosztásuk nem egyen
letes és a Deprez-műszereknél kevésbé pontosak.

91. § Az anyagok mágneses tulajdonságai

1. Relatív perineabilitás

A tapasztalat szerint a vezetési áramok keltette mágneses mező B0 vákuumbeli (gyakor
latilag levegőbeli) indukciója B-re változik, ha a teljes mágneses mezőt valamilyen anyag 
(pl. vas) tölti ki. A közegnek a mágneses mezőt módosító hatása azzal kapcsolatos, hogy a 
belsejében kialakuló molekuláris mágnesező áramok mágneses mezője a külső mágneses 
mezőre szuperponálódik. Mivel a molekuláris mágnesező áramok erőssége közvetlenül 
áramerősség-mérővel nem mérhető, ezért a közeg mágneses mezőt módosító hatásának jel
lemzésére célszerű definiálni egy, a közegre jellemző számot, a relatívpermeabilitást, amely 
megmutatja, hogy a közegbeli B mágneses indukció hányszorosa a Bn vákuumbeli indukció

nak:

^ r =-|- (91.1)
■“ u

Az értelmezésből következik, hogy vákuumra (gyakorlatilag levegőre is) = 1, bármilyen 
más anyagra viszont n, * 1 (91.1. táblázat).
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Néhány anyag relatív permeabilitása 91.1. táblázat

Anyag Ai. Anyag Aír

Légüres tér (vákuum) 1 Ferromágneses anyagok I.

Diamágneses anyagok (lágy mágneses anyagok)

Réz 0,999 98 Öntöttvas 70

Víz 0,999 992 Si-vas 5000-10 000

Paramágneses anyagok Permalloy: 104—105 000

Alumínium 1,000 002 78,5% Ni, 21,5% Fe

Levegő 1,000 004 Szupermai loy:

79% Ni, 16% Fe, 5% Mn 

Ferromágneses anyagok II. 

(kemény mágneses anyagok) 

Acél

ÍO’-IO"

40-6000

2. Az anyagok csoportosítása mágneses tulajdonságaik alapján

Az egyes anyagok mágneses szempontból fi, relatív permeabilitásuk alapján négy cso
portba sorolhatók: paramágneses, diamágneses, ferromágnescs anyagokra és ferritekre. 
Ezen anyagok mágneses tulajdonságait eddigi ismereteink alapján csak vázlatosan tudjuk 
értelmezni. A mágneses tulajdonságok teljes megértését csak a kvantummechanika tette le
hetővé (143. §).

a) A paramágneses anyagok relatív permeabilitása 1-nél valamivel nagyobb, ezért a mág
neses mező indukcióját csak nagyon kis mértékben növelik. A paramágneses anyagok atom
jaiban az elektronok azonos irányban keringenek. Az általuk képviselt molekuláris körára
mok elektromágneses momentumai külső mágneses mező hatására úgy rendeződnek, hogy 
mágneses mezőjük erősíti a külső mezőt (91.1. ábra). Ilyen anyag pl. a levegő, az oxigén, a 
platina, a mangán és az alumínium.

B

91.1. ábra

b) A diamágneses anyagok relatív permeabilitása csak nagyon kevéssel kisebb 1-nél. Ezek 
az anyagok tehát a mágneses indukciót valamelyest csökkentik a vákuumban ugyanott mér
hető indukcióhoz képest. A diamágneses anyagok atomjaiban egyes elektronok azonos, má
sok ellenkező irányban keringenek. A két ellentétes irányú köráram elektromágneses mo

mentuma közül az egyik erősebb, a másik gyengébb mágneses mezőt kelt, s ezek eredője a
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külső mágneses mező ellen hat (91.2. ábra). Diamágneses anyagként viselkedik többek kö
zött a hidrogén, a víz, az arany és a réz.

%

91.2. ábra

c) A ferromágneses anyagok relatív permeabilitása néhány ezer körül van, az egészen kü
lönleges anyagoknál eléri a milliós értéket is, ezért alkalmasak erős mágneses mezők előállí
tására pl. elektromágnesekben (98. § 3.), elektromos forgógépekben és transzformátorok
ban (106. § 3.). A ferromágneses anyagok fő képviselői a vas, a kobalt, a nikkel, valamint 
ezeknek egymással, vagy néhány más elemmel alkotott ötvözetei. A ferromágneses kristá
lyokban - külső mágneses mező nélkül is - egyes 10~18-10~15 m3 térfogatú tartományok 
(domének) már eleve felmágnesezett állapotban vannak. Mágnesezéskor az egész tarto
mány együtt és ugrásszerűen áll be egy, a külső mágneses indukció irányához közelebb eső 
irányba, jelentősen megnövelve az eredő mágneses indukciót (91.3. ábra).

V /M  (/////

B

§¡¡1 Ü
91.3. ábra

A ferromágnesség az anyagok szerkezeti tulajdonsága és függ a hőmérséklettől. Egy bi
zonyos, az anyagra jellemző hőmérsékleten, az ún. Curie-ponton felül (vasnál 769 °C, ko
baltnál 1075 °C, nikkelnél 356 °C) a ferromágnesség paramágnességbe, majd diamágnes- 
ségbe megy át (1895). [Pierre CURIE [kűri] (1859-1906) francia fizikus; Nobel-díj 1903- 
ban.]

Végül megjegyezzük, hogy a para- és a diamágneses anyagokat nem mágneses anyagok

nak is szokás nevezni, mert mágneses mezőjük gyakorlatilag elhanyagolható. Ezzel szem
ben a ferromágneses anyagok az igazi mágneses anyagok, mert felmágnesezés után erős 
mágneses mezőjük van. A gyakorlatban két csoportra szokás osztani őket: lágy és kemény 
ferromágneses anyagokat különböztetünk meg. Mágneses szempontból lágy anyagoknak 

nevezzük az olyan ferromágneses anyagokat, amelyeknek mágneses állapotát gyenge külső 
mágneses mezővel is könnyen meg lehet változtatni. A külső mágneses mező megszűnte 
után pedig mágnességüket gyakorlatilag elvesztik. Az elektrotechnikai ipar többnyire ilyen 
lágy mágneses anyagokat használ elektromágnesekben, transzformátorokban és elektro
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mos forgógépekben. Mágneses szempontból kemény anyagoknak szokás nevezni azokat a 
ferromágneses anyagokat, amelyek nehezen mágnesezhetők, de felmágnesezés után mág- 
nességuket hosszú ideig megőrzik Ezekből a kémény mágneses anyagokból készülnek a 
mesterséges allandó mágnesek

d) A nagyfrekvenciás elektronikus áramkörökben elterjedten használják a ferriteket, pl. 
a ZnO • Fe20 3 összetételű ferritet. Ezek mágnessége azzal kapcsolatos, hogy kristályukban a 
különböző atomok elektromágneses momentumai páronként ellentétes irányúak, de nem 
egyenlő nagyságúak.

92. § A magnetosztatikai mező örvényerőssége

1. Az Ampére-féle gerjesztési törvény

£B-As = /ioAir£ /

Az elektromos áram által létesített mágneses mező B indukciójának meghatározása az 
AMPERE altal felismert gerjesztési torvény segítségevei történik. Evégből az /„ /,, /3, ... erős
ségű egyenáramok mágneses mezőjében vegyünk fel egy, a vezetékeket korulfogó, tetszés

szerinti alakú g zárt matematikai görbét (92.1. ábra). 
Osszuk fel ezt a zárt görbét olyan kicsiny, tetszőle
ges irányú As ívelemekre, amelyeknek minden 
pontjában az ott uralkodó mágneses mező B induk
ciója nagyság és irány szerint állandónak tekinthe
tő. Ezután összegezzük az egész zárt görbére az 
egyes ívelemekkel kapcsolatos B-As = B As cos a 

elemi skalarszorzatokat. Ez az összeg homogén 
(j.i, = állandó) es izotrop (iránytól független tulaj
donságú) közeg esetén a tapasztalat szerint egyene
sen arányos a tetszőleges alakú zárt görbe által határolt 

felületen átfolyó vezetési áramok ^  I  összáram- 

erősségével:

92.1. ábra

ahol /uu a vákuum permeabilitása, és értéke megállapodás szerint

Pu = —^ y  = 4rc-l(r7 • (92.2)
£.,c A m
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A (92.1) összefüggés Ampére-féle gerjesztési törvény néven ismeretes, amely Maxwell IV. 

törvényének az állandó erősségű vezetési áramok magnetosztatikai mezőjének leírására al
kalmas alakja. A gerjesztési törvényben szereplő áramerősségek akkor pozitív előjelűek, ha 
az önkényes irányítású zárt görbére illeszkedő felület - jobbcsavar-szabály szerint megadott - 
n normálisával hegyesszöget zárnák be, az ezzel ellentétes irányú aramokat negatív előjellel 

kell ellátni. Ennek megfelelően a 92.1. ábra szerint ^ 1 = 1 ,  ~ I2 + h-
Az Ampere-féle gerjesztési törvényből kiolvasható, hogy a magnetosztatikai mező leírá

sára alkalmas B mágneses indukciónak az áramokat körülvevő bármely zárt görbére vett
zárt

^B-As összege, más elnevezéssel a B-vektormező örvényerőssége egyenesen arányos a

^  I  összáramerősséggel, tehát nem nulla. Ezt úgy szokás mondani, hogy a B-vektormező ör

vényes. Ebből következik, hogy a mágneses mező szemléltetésére szolgáló mágneses induk

cióvonalak mindig zárt görbék. (Ezzel szemben az elektrosztatikai mező örvénymentes, és 
nyitott elektromos erővonalakkal szemléltethető.)

Az Ampere féle gerjesztési torvény pontos (integrális) alakban is írható. Ha ugyanis As —» 0, 
akkor a B-vektormező örvényerőssége:

lim V  B • As
\s —>1) "As

£
|Bds = p„Aít^ / (92.3)

Kiegészítések:

- Főként a műszaki gyakorlatban a mágneses mezőt a B mágneses indukció helyett a ve
zetési áramokkal kapcsolatos H mágneses térerősséggel jellemzik. Homogén és izotrop kö
zegben

H = — , ill.

. ^  - - ; ■ r-T - V-s/m2 A
A (92.4) alapjan a mágneses tererosseg Sí-egysege:-------- = —.

V-s/(Am) m

- A mágneses térerősséggel a gerjesztési törvény is kifejezhető:

B = poAirH (92.4,5)

£ H A s = £ / .  (92.6)

2. Példák a gerjesztési törvényre

A (92.1) gerjesztési törvény jól használható szimmetrikus vezetőelrendezésekben folyó 
áramok mágneses mezőjének számítására. A számítás menete a következő: az adott vezető
elrendezés szimmetriáját megfigyelve, az áramokat gondolatban olyan / hosszúságú zárt
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görbével vesszük körül, amely mentén a B mágneses indukció nagysága állandó, iránya pe
dig érinti a görbét (a = 0°). Ekkor a B-vektormező örvényerőssége:

£  B -As = £fiA s  cos0°= Bl = p ap t £  /. (92.7)

R 92-1. példa: Végtelen hosszú egyenes áramvezető mágneses 

mezője

Az I  erősségű egyenárammal átjárt R  sugarú, hosszú egye
nes vezető hengerszimmetrikus mágneses mezője a vezeték 
tengelyére merőleges síkban körszimmetrikus (92.2. ábra). 
Ebből kifolyólag tengelyétől r > R távolságra mágneses me-

Bl = B2m  = pu p j . (92.8)

Innen az egyenes vezető tengelyétől r > R távolságra a mág
neses indukció:

B = PuPr I  

2n r
(92.9)

Az egyenes áramvezető mágneses mezőjének indukciója tehát a vezetéken kívül hiperboli
kusán (1/r szerint) változik.

92-2. példa: Párhuzamos áramvezetékek (kettős vezeték) között ható erő

AMPÈRE kísérleti vizsgálatai szerint két párhuzamos vezeték vonzza egymást, ha bennük 

azonos irányú áram folyik (92.3/a. ábra), ellenkező áramirányok esetén viszont taszítják egy

mást (92.3/b. ábra).
A kettős vezeték között ható erő (régebbi elnevezéssel: elektrodinamikus erő) az eddigi

ek alapján kiszámítható (92.4. ábra). Ugyanis az igen hosszú © vezeték /, erősségű árama a 
© vezeték helyén rá merőleges irányú B, indukciójú mágneses mezőt kelt, amely az/, erős
ségű árammal átjárt és annak technikai áramirányával azonos irányítású 1 hosszúságú szaka
szára a (90.8) szerint

F2 = / ,1 x B, (92.10)

erőt fejt ki. Ennek iránya merőleges mind 1-re, mind B,-re. Egyirányú áramok esetén az erő 
vonzó (92.3/a. és 92.4/a. ábra), ellentétes irányú áramok esetén pedig taszító (92.3/b. és 
92.4/b. ábra), nagysága mindkét esetben (1, B,) = 90° folytán

F2 = / 2/b,. (92.11)
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F ,

a)

® (D

' b) 

92.3. ábra

b)

92.4. ábra

Ha a (92.11)-be beírjuk az egyenes áramvezető mágneses mezőjét megadó By 

indukciót, akkor a párhuzamos áramvezetékek között ható erő:

PuA*. 1 

2n i

p  = J  / A'uA'r 1̂ _  ÂuÂr A ̂ 2 ^

271 r 2rc
(92.12)

A kettős vezeték között ható erő általában gyenge, de a nagy erősségű áramokat szállító 
vezetékek (gyűjtősínek) zárlatakor fellépő erők már a vezetékek megrongálódását, mecha
nikai deformálódását (alakváltozását) okozhatják.

A kettős vezeték között ható erő nagyságát megadó (92.12) Ampére-törvény alapján rög
zítették 1946-ban az áramerősség Sí-egységét, az ampert (A). Meghatározása: 1 A erősségű 

áram akkor folyik egy vezetékben, ha egy vele párhuzamosan futó, végtelen hosszúnak tekinthe

tő, vákuumban (ji, = 1) tőle r = 1 m távolságra elhelyezett másik vezeték / = lm  hosszú darab

jára - ha abban ugyanakkora erősségű áram folyik - F  = {/-(„ /2rc}N = 2 ■ 1CT7 N erővel hat.

92-3. példa: Szolenoid (hengeres tekercs) mágneses mezője

Az'/ erősségű vezetési árammal átjárt, átmérőjéhez képest hosszú hengeres tekercs 
(szolenoid) mágneses mezője érzékeltethető vasreszelékkel (92.5. ábra) és szemléltethető 
zárt mágneses indukcióvonalakkal (92.6. ábra). A 92.5. ábra alapján nyilvánvaló, hogy a 
szolenoid mágneses mezője a mágnesrúd (87.1. ábra) mágneses mezőjével azonos szerkezetű.
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92.5. ábra 92.6. ábra

Az N menetszámú, l igen hosszú szolenoid belsejében a mágneses mező indukciója a 
92.6. ábrán látható A, B, C, D pontok altal meghatározott zárt vonalra alkalmazott gerjesz
tési törvény alapján kiszámítható:

£  B -As = £  B As + Y  B As + £  B ■ As + £  B As = IN, (92.13)

ahol figyelembe vettük, hogy a felvett zárt vonal által határolt felületen /V-szer folyik át az I 
erősségű áram, ezért ^  / = IN.

A 92.6. ábrán látható, hogy az összeg első tagja Bl, mert cos a = 1, |B| = B = állandó és

^  |As| = /. A második es a negyedik tag nulla, mert a B-re merőleges szakaszokon cos a = 0,
A

végül pedig a harmadik tag is gyakrolatilag zérus, mert a CD szakaszon elhanyagolhatóan 
kicsi a B indukció. Mindezek figyelembevételével

Bl - HaUjIN,

ahonnan a tekercs belsejében a homogén mágneses mező indukciója:

IH
l

(92.14)

(92.15)

Mivel a hengeres tekercsek mágneses indukciója egyenesen arányos a belsejükben levő 
anyag relatív permeabilitásával, ezért a gyakorlatban alkalmazott szolenoidokpr» 1  relatív 
permeabilitású vasmagos tekercsek.
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III. B) 3. ÁRAMVEZETÉSI JELENSÉGEK

93. § Az áramvezetés mechanizmusa

1. Áramvezetés fémekben

A kémiai eleinek mintegy 80%-a a femek közé tartozik. Gömb alakú pozitív fémionok- 
bol álló kristályrácsukban a szabadelektronok (vezetesi elektronok, vegyérték-, valenciaelektro

nok) nem tartoznak egyetlen atomhoz sem, delokalizáltak, s ezért a femek az elektromos 
áramot jól vezetik. Ezt számos kísérlet (Riecke- ésTolman-Stewart-kísérlet, Hali-effektus) 
bizonyítja.

a) Riecke-kísérlet

RIECKE [rikke] (1845-1915) német fizikus 1901-ben több mint 1 évig bocsátott keresztül 
egyenáramot csiszolt végű, egymáshoz illesztett alumínium- és rézhengereken (93.1. ábra), 
amelyeket később gondos vizsgálatnak vetett alá. A különböző minőségű femek érintkezési 
felületein azonban nem fedezett fel semmilyen nyomot arra vonatkozolag, hogy az egyik 
fém a másikba hatolt volna. Ebből arra következtetett, hogy fémes áramvezetésnél a fémek 
anyagi változást nem szenvednek, az áramvezetést nem atomi tömegű részecskék okozzák.

b) Tohnan-Stewart-kisérlet

Richard TOLMAN [tőimen] és STEWART [sztyuart] amerikai fizikusok 1917-ben azt vizs
gálták, hogy femekben az elektromos áram mekkora tömegű részeeskekkel kapcsolatos. 
Kísérletükben függőleges tengely körül nagy fordulatszámra (kb 100 s"1) felgyorsított, / 
hosszúságú vezetékből készült tekercset hirtelen lefékeztek, és ekkor a végeihez kötött gal
vanométer mutatója kitért (93.2. ábra). Ebből meg tudták határozni, hogy fémekben az 
áramvezetésért felelős részecskék tömege:

Mm Al mm
> /

U
+

93.1. abra 93.2. ábra
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m = 9,109 390 ■ 10~31 kg = 9,1 ■ 10'31 kg (93.1)

amely a H-atom tömegének kb. 2000-ed része és azonos az elektron más módszerrel megha
tározott tömegével.18 Ez azt bizonyítja, hogy fémes vezetőkben az áramvezetés elektrontömegű 

részecskékkel kapcsolatos.

c) Hali-effektus

Edwin HALL (1855-1938) amerikai fizikus bizonyította be 1879-ben, hogy fémekben az 
áramvezetésért felelős részecskék negatív töltésűek.

A Hali-jelenség lényege abban áll, 
hogy az elektromos árammal átjárt 
vezetőszalag két széle között UH, ún. 
Hali-feszültség mérhető, ha a szalag
ra és az áram mérőirányára merőle
ges irányú, B indukciójú mágneses 
mezőt létesítünk (93.3. ábra).

A Hali-feszültséget mérő feszült
ségmérő mutatójának kitérési irányá
ból - a 93.3. ábra szerinti elrendezés
ben - megállapítható, hogy a fémszalag 
D szélén negatív töltések halmozód
nak fel. Ez csak úgy lehetséges, hogy a 
feszültségforrás elektromos mezőjé
nek hatására A-tól B felé negatív tölté
sű részecskék mozognak vv vándorlási 
sebességgel, amelyeket a B indukciójú 
mágneses mező Fm = evv B Lorentz- 
erővel kényszerít a szalag D széle 
felé. Az így eltérített töltések E H tér
erősségű, ül. feszültségmérővel mér
hető UH = EHb Hali-feszültségű 

elektromos mezőt hoznak létre. A negatív töltéseknek a mágneses mező okozta CD irányú 
mozgása azonban csak addig tart, amíg az EH = UH /b térerősségű elektromos mező által az 
e töltésű részecskére ható Fc = cEu =eUH/b elektromos erő nagysága egyenlővé nem válik a 
vele ellentétes irányú Fm = evvB mágneses erővel. Egyensúlyban tehát

93.3. ábra

e- ^  = evvB, 
b

(93.2)

ahonnan a Hali-feszültség:

UH=bvvB. (93.3)

1K L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 46. § 3. Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1998.
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Összefoglalva: A fenti kísérletek szerint tehát fémekben az elektromos mező hatására elekt- 

rontömegű és elektrontöltésű részecskék, vagyis negatív töltésű szabadelektronok végeznek rende
zett mozgást. Ezt a jelenséget nevezzük vezetési elektromos áramnak.

A  93.3. ábra és a (77.16) összefüggés alapján a b szélességű és d vastagságú szalag A = bd 

keresztmetszetén a feszültségforrás elektromos mezőjének hatására a szabadelektronok

(93.4)
nn eA nnebd

vándorlási sebességgel haladnak át. Ha ezt a sebességet behelyettesítjük a (93.3) összefüg
gésbe, akkor a vezetőszalag két széle között az UH Hali-feszültség:

UH = b — = —  - —  
n„edb n„e d

(93.5)

ahol l/(«„ e) = R h az ún. Hali-együttható.
A fémszalag d vastagságának, a rajta átfolyó áram I  erősségének, az t/H Hali-feszültség

nek, valamint a mágneses mező fi indukciójának mért értékeiből a (93.5) alapján kiszámít
ható az nn szabadelektronszám-sűrűség.

Manapság a Hali-berendezést nemcsak a szabadelektronszám-sűrűség meghatározására 
használják, hanem kiterjedten alkalmazzák áramerősség és mágneses indukció mérésére is.

d) RlECKE, TOLMAN, STEWART és H a l l  mérései szolgáltatják azt a kísérleti alapot, 
amelyen a Lorentz-féle klasszikus elektronelmélet (77. § 6.) nyugszik. Ez utóbbi alapján le- 
vezethetővé vált többek között az Ohm-törvény [77. § 6. e)], a Joule-Lenz-törvény (84. § 2.) és 
a termikus elektronemisszió'1' alaptörvénye.

2. Árainvezetés félvezetőkben

Félvezetőknek nevezzük azokat a szilárd halmazállapotú, kristályos szerkezetű anyago
kat, amelyeknek fajlagos ellenállása (10~5 Q ■ m < p < 107 Q ■ m) a fémek és a szigetelők faj
lagos ellenállása között van; - fajlagos ellenállásuk a hőmérséklettel exponenciálisan változik 
(T növekedésével p általában csökken). (A fémek fajlagos ellenállása viszont a hőmérséklet 
lineáris függvénye.)

A nagyszámú félvezető közül legjelentősebbek szilícium (Si) és germánium (Ge) alap- 
anyagúak. Kristályrácsukban az atomok tetraéderes térorientációjúak: minden atomot 
egyenlő távolságra négy másik atom vesz körül (93.4. ábra). A szomszédos atomok között
0 K hőmérsékleten két-két elektronból álló elektronpár létesíti a kovalens kötést, kialakítva

19 Termikus elektronemissziónak nevezzük azt a jelenséget, amikor fémekből (többnyire volfrámból), 
valamint BaO és SrO alkáliföldfém-oxidokból hő hatására elektronok lépnek ki. A jó elektron- 
emittáló anyagokat katódsugárcsövekben és röntgencsövekben katódként, izzólámpákban és 
fénycsövekben pedig izzószál gyanánt használják.
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valamennyi négyszeres pozitív töltésű atomtörzs kö
rül a nyolcas elektronkonfigurációt (elektronszerke
zetet).

A tiszta félvezetők gyengén vezetik az elektromos 
áramot, mert termikus gerjesztés hatására csak kisszá
mú kovalens kötésük szakad fel és szabadul ki belőlük 
áramvezetésért felelős szabadelektron. Idegen ato
mok beépülésével, szennyezés útján azonban a veze
tőképesség jelentősen növelhető.

a) Ha a szilícium- vagy a germániumkristályban az atomok egy részét 5 vegyértékelekt
ronnal rendelkező arzénnal (As), antimonnal (Sb) vagy foszforral (P) helyettesítjük, n (ne

gatív) típusú félvezetőhöz jutunk (93.5. ábra). A helyettesítő szennyező atom vegyértékelekt
ronjai közül ugyanis csak négy vesz részt a kovalens kötésben, az ötödik feleslegessé válik és 
leszakad az atomról. Ezek a szennyező atomokkal kapcsolatos negatív feleslegelcktronok a 
külső elektromos mező hatására a térerősséggel ellentétes irányú transzlációs mozgást vé
geznek, a pozitív elektród felé vándorolnak és áramuk az 7n erősségű elektronáram.

b) Ha viszont a szilícium- vagy a germániumkristályt borral (B), indiummal (In), alumí
niummal (Al) vagy galliummal (Ga) szennyezzük, p (pozitív) típusú félvezetőt kapunk (93.6. 
ábra). Mivel a felsorolt helyettesítő atomoknak csak 3 vegyértékelektronjuk van, emiatt kö
rülöttük nem alakulhat ki nyolcas elektronkonfiguráeió. Környezetükben pozitív töltésként 
jelentkező elektronhiány, ún. lyuk található. Ezt a pl. „a” helyen levő lyukat azonban 
könnyen semlegesítheti a termikus gerjesztés által fellazított egyik szomszédos kötésből, pl. 
a „b” helyről származó elektron, ennek helyére pedig egy másik kötésből, pl. a „c” helyről 
ugorhat egy újabb elektron stb. A keletkező lyukak külső elektromos mező hatására a nega
tív elektród felé vándorolnak, és áramuk az /p erősségű lyukáram.

p és n típusú félvezetőkből épülnek fel a váltakozó áramok cgyenirányítására alkalmas 
félvezető diódák és tirisztorok, továbbá az elektromos jelek erősítésére szolgáló tranziszto
rok (107. § 1.).

93.4. ábra

93.5. ábra 93.6. ábra
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3. Áramvezetés szilárd dielektrikumokban

A dielektrikumok gyakorlatilag szigetelők, de a bennük található kisszámú mozgékony 

pozitív és negatív ion külső elektromos mező hatására transzlációs mozgást végez, igen 

gyenge ionáramot hoz letre.

4. Áramvezetés elektrolitokban

Elektrolitoknak nevezzük az ionokat tartalmazó oldatokat és olvadékokat. Áramvezete- 

sük ionvezetés.

A tapasztalat szerint a pozitív ionok (pl. K+, Na+, Cu2+, Al3+) a negatív elektródon elekt

ronfelvétellel, a negatív ionok (pl. Cl", OH", SO] ) pedig a pozitív elektródon elektronlc- 

adással semlegesítődnek. Egy adott ion kiválásakor mindige = 1,6 • 10~N Celemi töltés, vagy 

ennek z = 1,2,3,.. egész számú többszöröse, vagyis zc töltés, n anyagmennyiségű, N = nNA 

számú ion kiválásakor pedig

töltés kerül forgalomba. A (93.8)-ban F = NAe = 96 500 C/mol az ún. Faraday-állandó és azt 

mutatja meg, hogy az n = 1 mól anyagmennyiségű,z = 1 íontöltcsszámu ion kiválása mindig 

96 500 C töltéssel kapcsolatos.

A (93.8) alapján n = m]M csQ= ft figyelembevételével

Mivel a (93.10) szerint az elektrolitokból kiválasztott anyag tömege egyenesen arányos 

az elektroliton átfolyó áram erősségével, ezért az elektrokémiai iparágakban nagy erősségű 

árammal végzik az elektrolízist, pl. alumínium előállítását A120 , összetételű timföldből.

Az elektrolízis (93.6) törvénye alapján adódik, hogy N =  I darab ion töltése Q,=ze, vagyis 

a z c =  1,6 • 10 19 Celemi töltés z — 1-, 2-, 3-,... szorosa. Ez arra utal, hogy az elektromos töl

tés diszkrét (nem folytonos).

Q = Nze = nNAze = nzF (93.6-8)

(93.9)

Ebből az / erősségű áram által kiválasztott anyag tömege:

in = —  It .
zF

(93.10)
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5. Áramvezetés élő szervezetben

Külső elektromos mező hatására az élő szervezetekben ionáram  alakul ki. A tapasztalat 

szerint az emberre legveszélyesebb a 0,1-0,4 A  erősségű áram, különösen akkor, ha a szíven 

halad át.

6. Áramvezetés vákuumban

Szabadelektronok elektromos mező hatására vákuumban rendezett mozgást végeznek. 

Ezen alapszanak a katódsugárcsövek [67-3. példa. 90. § 2. e)], a váltakozó áramok egyenirá- 

nyítására és erősítésére régebben használt elektroncsövek, az elektronmikroszkópok (116. §), 

a röntgencsövek (145. §) és a betatron elektrongyorsító (166. §).

Szabadionok mozgásával kapcsolatos vákuumbeli áram alakul ki a tömegspektroszkópok

ban (90. § 2.) és a ciklotronokban (166. §).

7. Áramvezetés gázokban

Gázokban az áramvezetés elektronokkal és ionokkal kapcsolatos. Agázvezetés (más szó

val: gázkisülés) alkalmazásai közül utalunk a fénycsövekre, a különböző gáztöltésű csövekre 

(higany- és xenonlámpák), továbbá az elektródok közötti ívkisulesen alapuló ívhegesztésre 

(egyik elektród a hegesztendő fémtárgy, a másik elektród a hegesztésre használt anyagból 

készült fémpálca) és az ívkemencében történő acélgyártásra.

Gázkisüléssel kapcsolatos a koronakisülés (nagy feszültségű és egymástól kis távolságra 

levő elektródok felületén jelentkező kékes-pirosas fény), a csúcskisülés (olyan koronakisü

lés, amikor legalább az egyik elektród csúcs) és a nyalábkisülés (az elektródokról kiinduló 

világító, szétágazó nyaláb). Ezek a kisülések főként zivataros időben figyelhetők meg a sza

badban levő csúcsokon, éleken, pl. villámhárítókon és fák tetején (Szt. Elmo tüze, lidérc- 

fény).

Az elektródok közötti feszültség növelésekor a nyalábok találkoznak, az elektródok kö

zötti teret áthidalják, beáll az átütés. Ezt nevezzük szikrakisülésnek. A  szikrakisülésben fel

lépő magas hőmérsékletet és a nagy lokális (helyi) túlnyomást használják fel a legkemé

nyebb ötvözetek megmunkálására így pl. szikrakisuléssel acélban igen kis átmérőjű (50 nm- 

es) lyukakat lehet fúrni.

Két felhő között vagy a felhő és a Föld között 106 V/m nagyságrendű térerősség esetén 

létrejövő villám is tulajdonképpen szikrakisülés (93.7. ábra, 1. a mellékletben), hossza elér

heti a 10 km-t, feszültsége 10*-10'* V, maximális áramerőssége 10-20 kA, időtartama 10 3 s. 

A hőmérséklet a villámcsatornában megközelítheti a 30 000 K-t is. Hatására a levegő hirte

len felmelegszik, kitágul, majd gyorsan lehűl és összehúzódik. Ezek a térfogatváltozások 

okozzák a robbanásszerű dörgést.



III. C) AZ IDŐBEN VALTOZO ELEKTROMÁGNESES
MEZŐ

Az előző két fejezetben [III. A) és III. B)] az állandó elektromos és mágneses mezőkkel 
foglalkoztunk. A továbbiak során az időben változó elektromágneses mezőkkel ismerkedünk 
meg.

III. C) I. AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ

Az elektromos áram mágneses mezőjének OERSTED által 1820-ban történt felismerése 
után számos kutatót foglalkoztatott az a gondolat, hogy a jelenséget megfordítsa, vagyis 
mágneses mezővel elektromos áramot hozzon létre. A kérdést FARADAY oldotta meg L831- 
ben az elektromágneses indukció felfedezésével. Neki sikerült először - szavai szerint - „át
alakítani a mágnességet elektromossággá”. Úttörő munkássága nyomán jelentek meg a 
19. sz. második felében az elektromos generátorok és transzformátorok, s indult gyors fejlő
désnek az elektromos ipar.

Az Oersted-felismerést követően mutatták ki, hogy a mágneses mező az áramvezetőre 
erőt fejt ki. E felfedezés után kezdődött meg az árammal átjárt vezetékekre ható mágneses 
erők révén működő elektromos motorok tervezése.

94. § Nyugalmi (Faraday-) indukció

1. A nyugalmi indukció alapjelensége

Ha érzékeny áramerősség-mérőt (galvanométert) tartalmazó, véges ellenállású hurok
hoz (vezetőkörhöz) közelítjük a mágnesrúd pl. északi pólusát (94.1.ábra), akkor a hurok 
környezetében változik a mágneses mező, és a galvanométer i pillanatnyi erősségű áramot
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jelez. A hurokban folyó áram olyan irányú, hogy a vezetőkörnek a közelített mágnes felé eső 
vége északi mágneses pólussá válik. Ennek következtében a hurok és az állandó mágnes ta
szítja egymást.

Ha viszont a mágnesrudat távolítjuk a huroktól, akkor a vezetőkörben ellentétes irányú 
áram alakul ki, az állandó mágnes felé eső vége déli mágneses pólusú lesz. és vonzza a távo
lodó állandó mágnest.

Ezek a kísérleti tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a véges ellenállású nyugvó hurok kör
nyezetében változó mágneses mező magában a hurokban elektromos áramot hoz létre (más 
szóval: indukál). Ezt a jelenséget nyugalmi (Faraday-) indukciónak nevezzük.

2. A Lenz-törvény

Az előző pontban ismertetett kísérletek azt mutatják, hogy a hurokban indukált elektro
mos áram mágneses mezője gátolja a mágnesrúd mozgását: közelítéskor taszító- (94.1. 
ábra), távolításkor vonzóerő lép fel az állandó mágnes és a hurok között. Ezek alapján 
LENZ vonta le a következtetést: a nyugalmi indukció során a vezetőhurokban indukált áram 

mindig olyan irányú, hogy mágneses mezője akadályozza a nyugalmi indukciót létesítő változást. 

Ez az ún. Lenz-törvény (1834).
A Lenz-törvény az energiamegmaradás elvének következménye. Ha ugyanis pl. a 94.1. 

ábra szerinti kísérletben az indukált áram iránya ellenkező lenne, akkor a vezetőkor a köze
ledő mágnesrudat vonzaná, s így a Joule-hőn kívül „a semmiből” még mechanikai munkát is 
nyernénk.

3. A nyugalmi indukció értelmezése

A nyugalmi indukció során indukált áram mint töltésmozgással kapcsolatos jelenség 
nem vezethető vissza az F = Q\ x B Lorentz-erőre, mert a nyugvó zárt vezetőkör makroszko
pikusan nyugalomban levő töltéseire v = 0 folytán mágneses erő nem hat. A rögzített vezető
körben folyó indukált áram, vagyis a töltésmozgás folytán arra kell gondolnunk, hogy az ere
detileg nyugvó töltéseket valamilyen E térerősségű elektromos mező képes csak mozgatni.
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De honnan származik ez az elektromos mező? Megfigyelései alapján FARADAY arra követ
keztetett, hogy az időben változó mágneses mező hozza létre, indukálja azt az elektromos 
mezőt, amely a nyugvó vezetőhurokban a töltéseket QE erővel képes körbemozgatni, vagyis 
a körben indukált áramot fenntartani.

A mágneses mező időbeli változása folytán tehát mindig elektromos mező indukálódik, amely 
jellemezhető az E indukált térerősséggel, vagy az e, pillanatnyi indukált elektromotoros fe
szültséggel. A körben folyó indukált áram / pillanatnyi erősségét pedig Ohm törvénye sze
rint az e, pillanatnyi elektromotoros feszültség és a kör R  ellenállása szabja meg: i = eJR.

Ha a kör ellenállása végtelen, akkor et ̂  0 esetén is i = 0. Ez arra utal, hogy nyugalmi in
dukció során nem elektromos áram, hanem et indukált elektromotoros feszültséggel jelle
mezhető elektromos mező keletkezik.

4. A Faraday-féle indukciós törvény

A fentiek alapján FARADAY vonta le azt a végső következtetést, hogy ha a mágneses 
mező időben változik, akkor a At nagyon kicsi idő alatt indukált elektromos mezőt jellemző 
ei pillanatnyi indukált elektromotoros feszültség a vezetőkör által körülfogott mágneses mező
0  fluxusának A®/At változási gyorsaságával (fluxussebességével) egyezik meg:

Ez az ún. Faraday-féle indukciós törvény (1831), amelyben a negatív előjel a Lenz-törvényre 
utal. Ha pedig a vezetőkör nem egyetlen, hanem /V számú sorba kötött menetből áll, akkor a 
pillanatnyi indukált elektromotoros feszültség: ei = -NAO/At.

A pillanatnyi indukált elektromotoros feszültség pontosan is megadható. Ha At minden hatá
ron túl tart nullához, akkor

AŰ> dű> 
e, = - hm-- = ----

*'->ü At d/
(94.2)

vagyis a pillanatnyi indukált elektromotoros feszültség a mágneses fluxus idő szerinti differenciál
hányadosa.

Amennyiben At véges idő alatt A0-vel változik a mágneses fluxus (nő vagy csökken), ak
kor az indukált elektromotoros feszültség átlagértéke (jele: c? ):

A (94.3) alapján is értelmezhető a mágneses fluxus Sí-egysége, a weber, jele: Wb. Meg
határozása: 1 Wb = 1 V sa  mágneses fluxus akkor, ha a vezetőkör felületén átmenő mágne
ses fluxus egyenletes változásakor 1 s alatt a vezetőkörben 1 V elektromotoros feszültség in-
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dukálódik. - A B = &/A alapján pedig adódik a mágneses indukció Sí-egysége, a tesla, jele: 
T. Meghatározása: 1 T = 1 Wb/m2 (= 1 V s/m2) a mágneses mező indukciója, ha a rá me
rőleges 1 m2 felületen 1 Wb mágneses fluxust hoz létre. (Megjegyezzük, hogy a tesla meg

egyezik a 88. § 1.-ben megismert ----- egységgel, ugyanis aT = V s/m2 = — s/m2 =
C-m/s C

N m  , 2 N .
= ----s/m ------ .)

C C - m/s

A tapasztalat szerint az indukált elektromotoros feszültség független a kör ellenállásá
tól. Ebből FARADAY arra következtetett, hogy a nyugalmi elektromágneses indukció létrejöt

tében a vezető elvileg felesleges, csak indikátor (jelző) szerepet játszik, mert a benne folyó ára
mon keresztül veszünk tudomást az indukciójelenségről. Mágneses fluxusváltozás esetén 
tehát nemcsak vezetőben, hanem szigetelő közegben vagy vakuumban is elektromos mező 
indukálódik. Ezt bizonyítja pl. az, hogy a nagyfeszültségű (néhány száz kV-os) váltakozó 
áramú távvezeték környezetében az áramkörbe nem kapcsolt gázkisülési csövek (pl. fény
csövek) világítanak.

5. Maxwell II. törvénye

A Faraday-féle indukciós törvényben az et pillanatnyi indukált elektromotoros feszült
ség a (69.13) alapján kifejezhető az E indukált térerősséggel:

5 > A s  =
A (P 

A t
(94.4)

ha As és At „nagyon” kicsi. Ez a Faraday-Maxwell-féle indukciós törvény, amelyet Maxwell II. 

törvényének is szokás nevezni. Azt fejezi ki, hogy az időben változó fluxusú mágneses mező
zárt

elektromos mezőt indukál. A (94.4) bal oldalát, vagyis a ̂  E -As skaláris szorzatot az indukált
e

elektromos mező örvényerősségének (körfcszültségének) nevezik, amelynek értéke 
-A0/At * 0, vagyis nem zérus. Ezt úgy is mond j uk, hogy az indukált elektromos mező örvényes. 

Ebből következik, hogy az elektrosztatikában bevezetett V potenciál elveszti értelmét, s 
ezért a zárt görbe mentén indukált kórfeszültség nem adható meg két pont potenciáljának 
különbségeként. Az indukált elektromos mező örvényességéből következik az is, hogy a 

szemléltetésére szolgáló elektromos erővonalak mindig zárt görbék, mégpedig Acf>/At 

fluxussebességű és tengelyszimmetrikus mágneses mező esetén koncentrikus körök (94.2. 
ábra).

Az indukált elektromos mezőnek - örvényessége mellett - van még egy fontos tulajdonsá
ga: nem kötődik elektromos töltésekhez, tehát forrásmentes.

Vegyük észre, hogy a (94.4) Faraday-Maxwell-féle indukciós törvény magában foglalja 
az elektrosztatika és az egyenáramok II. alaptörvényét is: B = 0 vagy B = állandó esetén

zári

A0 = 0, s így ^  E -As = 0.
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Aű>
<0

94.2. ábra

A Faraday-Maxwell-féle indukciós törvény pontosan is kifejezhető. Áttérve határértékre:

(94.5)lim V E  ■ As = - lim-- ,
6J->U A /e “

illetve

bE-ds = -
dű> 

"dT
(94.6)

6. A nyugalmi indukció gyakorlati vonatkozásai

a) A nyugalmi indukció és a szupravezetés (77. § 5.) egyik alkalmazása a Föld gravitációs 
mezőjét jellemző g gravitációs térerősség pontos mérésére szolgáló szupravezetőgraviméter. 

A berendezés legfontosabb része a kb. 1 em sugarú alumíniumgömb, amelynek felületén ki
alakított ólom gömbhéj a folyékony hélium hőmérsékletén (T < 4,2 K) szupravezetővé válik. 
Ebben a gömbhéjban a felfelé irányuló, tengelyszimmetrikus, növekvő indukciójú inhomo
gén mágneses mező áramot indukál. Erre az árammal átjárt gömbre a mágneses mező felfe
lé irányuló mágneses erőt fejt ki, és ha kompenzálja a lefelé irányuló mg gravitációs erőt, ak
kor a gömb a térben lebeg.

A szupravezető gömböt szimmetrikusan 6 fémlemez veszi körül. Ha g változik, a gömb 
kismértékben süllyed vagy emelkedik, ami maga után vonja a lemezekből álló vezetőrend
szer kapacitásának változását. Ebből meghatározható a gravitációs térerősség értéke, ill. 
változása.

A gravitációs térerősség változása a Nap és a Hold relatív helyzetváltozásából származó, 
a földfelület gravitációs erővel kapcsolatos emelkedésével vagy süllyedésével kapcsolatos. 
Szupravezető graviméterrel sikerült kimutatni azt is, hogy a földrengést gyakran megelőzi a 
földfelület emelkedése.

b) A Faraday-féle indukciós törvényen alapszik az elektronok gyorsítására szolgáló be- 
latron (166. §).
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c) A nyugalmi indukció legfontosabb gyakorlati 
vonatkozása a váltakozó áramok előállításával kapcso
latos.

A váltakozó áram előállítására szolgáló legegysze
rűbb váltakozó áramú generátor állórészén N  menetszá
mú, A keresztmetszetű egyetlen vasmagos tekercspár 
(2 tekercs) található (94.3. ábra). A generátor 
cú szögsebességű forgórésze egyenárammal gerjesztett
1 póluspárú (2 pólusú) elektromágnes. Az ilyen fel
építésű generátort, amelyben a tekercspárszám és a 
póluspárszám hányadosa 1, egyfázisúnak nevezzük. 

Az egyfázisú váltakozó áramú generátor működése során a forgórésszel együtt forgó B in
dukciójú mágneses mezőnek az állórész tekercsein átmenő mágneses fluxusa

0  = B • A = BA cos (út (94.7)

szerint változik. Ez az időben változó mágneses mező az állórész tekercseiben elektromos 
mezőt indukál. A Faraday-féle indukciós törvény alapján kiszámítható (1. a következő be
kezdést), hogy az TV menetszámú nyugvó tekercspárban indukált pillanatnyi elektromotoros 
feszültség:

= BNAcú sin (út, (94.8)

ahol BNAcú = % a maximális indukált elektromotoros feszültség (indukált elektromoto
ros feszültség csúcsértéke, amplitúdója).

A (94.8) pillanatnyi elektromotoros feszültség a (94.2) alapján számítható ki. Mivel az állórész 
tekercsei sorba kapcsolt TV számú menetből állnak, ezért a bennük indukált pillanatnyi elektromo
toros feszültség az 1 menetű körben indukált -d<t>/dí pillanatnyi elektromotoros feszültség N- 
szerese:

dű> d
e, =-N --= -N— (BAcoscúi) = BNAcúsincút.

át át
(94.9)

Az ej pillanatnyi indukált elektromotoros feszültséggel jellemezhető elektromos mező 
hatására a tekercsben a töltések szétválnak. A szétválasztott töltések a nyitott tekercs vég
pontjai között u pillanatnyi indukált feszültséggel, ún. váltakozó feszültséggel jellemezhető 
elektromos mezőt keltenek. Ez a pillanatnyi váltakozó feszültség mint kapocsfeszültség - el
hanyagolható ellenállású állórésztekercsek esetén - megegyezik a pillanatnyi indukált 
elektromotoros feszültséggel:

u = BNAcú sin cút, (94.10)

ahol BNAcú = t/max a váltakozó feszültség csúcsértéke. így tehát az időben szinuszos pilla
natnyi váltakozó feszültség:
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u = UnyM sin cot = Umia
■ . .  „  r 

sin —  i = Umax sin 2nft (94.11-13)

ahol Umax a váltakozó feszültség csúcsértéke (maximális értéke, amplitúdója); - T a rezgésidő 

(periódusidő): 1 rezgés időtartama; Sí-egysége a másodperc, jele: s; - / a frekvencia: a rez
gésidő reciproka (f = l/T); Sí-egysége a hertz [here], jele: Hz, kifejezése: 1 Hz = l/s. Megha
tározása: 1 Hz frekvenciájú az a rezgés, amelynek 1 teljes periódusa 1 s időtartamú. Ajánlott 
prefixált Sí-egységei: GHz, MHz, kHz; -co a körfrekvencia: co = 2n/T = 2ixf\ Sí-egysége a ra- 
dián per másodperc, jele: rad/s, kifejezése: 1 rad/s = l/s.

Ha az u pillanatnyi váltakozó feszültséget R  ellenállású fogyasztóra kapcsoljuk, akkor 
Ohm törvénye szerint a körben folyó váltakozó áram i pillanatnyi erőssége:

BNA sin íot Um

R R R
■ sin cűt =

2n
Anax sin (Ot = sm —  t = /nrax sin 2n f t

(94.14-16)

ahol /mM= UmJ R  a maximális áramerősség.
A (94.11-16) összefüggések azt mutatják, hogy a váltakozó árammal átjárt vezetőben a 

töltéshordozók co körfrekvenciájú rezgőmozgást végeznek, a váltakozó áram tehát harmoni

kus rezgőmozgás.
Az / frekvencia értéke szerint szokás megkülönböztetni kisfrekvenciás (0 < /<  300 kHz) 

és nagyfrekvenciás (300 kHz < /<  300 GHz) elektromos rezgéseket.
Tájékoztatásul megemlítjük, hogy a 0,8 s periódusidejű szívciklus 1,25 Hz frekvenciájú, 

az emberi agy elektromos árama 2-40 Hz, az ipari és a világítási áram Európában 50 Hz, pl. 
az USA-ban és Japánban 60 Hz, a hangfrekvenciás áram 20 Hz-20 kHz, a rádiófrekvenciás 
áram 150 kHz-108 MHz frekvenciájú, a televíziótechnikában a frekvencia 50 MHz- 
12 GHz.

A váltakozó áram u és i pillanatnyi értékei - gyors változásaik miatt - mutatós műszerek
kel nem mérhetők, csak a hőhatásukkal értelmezett effektív (hatásos) értékük mérhető.

Megállapodás szerint a váltakozó áram /cff effektív erősségén (négyzetes középértékén) 
értjük annak az egyenáramnak az erősségét, amely ugyanannyi idő (pl. T periódusidő) alatt 
ugyanabban az R  ellenállású vezetőben ugyanannyi hőt fejleszt, mint a kérdéses váltakozó 
áram.

Az effektív áramerősség kiszámítása céljából tekintsük azt az R  ellenállású fogyasztót, 
amelyen az átfolyó i pillanatnyi erősségű szinuszos áram p pillanatnyi teljesítménye:

p = i2R = ( Immsm(ot)2R = I 2miníRsin2cot. (94.17)

Mivel T periódusidő alatt sin2<uí átlagértéke 1/2 (94.4. ábra), így a P  effektív teljesítmény:
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94.4. ábra

Ebből a szinuszos váltakozó áram effektiv erőssége:

t  __ max

1 cff -  '

4 i
(94.19)

Hasonlóan számítható az effektív feszültség is. Az í2 R = u2/R figyelembevételével

(94.20)

Megjegyezzük még, hogy ha váltakozó áram feszültségéről vagy áramerősségéről beszé

lünk, ezeken mindig effektív értékeket értünk. Pl a 230 V-os hálózati feszültség effektív fe

szültség, amelynek csúcsértéke Unm = ~J2UC„ = 42 -230 V = 325 V.

Az t/cf( és I cff ismeretében a P effektív teljesítmény:

V I Pp  _ T J T __ max max __  max

"  cff cff~ 42 ' V2 - 2 ’
(94 21-23)

ill. az Ohm-törvény felhasználásával:

p=vMic «=n«R=^f (94.24-26)

95. § Mozgási indukció

A  (94.1) Faraday-féle indukciós törvény két tag összegére bontható. Mégpedig ha a 

mágneses mező B indukciójának iránya a vezetőkor által határolt A felületre merőleges, ak

kor nagyon kicsi A/ idő alatt a körben indukált elektromotoros feszültség pillanatnyi értéke:

A<J> 

A t

A (BA)

Aí

A*8-A —  +
A/ A /

(95.1)
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A (95.1) jobb oldalának első tagja azt fejezi ki, hogy a változó mágneses mező a nyugvó 
(állandó felületű) vezetőkörben elektromos mezőt indukál. Ezt a jelenséget nevezzük nyu

galmi (Faraday-) indukciónak. A (95.1) jobb oldalának második tagja pedig arra utal, hogy 
az állandó mágneses mezőben mozgó, változó felületű vezetőkörben is indukálódik elektro
mos mező. Ez a jelenség a mozgási indukció. Mindez azt jelenti, hogy az elektromágneses in
dukció leírására egyaránt alkalmas a vezetőkörhöz rögzített koordináta-rendszer (nyugalmi 
indukció) és a mágneses mezőhöz illesztett koordináta-rendszer (mozgási indukció). A Fa- 
raday-féle törvény szerint tehát az inerciarendszerek elektromágneses indukció szempont
jából is egyenértékűek (invariancia elve, 129. §).

B (merőlegesen „befelé” mutat)95-1. példa: Mozgó vezetékben indukált 

elektromotoros feszültség 

A 95.1. ábrán látható fémes vezetőkör / 
hosszúságú szakasza mozogjon v sebességgel a 
B = állandó indukciójú mágneses mezőben! Ek
kor a vezetékben levő és vele együtt mozgó sza
badelektronokra a mágneses mező F = Q\ x B 
erőt fejt ki, azokat mozgatja és a véges ellenállá
sú körben áramot tart fenn. Ez a jelenség arra 
utal, hogy a mágneses mezőben mozgó vezeték fe

szültségforrásként viselkedik, és a benne indukált 
% elektromotoros feszültség a (94.3) Faraday- 
féle indukciós törvény alapján kiszámítható.
Ugyanis az / hosszúságú vezeték mozgása során
At idő alatt a hurok felülete AA = /Ax-szel, a felületén átmenő mágneses fluxus pedig felület
re merőleges B-vektor esetén AcP = BAA = BlAx-szel változik, s így a mozgó vezetékben 
indukált elektromotoros feszültség:

95.1. ábra

%
A® 

A t

BlAx 

A t
- -Blv (95.2)

Ezt a törvényt Franz NEUMANN [najmann] (1798-1895) német természettudós ismerte fel 
(1847) és tiszteletére Neumann-törvénynek nevezzük.

A Neumann-törvény alapján is értelmezhető a mágneses indukció Sí-egysége, a tesla,

jele: T. Meghatározása: 1 T = 1------ = 1 V - s/m2 a mágneses indukció akkor, ha merő-
(m/s)-m

leges viszonyok esetén a mágneses mezőben 1 m/s állandó sebességgel mozgó 1 m hosszú 
egyenes vezetőben 1 V elektromotoros feszültség indukálódik.

95-2. példa: Forgó keretben, itt. tekercsben indukált elektromotoros feszültség 

Ha az / és d oldalhosszúságú, A = ld területű, téglalap alakú vezetőkeret a> = állandó 
szögsebességgel forog a tengelyére merőleges B indukciójú sztatikus mágneses mezőben 
(95.2. ábra), akkor a keret által határolt felületen átmenő mágneses fluxus
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O = BA cos cot (95.3)

szerint változik, és a keretben - a nyugalmi indukcióhoz 

hasonlóan -

et =BAcú sin (út (95.4)

pillanatnyi elektromotoros feszültség indukálódik. N me
netszámú tekercs esetén pedig a pillanatnyi indukált 
elektromotoros feszültség:

ei = BNAcú sin <uf. (95.5)

Hatására a töltések szétválnak, és a tekercs végpontjai között u = í/max sin (út váltakozó fe
szültség jön létre, a véges ellenállású vezetőkörben pedig i = /n]iix sin (út pillanatnyi erősségű 
váltakozó áram folyik. Ezt a váltakozó áramot pl. az egyenáramú generátorok képesek 
egyenirányítani (106. § 1.).

96. §. Örvényáramok

Indukált áram nemcsak vezetőkörben, hanem kiterjedt fémtömbben is keletkezhet moz
gási indukció vagy nyugalmi indukció révén. A fémtömbökben indukált áramokat örvény
áramoknak (Foucault-áramoknak, kóboráramoknak) nevezzük. [Jean FOUCAULT [fukó] 
(1819-1868) francia fizikus.]

Az örvényáram által termelt Joule-hő káros hatása jelentkezik az elektromos forgógé
pek (generátorok, motorok) és a transzformátorok vasalkatrészeiben (106. §). A Joule-hő 
növeli a gépek hőmérsékletét, és ezáltal felgyorsul a vezetékek szigetelésének elszenesedé- 
se. Az örvényáramok ezen káros hatásának csökkentésére az elektromos gépekben tömör 
vas helyett lemezeit vastestek találhatók. Ezeket az egymástól papír- vagy lakkréteggel elszi
getelt lemezeket az indukált térerősségre merőlegesen helyezik el, s ezzel megakadályozzák 
kiterjedt örvényáramok kialakulását.

A nagyfrekvenciás örvényáramok káros hatásának csökkentésére lemezeit vasmag he
lyett szigetelőanyagba ágyazott igen finom szemcséjű vasporból álló porvasmagot vagy ferrit- 

magot használnak (91. § 2.).

Mivel az örvényáram iránya - Lenz törvénye szerint - gátolja az in
dukciót létesítő változást, pl. mozgási indukciónál a vezető mozgását, 
ezért az örvényáram alkalmas az elektromos energiaszámlálókban 
(villanyórákban) a forgó korong fékezésére, továbbá elektromos mű
szerek mutatóinak lengéscsillapítására (96.1. ábra). Mindkét példá
ban a forgó korong, ill. a műszer mutatójának tengelyére szerelt 
alumíniumlemez állandó mágnes mágneses mezőjében mozog, és 
bennük örvényáram indukálódik. Az örvényáramot vezető korongra, 
ill. lemezre viszont a mágneses mező mozgásfékező hatást fejt ki.

Megjegyezzük még, hogy az örvényáram Joule-hőjén alapszanak 
a fémek és fémércek megolvasztására szolgáló indukciós kemencék.
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97. § A kölcsönös indukció és az önindukció

1. A kölcsönös indukció

Kölcsönös indukciónak nevezzük a nyugalmi induk
ció azon esetét, amikor a vezetőkörök nyugalomban 
vannak, vagyis kölcsönös helyzetük változatlan (97.1. 
ábra), és az © körben lassan változó elektromos áram 
mágneses mezője a © körben elektromotoros feszült
séggel jellemezhető elektromos mezőt indukál.

A kölcsönös indukciónak igen nagy gyakorlati jelen
tősége van. Kölcsönös indukción alapszanak a csatolt 
rezgőkörök (101. § 4.) és a transzformátorok (106. § 3.). 
Kölcsönös indukcióval kapcsolatos a telefonkábelek 
közötti „áthallás” is, amikor az egyik kábelben folyó 
áram időbeli változásával kapcsolatos mágneses mező 
a szomszédos kábelben elektromos mezőt, ill. elektro
motoros feszültséget indukál.

2. Az önindukció

a) Az önindukció fogalma

Az önindukció is nyugalmi indukció. Akkor lép fel, amikor egy vezetőkörben (egy- vagy 
többmenetű tekercsben) az áramerősség időbeli változását követő mágneses mező magá
ban a vezetőkörben indukál elektromotoros feszültséget.

b) Az önindukciós elektromotoros feszültség

Valamely vezetőkörben folyó elektromos áram erősségének At nagyon kicsi idő alatti Ai 

megváltozása a mágneses mező fluxusának A® időbeli változását vonja maga után. Ez az 
áramerősség-változással arányos A® = A(Li) mágneses fluxusváltozás a (94.1) Faraday-féle 
indukciós törvény szerint magában a vezetőkörben

e..: = - -
A® 

At

A (JJ) 

A t
(97.1,2)

pillanatnyi önindukciós elektromotoros feszültségű elektromos mezőt indukál, ahol L a kör 
önindukciós együtthatója (öninduktivitása).

Az L  öninduktivitás a vezetőkor geometriai adataitól és a közeg /jr relatív permea- 
bilitásától függ. Ha a közeg nem ferromágneses (91. §), akkor fi, és ennek folytán L is állan
dó, tehát kihozható a változás jele elé. így a vezetőkörben Aí nagyon kicsi idő alatt indukált 
pillanatnyi önindukciós elektromotoros feszültség:
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Ai
e... = —L — . 

A/
(97.3)

Amennyiben At véges idő alatt a Ai áramerősség-változás egyenletes, akkor az indukált 
elektromotoros feszültség átlagértéke:

(97.4)

A (97.1-4) összefüggésekben szereplő negatív előjel arra utal, hogy az önindukciós 
elektromotoros feszültség Lenz törvénye (94. § 2.) értelmében gátolja saját körének áram- 
erősség-változását, aminek végső soron létét köszönheti.

A (97.4) törvény alapján az L önindukciós együttható Sí-egysége Joseph HENRY (1797- 
1878) amerikai fizikus tiszteletére a henry [henri], jele: H. Meghatározása: 1 H = 1 V -s/A 
annak a vezetőkörnek az ön induktivitása, amelyben 1 V feszültség létesül, ha a benne folyó 
áram erőssége másodpercenként egyenletesen 1 A-rel változik. Ajánlott prefixált Sl-egysé- 
gei: mH, pH, nH, pH (1 mH = 10“3 H, 1 pH = 10“6 H, 1 nH = 10-g H, 1 pH = 10“12 H).

A pillanatnyi önindukciós elektromotoros feszültség pontosan is megadható. Ha At —> 0, akkor

e6i=_ llm^ 0 =_ ^ 0 .  (97.5)
Aí d1 y ’

Amennyiben L = állandó, akkor

= -L— . (97.6)
át

c) Önindukció-mentes tekercselés

Az ellenállásszekrényekben használt, igen nagy pontossággal hitelesített normálellenál
lások és egyes elektromos műszerek előtét-ellenállásai bifilans (kettős szálú), önindukció

mentes tekercsek. Ezek úgy készülnek, hogy a vezetéket 
középen kétfelé hajtják, és a kettős huzalt szorosan egymás 
mellé egy szigetelő henger palástjára csévélik fel (97.2. 
ábra). így az egymás melletti menetekben folyó ellentétes 
irányú áramok mágneses mezői gyakorlatilag egymást le
rontják, tehát a A& mágnesesfluxus-változás és ezzel a te- 

97.2. ábra keres L  öninduktivitása is elhanyagolhatóan kicsivé válik.

d) Az egyenáramú RL-kör átmeneti jelenségei

R  ohmos ellenállást és L öninduktivitású fogyasztót tartalmazó egyenáramú kör zárása
kor és nyitásakor - az /?C-korhöz hasonlóan - átmeneti (tranziens) jelenségek lépnek fel.
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- Bekapcsolási jelenség egyenáramú RL-körben

A 97.3. ábrán látható egyenáramú RL-körben a K kapcsoló © állásában az i pillanatnyi 
áramerősség exponenciálisan közelít az /„ végső értékhez (97.4. ábra). Ennek oka az önin
dukció: bekapcsoláskor az időben növekvő erősségű áram mágneses mezője magában az 
önindukciós fogyasztóban önindukciós elektromos mezőt indukál, amely Lenz törvényének 
megfelelően akadályozza az áramerősség növekedését.

- Kikapcsolási jelenség egyenáramú RL-körben

Ha a K kapcsolót a © állásba billentjük (97.3. ábra), azaz íkj időpillanatban lekapcsoljuk 
a feszültségforrást, de zárjuk az RL-kört, akkor a kör áramának i erőssége exponenciálisan 
csökken (97.5. ábra). Ennek oka szintén az önindukció: az állandósult állapot utáni kikap
csolási szakaszban az időben csökkenő fluxusú mágneses mező magában a körben öninduk
ciós elektromos mezőt indukál, amely a Lenz-törvény szerint akadályozza az áramerősség 
csökkenési ütemét. Ha kikapcsoláskor a mágneses mező gyorsan omlik össze (AcP/At nagy), 
akkor az önindukciós elektromotoros feszültség az egyenáramú feszültségforrás U kapocs
feszültségét sokszorosan meghaladó nagyságú is lehet.

97.4. ábra

A rövid kikapcsolási idő alatt fellépő nagy nyitási feszültség megszakítási szikrákat okoz, 
mint amilyen pl. az elektromos csengő áramszaggatójánál (98. § 4.) fellépő szikrázás. Az 
erősáramú és nagyfeszültségű berendezések áramköreinek megszakításakor káros hatású 
ívkisülés is létrejöhet (93. § 7.), amely megelőzhető párhuzamosan kapcsolt kondenzátorral 
vagy olajba merülő kontaktusokkal. A már bekövetkezett ív pedig sűrített levegővel kifújható.
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98. §. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége

A mágneses mezőbe helyezett áramvezetőre vagy mágnestűre a mágneses mező erőt fejt 
ki, elmozdíthatja, rajta munkát végezhet, tehát a mágneses mezőnek munkavégző képessége, 
vagyis energiája van.

1. A mágneses mező energiája

Példaként számítsuk ki az N  menetszámú hengeres tekercs (szolenoid) mágneses energiá
ját! Evégből kapcsoljunk egy/? ellenállással sorba kötött tekercset U kapocsfeszültségű egyen
áramú feszültségforrásra (98.1. ábra)! A kör zárásakor a növekvő i áramerősség folytán a te
kercsben az áramerősség növekedését gátló eöj = -NA@/At önindukciós elektromotoros 
feszültség jön létre, amelynek legyőzésére a feszültségforrásnak uL = -etÁ = NA®/Al fe
szültséget kell szolgáltatnia. Ekkor a körre érvényes huroktörvény (Kirchhoff II. törvénye) 
szerint

— i R j --------- j m w -----

uR = Ri eöi

U
------------------ o o

+ -

98.1. ábra

U = iR  + N — . (98.1)
At

Szorozzuk meg egyenletünk mindkét oldalát i Aí-vel és összegezzük ezt a kifejezést a be
kapcsolás pillanatától, t = 0-tól egy tetszés szerinti t ideig:

t  f  t  . _

UiAt = ^ i 2RAt + — iAt. (98.2)
u « o A/

Ennek az összefüggésnek a bal oldala megadja a feszültségforrás által az R  ohmos ellenál
lásnak és a tekercsnek leadott összes elektromos energiát, a jobb oldal első tagja az R ellen
álláson fejlődő Joule-hő, a második tag pedig a tekercsben felhalmozódott mágneses ener
gia. Ez utóbbi a mágneses mező leépülésekor visszanyerhető munka.

A szolenoid V = A l térfogatában felhalmozott Wm mágneses energia - a hengeres te
kercs/? = fuufjriN /l mágneses indukciójának felhasználásával - kifejezhető a mágneses me
zőt jellemző B mágneses indukcióval:
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|V = N Y  — iAt = N\  A<yBA)-- ^ — At = V Y  — —̂ BAfí.
r  Al V  At V0 PoPr

(98.3)

Ennek értéke a 98.2. ábra szerinti grafi
kon alatti terület, vagyis

■V (98.4) -B

Szavakban: a homogén mágneses mező ener
giája egyenesen arányos a mágneses indukció 
négyzetével és a térrész térfogatával.

Itt említjük meg, hogy a kondenzátor és a 
tekercs energiatároló képessége között lénye
ges különbség van. Ugyanis ha a feltöltött kondenzátort kivesszük az áramkörből, akkor 
elektromos mezőjének energiáját továbbra is megtartja, és ez az energia belőle bármikor ki
nyerhető. Ezzel szemben a tekercs csak addig tárolja a mágneses energiát, amíg benne mág
neses mezőt keltő vezetési áram folyik.

2. A mágneses mező energiasűrűsége

Ha a mágneses mező Wm mágneses energiája V térfogatban található, akkor a mágneses 
mező energiasűrűsége:

1 B 2

v  2  A 'n A 'r

(98.5,6)

és Sí-egysége a joule per köbméter, jele: J/m3.

98.-1. példa: Az elektromos és a mágneses energiasűrűség összehasonlítása 

Hasonlítsuk össze az elektromos és a mágneses energiasűrűséget, ha egy igen jó szigete
lőben az elektromos térerősség 107 V/m, a relatív permittivitás 2, a mágneses indukció pedig 
levegőben 1,1 T!

Az energiasűrűség-kifejezések (73.9, 98.6) ismeretében

wc = ^ e 0EtE 2 = 8,85-102 J / m 3,

1 /?2
wm =-■—  = 4,81-10* J /m 3.

2 A*o
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A mágneses energiasűrűség tehát kb. 500-szor nagyobb az elektromos energiasűrűségnél. Ez 
az egyik oka annak, hogy energiát általában mágneses elven alakítanak át, mert ekkor mint
egy két-három nagyságrenddel kisebb méretek szükségesek.

<5/2 8/2

98.3. ábra

3. Az elektromágnes

Az elektromágnes két, egyenként <5/2 szélességű légréssel 
ellátott, nagy relatív permeabilitású lágyvasmagos tekercs 
(98.3. ábra). Ha a tekercset árammal gerjesztjük, akkor az 
állórész a mozgó záróvasat magához rántja, mechanikai 
munkát végez, pl. terhet emel fel.

Ha a teheremelő elektromágnes F  húzóereje a záróva
sat <5/2 úton mozdítja el, akkor az általa végzett W = FS/2 

mechanikai munkát - az energiamegmaradás elve érteimé-
1 B2

ben -a.V = AS térfogatú két légrés Wm = ---- Aő mág-
2 Po

neses energiája fedezi, azaz

v 8 1 ß2 AKF — = ---- Aő.
2 2 na (98.7)

Innen az elektromágnes húzóereje:

17 B 2 AF = —  A 
Va

(98.8)

Az elektromágnes nagy előnye, hogy húzóereje egyenesen arányos a mágneses indukció 
négyzetével, B2 pedig a gerjesztő áram erősségének négyzetével. További kedvező tulajdon
sága, hogy a gerjesztő áram erősségének változtatásával B és rajta keresztül az F  húzóerő 
kényelmesen szabályozható, az áramkör nyitásával pedig mágneses mezője gyakorlatilag 
megszüntethető.

4. Az elektromágnes gyakorlati alkalmazásai

Az elektromágnest széles körben alkalmazzák mágneses mezők előállítására, továbbá da
rukra szerelve terhek emelésére és forgácsoló megmunkálásnak kitett vastárgyak rögzítésére.

A csengőben is elektromágnes található. A csengő (WAGNER, 1837) áramkörének nyo
mógombba] történő zárásakor az áram gerjeszti a vasmagos tekercset, az magához rántja a 
lágyvas lemezt, és a kalapács a harangra üt (98.4. ábra). Ekkor a csúcsnál az érintkezés meg
szűnik, az áramkör megszakad, az elektromágnes elveszti mágnességét, a rugalmas vasle-
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Fogyasztó

Helyi áramkör

98.5. ábra

mez pedig visszatér eredeti helyzetébe. Ezáltal az áramkör ismét záródik, és az előbbi folya
mat percenként kb. 20-30-szor megismétlődik.

A járműveken levő elektromos kürtök működése a csengőéhez hasonló.
A távbeszélő-technika, valamint az önműködő berendezések üzeme sokszor igényel 

olyan áramköri elemeket, amelyek kicsiny, néhány mA erősségű áramok áthaladásakor ál
talában nagyobb teljesítményű áramköröket zárnak vagy nyitnak. Ezeket a berendezeseket 
elektromágneses jelfogóknak (reléknek) nevezik (98.5. ábra). Jelfogók találhatók többek kö

zött a távkapcsolókban, a tűzjelző berendezésekben, a 
telefonközpontokban stb.

A 84. § 2-ben ismertetett olvadóbiztosítót a legtöbb 
helyen kiszorította a megszakító-automata (automata 

biztosító, tuláram-biztosító, elektromágneses aramki- 
oldó, 98.6. síbra). Működése azon alapszik, hogy ha 
elektromágnesén a megengedettnél nagyobb erősségű 

áram halad át, akkor az © rugalmas lemezt magához 
vonzza. Ebben a pillanatban felszabadul és felemelke
dik a © lemez, s megszakad az áramkör. 98.6. ábra

Feszültségforrás

Fogyasztó
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99. § A Maxwell-törvények

A kísérleti tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyenáramok mágneses mezőjét leíró 
Ampére-féle gerjesztési törvény időben lassan változó (kvázistacionárius) jelenségek, pl. 
technikai váltakozó áramok esetén is kielégítő pontossággal alkalmazható, de kondenzátort 
tartalmazó váltakozó áramú körre már nem érvényes. Ezt ismerte fel MAXWELL, és a vá
kuumbeli eltolási áram bevezetésével általánosította a gerjesztési törvényt.

1. A Maxwell-indukció

a) Kondenzátort tartalmazó váltakozó áramú kör és a gerjesztési törvény

Tekintsük a 99.1. ábrán látható, kisülő kondenzátor körét! Ekkor a (92.12) gerjesztési 
törvény szerint a csökkenő i erősségű vezetési áram mágneses mezőjének örvényerőssége 
kétféleképpen számítható.

99.1. ábra

Ha a g peremgörbéhez az A felületet a 99.1/a. ábra szerint választjuk, akkor vákuumban
- a gerjesztési törvény szerint - a mágneses mező örvényerőssége:

zárt

£ B A  s = a v . (99.1)
g

Amikor pedig a 99.1/b. ábra alapján, azaz úgy számítjuk a B-vektormcző örvényerősségét, 
hogy az A felületen töltésmozgással kapcsolatos áram nem folyik át, akkor

zárt

£ B - A s = 0. (99.2)

Minthogy i * 0, ellentmondáshoz jutottunk.
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b) A vákuumbeli eltolási áram fogalma; a Maxwell-indukció

Ennek az ellentmondásnak a feloldása 
céljából MAXWELL feltételezte, hogy nem
csak a vezetési árammal átjárt vezető körül 
alakul ki mágneses mező, hanem a kisülő 
kondenzátor időben változó T fluxusú 
elektromos mezőjet is mágneses mező ve 
szí körül (99.2. ábra). MAXWELL ezt az 
időben változó elektromos mezőt is áram
ként, ún. vákuumbeli eltolási áramként fogta 
fel, mert - ugyanúgy, mint a töltésmozgás
sal kapcsolatos áram - ez is mágneses me
zőt hoz létre. Ez a felismerés MaXWELL 
legnagyobb érdeme, és magát a jelenseget 
Maxwell-indukciónak nevezzük.

c) A vákuumbeli eltolási áramerősség

A vákuumbeli eltolási áram bevezetésével a kondenzátort tartalmazó áramkört is zárt 
áramkörként foghatjuk fel, s ezért az eltolási áram je pillanatnyi erősségét egyenlőnek 
vesszük az i pillanatnyi vezetési áramerősséggel:

L = ' = (99.3)
Ai

ahol q az A lapfelületű kondenzátor pillanatnyi töltése, és értéke a (68.10) Gauss-törvény 
szerint q = e(l EA. Ezt felhasználva, az eltolási áram erőssége:

A'/'. _ A(eaE A )__
c 0

At A t
(99.4)

A vákuumbeli eltolási áram mágneses mezőjét közvetlenül kimutatni nem lehet, mert a 
kis laptávolságú kondenzátorlemezek közötti mágneses mező a vezetési áramnak is tulajdo
nítható. A vákuumbeli eltolási áram létezését csak közvetve bizonyítják a Heinrich HERTZ 
[here] (1857-1894) német fizikus által 1887-ben kimutatott elektromágneses hullámok 
(105. §).

A vákuumbeli eltolási áram bevezetésével a kondenzátor fegyverzetei közötti mágneses 
mező örvényerőssége:

X B 'As = AVc =
A(g„&4)

At

Aq 
- = AV,

At
(99.5)

ami már megegyezik a 99.1/a. ábra alapján nyert vezetési áram mágneses mezőjének ör
vényerősségével.



432 III. Elektromágnességtan

A most bevezetett Maxwell-fele vákuumbeli eltolási árammal a toltésmozgással kapcso

latos elektromos áram mágneses mezőjét leíró Ampère-féle gerjesztési torvény kiegészítés

re szorul [1. (99 9)].

2. A Maxwell-törvények rendszere

Elektromosságtani és mágnességtani tanulmányaink során az induktív utat követtük, a 

speciálistól haladtunk az általános felé. A nyugvó elektromos töltéseknek csupán elektro

mos mezőjük van (Gauss-törvény). A töltések stacionárius áramlása (Olim-törvény) mar 

mágneses mezőt is létrehoz (Oerstecl-kísérlet, Ampére-féle gerjesztési törvény). Ha a mágneses 

mező időben változik, elektromos mező indukálódik (Faraday-indukció), az időben változó 

elektromos mező pedig mágneses mezőt gerjeszt (Maxwell-indukció).

Gauss, OERSTED, Am père  és Fa ra d a y  felismeréseit Maxw ell  általánosította, fog

lalta egyenletrendszerbe (1864). A  róla elnevezett egzakt (szabatos, pontos, egyértelmű) 

törvények ellentmondásmentesen írják le az elektromágneses jelenségeket, egységbe for

rasztva az elektromosságtant, a mágnességtant és a fénytant.
A klasszikus fizika betetőzését jelentő Maxwell-törvényeket az alábbiakban foglaljuk 

össze.

Az elektromos töltés forrásos elektromos mezőt kelt (Gauss-törvény, Maxwell I. törvénye):

(99 6)

A változó mágneses mező örvényes elektromos mezőt indukál (Faraday-Maxwell-féle tör

vény, Maxwell II. törvénye):

5 > A S :
A0 

A/
(99.7)

A B-vektormező forrásmentes (Maxwell III. törvénye):

£ b -a a = o (99.8)
felület

A töltésmozgassal kapcsolatos elektromos áram és az időben változó elektromos mező örvé

nyes mágneses mezőt hoz létre (Ampére-Maxwell-féle törvény, Maxwell IV. törvénye):

X B 'As=//j /rX l + En
At

(99.9)
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Ezek a Maxwell-törvények szigorúan csak akkor érvényesek, ha AA, As és At minden határon 

túl zérushoz tart. Ekkor a Maxwell-törvények integrális alakjai:

(99.10)

(99.11)

(99.12)

(99.13)

A Maxwell-törvényekből kiolvasható, hogy - az elektromos mezőt elektromos töltések 
(Maxwell I. törvénye) és változó mágneses mezők (Maxwell II. törvénye) keltik; - a mágne
ses mezőt töltésmozgással kapcsolatos áramok és változó elektromos mezők (Maxwell IV. 
törvénye) hozzák létre; - a nyugvó töltések keltette elektromos mező forrásos és örvény
mentes (Maxwell I. és II. törvénye); - a B-vektormező forrásmentes és örvényes (Maxwell 
III. és IV. törvénye); - az időben változó mágneses mező által indukált elektromos mező 
forrásmentes és örvényes (Maxwell I. és II. törvénye).

A 20. század legnagyobb elméleti fizikusa, a német-amerikai Albert EINSTEIN (1879- 
1955; Nobel-díj 1921-ben) nevével fémjelzett speciális relativitáselmélet a Maxwell-egyen- 
leteket érintetlenül hagyta, érvényességüket minden inerciarendszerre kiterjesztette (1905). Eb
ből következik, hogy az egyes inerciarendszerek között elektromágneses kísérlettel sem lehet 
különbséget tenni, az inerciarendszerck az elektromágneses jelenségek leírása szempontjá
ból egyenértékűek (invariancia elve, 129. §).

A (99.7) és a (99.9) Maxwell-törvényekből nyilvánvaló, hogy az elektromos és a mágne
ses mezők között szoros kapcsolat áll fenn: az időben változó mágneses mező elektromos 
mezőt, az időben változó elektromos mező pedig mágneses mezőt hoz létre. Emiatt joggal 
vetődik fel az a kérdés, hogy szabad-e egymástól független elektromos és mágneses mezőről 
beszélni. A választ LORENTZ előmunkálatai alapján EINSTEIN adta meg. Kimutatta, hogy 
relativisztikus felfogásban az elektromágneses mezőt egységes mezőnek kell tekinteni. Az elekt
romágneses mező felhasítása elektromos és mágneses mezőre csak számítási fogás, mert 
koordináta-rendszertől független elektromos és mágneses mező nem létezik. Ebből követ
kezik, hogy az elektromágneses mező szemléltetésére szolgáló elektromos erővonalak és 
mágneses indukcióvonalak szintén koordináta-rendszerhez kötődnek, el is tűnhetnek, ha 
más koordináta-rendszerre térünk át.

A Maxwell-féle elektromágnességtan - ugyanúgy, mint a newtoni mechanika és a termo
dinamika - fenomenologikus elmélet, mert néhány tapasztalati tényt - a jelenség alapvető 
okai után nem kutatva - axiómának (sarkigazságnak) fogad el. Ezekből az axiómákból, a 
Maxwell-törvényekből a makroszkopikus testek elektromos, mágneses és fénytani törvényei 
levezethetők.

A Maxwell-törvények érvényességének a sugárzó energia kvantumos természete szab ha
tárt. Csak a klasszikus elektromágnességtan és a kvantumfizika szintéziseként kialakult kvan
tumelektrodinamika keretében sikerült értelmezni az elektromágneses mező kvantumainak, a 
fotonoknak a keletkezésével, elnyelésével és egyéb hatásaival kapcsolatos folyamatokat.

E-dA =

dö>

dí

oB-dA =0 ,
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3. Az elektromágnességtan felosztása a Maxwell-törvények alapján

A  Maxwell-törvények alapján az elektromágnességtan három fejezetre osztható.

A) fejezet: Elektrosztatika

Elektrosztatikai mezőről akkor beszélünk, ha a mezőben semmi sem változik és áram 

sem folyik. Ekkor 1=0, B = 0, 0 = 0 ,  A0/Aí = 0, AW/At = 0.

B) fejezet: Egyenáramok

Egyenáramok esetén ^ Q  = 0, 1=  állandó, B = állandó, 0  = állandó, A0/At = O, 

A'l'/A t = 0.

C) fejezet: Az időben változó elektromágneses jelenségek 

Leírásukra a teljes Maxwell-féle egyenletrendszer szolgál.

III. C) 2. ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK

A  tágabb értelemben vett elektromágneses rezgések frekvenciatartománya 

0 < / <  3 ■ 1024 Hz. Ezen belül az alábbi /, és f 2 frekvencia-, ill. A, = c//j és X2 = c/f 2 hullám

hossz-tartományú (c = 3 10s m/s) elektromágneses rezgéseket szokás megkülönböztetni, 

bár az egyes tartományok gyakran átfedik egymást.

Az elektromágneses rezgések tartományai

Elnevezés Frekvenciatartomány Hullámhossztartomány

Kisfrekvenciás elektromágneses rezgések 0 Hz-300 kHz oo-lOOO m

Ipari váltakozó áram 50 Hz 6 ■ 101 km

Hangfrekvenciás áramok 20 Hz-20 kHz 1,5 • 104—15 km

Hosszúhullámok 3-300 kHz 100-1 km

Nagyfrekvenciás elektromágneses rezgések 300 kHz-300 GHz 1 km-1 mm

Középhullámok 300-3000 kHz 1000-100 m

Rövidhullámok 3-30 MHz 100-10 m

Ultrarövidhullámok 30-300 MHz 10-1 m

Mikrohullámok 300 MHz-300 GHz 1 m-1 mm

Infravörös sugárzás 3 • 1011—3,75 • 1014 Hz 1 mm-800 nm

Látható fény 3,75 • 1014-7,5 • 1014 Hz 800-400 nm

Ultraibolya sugárzás 7,5 ■ 1014-3 • 1016 Hz 400-10 nm

Röntgensugárzás 1,5 • 10l6-3 • 102° Hz 20 nm-1 pm

y-sugárzás 3 ■ 1018-5 ■ 1021 Hz 0,1 nm-60 fm

Kozmikus sugárzás 3 • 1022-3 ■ 1024 Hz 10-0,15 fm
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A kis- és nagyfrekvenciás rezgésekkel az elektromágnességtan (III. rész), az infravörös, 
a látható és az ultraibolya sugárzással a fénytan (IV. rész), a röntgen-, a y- és a kozmikus su
gárzással az atomfizika keretében (V-VI. rész) foglalkozunk.

100. § A váltakozó áram és a váltakozó áramú ellenállások

A szinuszos váltakozó áram fogalmával és előállításával már megismerkedtünk [94. § 6.
c)]. Kiszámítottuk, hogy a váltakozó áram pillanatnyi feszültsége és pillanatnyi erőssége:

ill. ‘ = L , sin(a>f+ /3) (100.1,2)

R

L

-t o m p -

ii

100.1. ábra

ahol (út + a a pillanatnyi feszültség fázisa (fázisszoge), 
a a fazisállandója (kezdőfázisa), (út + p a pillanatnyi 
áramerősség fázisa (fázisszöge), p pedig a fázisállandó
ja (kezdőfázisa). Ezekben az összefüggésekben az« és/ 
pillanatnyi értékek a harmonikus rezgőmozgás kitéré
sének, az Umn és Imm csúcsértékek pedig az amplitúdó
nak (maximális kitérésnek) felelnek meg. Ebből követ
kezik, hogy a szinuszos váltakozó áram, ill. az árammal 

átjárt vezetőkben a töltéshordozók (fémekben elektro
nok) cú körfrekvenciájú harmonikus rezgőmozgást vé
geznek, a váltakozó áram tehát harmonikus rezgőmozgás 

(94. § 6.).

Ohmos ellenállás, önindukciós tekercs és konden
zátor, ún. váltakozó áramú ellenállások egyen- és válta
kozó árammal szembeni viselkedését a 100.1. ábra sze
rinti kapcsolásban vizsgálhatjuk. A kapcsolás lehetővé 
teszi, hogy valamely egyenáramú feszültségforrás
U egyenfeszültségevel azonos nagyságú Uctf effektív váltakozó feszültséget kapcsolhassunk 
az ohmos ellenállásra (K © állásban), az önindukciós tekercsre (K © állásban) és a konden
zátorra (K © állásban).

A váltakozó áram (100.1,2) pillanatnyi értékei fázisának a különbsége, vagyis a 
<p = (á t + a ) - (át-i fl)~ a - p fáziskülönbség két egymástól független, ún. kétsugaras oszcil

loszkóppal állapítható meg (100.2. ábra). Az O, oszcilloszkóp az © körben levői?, ohmos el
lenállásra jutó feszültség és a vele megegyező fázisú áramerősség időbeli változását jelzi. Az
0 2 oszcilloszkóp a sorba kapcsolt/?, L, C áramköri elemeken jelentkező feszültségeket mu
tatja. A második oszcilloszkópot úgy állítjuk be, hogy a két szinuszgörbe az oszcilloszkópok 
közös ernyőjén egyenlő fázisban legyen, ha a © kór csak R ohmos ellenállást tartalmaz (ek
kor a tekercset és a kondenzátort rövidre zárjuk). Ha ezután a © körben csak az önindukci
ós tekercset kapcsoljuk be (az ohmos és a kapacitív áramköri elem rövidre van zárva), akkor 
az u pillanatnyi feszültség siet az i pillanatnyi áramerősséghez képest. Csak kapacitív áram
köri elem bekapcsolásakor (amikor az ohmos ellenállás és a tekercs van rövidre zárva) vi
szont az u késik i-hez képest. Ha a © áramkör egyidejűleg tartalmazza mindhárom áramkó-
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100.2. ábra

ri elemet, akkor a pillanatnyi feszültség siet, ill. késik J-hez képest aszerint, hogy az induktív 
és a kapacitív áramköri elemek közül melyik a meghatározóbb.

1. Ohmos ellenállású fogyasztó

a) Ha az áramkör önindukció- és kapacitásmentes, vagyis csak R ohmos ellenállású fo
gyasztót tartalmaz (100.1. ábra, K © állás), akkor Ucfí = U esetén a kétféle áramerősség 
megegyezik: / cff = I. Ebből következik, hogy az ohmos fogyasztó R ellenállása váltakozó 
árammal szemben ugyanakkora, mint egyenárammal szemben.

b) Az ohmos ellenálláson átfolyó áram (100.2) erős
sége minden pillanatban arányos a (100.1) pillanatnyi 
feszültséggel. A 100.2. ábra kapcsolása szerint az ilyen 
árami-t grafikonja az u-t feszültséggörbével azonos le
futású: a pillanatnyi feszültséget és a pillanatnyi áram
erősséget ábrázoló görbék zérusértékeiket és csúcsér
tékeiket azonos időpillanatban érik el (100.3. ábra). 
Ezt úgy szokás mondani, hogy az R ohmos ellenállásra 
jutó feszültség és a rajta átfolyó áram erőssége azonos 
fázisban van, vagyis fázisszögeik (pH különbsége, az ún. 
ohmos fáziskülönbség:

(pR =(cot + a )-(cű t + P) = a -  p  =0. (100.3)
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2. Induktív ellenállású fogyasztó

a) Önindukciós tekercset tartalmazó áramkörben U cfí = U  esetén / cff < I  (100.1. ábra, 
K © állás). Ennek következménye, hogy a tekercs ellenállása váltakozó árammal szemben na
gyobb, mint egyenárammal szemben. Ez a többletellenállás az önindukció következménye: a

ként nyilvánul meg.

b) A mérések szerint az ohmosellenállás-mentes, L  önindukciós együtthatójú tekercs
nek az cú körfrekvenciájú váltakozó árammal szembeni ellenállása, az ún. induktív ellenállás

c) Az önindukció-mentes (L =  0) bifiláris tekercsek X L = Lea induktív ellenállása zérus, 
csak frekvenciafüggetlen, állandó értékű R ohmos ellenállásuk van. Az ilyen -  egyen- és vál-

Ezzel egyenértékű az a megállapítás, hogy az i pillanat
nyi áramerősség Ti/2-vel késik w-hoz képest (fáziskésés).

e) A  tekercs induktív ellenállása és az induktív fáziskülönbség eddigi ismereteink alapján ki
számítható.

Ahhoz, hogy az L önindukciós együtthatójú tekercsen i = / max sin (út pillanatnyi erősségű áram 
folyjon át, a rákapcsolt feszültségforrás u pillanatnyi kapocsfeszültségének le kell győznie az 
eoj = -Löd /d í önindukciós elektromotoros feszültséget, vagyis

Ebből kiolvasható, hogy az induktív fogyasztóra jutó maximális feszültség: = Ltü/max; -  az ef
fektiv feszültség: Ucít = í/max/V 2 = L r n l -  az induktív ellenállás: X L = La>; -  az induktív fáziskü
lönbség: <pL = + n/2.

tekercsben folyó váltakozó áram mágneses mezőjének időbeli változása folytán indukált 
elektromos mező gátolja a kör áramerősségének a változását, amely ellenállás-növekedés-

G'ele: X L):

X t =L( o . (100.4)

takozó áramú körben mindig ugyanakkora ellenállású -  tekercsekből készülnek a hitelesí
tett normálellenállások és a feszültségmérők előtét-ellenállásai.

d) A  100.2. ábra szerinti kapcsolásban elvégezhető u 
mérés szerint az induktív ellenállásra jutó uL pillanat- 1 
nyi feszültség Ti/2-vel siet az i pillanatnyi áramerősség
hez képest (100.4. ábra), vagyis a <pL induktív fáziskü
lönbség: _

100.4. ábra

(100.6)
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3. Kapacitív ellenállású fogyasztó

a) Kondenzátort tartalmazó áramkörben Ucfí = U esetén / cff > 7 = 0  (100.1. ábra, K © 
állás). A kondenzátor tehát az egyenáramot nem engedi át, váltakozó áramú körben viszont 
a töltő és a kisütő áramok tartós áramot eredményeznek. Ebből következik, hogy a konden
zátoregyenáramú áramkörben végtelen, váltakozó áramú áramkörben viszont véges ellenállású.

b) A mérések szerint a C kapacitású kondenzátornak az a> körfrekvenciájú váltakozó 
árammal szembeni ellenállása, az ún. kapacitív ellenállás (jele: Xc):

1
Cco

(100.7)

c) A  100.2. ábra szerinti összeállításban elvégzett 
mérés azt mutatja, hogy a kondenzátorra jutó uc fe
szültség Ti/2-vel elmarad az i áramerősségtől (100.5. 
ábra), vagyis a <pc kapacitív fáziskülönbség:

(pc = (cot+a)-(cot + (3) = a -  f5 ■ n
2'

(100.8)

Ugyanekkor az áramerősség Ti/2-vel siet a feszültség 
előtt (fázissietés). Ennek az az oka, hogy az áramkör zá
rásakor a töltőáram azonnal megindul, a kondenzátor 
uc feszültsége csak ezt követően alakul ki.

d) A  kondenzátor kapacitív ellenállása és a kapacitív fáziskülönbség szintén kiszámítható.
A C kapacitású kondenzátor« = Í7maxsin col pillanatnyi teszültsége és a körben folyó áram i pil-

1 1lanatnyi erőssége között u= — = — J díj = — Ji'd/, ill.

sinwí = ~ \ ,át (100.9)

összefüggés áll fenn. Ennek t idő szerinti differenciálhányadosából adódó i pillanatnyi áramerősség:

1UCcS)
-cosaif = ■u .„

1/(Cco)
-sin (üt + - (100.10)

Ebből kiolvasható, hogy a kondenzátoron átfolyó áram erősségének maximális értéke:

“  effektív áramerősség: = / m.ix ¡ 4 l  = ^  ; -  a kapacitív ellenál-
1/(C a>) l/(Co)) 1/(Ccü)

lás: Xc = 1 /(Ca>); -  a kapacitív fáziskülönbség: <p(: = -  n/2.
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101. § Elektromágneses rezgések RLC váltakozó áramú rezgőkörökben

1. Elektromágneses kényszerrezgés

a) Kényszerrezgés soros RLC váltakozó áramú rezgőkörben

Tekintsünk egy sorosan kapcsolt R ohmos ellenállásból, L önindukciós együtthatójú te
kercsből és C kapacitású kondenzátorból álló váltakozó áramú kört (101.1. ábra), amelyben 
a váltakozó áramú feszültségforrás pillanatnyi kapocsfeszültsége u = t/max sin (út függvény 
szerint változik az időben. Ilyen periodikusan váltakozó, u pillanatnyi feszültségű feszültségfor
rás hatására a soros RLC-körben váltakozó erősségű áram, ún. kényszerrezges jón létre. Azt a 
váltakozó áramú áramkört, amelyben ezek a rezgések kialakulnak, rezgőkörnek nevezzük.

101.1. ábra

b) Soros RLC-kör feszültség-vektordiagramja és a váltakozó áramú Ohm-törvény

A szinuszfüggvény meghatározásából következik, hogy az u = t /max sin(a)í + a ) és az 
i = ImM sin(a t + P) pillanatnyi értékeket úgy kaphatjuk meg, hogy az UmíW és /„^amplitúdó
kat mint cú szögsebességgel forgó sugárvektorokat 
vetítjük a rögzített AB átmérőre (101.2. ábra). A pil
lanatnyi értékek fázisainak az (cot +a)-(a>t + /3) =
= a  -  p=(p  fáziskülönbsége megmutatja, hogy 
<p > 0 esetén a feszültség siet az áramerősséghez 
képest, <p < 0 esetén pedig késik.

Az elmondottak alapján az azonos frekvenciájú 
feszültségek és áramerősségek, valamint ezek ellen
állás jellegű hányadosai vektordiagramban ábrázol
hatok. Ezeket a vektordiagramokat többnyire a 
csúcsértékekkel egyenesen arányos effektív fe
szültségekkel, effektív áramerősségekkel és válta
kozó áramú ellenállásokkal szerkesztjük.

Nyomatékosan felhívjuk azonban a figyelmet 
arra, hogy bár a továbbiakban a feszültséget, az
áramerősséget és az ellenállást a számítások során 101.2. ábra
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U l —L íúI cíí

U ^ - U c - L w I ch

/ c f f

101.3. ábra

célszerű vektorként kezelni, nem vektor-, hanem skalármennyiségek. Ezt hangsúlyozva, je
lölésükre nem álló félkövér, hanem a skalármennyiségek dőlt (kurzív) latin betűjeleit hasz
náljuk.

Vektordiagram segítségével könnyen meghatározhatjuk az effektív feszültség és az ef- 
fektív áramerősség közötti összefüggést, amelyet az ún. váltakozó áramú Ohm-törvény fejez 
ki. Evégből vegyük fel az Icfí effektív áramerősség-vektort tetszés szerinti irányban, s ehhez 
viszonyítva mérjük fel az effektív részfeszültségeket (101.3. ábra). Ekkor

-  az ohmos ellenállásra jutó UR = R ícff effektív feszültségvektor (pR = 0 folytán az / cff 
áramerősség-vektor irányába mutat;

-  az önindukciós tekercsen fellépő UL = LcoIcfí effektív feszültségvektort pozitív irány
ba, az I^  áramerősség-vektorhoz képest +90c-kal kell elforgatnunk, mert (pt = +7i/2;

-  a kondenzátorra jutó Uc = ---- / cff effektív feszültségvektort pedig az áramerősség-
C cű

vektorhoz képest -90°-kal kell elforgatnunk, mivel <pc = -  n/2.
Megszerkesztve a három effektív feszültségvektor eredőjét, azt a vektort kapjuk, amely

nek abszolút értéke azonos a fogyasztókra jutó eredő effektív feszültséggel. A  101.3. ábra és 
Pitagorasz tétele alapján

(101.1)

Innen

U.
(101.2)
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Ez az ún. váltakozó áramú Ohm-törvény effektív értékekkel kifejezett alakja, amelynek neve
zője, a

Z = R 2 + Lco— — 
Cco

(101.3)

a kör ún. látszólagos ellenállása (impedanciája). Váltakozó áramú áramkörben az így beveze
tett Z látszólagos ellenállás lép az R ohmos ellenállás helyébe.

c) Soros RLC-kör látszólagos ellenállás-vektordiagramja

Ha az egyes áramköri elemekre jutó effektív feszültsége
ket elosztjuk a körben folyó áram effektív erősségével, ellen
állás-ve ktordiugra mhoz jutunk (101.4. ábra), amelyről leol
vasható
-  az áramkör látszólagos ellenállása:

z  = 4 r 2 + ( X L - X C) 2

-  az eredő <p fáziskülönbség:

<p = arc tg

az R ohmos ellenállás:

X L - * c  
R '

(101.4)

(101.5)

R = Z  cos (p, (101.6)

a frekvenciafiiggő ellenállások eredője:

X  = Z  sin<p. (101.7)

Megjegyzések:
-  Ha a váltakozó áramú Ohm-törvény (101.2) alakját -  szinuszos váltakozó áram esetén -  

V2-vel szorozzuk, a csúcsértékekre vonatkozó Ohm-törvényhez jutunk:

iwíik

u„ ( 101.8)

R + Lco —
Cco

- X L = Lco nem szükségképpen nagyobb X c = l/(Ccu)-nál, illetve az UL induktív effektív 
feszültség az Uc kapacitív effektív feszültségnél. Ha XL < Xc , illetve UL < Uc , akkor a 
(101.5) szerint cp <  0 (negatív).
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2. Soros rezonancia

a) Ha X L = X c , vagyis L a  = —í—, akkor a (101.3) alapján Z  = R ,é s a váltakozó áramú
C a

körben folyó áram (101.2) effektív erőssége legnagyobb értéket vesz fel. Ebben nyilvánul 
meg a soros rezonancia.

b) Az Lw  = — rezonanciafeltételi egyenletből a  = 2ufu helyettesítéssel adódik azf arezo-
Cco

nanciafrekvencia, ill. a Ta = l / / 0 rezonancia-rezgésidő:

/» =
2n 4L C

2 n jL C (101.9,10)

Ez utóbbit William THOMSON (Lord KELVIN, 1824-1907) tiszteletére Thomson-képletnek ne
vezzük.

c) Sávszélesség
A rezonancia jellemzésére a sávszélesség szolgál.
A  rezgőkör/? sávszélességén azt azf 2- f \  frekvenciakülönbséget értjük, amelyen belül a 

rezgőkör áramerőssége a legnagyobb áramerősségnek legalább l/V 2 =0,7-szerese (101.5. 
ábra).

A sávszélességnek a rádió-vételtechnika területén 
van nagy gyakorlati jelentősége (107. § 3.). A rádió-ve
vőkészülékektől megköveteljük, hogy az adóállomá
soktól származó különböző frekvenciájú elektromos je
lek közül legerősebben a venni kívánt adóállomás/, - / ,  
frekvenciasávját válasszák ki. Ha keskeny frekvenciasá
vot kell kiválasztanunk, akkor ezt kis ohmus ellenállású, 
kis kapacitású és nagy öninduktivitású rezgőkörrel va
lósíthatjuk meg.211

Megjegyzés:
-  Elektromágneses kényszerrezgések és rezonan

ciajelenségek párhuzamos és vegyes kapcsolású RLC  
rezgőkörökben is kialakulnak.21

20 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnessegtan (Általános fizika II.) 83. §. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1998.

21 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnessegtan (Általános fizika II.) 84. § és 85. §. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1998.
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3. Szabad elektromágneses rezgések

Az eddig tárgyalt kényszerrezgésekkel szem
ben szabad elektromágneses rezgések akkor kelet
keznek, ha a váltakozó áramú áramkör tartósan 
feszültségforrást nem tartalmaz. Az áramkör
ben egyszer megindított rezgés -  az energiavesz
teség miatt -  időben csillapodik, majd elhal 
(101.6. ábra).

101.6. ábra

4. Csatolt rezgések

Csatolt rezgőkörökről, ill. csatolt rezgésekről akkor beszélünk, ha az egymással kapcsolat
ban levő rezgőkörök között energiaátadás megy végbe, s így egymás rezgéseit befolyásolják. 
Csatolt rezgőköröknek tekinthetők a transzformátorok (106. § 3.), az elektronikus erősítők 
és rezgéskeltők (107. § 2.).

102. § A váltakozó áram teljesítménye

1. Pillanatnyi teljesítmény

A szinuszos váltakozó áram p  pillanatnyi teljesítménye a feszültség u = í / m;ix sin cot és az 
áramerősség i = / max sin(a>í-<p) pillanatnyi értékeiből adódik:

P = ld = tf™, A™ sin wt sin(cot-cp) . (102.1)

A sinxsiny'= -^-cos(A:-3')-^cos(A: + y) trigonometrikus azonosság felhasználásával,

ha x = (út és y = cot -  (p, és figyelembe véve, hogy Unrn = V 2 í/tf, valamint 7max = V2 Icíí, a pil
lanatnyi teljesítmény:

[ T I  U™ J n n,x CQS L fm m / n1ax cos ( 2  COt ~  (0) =
L!—  2 2 (102.2)

= u ctt Ku C° s < p - U cííl cfí c o s (2 cú t - ( p )  .

A j) pillanatnyi teljesítmény értékét meghatározó (102.2) függvény grafikonja a teljesít
ménygörbe (102.1. ábra). Ebből kiderül, hogy azokban az időintervallumokban, amelyekben 
a pillanatnyi teljesítmény pozitív ( p  = ui > 0), a feszültségforrás energiát ad át a fogyasztók
nak. Ennek a fogyasztók által felvett energiának egy része az R ohmos ellenálláson hővé és 
pl. motorokban mechanikai energiává alakul át. Ezek összege a hasznosítható, az ún. hatá-
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t

102.1. ábra

sós (aktív, wattos) energia. A  felvett energia másik része a tekercs mágneses mezőjének és a 
kondenzátor elektromos mezőjének felépítésére fordítódik. A  negatív pillanatnyi teljesít
ményű (p  = ni < 0) szakaszokban viszont az L, C áramköri elemek mágneses és elektromos 
mezőenergiájának a különbsége, az ún. meddő (reaktív) energia hasznos munkavégzés nél
kül visszatáplálódik a hálózatba.

2. Hatásos teljesítmény

A váltakozó áram P hatásos teljesítménye a p = ui pillanatnyi teljesítményből kiszámítható.
T

Mivel a váltakozó áram d/ idő alatt dW = pó t , T periódusidő alatt pedig W = J pál munkát végez, 
ezért a (102.2) figyelembevételével a hatásos teljesítmény: o

W Í r  1 fP = — = - J  pdt = - J  [UcfíIc„ c o s c o s ( 2 (ül-<p)]dt =
* * (I <)

= ucn!cu cos<P -  t7,l'/c'í [sin(2fei/ -^))]í. (102.3)
2cú

Tekintettel arra, hogy a (102.3) utolsó tagja nulla, a váltakozó áram hatásos (aktív, wat
tos) teljesítménye:

P  — Ucff / cff cos (p , (102.4)

ahol t /cff / cff = S a fogyasztók által felvett összes teljesítmény, az úa látszólagos teljesítmény, 
cos(p pedig a teljesítménytényező.
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3. A teljesítménytényező javítása

A fogyasztók csak a P  hatásos teljesítménnyel arányos energiát hasznosítják. Ezért arra 
kell törekedni, hogy a cos tp = P/(Ucff / cff) = P/S  teljesítménytényező minél nagyobb legyen. 
Ezt induktív komponenst is tartalmazó fogyasztók (pl. motorok) esetén úgy érik el, hogy a 
(p fáziskülönbséget ún. fázisjavító kondenzátorok alkalmazásával csökkentik. Ekkor állandó 
P hatásos teljesítmény mellett csökken az S látszólagos teljesítmény és a frekvenciafüggő fo
gyasztók által vissza táplált -  a meddő energiával arányos -  meddő teljesítmény.

103. § Nagyfrekvenciás rezgések és elektromos impulzusok

Az 50 Hz-es technikai váltakozó áramok mellett a rádió- és televíziótechnikában, vala
mint az orvosi gyakorlatban igen nagy jelentőségűek a 300 kHz -300 GHz frekvenciainter- 
vallumú nagyfrekvenciás elektromágneses rezgések és a nem szinuszos alakú impulzusok.

1. Nagyfrekvenciás rezgések

A nagyfrekvenciás rezgéseket számos helyen felhasználják.

a) Hőterápia
A nagyfrekvenciás áramok veszélytelenül haladnak át testünkön, mert a gyors térerős- 

ség-változásokat a sejten belüli ionok már nem tudják követni. Ebből következően a sejtben 
káros koncentrációváltozások nem jönnek létre, a nagyfrekvenciás áramnak csak a hőhatá
sa érvényesül. Ezen alapszik a reumatikus bántalmak és gyulladásos betegségek gyógyításá
ra szolgáló hőterápia.

b) Nagyfrekvenciás sebészet
Előzetes ismeret: A p  fajlagos ellenállású, / vastagságú,^ keresztmetszetű anyagon átfo

lyó /  erősségű, ill. J áramsűrűségű áram t idő alatt a V = Al térfogatú anyagban

Joule-hőt fejleszt. Ebből a (pv térfogati hőáramsűrűség -  számértékileg az egységnyi térfo
gatú anyagban egységnyi idő alatt fejlődő hő -

Q =  I 2g t  = J 2 A 2 p — t =  p J 2Vt
A

(103.1)

(103.2)

vagyis egyenesen arányos a J áramsűrűség négyzetével.
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A  nagyfrekvenciás sebészeti eljárás során a testszövetet egy .4, kis felületű vágóelektród és 
egy A 2 nagy felületű semleges elektród közé kapcsolják (103.1. ábra). Az áramkör soros vol
ta folytán mindkét elektródnál ugyanakkora az áramerősség, vagyis /, = I2, illetve áramsű
rűséggel kifejezve / ,  A, = J 2A 2. Mivelyl, <<A2, ezért a vágóelektród közelében/, >>J2, az 
egységnyi térfogatú szövetben, egységnyi idő alatt fejlődő Joule-hő pedig a (103.2) szerint 
egyenesen arányos a / ,  áramsűrűség négyzetével. A vágóelektród alatti igen erős felmelege
dés folytán a sejtek szinte felrobbannak, a hőfejlődés következményeképpen fellépő koagu
láció (kicsapódás) pedig vérzésgátló hatású. A  készülék néhány száz watt teljesítményű és az 
alkalmazott frekvencia 0,1-1 MHz.

c) Szkin-effektus
A  tapasztalat azt mutatja, hogy a nagyfrekvenciás áramok nem töltik ki egyenletesen a 

vezető keresztmetszetét, hanem az áramsűrűség a vezető felületén és annak közelében a 
legnagyobb, a vezető belseje felé haladva -  növekvő frekvenciával fokozódó mértékben -  
exponenciálisan csökken. Ez az ún. szkin-effektus (bőrhatás, áramkiszorítási jelenség).

Mivel a nagyfrekvenciás áramok gyakorlatilag a vezető felületén haladnak, ezért a nagy- 
frekvenciás technikában tömör vezetékek helyett vékony falú csöveket, vagy sok vékony, szi
getelt drótból összesodort vezetéket alkalmaznak.

A szkin-effektuson alapszik az acél felületi edzése, az ún. kéregedzés. Ennek lényege az, 
hogy egyes gépalkatrészekben (fogaskerék, hajtókar, dugattyúhenger) a nagyfrekvenciás me
zők által indukált örvényáramok -  a szkin-effektus miatt -  csak a felületet hozzák izzásba.

d) Mikrohullámú (ultranagyfrekvenciás) rezgések

A  rádió-, a televízió- és a radartechnikában jelentős szerepe van a 300 MHz -  300 GHz 
frekvenciaintervallumú mikrohullámú rezgéseknek (107. §), de velük más területen is talál
kozunk. Pl. a kb. 1 kW maximális teljesítményű mikrohullámú sütőkben (mikrosütőkben) a 
mikrohullámok (f  = 2,5 GHz, A = 0,1 m) hozzák gyors rezgésbe az étel molekuláit, s ennek 
következtében hő fejlődik. Ugyanezen elven szárítanak fa- és más, víztartalmú anyagokat.

2. Elektromos impulzusok

A szinuszos elektromos jelek mellett igen nagy jelentőségűek a lökésszerű, hirtelen je
lentkező feszültségváltozások, az ún. impulzusok. Ezek többnyire négyszög vagy fűrészfog 
alakúak. Jelentőségük a korszerű hírközlő, távvezérlő és automatikus szabályozástechnikai 
területen, valamint az orvosi elektronikában egyre nő.
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a) Négyszögimpulzusok és fűrészrezgések
A négyszög alakú impulzusokat (103.2. ábra) jellemzi az amplitúdójuk, a r időtarta

muk (más szóval: szélességük), a T  rezgésidejük és az /  = l/T  frekvenciájuk.
Négyszögimpulzusokat használnak a távközléstechnikában, és a gyógyászatban a leállt 

izmok (pl. szívizom) működésének újraindítására. Ugyancsak négyszögimpulzusokkal dol
gozik a szív működését több évig megbízhatóan vezérlő szívritmus-szabályozó (pacemaker 
[pészméker]) is. A  készülék percenként 70-90 impulzust szolgáltat. Az impulzus néhány 
voltos, 1 ms időtartamú és kb. 20 pJ energiájú. Korszerű változataik szakaszosan dolgoznak, 
csak a szívritmus kihagyásakor adnak elektromos jelet.

Fűrészjeleket (103.3. ábra) használnak a televízió sor- és képeltérítő egységénél, valamint 
a katódsugárcsövekben [67-3. példa, 90. § 2. e)].

[03.2. ábra 103.3. ábra

b) A test felületén regisztrálható feszültségek
Az élő szervezetben számos olyan elektromos jelenség tapasztalható, amely valamely 

szerv (pl. szív) működésével kapcsolatos.
A gyakorlatban nagyjelentőségű a szívműködéssel, a központi idegrendszer tevékenysé

gével és a vázizomzat működésével kapcsolatos feszültségek regisztrálása (rögzítése). Vala
mennyi élő szerv közös jellemzője, hogy p =Q l elektromos dipólusmomentumú dipólusnak 
tekinthető, ahol Q a dipólus elektromos töltésközéppontjaiban levő elektromos töltés, / pe
dig az elektromos töltésközéppontok távolsága. Ha működés közben változik a szerv elekt
romos dipólusmomentuma, akkor ennek időben változó elektromos mezőjét jellemző fe
szültség a test felületén regisztrálható.

-  Aholland Willem ElNTHOVEN [einthóvn] (1860-1927; Nobel-díj 1924-ben) által felfe
dezett elektrokardiográfia (EKG) a szív ingerületi folyamataival kapcsolatos elektromos fe
szültség kimutatásával és időbeli változásával foglalkozik (1902). Az időbeli változást ábrá
zoló görbe az elektrokardiogram.

A z egészséges szív elektrokardiográfiás felvételén (103.4. ábra) megfigyelhető, hogy a 
T ~ 0,8 s periódusidejű, ill. /  = 1 / 7 ’ = 1,25 Hz frekvenciájú szívciklus során feszültségmaxi
mumok (P, R, T) és feszültségminimumok (Q, S) 
jelennek meg. Ezeket az orvosi gyakorlatban po
zitív, ill. negatív hullámoknak nevezik. A szívmű
ködést jelző, kb. 1,5 mV feszültségű hullámok a 
szervezetben szétterjednek és a végtagokról re
gisztráló berendezéshez vezethetők. Az EKG-ké- 103.4. ábra
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szülék feljegyzi az egyes szívverések sorrendjét, idő
tartamát, erősségét és a regisztrálópapírra vagy a 
számítógépes berendezés képernyőjére megrajzolja

0  ^  az elektrokardiogramot.
103 5 afora Az elektrokardiográfia kivalóan alkalmas a szív

ritmuszavarainak elemzésére, és bizonyos szívbe
tegségek korai felismerésére. Többek között a koszorúér-elzáródást követő szívizomelha
lásnak (infarktusnak) van jellegzetes EKG-képe (103.5. ábra): a szívciklusból hiányzik az S- 
pontnak megfelelő feszültségminimum.

-  Az elektroenkefalográjia (EEG) az agykéreg felületén elhelyezkedő sejtek, az elektro- 
miográfia (EMG) pedig a harántcsíkolt vázizmok elektromos tevékenységének regisztrálá
sára szolgáló eljárás.

III. C) 3. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK 

104. § Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége 
és dinamikai jellemzői

1. Az elektromágneses hulláin fogalma

A 99. §-ból ismeretes, hogy az időben változó mágneses mező (A®/Al * 0) elektromos 
mezőt indukál (Faraday-indukció, MaxwellII. törvénye), a változó elektromos mező (A '/y/Az * 0) 
pedig mágneses mezőt hoz létre (Maxwell-indukció, Maxwell TV. törvénye). Ezek a fizikai me
zők tehát képesek egymást kelteni, forrásaikról (az áramokról, ill. a töltésekről) leszakadva 
önmagukat fenntartani. Ezt a hullámszerűen tovaterjedő elektromágneses mezőt elektro
mágneses sugárzásnak vagy elektromágneses hullámoknak nevezzük.

Az elektromágneses hullámok frekvenciaintcrvalluma 0 < / <  3 ■ 1024 Hz, hullámhossz- 
tartománya pedig -  a A = c / /  a l a p j á n - » > A >  10-16 m.

2. Az elektromágneses hullani terjedési sebessége

a) A Maxwell-egyenletek alapján kiszámítható,22 hogy az elektromágneses mező (elektro
mágneses sugárzás, elektromágneses hullám) v terjedési sebessége vákuumban:

1IIII V"eXC<rIIII

í

^0 2 
E a C

vagyis megegyezik a c vákuumbeli fénysebességgel.

22 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 97. §. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1998.
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b) Homogén és izotrop közegben az elektromágneses hullám terjedési sebességét úgy kapjuk 
meg, hogy e„-t £„£r-re, fua-1 p„pr-re cseréljük:

v =
V £ 0 £ r ^ » P r  V £ r ^ r

< C (104.2)

vagyis a közegbeli fénysebesség a vákuumbeli fénysebességnél kisebb.

3. A fény elektromágneses elmélete

A Maxwell-egyenletekből tehát az adódik, hogy az elektromágneses mező fénysebesség
gel terjed. Ebből MAXWELL arra következtetett, hogy a fény is elektromágneses természetű. 
Ezzel a felismeréssel MAXWELL egységbe forrasztotta az elektromosságtant, a mágnesség- 
tant és a fénytant.

4. Az elektromágneses hullámok dinamikai jellemzői

a) Mozgó ponttöltésre ható elektromágneses erő
A (67.1) elektromos és a (88.3) mágneses erőtörvény alapján a v sebességgel mozgó Q 

ponttöltésre az elektromágneses mező

F = g E + Q v x B (104.3)

erőt fejt ki.

b) A z elektromágneses mező -  ugyanúgy, mint a korpuszkuláris (kémiai) anyag- energi
át, mozgásmennyiséget, tömeget hordoz és a vele kölcsönhatásban álló korpuszkuláris (ké
miai) anyagra nyomást gyakorol.

-  Az elektromágneses mező energiasűrűsége az elektromos és a mágneses komponensek 
energiasűrűségénck összege, mégpedig a (73.9) és a (98.6) alapján vákuumban:

1 1 B 2 w = — e , , t  +  
2 2 n0 (104.4)

Az elektromágneses mező energiahordozó képességének roppant nagy jelentősége van. 
Többek között ez teszi lehetővé elektromágneses jelek (rádió-, televízió- és radarhullámok) 
továbbítását. De a csillagok, köztük a Nap sugárzása is elektromágneses természetű. így pl. 
a földf légkör felső rétegének a napsugarakra merőleges 1 m2 felületére másodpercenként 
1400 J energia érkezik. Ennek 60%-a, vagyis 840 J éri el 1 s alatt a Földnek a napsugarak 
irányára merőleges 1 m2 felületét, 1 év alatt pedig a teljes földfelületre 3,38 • 1024 J energia 
jut, amely a világ kb. 1013 kW • h (=  3,6 • 10|IJ J) éves elektromosenergia-termelésének mint
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egy 100 ezerszerese. Ez a hatalmas energia tette lehetővé a földi élet kialakulását, a kőszénben 
és a kőolajban felhalmozódott energiakészleteket. A Föld szélrendszereit és az óceáni vízáram
latokat is ez az energia hajtja, ez párologtatja el a tengervizet, amiből eső és édesvíz lesz.

A napsugárzás hatására a zöld növényi szervezetek a napfény energiájának felhasználásá
val, fotoszintézissel szén-dioxidból (C 0 2) és vízből (HzO) energiadús szőlőcukrot (Cf,H120 6) 
és oxigént ( 0 2) állítanak elő (60. § 3.), amely közvetlenül a növényi, közvetve pedig az állati 
eredetű táplálékkal jut az állati, ill. az emberi szervezetbe. Az élő szervezetbe táplálékkal 
bekerült szőlőcukor és a légzéssel nyert oxigén találkozásakor a kémiai kovalens kötések
ben elraktározott napenergia felszabadul. A felszabaduló energia révén tudunk fizikai mun
kát végezni, életfolyamatainkat fenntartani és környezetünknek hőt leadni.

A Földünkre érkező napenergia napkollektorokban23 hővé, napelemekben (107. § 1.) 
pedig közvetlenül elektromos energiává alakítható át. A napkollektorokat többnyire vízme
legítésre és lakásfűtésre használják. Hatásfokuk 20-80%. Napelemeket használnak kis 
áramerősség-felvételű órák, zsebszámolók, kísérleti autók, továbbá időjárási és távközlési 
műholdak energiaellátására. Elterjedésüket azonban gátolják a tetemes összegyűjtési, át
alakítási és tárolási költségek.

-  Az elektromágneses hullám a fémfelületekre erőt, ill. nyo
mást gyakorol, amelyet az F = Q \  x B mágneses erővel értelmezhe
tünk (104.1. ábra): az elektromágneses hullám E térerősségű 
elektromos komponense a fém Q — e töltésű szabadelektronjait 
v pillanatnyi sebességgel mozgatja. A mozgó elektronokra viszont 
a hullám B indukciójú mágneses komponense ev xB Lorentz-erőt 
fejt ki. Ebből származik a sugárnyomás.

A  sugárnyomásnak nagy szerepe van a csillagok stabilitásában. 
A csillagok belsejében uralkodó sugárnyomás akadályozza meg, 
hogy a csillagok a gravitációs vonzóerők hatására összeroppanja
nak. Részben a sugárnyomás okozza az üstökösök csóvájának a 
Nappal ellentétes irányba fordulását is.

Kiszámítható továbbá, hogy a napsugár a Földre másodper
cenként 6 ■ 10s kg • m/s mozgásmennyiséget szállít, és -  az m = E /c1

104.1. ábra alapján (131. §) -  a Föld tömegét 2 kg-mal növeli.

105. § Szabad elektromágneses hullámok

1. Az elektromágneses hullámok keltése

Az elektromágneses hullámok előállításának számos módja van. Mindegyik azon alap
szik, hogy valamely rezgőkörben a gyorsuló töltések elektromágneses sugárzást bocsátanak ki.

23 A legelterjedtebb napkollektorokat üvegtábla mögé helyezett, befeketített fémlap alkotja. A beeső 
napfény felmelegíti a kollektort, ill. a lap hátoldalán áramló hordozóközeget (levegőt vagy folya
dékot).
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Zárt rezgőkörben (105.1/a. ábra) létrejövő szabad elektromágneses rezgés során a kon
denzátor elektromos és a tekercs mágneses mezőenergiája periodikusan egymásba alakul 
át, elektromágneses kisugárzás nem következik be. Ha azonban a kondenzátorlemezek 
szétnyitásával (105.1/b,c. ábra) zárt rezgőkörünket nyitott rezgőkörré alakítjuk át, akkor a 
benne rezgőmozgást (gyorsuló mozgást) végző töltések elektromos mezője messze kinyúlik 
a környezetbe is, és időbeli változása Maxwell IV. törvénye szerint mágneses mezőt kelt 
(105.1/d. ábra). Ez a változó mágneses mező pedig Maxwell II. törvénye szerint elektromos 
mezőt indukál stb. Ilyen mechanizmussal tehát a nyitott rezgőkör/frekvenciájú, ill. A = c / /  
hullámhosszú elektromágneses (más szóval: sugárzási) mezőt bocsát ki.

105.1. ábra

y

A gyakorlatban nyitott rezgőkörnek tekinthető a A/2 hosszúságú, végein gömbökkel ellá
tott fémrúd, vagy egy fémszál is. Ezeket közös néven dipólusoknak szokás nevezni, mert a 
rezgés során végeik felváltva pozitív és negatív töltésűek.

A dipólusban rezgőmozgást végző elektronok elektromágneses mezőjét szemléltető 
elektromos erővonalak a dipóluson átmenő síkokban fekszenek, a mágneses indukcióvona
lak pedig a dipólusra merőleges síkokban koncentrikus körök, és körülfogják az E-vonala- 
kat (105.1/d. ábra). A  sugárzási mező egy adott helyén az E- és B-vektorok egymásra és a 
terjedési irányra mindig merőlegesek (105.2. ábra).
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2. Az elektromágneses hullámok tulajdonságai

A MAXWELL által 1864-ben elméletileg megjósolt elektromágneses hullámokat Heinrich 
HERTZ mutatta ki (1887). Megállapította, hogy az elektromágneses hullámok rendelkez
nek mindazokkal a tulajdonságokkal (visszaverődés, törés, interferencia, elhajlás, polarizá
ció), mint a fényhullámok. Ezzel igazolta MAXWELLnek azt az elméletét, hogy a fény is 
elektromágneses hullám.

3. Az elektromágneses hullámok terjedése

Az elektromágneses hullámok hullámhosszuktól, ill. frekvenciájuktól függően különbö
zőképpen terjednek (105.3. ábra).

a) A hosszúhullámok ( /  = 3 -3 0 0  kHz; A = 100 -1  km) követik a Föld görbületét.

b) A középhullámok ( /  = 300-3000 kHz; A = 1000 -100  m) részben felületi, részben pe 
dig az ionoszféráról visszaverődve térhullámok formájában terjednek.

c) A rövidhullámok ( f  = 3 - 3 0  MHz; A = 100- 10 m) már gyakorlatilag egyenes vonalban 
haladnak. Vételük csak akkor lehetséges, ha az adó és a vevő látótávolságban van, vagy ha a 
rövidhullám az ionoszféráról visszaverődve a Földre jut.

d) Az ultrarövidhullámok (f =  30-300 MHz; A =  10-1 m) és a mikrohullámok 
(f  =  300 MHz-300 GHz; A = 1 m-1 mm) egyenes vonalban terjednek, az íonoszférán átha
tolnak és kijutnak a világűrbe. Emiatt csak az adó látótávolságában vehetők, de mesterséges 
holdakkal megvalósítható a nagy távolságú vétel is: a földi adó sugárzását a Föld egyenlítője 
fölött kb. 36 000 km magasságban, a Föld forgásidejével (1 nap = 86 400 s) megegyező ke- 
ringésű idejű műhold veszi és visszasugározza a Földre.

Az m  tömegű, T =  86 400 s periódusidejű műsorszóró műholdnak azmF = 5,97 ■ 1024 kg tö
megű, R =  6370 km sugarú Föld fölötti h magassága abból adódik, hogy a műhold körmoz
gásához szükséges centripetalis erőt a gravitációs erő szolgáltatja (16. §):
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m(R + h ) ^ - = G  mm±—. (105.1)
V } T 2 (R + h)2 K ’

Ebből -  az adatok behelyettesítése után -  h =  35 860 km = 36 000 km adódik.

4. Az elektromágneses hullámok zavarai

A térhullámokkal dolgozó adók vételi lehetőségeit befolyásolja a Nap sugárzása miatt 
változó ionoszféra vezetőképessége.

A hullámterjedés legerősebb zavara az elhalkulás (fading), amely azzal kapcsolatos, 
hogy a földfelszínen terjedő és az ionoszféráról visszaverődő hullámok, vagy az ugyanazon 
hullámforrásból kilépő, de különböző utakat megtett hullámok interferencia révén gyengí
tik egymást.

A légkör elektromos állapotának változása a vételben sercegésként jelentkezik. A vétel 
minőségét rontják a nem megfelelő zavarszűréssel ellátott motorok működésekor keletkező 
szikrázások is.

5. Az elektromágneses hullámok kisugárzása és vétele; az antennák

Az antennák az elektromágneses hullámok kisugárzására és felfogására alkalmas rezgő
körök. Ilyen rezgőkör a A/2 hosszúságú dipólusantenna is, amelynek hatásfoka jelentősen 
növelhető a dipólus előtt levő, gyűjtőlencse szerepét betöltő ún. direktorokkal és a dipólus 
mögötti visszaverő reflektorokkal (Yagi-antenna, 105.4. ábra). A mikrohullámok vételére 
parabolaantennák (forgásparaboloid alakú tükrök) szolgálnak.

Az utóbbi időben az egyedi antennák mellett tért hódított a kábeltelevízió-rendszer: nagy
számú tv-készülékhez koaxiális kábelen24 jutnak el a központi antenna által vett és antenna
erősítővel felerősített jelek.

/  Fő vételi irány

105.4. ábra

24 Koaxiális kábel: kör keresztmetszetű vezetékből és ezzel közös tengelyű, de tőle elszigetelt külső 
cső alakú vezetőből (fémharisnyából) áll.
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III. C) 4. ALKALMAZOTT (GYAKORLATI) 
ELEKTROMÁGNESSÉGTAN

Az alkalmazott (gyakorlati) elektromágnességtan két nagy területe: a villamosenergia-át- 
alakítók és az elektronika.

106. §. Villamosenergia-átalakítók

A villamosenergia-átalakítók
-  egyenáramú forgógépek (egyenáramú generátorok, egyenáramú motorok),
-  váltakozó áramú forgógépek (váltakozó áramú generátorok, váltakozó áramú motorok) és
-  transzformátorok.

1. Egyenáramú forgógépek

Az egyenáramú elektromos forgógépeknek két típusa van: egyenáramú generátorok és 
egyenáramú motorok.

a) Egyenáramú generátor
Ha vezetőkeret mágneses mezőben forog, akkor a benne indukált váltakozó áram (95-2. 

példa) egyenirányítható a gép forgástengelyére szerelt és egymástól elszigetelt-vezetőkeret 
esetén -  két félgyűrűvel, az áramirányváltóval, más szóval: kommutátorral (106.1. ábra). Az 
ilyen gép, az ún. egyenáramú generátor mechanikai energiát alakít át elektromos energiává. 
Működése során, abban a pillanatban, amikor a keret továbbfordul a „semleges állásból” 
(ekkor a keret síkja merőleges B-re), megváltozik a benne folyó áram iránya. Ez azonban 
nem vonja maga után a külső körben folyó áram irányának a megváltozását, mert áramvál
táskor a K kefék a másik félgyűrűre csúsznak át. így az áram iránya a külső vezetékben min
dig ugyanaz marad, az egyik kefén mindig a fogyasztó felé, a másikon pedig mindig a fo-

106.1. ábra 106.2. ábra



106. §. Villamosenergia-átalakítók 455

gyasztó felől folyik az áram, erőssége azonban periodikusan ingadozik (lüktet) zérus és a 
legnagyobb érték között (106.2. ábra). A lüktetés mértékének csökkentésére forgó keret 
helyett tekercset alkalmaznak.

Az egyenáramú generátoron két fő rész különböztethető meg: a sztátor (állórész), 
amelynek részei a mágneses mezőt keltő mezőmágnes és az áramleszedő kefék, továbbá a ro
tor (forgórész), amelynek tartozéka az armatúra (forgó keret, ill. a gyakorlatban lágyvasma- 
gos tekercs, és benne indukálódik az elektromos áram), valamint az áramirányváltó.

A legtöbb egyenáramú generátor mezőmágnese elektromágnes (lágyvasmagos tekercs), 
amelynek gerjesztése öngerjesztés. Ennek az a lényege, hogy a mezőmágnes gerjesztéséhez 
szükséges áramot maga a gép termeli. Az ilyen öngeijesztéssel működő egyenáramú gene
rátorokat szokás dinamóknak nevezni. Az öngerjesztés elvének felismerése és gyakorlati al
kalmazása elsősorban JEDLIK Ányos (1800-1895) és SIEMENS érdeme (1861,1867).

Dinamók gerjesztik a váltakozó áramú generátorok forgó elektromágnesét (106. § 2.). 
Fontos szerepük van a dízel-elektromos vontatásban is.

b) Egyenáramú motor

A z  egyenáramú generátorral azonos szerkezetű egyenáramú motor elektromos energiát 
alakít át mechanikai energiává. Működése azon alapszik, hogy az állórész mágneses mezője 
az árammal átjárt forgórészre erőnyomatékot gyakorol és forgásra kényszeríti. Feltalálói 
JEDLIK (1827) és a német-orosz Moritz JAKOBI (1801-1874; 1834).

Az egyenáramú motorokat nagy indító erőnyomatékuk és kedvező fordulatszám-szabá- 
lyozhatóságuk miatt számos helyen alkalmazzák [városi villamos, trolibusz, nagyvasúti villa
mos vontatás motorjai, dízel-elektromos mozdony (a gépen levő dinamót dízelmotor hajtja, 
az egyenáramú motort dinamó táplálja), szellőzők, szivattyúk, szerszámgépek működtetése, 
textil-, papír- és nyomdaipari gépek hengersorainak hajtása].

2. Váltakozó áramú forgógépek

a) Váltakozó áramú generátorok

Elektromos (villamos) erőművekben me
chanikai energiából elektromos energiát ki
zárólag háromfázisú generátorok állítanak elő 
(106.3. ábra): az állórészén található tekercs
párok számának és a dinamó egyenáramával 
gerjesztett elektromágnes-forgórész pólus
párjai számának a hányadosa három.

A generátor 0  mágneses fluxusú forgóré
szét gőz-, gáz- vagy vízturbina forgatja. Ez a 
forgó, vagyis az állórészhez képest időben vál
tozó mágneses mező az állórész U -X , V -Y  és 
W -Z tekercspárjaiban 120°-os, ill. 240°-os

uux

u v  Y

uwz

106.3. ábra
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u

106.4. ábra 106.5. ábra

fáziskülönbségű, ún. fázisfeszültségeket (elektromotoros feszültségeket) indukál (106.4. 
ábra). Ezek pillanatnyi értékei:

ahol [/max az indukált fázisfeszültség csúcsértéke, az UnrM ¡4 2  = Uícíí pedig az indukált ef- 
fektív fázisfeszültség.

A gyakorlatban igen nagy jelentőségűnek bizonyult, hogy a generátor-tekercspárok 
X, Y, Z végei már a generátoron belül, egy pontban, az ún. nulla- (csillag-) pontban egyesít- 
hetők, az U, V, W kezdőpontokhoz pedig az L„ L̂ , L3 hálózati fázisvezetékek csatlakoztatha
tók (106.5. ábra). Ha még a csillagpontot is kivezetjük a legtöbbször földelt N nulla- (közép-) 
vezetékkel, akkor négyvezetékes, a nullavezeték kiépítése nélkül pedig háromvezetékes, csillag
kapcsolású háromfázisú áramelosztó rendszer létesül.

A csillagkapcsolású háromfázisú generátor tekercseiben folyó fázisáramok I{cff erőssége 
megegyezik a fázisvezetékeken folyó vonaláramok / vcff erősségével. mert az U, V, W kezdő
pontok nem áramelágazási csomópontok.

A generátor-tekercspárok U, V, W pontjaihoz csatlakozó bármelyik fázisvezeték és a 
nullavezeték között levehető effektív váltakozó feszültség gyakorlatilag megegyezik az í /fcff 
effektív fázis feszültséggel, de két fázisvezeték közötti feszültség, az £/vcff effektív vonalfeszültség 
ennél nagyobb.

Mivel a generátor bármelyik tekercspárjának a végéhez a szomszédos tekercspárnak 
nem a kezdete, hanem a vége csatlakozik, ezért a vonalfeszúltség pillanatnyi értéke nem a 
megfelelő pillanatnyi fázisfeszültségek összegeként, hanem különbségeként adódik, még
pedig

-  az Lj L2 fázisvezetékek közötti u12 pillanatnyi vonalfeszültség:

U 12 = “ u x - « v y  = ^maxs|n - £̂ ma* sin(íuí - 120°) = -\/3[/mM co s(íü í-6 0 °) . (1U6.4)

u u V Y =  t/max S in t íW Í - n O 0 ),

(106.1-3)

[Itt felhasználtuk a sin x -  sin y = 2 cos
x = a t  és y  = a>t - 120°.]

trigonometrikus összefüggést, ahol
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-  az L2-L 3 fázisvezetékek közötti u2i pillanatnyi vonalfeszültség:

U 23 = U VY ~ U WZ = k'max SÍn( ^  ~ 120° ) “  ̂ Lx SÍn( ^  ~ 240° ) =
= -x/3í/max c o s (^ -1 8 0 ° ) . (106.5)

-  az L3-L, fázisvezetékekről levehető w31 pillanatnyi vonalfeszültség:

«31 = « WZ -  ■“ ux = m̂ax s>n( fl* -  2 4 0 °)-  t/m!ix sin a* = %/3f/nrax cos(<uf -120° ). (106.6)

A kapott (106.4-6) összefüggésekből kiolvasható, hogy bármelyik vonalfeszültség Uv max 
csúcsértéke a fázisfeszültség í/max csúcsértékének -^-szorosa: í / v_raax = V3í/max.

Áttérve effektív értékekre -  szinuszos váltakozó feszültség miatt a V2-vel való osztás 
után-

(106.7)

vagyis az effektív vonalfeszültség az effektív fázisfeszültség -^-szorosa.
A csillagkapcsolású generátorok alkalmazásának egyik előnye abban rejlik, hogy szim

metrikus terhelés esetén a nullavezetéken áram nem folyik, ezért 6 vezeték helyett 3 fázisve
zeték is elegendő. Ilyen háromvezetékes hálózatot használnak pl. a bányákban. Aszimmetri
kus terhelés esetén is csak 4 vezetékre van szükség, mégpedig a 3 fázisvezetékre és a 
nullavezetékre. Ez az ún. négyvezetékes rendszer. A  terhelés aszimmetrikus volta folytán 
ilyenkor a nullavezetéken kiegyenlítő áram folyik. Ennek erőssége általában kicsi, mert a 
gyakorlatban szimmetrikus terhelésre törekszenek. Mivel a nullavezetéken csak kis erőssé
gű áram folyik, ezért a nullavezetéket a fázisvezetékeknél kisebb keresztmetszetűre lehet 
méretezni.

A kisfeszültségű (fogyasztói) elosztóhálózat általában négyvezetékes csillagkapcsolású rend
szer. Ebben a kapcsolásban az egyfázisú fogyasztókat (pl. izzólámpákat, egyfázisú háztartási 
gépeket stb.) az egyik fázisvezeték és a nullavezeték közé, tehát fázisfeszültségre kapcsolják. 
A szimmetrikus terhelés követelményének úgy tesznek eleget, hogy az egyfázisú, kis teljesít
ményű fogyasztókat egyenletesen osztják el az L,-N, az L2-N  és az L3-N  vezetékek közé, a 
nagyobb teljesítményű fogyasztókat (pl. háromfázisú motorokat) pedig a három fázisveze
ték közé, vonalfeszültségre (más néven ipari feszültségre) kötik.

A négyvezetékes csillagkapcsolású fogyasztói elosztóhálózat általában 230 V effektív fá
zisfeszültséget és ->/3 -230 V =  400 V effektív vonalfeszültséget szolgáltat. Szokásos jelölése: 
400 V/230 V.

A világ elektromosenergia-termelésének kb. 60%-át hőerőművek, kb. 20-20%-át pedig 
vízerőművek és atomerőművek állítják elő.

A  hőerőművekben (58. § 1.) a tüzelőanyag (szén, kőolaj, földgáz) elégésekor fejlődő hő 
gőz-, ül. gázturbinákban alakul át mechanikai energiává. A turbina tengelyén található a há
romfázisú váltakozó áramú generátor és a generátor forgórészét egyenárammal gerjesztő 
dinamó.



458 III. Elektromágnességtdn 106. §.

A vízerőművekben az áramló víz mozgási energiáját vízturbinával összeépített háromfá
zisú generátor alakítja át elektromos energiává. A  vízerőművek építése igen lassú és a hő
erőműveknél költségesebb, de elkészültük után rendkívül olcsón termelik az elektromos 
energiát.

A z atomerőmüvek (156. §) ^  U, ritkábban “  Pu üzemanyagú atomreaktoraiban a mag
hasadás során felszabaduló hőt hőcserélőn keresztül vezetik ki, majd a keletkező vízgőzzel 
gőzturbina közvetítésével elektromos generátorokat működtetnek. Hazánk első atomerő
műve Pakson épült (1981). Üzemanyaga 3-4%-ra dúsított “SU. Elektromos teljesítménye 
1760 MW.

A fentieken kívül más természeti energiák kihasználása is előtérbe került, mint amilyen 
a szél (Hollandia), a Nap (USA, Oroszország), a tengerhullámzás és az ár-apály (Franciaor
szág) energiája.

b) Váltakozó áramú motorok
Az ipari országokban az elektromos energia 50-60%-át elektromos motorok hasznosít

ják, alakítják át mechanikai energiává.
Az egy- és háromfázisú kivitelben készülő váltakozó áramú motorok állórésze megegyezik 

a váltakozó áramú generátorok állórészével, amelyeknek tekercspárjaira kapcsolják a válta
kozó áramú hálózatot. A motor által a hálózatból felvett elektromos áram forgó mágneses 
mezőt hoz létre, amely a forgórészben elektromos áramot indukál Erre az árammal átjárt 
forgórészre a forgó mágneses mező erőnyomatékot gyakorol, és a mágneses mező forgásá
val megegyező irányban forgatja.

3. A transzformátor

A transzformátor a F a r a d a y  által felfedezett kölcsönös indukción (97. § 1.) alapuló, in
duktív csatolású rezgőkör (101. § 4.), amely adott frekvenciájú, feszültségű és áramerősségű 
váltakozó áramot azonos frekvenciájú, de más (kisebb vagy nagyobb) feszültségű és áram
erősségű váltakozó árammá alakít át. Az üzemszerűen működő transzformátor megalkotá
sa DÉRI Miksa (1853-1938), BLÁTHY Ottó Titusz (1860-1939), ZlPERNOWSKY Károly 
(1853-1942) és a budapesti Ganz-gyár érdeme (1885).

u u,eff

a) Az egyfázisú transzformátor
A z  egyfázisú transzformátor -  az örvényáram okozta veszteség csökkentésére lemezek

ből álló -  zárt vasmag, amelyre két réz- vagy alumíniumhuzalból készült, N t és N2 menetszá
mú tekercset csévélnek (106.6. ábra). Az elektromos 
energiát felvevő tekercset primer, az elektromos ener
giát leadót szekunder tekercsnek nevezzük.

2,eff Az TV, menetszámú primer tekercsben a rákapcsolt 
£/, cff primer feszültséggel arányos /, cff erősségű primer 
áram alakul ki. Ennek időben változó mágneses mező
je -  a zárt vasmag folytán -  nem szóródik, hanem át-

106.6. ábra megy mindkét tekercs keresztmetszetén, s a Faraday-

■ i"r£ i
¡35
Ü ----

U-
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féle indukciós törvény alapján a bennük indukált elektromotoros feszültségek effektív érté
keinek aránya megegyezik a menetszámok arányával:

Ha a primer tekercs ohmos ellenállása induktív ellenállásához képest elhanyagolható, 
akkor a <p, induktív fáziskülönbség rc/2, az Ul cííI l ctt cos^, hatásos teljesítmény pedig nulla.

A szekunder kör terhelésekor benne / 2cff erősségű áram folyik, amelynek mágneses me
zője -  a Lenz-törvény szerint -  ellentétes a primer körben folyó áram mágneses mezőjével, 
és csökkentené a primer feszültséget. A primer feszültséget viszont a transzformátorra kap
csolt váltakozó áramú feszültségforrás Uícff feszültsége szabja meg, ezért a primer tekercsbe
-  az eredeti mágneses fluxus fenntartására -  többletáramnak kell érkeznie.

Mivel a primer tekercsre végül is [/, cff feszültség jut, a szekunder kapcsokról levehető 
U2cff szekunder kapocsfeszültség pedig nem különbözik lényegesen <£i2-től, ezért a (106.8) 
átírható a következő alakba:

tA ,ff n 2

Vagyis a primer és a szekunder effektív feszültségek aránya megegyezik az NJN2 menet
számáttétellel.

A  (106.9) összefüggésből kiolvasható, hogy N2 > N, esetén t/2cff > Uifilf, N2 < N x esetén 
pedig U2cff < C/, cff. Az első esetben feltranszformálásról, a második esetben pedig letranszfor- 
málásról szokás beszélni.

A  jól megépített transzformátor hatásfoka közel 100%. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó
val terhelt transzformátor által a hálózatból felvett P, = Ux cff / ,  cff cosep, primer teljesítmény 
közel egyenlő a fogyasztónak leadott P2 = U2 cff I2 cff cos<p2 szekunder teljesítménnyel. Mivel 
cos<p, = cos(p2, ezért

vagyis a kapocsfeszültségek és az áramerősségek aránya fordított.
A transzformátorokban kétféle veszteség lép fel: a transzformátor vasmagjában indukált 

örvényáramokkal, valamint a vasmag átmágnesezésével kapcsolatos vasveszteség és a teker
csekben folyó áramok termelte Joule-hő, az ún. tekercsveszteség.

b) A háromfázisú transzformátor
A villamosenergia-rendszerek -  a háromfázisú generátorok és a háromfázisú motorok 

kedvező tulajdonságai miatt -  háromfázisúak, ezért az elektromosenergia-átvitel három 
egyfázisú transzformátorral vagy háromoszlopos, mindegyik oszlopon egy-egy primer és 
szekunder tekerccsel ellátott háromfázisú transzformátorral történik.

= U (106.10)



460 III. Elektromágnességtan 107. §

c) Elektromosenergia-átvitel
A zR  = pl / A  ellenállású távvezetékbe betáplált P = UcffI dt = állandó elektromos telje

sítmény mellett hőveszteség lép fel. Ez a

Q = i l fíRt = ^ P - ^ t  ( i0 6 .il)
u cn A

hőveszteség csökkenthető p kis fajlagos ellenállású távvezetékkel (alumínium) és Utí{ nagy 
feszültségű, de kis áramerősségű elektromos áram szállításával.

Hazánkban a teljes országos hálózatot nemzetközi kooperációs (összehangolt) hálózatra 
(750 kV, 400 kV, 220 kV), nagyfeszültségű országos alaphálózatra (220 kV, 120 kV), középfe
szültségű elosztóhálózatra (20 kV) és kisfeszültségű (fogyasztói) elosztóhálózatra (400 V) szo
kás felosztani.

107. § Az elektronika alapjai

Az elektronika többnyire félvezető alapanyagú áramköri elemekkel, az ezekből felépülő 
elektronikai áramkörökkel és elektronikai áramkörrendszerekkel foglalkozik.

1. Elektronikai áramköri elemek

Az elektronikai áramköri elemekhez tartoznak a félvezető diódák, a tranzisztorok, a tirisz
torok és az optoelektronikai eszközök.

a) Félvezető diódák

A  félvezető diódák általában szilícium (Si) alapanyagú, p és n típusú félvezető tartomá
nyokból álló áramköri elemek (107.1. ábra). A  szennyező atomok -  pl. bór (B) és arzén (As) -  
mindkét rétegben gyakorlatilag teljesen ionizáltak: a p réteg kristályrácsában negatív (ak- 
ceptor-) ionok (jelük: - )  és mozgékony pozitív lyukak (jelük: o), az n tartomány kristályrá
csában pedig pozitív (donor-) ionok (jelük: + ) és mozgékony elektronok (jelük: • )  találha
tók (107.2. ábra). Ezeket a szennyező atomokkal kapcsolatos mozgékony töltéshordozókat

P n

107.1. ábra 107.2. ábra
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többségi töltéshordozóknak szokás nevezni, mert töltésszámsűrűségük (töltésszám/térfo
gat) kb. 6 nagyságrenddel nagyobb, mint az alapkristály Si-atomjait összekapcsoló kovalens 
kötésekből termikus gerjesztés hatására kiszabaduló elektron-lyuk párok -  az ún. kisebbsé
gi töltéshordozók -  töltésszámsűrűsége.

Elektromos feszültségmentes állapotban az egyes tartományok között meglévő töltés- 
számsűrűség-különbség folytán a p rétegből lyukak, az n tartományból pedig elektronok dif- 
fundálnak a másik rétegbe, és rekombinálódnak (egyesülnek) az ott található elektronok
kal, ill. lyukakkal. Ezek következményeként a két réteg határán 
elektromos kettős réteg alakul ki, amelynek elektromos mezője a 
mozgékony töltéshordozók diffúzióját visszaszorítja.

Ha azonban a külső feszültségforrás pozitív sarkát a dióda p 
oldalához, negatív sarkát az n oldalához kapcsoljuk, akkor ebben 
az ún. nyitó irányban a szennyező atomokkal kapcsolatos töltés
hordozók rekombinációs áramának erőssége jelentősen megnő 
(107.3. ábra). Ha viszont a feszültségforrás sarkait felcseréljük, 
akkor most az ún. záró irányban a rekombinációs áramok vissza
szorulnak, és gyakorlatilag csak az alapkristály kovalens kötései
ből kiszabaduló elektron-lyuk párok gyenge (Si-diódánál né
hány nA erősségű) generált áramai játszanak szerepet.

b) Tranzisztorok
A tranzisztorok a 20. század legjelentősebb elektronikai felfedezésének bizonyultak 

(1948). Két fő típusuk van: a bipoláris tranzisztorok és a térvezérlésű tranzisztorok.
-  Bipoláris tranzisztor
A  többnyire szilícium alapanyagú bipoláris tranzisztorokban kétféle töltéshordozó (elekt

ron és lyuk) vesz részt az áramvezetésben. Bennük három szennyezett réteg, az emitter- 
tartomány, a bázistartomány és a kollektortartomány található n-p-n (107.4. ábra) vagy p-n-p 
elrendezésben.

Ha az n-p-n szilíciumtranzisztor bemeneti (vezérlő) áramkörében az UBE nyitó feszült
ség 0,7 V fölé emelkedik, akkor az n típusú emitterből elektronok mennek át a p típusú bá-

Kollektorkivezetés
C

B o -

Bázis-
kivezetés

I

— Kollektortartomány

— Bázistartomány 

Emittertartomány

Emitterkivezetés 

A z npn rétegtranzisztor felépítése és rajzjele

107.4. ábra
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U

Rc

l/c

Bemenet t/.B E

Bemeneti áramkör 
(vezérlőkör)

Uce
Kimenet

Kimeneti áramkör 
(terhelőkor)

107.5. ábra

zisba (107.5. ábra). Az ekkor létrejövő IB erőssé
gű bázisáram hatására a kollektor és az emitter 
közötti 10-500 M£> értékű ellenállás 20-100 Q-ra 
csökken, miközben az UCE feszültséggel arányos 
Ic kollektor-áramerősség jelentősen megnő. Ha 
a kimeneti áramkörbe egy Rc ellenállást kapcso
lunk, akkor az7B bázis-áramerősség változtatásá
val arányos feszültségváltozások, ill. Ic nagy kol- 
lektoráramerősség-változások jönnek létre. Az 
n-p-n tranzisztor tehát alkalmas arra, hogy a beme
neti körre kapcsolt UBE kis jelfeszultséget, ill. az 
IB bázis-áramerősséget felerősítse A felerősített 
7C kollektor-áramerősség és az UCE kollektor- 
emitter-feszültség a kimeneti kapcsokról levehető.

-  Térvezérlésű (unipoláris) tranzisztor
Az utóbbi időben igen elterjedt, teljesítményfelvétel nélkül dolgozó térvezérlésű tran

zisztorokban elektromos mező hatására csak egyetlen fajta töltéshordozó (elektron vagy 
lyuk) vesz részt az áramvezetcsben.

c) Tirisztorok

A tirisztor p,n,p,n szennyezésű rétegekből áll. Túlnyomórészt érintkező nélküli kapcsoló
ként és vezérelhető egyenirányítóként alkalmazzák.

d) Optoelektronikai eszközök

Al optoelektronikai eszközök fényt érzékelnek vagy fényt emittálnak (bocsátanak ki).
- A  fényérzékelők (fotoellenállasok, fotodiódák -  mint pl. a Nap sugárzási energiáját köz

vetlenül elektromos energiává átalakító napelemek - , fototranzisztorok, fototinsztorok) mű
ködése a belső fényelektromos hatáson alapszik: fény hatására a félvezető kristály kovalens 
kémiai kötéseinek egy része felszakad, és a kiszabaduló szabad töltéshordozók (elektronok, 
lyukak) biztosítják az áramvezetést.

- A  fényemittálók egy részében a szabad töltéshordozók rekombinációjakor (egyesülése
kor) felszabaduló energia fénysugárzás formájában jelentkezik. Az így műkodő fényemittáló 
diódákat (LED) általában kijelzési célokra használják.

- A  folyadékkristályos kijelzők (125. § 5.) -  a folyadék és a szilárd fázis kozott átmenetet 
mutató -  hosszú molekulái feszültségmentes állapotban párhuzamos állásúak, a külső fényt 
átengedik, s így a megjelenítő felülete világos. Elektromos mező hatására azonban egyes 
molekulák bizonyos vonalak (szegmensek) mentén olyan térbeli helyzetbe fordulnak, hogy 
a fényt nem engedik át, a kijelző felületén sötét vonalak jelennek meg. Kellő számú szeg
menssel valamennyi szám és betű előállítható, s ezért a folyadékkristályok kiválóan alkal
masak jo minőségű és olcsó megjelenítők készítésére pl. zsebszámológépekbe, számítógé
pekbe, műszerekbe és órákba.
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2. Elektronikai áramkörök

Azelektronikai áramkörök (egyenirányítók, erősítők, rezgéskeltők, modulátorok, demodulá- 
torok) feszültségforrásokból és áramköri elemekből (ellenállásokból, tekercsekből, kon
denzátorokból, diódákból, tranzisztorokból, tirisztorokból, optoelektronikai eszközökből) 
épülnek fel.

a) Egyenirányítók
A váltakozó áramok egyenirányítására félvezető diódákat és tirisztorokat alkalmaznak.
A váltakozó áramú feszültségforrásra kapcsolt egyetlen dióda csak minden második 

félperiódusban, a nyitó irányban engedi át az áramot, ezért az általa egyenirányított áram 
lüktető és szaggatott (107.6. ábra). A szaggatottság két diódával kiküszöbölhető (107.7. 
ábra). A lüktetés mértékét tekercsekből és kondenzátorokból álló szűrőlánccal csökkentik.

/ U U L

R

107.6. ábra

b) Erősítők

Elektronikus erősítőnek nevezzük azokat a tranzisztoros áramköröket, amelyek alkalma
sak elektromos jelek felerősítésére. A J jelforrás (pl. mikrofon) felerősítendő Ubc bemenő
jelét (pl. mikrofonjelet) az E erősítőre (tranzisztorra) 
kapcsoljuk, amely az EF külső egyenáramú feszült
ségforrás energiájának felhasználásával az Uki ki
menőjelre erősíti és a T terhelő ellenállásra (pl. 
hangszóróra) juttatja (107.8. ábra).

Ha egyetlen erősítőfokozattal a kívánt erősítés 
nem érhető el, akkor erősítésre sok áramköri elem
ből álló, ún. integrált áramköröket használnak. 107.8. ábra

c) Rezgéskeltők (oszcillátorok)

A z  erősítő kimenőjele -  ún. visszacsatoló egységen, pl. tekercsen keresztül -  visszavihető 
a bemeneti kapcsokra. Ha ez a visszacsatolt jel a kimenőjel fenntartásához szükséges beme
nőjellel azonos fázisú, akkor az erősítő visszacsatolt oszcillátorrá (rezgéskeltővé) válik, és 
külső egyenáramú feszültségforrás energiájának felhasználásával kívánt hullámalakú 
és frekvenciájú rezgéseket állít elő. Valamennyi oszcillátorban erősítő, egyenáramú feszült
ségforrás, visszacsatoló egység és frekvenciameghatározó rész található.
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A szinuszos oszcillátorok frekvenciameghatározó része párhuzamos LC-kör, RC-kör 
vagy kvarclemez.

A  nemszinuszos oszcillátorok többnyire négyszög- vagy fűrészjeleket állítanak elő (103. § 2.).
Az ultranagyfrekvenciás (mikrohullámú) oszcillátorokban (pl. magnetronokban) keltett 

elektromágneses jelek frekvenciája többnyire 1 GHz-nél nagyobb.

d) Modulátorok

A  rádió-, a televízió- és a radartechnikában igen nagy jelentősége van a két különböző 
frekvenciájú jel összekeverésének, a modulációnak. Azt a berendezést, amelyben végrehajt
ják a modulációt, modulátornak nevezzük. A moduláló jellel (rádióadónál hangfrekvenciás, 
tv-adónál kép- és hangfrekvenciás jellel) megváltoztatható a nagyfrekvenciás szinuszos vi
vőrezgés amplitúdója (107.9. ábra) vagy frekvenciája (107.10. ábra). Ekkor amplitúdómo
dulációról, ill.frekvenciamodulációról beszélünk. A négyszögimpulzusok jellemző adatainak 
(Uma„ x, T, f)  modulációját impulzusmodulációnak nevezzük (rádiólokátor, mobiltelefon).

A közép- és rövidhullámú rádióadók amplitúdómodulált, az ultrarövidhullámú rádió
adók pedig frekvenciamodulált jeleket állítanak elő. A földi sugárzású televízióadók a képet 
amplitúdómodulációval, a hangot frekvenciamodulációval viszik át. A műholdas televízió- 
adók esetében a kép és a hang egyaránt frekvenciamodulált. Impulzusmodulációval dolgoz
nak a rádiólokátorok és a mobiltelefonok.

e) Demodulátorok

A  rádió- és a tv-adóállomások által kisugárzott nagyfrekvenciás modulált elektromágne
sesjelekről a vevőkészülékek demodulátornak nevezett áramkörei a hang-, ill. a képfrekven
ciás jeleket leválasztják. Ezt a folyamatot nevezzük demodulációnak. Pl. a félvezető dióda
-  mint demodulátor -  az amplitúdómodulált nagyfrekvenciás rezgéseket egyenirányítja 
(demodulálja), amelynek átlagértékét a vevőkészülék hangszórójának membránja már képes 
követni.
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3. Elektronikai áramkórrendszerek

Az elektronikai áramkörrendszerek elektronikai áramkörökből álló hálózatok. Főbb típu
saik: hangátalakító, hangrögzítő, műsorszóró, rádiólokátor-, hírközlő és számítógéprend
szerek.

a) Hangátalakító és hangrögzítő rendszerek

Ezek a rendszerek hallható hangokat alakítanak át elektromos jelekké (mikrofonok), 
vagy hangfrekvenciás elektromos rezgéseket mechanikai rezgésekké (hangszórók), de alkal
masak hangok és képek rögzítésére, ill. visszajátszasára is (hanglemez, magnetofon, video- 
magnetofon ).

b) Műsorszóró rendszerek (rádió, televízió)
A műsorszóró rendszerek (rádió, televízió) hang- és képjelekből elektromos jeleket állí

tanak elő, ill. alakítanak vissza (107.11. ábra).

107.11. ábra

Az adónál az átviendő jelet (rádiónál hangjelet, televíziónál hang- és képjelet) elektro
mosjellé alakítják át. Ezzel a jellel változtatják meg, modulálják az adó oszcillátorának vivő
rezgéseit. A továbbiak során a modulált elektromos jeleket erősítik, és antennával a vevőbe 
juttatják.

A vevőbe érkező elektromágneses hullámokat -  az átviteli veszteségek miatt -  erősítik. 
Ezután demodulátorral leválasztják róla a moduláló jelet, majd a jellel arányos elektromos 
rezgéseket ismét az eredeti jelhez hasonló jellé (hang- és képjellé) alakítják vissza.

c) Rádiólokátor- (radar-) rendszerek

A rádiólokátor (radar) működése az elektromágneses hullámok visszaverődésén alap
szik. Rádiólokátorokat használnak gépkocsik, repülőgépek, hajók, földrajzi alakzatok vagy 
egyéb tárgyak helyének, távolságának, esetleg sebességének meghatározására.

d) Hírközlő rendszerek

A  hírközlő rendszerekhez tartozik a közismert telefon és a kisméretű rádióadó és -ve- 
vőkent működő mobil- (rádió-) telefon.
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e) Számítógéprendszerek
A  számítógép különböző teljesítményű és szerkezetű elektronikus, programozható adat- 

feldolgozó rendszerek gyűjtőneve. A számítógépek képesek számtani műveleteket végezni, 
programokat és adatokat tárolni, programok futását vezérelni.

Napjainkban különös jelentősége van a nagy teljesítményű, egymással összekapcsolt szá
mítógépek világhálózatának, az Internetnek. Legfontosabb előnye, hogy lehetővé teszi kü
lönféle információk rendkívül gyors cseréjét.



IV. rész

FÉNYTAN ES RELATIVITASELMELET

ír ta : DR. EROSTYAK JÁNOS

108. §. A fénytan tárgya és felosztása

1. A fénytan tárgya

A fénytan (optika) az optikai eszközök 17. sz-i elterjedése után a 19. sz-ban indult robba
násszerű fejlődésnek. Egyik legfontosabb érzékelésünk, a látás a fény segítségével történik, 
és az anyagi világról szerzett információink jelentős részét is optikai eszközökkel, optikai je
lenségek alkalmazásával szerezzük. Napjainkban mind a már régóta létező optikai eszközök 
(távcső, fényképezőgép, szemüveg stb.), mind a legmodernebb alkalmazások (lézerek, nem
lineáris optikai eszközök stb.) az elemi és a modern optikai ismeretek széles skáláját alkal
mazva fejlődnek korábban elérhetetlennek tűnő határokon túl. Az optikai alkalmazások 
mindennapi életünk elválaszthatatlan részét kepezik: optikai szálas hírközlés, lézeres alkal- 
mazasok, optikai adathordozók, fényképezés és videotechnika, holográfia és még megszám
lálhatatlan más felhasználási terület.

Az optika a fizika fényjelenségekkel foglalkozó területe. Fenomenologikus leírást ad a 
fény terjedése és anyaggal való kölcsönhatása során fellépő jelenségekről. Az előbbi során a 
fény hullámtulajdonságai, az utóbbi esetén pedig részecske tulajdonságai dominálnak. Az 
optika tárgyalja a fénynek különböző optikai elemeken és eszközökön történő terjedését, 
áthaladását, kölcsönhatását.

2. A fénytan felosztása

IV. A) Geometriai optika
Ebben a fejezetben a fényt vonalban terjedő fénysugarakként kezeljük. Az ilyen megkö

zelítés, bár a pontosabb tárgyalásmód szempontjából csak egy határesetnek tekinthető, 
mégis alapvető jelenségek, számtalan optikai eszköz bemutatása és jellemzése szempontjá
ból nélkülözhetetlen és rendkívül praktikus. Itt tárgyaljuk a látásoptikát is.

IV B) Fizikai optika
A fényterjedés pontosabb leírását, a geometriai optika által nem magyarázható jelensé

gek (pl. interferencia, diffrakció, polarizáció) kvalitatív és kvantitatív értelmezését adja.
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IV. C) Fotometria, fényabszorpció
Ez a fejezet a fénymérés, a fényelnyelés alapvető fogalmait és jelenségeit ismerteti 

A fényemisszió fontosabb eseteivel (termikus sugárzás, molekula-színképek, lézerek) az V. 
Atomhéjfizika c. részben találkozhat az Olvasó.

IV. D) Relativitáselmélet
A relativitáselmélet alapgondolatait és ennek legegyszerűbb következményeit mutatja be.



IV. A) GEOMETRIAI OPTIKA

A  geometriai optika az átlátszó közegekben történő fényterjedést a kísérleti tapasztala
toknak megfelelően írja le úgy, hogy a fényt vonalak mentén terjedőnek tekinti. Ezzel a fény
terjedést számos esetben kellő pontossággal írja le. Ez a leírásmód a számítások során 
praktikus és célszerű, hiszen a hullámoptikai jelenségek precíz figyelembevétele gyakran el
hanyagolható mértékben módosítaná csak a számítások eredményeit.

109. §. A fény terjedése, sebessége

1. A fény egyenes vonalú terjedése, árnyékjelenségek

Mindennapi tapasztalatunk szerint homogén1 és izotrop2 közegben a fény egyenes vonal
ban terjed. Kisméretű (pontszerű) fényforrás és a szemünk közé kicsiny nyílást tartalmazó, 
átlátszatlan ernyőt helyezve a fényforrást akkor látjuk, ha a szem, a nyílás és a fényforrás egy 
egyenes mentén helyezkedik el. A szemünkbe jutó keskeny fénynyalábot gondolatban geo
metriai egyenessé szűkítve jutunk el a fénysugár fogalmához. A fénysugarak együttesét fény
nyalábnak nevezzük. A fény egyenes vonalú terjedésének következményei az árnyékjelensé
gek. Pontszerű F fényforrás és E ernyő közé átlátszatlan T tárgyat helyezve az ernyő 
A részére (árnyék) nem jut fény (109.1. ábra). Kiterjedt fényforrás esetén (109.2. ábra) az 
ernyő azon felületrésze, ahová a fényforrás egyik pontjából sem jut fény, a teljes árnyék vagy 
ámyékmag (A). Az a terület, ahová a fényforrás nem minden pontjából jut fény, a félárnyék

1 Homogén közegben a fizikai jellem ző (jelen esetben a törésmutató) az adott térrész minden pont
jában azonos értékű (a helykoordinátáktól független). Ha ez nem teljesül, akkor inhomogén kö
zegről beszélünk.

2 Izotropnak nevezzük a közeget, ha a fizikai tulajdonságait jellem ző mennyiségek (pl. a fény terje
dési sebessége) minden irányban azonosak. Máskülönben a közeg anizotrop.
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109.1. ábra 109.2. ábra

(FA). Ezen a részen folyamatos az átmenet a teljes árnyékból a teljes megvilágítású (V) 
részbe.

2. Nap- és holdfogyatkozás

Árnyékjelenségek pl. a nap- (109.3. ábra) és holdfogyatkozások is (109.4. ábra). A Föld 
egy részén akkor van teljes vagy részleges napfogyatkozás, ha az adott terület a Holdnak a 
Földre vetült teljes árnyék vagy a félárnyék tartományába esik. Ha a Hold egésze vagy egy 
része esik a Föld teljes vagy félárnyék zónájába, akkor teljes, ill. részleges holdfogyatkozást 
lehet megfigyelni.

Ne keverjük össze a holdfogyatkozást a holdfázisokkal, amelyeket azért észlelünk, mert a 
Földről nézve a Hold mindig más és más nagyságú területét látjuk a Nap által bevilágítottan.

109.4. ábra
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3. A fény sebessége vákuumban

A fény sebessége a fizika egy kitüntetett, fontos és sokat vizsgált mennyisége. Mérésére 
számos módszert dolgoztak ki az elmúlt évszázadok alatt.

a) A fény terjedési sebességét először Olaf RÖMER (1644-1710) dán csillagász határozta 
meg csillagászati úton 1676-ban. A Jupiter legbelső holdjának egymást követő elsötétedései 
közötti időtartam változásait figyelte meg (109.5/a,b. ábrák).

a) b)

109.5. ábra

A Föld A és C helyzetében a hold két eltűnése közötti idő (42 h 28 min 36 s) azonos a 
hold keringési idejével. Ha a Jupiter-Föld távolság növekszik, akkor a holdfogyatkozások 
között hosszabb idő fog eltelni, a Jupiter-Föld távolság csökkenésekor pedig a holdfogyat
kozások között eltelt idő az átlagosnál rövidebb lesz. A  holdfogyatkozások közötti idő egy 
földi év alatt lényegében szinuszosan változik az átlagérték körül. Ezen változás oka, hogy a 
Jupiter-Föld távolság növekedésekor a fénynek egyre hosszabb, az említett távolság csök
kenésekor pedig egyre rövidebb távolságot kell megtennie. A  Földnek a Jupitertől való tá
volodásakor az ABC pályaszakasznak megfelelő fél év alatt az elsötétedések összesen t = 
= 1000 s-mal késnek. Ennek és a földpálya d ~  3 -1011 m átmérőjének ismeretében a fény vá- 
kuumbeli sebessége meghatározható, c = d/t =  3 10K m/s.

b) Földi körülmények között elsőként Armand FlZEAU [fizó] (1819-1896) francia fizikus 
1849-ben mérte meg a fénysebességet (fogaskerékmódszer) (109.6. ábra).

Az F fényforrásból az FT féligáteresztő tükörre fénynyalábot bocsátunk, mely egy gyor
san forgó K fogaskerék fogai között jut el a T tükörig. Innen visszaverődve a fogaskerék fo
gai között ismét áthalad és az M megfigyelőhöz érkezik. Megfelelő fordulatszám esetén a 
visszavert fény éppen egy fognak ütközik, így az nem jut a megfigyelőhöz. A  fény sebessége a 
mérés adataiból c =  4/mN, ahol / = KT, n a fogaskerék fordulatszáma és N a fogak száma.
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109.6. ábra

4. A fény sebessége közegben

Jean FOUCAULT [fukó] (1819-1868) francia fizikus korai kísérletei (1850) után Albert 
MlCHELSON [májhelzon] (1852-1931; Nobel-díj 1907-ben) német származású amerikai fi
zikus végzett pontos méréseket (1885). A fény terjedési sebességére vízben c/1,33, szén-di- 
szulfidban (CS2) c/l,76-ot kapott. Az eredmény víz esetén egybeesik azzal az összefüggéssel 
(110. §), hogy a vákuumbeli és a közegbeli fénysebesség hányadosa egyenlő a közeg n abszo
lút törésmutatójával (nvU =  1,33). Szén-diszulfid esetén azonban ettől jelentős eltérés mu
tatkozik, ui. «SZ6n-diszuifid = 1»64 * 1,76! A jelenség magyarázata, hogy az abszolút törésmutató a 
vákuumbeli fénysebesség és a közegbeli fázissebesség hányadosával egyenlő, a közegbeli 
közvetlen fénysebességmérési módszerekkel viszont -  melyek fényimpulzusokat alkalmaz
n ak - a fény közegbeli csoportsebességét mérjük. E két mennyiség kapcsolatáról részleteseb
ben lásd a 118. §-t.

5. A fénysebesség mai definíciója

A méréstechnika fejlődése következtében 1983 óta már nem a méterrel határozzuk meg 
a fény sebességét, hanem fordítva. 1 méter az a távolság, amelyet a fény légüres térben 
1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz. A fénysebesség Sí-szabványként defini
ált vákuumbeli értéke tehát

Az új meghatározást 1965-ben BAY Zoltán (1900-1992) magyar származású amerikai fi
zikus javasolta.

c = 299 792 458 m/s . (109.1)
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110. §. A fény visszaverődése és törése

1. Fényvisszaverődés

Ha közeghatárra fény esik, akkor a fény egy része visszaverődik (reflektálódik), más része 
behatol a közegbe. Bizonyos felületek a rájuk eső fényt csak meghatározott irányban verik 
vissza. Ekkor szabályos (tükrös) visszaverődésről beszélünk.

Essen b fénysugár a T tükröző felület O visszaverődési (reflexiós) pontjába (110.1. 
ábra), amelynek az m beesési merőlegessel bezárt szöge a  (beesésiszög). A (b,m) síkot beesési 
síknak nevezzük.

110.1. ábra

A v visszavert sugár a beesési síkban van (visszaverődés első törvénye). A fi visszaverődési 
szög egyenlő az a  beesési szöggel: ¡5 =  a  (visszaverődés második törvénye).

Érdes, egyenetlen felületről nem csak egy irányban verődik vissza a fény, ilyenkor diffúz 
(szórt) visszaverődés jón létre (110.2. ábra).

110.2. ábra
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2. Fénytörés

110.3. ábra

Ha a fény a közeghatáron át egyik (1) 
közegből a másikba (2) jut, a fény haladá
si iránya általában megváltozik. A jelen
ség neve fénytörés (refrakció). A továb
biakban a homogén és izotrop közegek
ben lejátszódó fénytöréssel foglalkozunk 
(110.3. ábra).

A beeső sugár (b), a beesési merőleges 
(m) és a megtört sugár (t) egy síkban he
lyezkednek el. Ez a fénytörés első törvé
nye. Jelölje a  a beeső sugár és a beesési 
merőleges által bezárt szöget (beesési 
szög) cs p  a beesési merőleges és a meg
tört sugár által bezárt szöget (törési szög). 
A beesési és törési szögek kapcsolatát 
írja le a fénytörés második törvénye, a Snel- 
lius-Descartes-törvény (1620 és 1637):

sin a  
sin p

=  w , (110.1)

ahol az n állandó a (2)-es közeg (l)-es közegre vonatkozó relatív törésmutatója. Fennáll to
vábbá:

sina _ 1 _ 1 
sin p s inp nn 

sina

(110.2)

{Willebrod SNELLIUS (1591-1626) holland fizikus, René DESCARTES [dékárt] (1596- 
1650) francia filozófus és természettudós.}

Valamely közegnek a vákuumra vonatkozó törésmutatóját abszolút törésmutatónak hív
juk és «¡-vei jelöljük (i = 1,2,. . . ,  víz, olaj,...). Értéke az anyagi minőségtől, a hőmérséklettől 
és a fény frekvenciájától függ, mindig nagyobb 1-ncl. Ha n2 > akkor a (2) közeget az (1) 
közegnél optikailag sűrűbbnek nevezzük, ugyanekkor az (1) közeg optikailag ritkább, mint a 
(2) közeg. Az abszolút törésmutató a fény vákuumbeli (c) és közegbeli (c ) terjedési sebes
ségének hányadosa:

c
c.

(110.3)
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így az abszolút és a relatív törésmutatók kapcsolata:

(110.4)
H,  C / C ,  C2

Néhány anyag törésmutatója a 110.1. táblázatban található.

Abszolút törésmutatók 110.1. táblázat

Szilárd közegek Folyadékok Gázok

Jég 1,31 Víz 1,3329 Oxigén 1,000 271

Kősó 1,5443 Etil-alkohol 1,3605 Nitrogén 1,000 298

Gyémánt 2,41 Szen-diszulfid 1,6254 Levegő 1,000 292

3. Fénytörés plánparalel lemezben

Két párhuzamos síkkal hatarolt (plánparalel) lemezre eső fénysugár kétszer is megtö
rik, a kilépő sugár párhuzamos a belépővel és A ertékkel eltolódik a belépő sugárhoz képest 
(110.4. ábra).

A d  vastagságú lemezen az eltolódás mértéke a környezeténél optikailag sűrűbb lemez 
(«2, = n > I, a > p )  esetén

A = A B sin (a - P) = ------- (sin a  cos p ~ c o s a  sinp),
cos p

(110.5)

ha a lemez mindkét oldalán ugyanolyan tö
résmutatójú közeg van. sin p  = sin a / n és
cosp = -yj 1 -  (sin2 a ) / n 2 helyettesítésével: 

cos aA = d  sin a 1 -
■Jn2 sin2 a

. (110.6)

Plánparalel lemezen keresztül nézve, a 
tárgyak a törőfelülethez közelebb levők
nek látszanak. A látszólagos távolságrövi
dülés a 110.4. ábráról leolvashatóan

A
sin a

(110.7)

Merőleges beesés (a  = 0) esetén tehát

x =  d 1 (110.8)
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4. Fénytörés prizmában

Prizmának nevezzük a két, egymással szöget bezáró síklappal határolt fénytörő közeget 
(110.5. ábra). A síkok metszésvonala a törőél (E), a törőélre merőleges sík pedig a főmetszet. 
Egyszerűen követhető a fénysugár útja, ha a beesési síkegyben főmetszet is. A prizma hatá
roló síkjainak hajlásszöge a törőszög (<}>) A fény a prizma vastagabb része felé törik, ha a 
prizma anyaga optikailag sűrűbb az őt körülvevő közegnél. A be- és kilépő sugarak által be
zárt szög az eltérítési vagy deviációs szög (5), amely mint az ABC háromszög külső szöge 
egyenlő a nem mellette fekvő két belső szög összegével:

ö=(ai ~Pl ) + ( « 2  ~Pi ) •

Geometriai megfontolásokból következik:

(110.9)

1 -  Pi + Pi > (110.10)

s így

5 = a, + a 2 (110.11)

A prizmát egy, a főmetszetére merőleges, tehát a törőéllel párhuzamos tengely körül 
forgatva, a deviációs szög változik. A minimális deviációs szög (<?,„,„) szimmetrikus sugárme
net esetén valósul meg, amikora, = a 2 = ( ő mm+<t>)l 2 és p t = p 2 =<¡>12.

5. A teljes visszaverődés

A teljes visszaverődés jelensége akkor fordulhat elő, ha a fénysugár optikailag sűrűbb 
közegből (1) halad optikailag ritkább közeg (2) felé (110.6. ábra). A határfelületre a  szöggel 
beeső (b') sugár megtörik (t', p > a). A beesési szög növelésével elérünk a p  = 90° esethez, 
amelynel az a  =  a h beesési szögre:
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sin a h = —í— = « 2I, (11U.12)
«12

ahol tehát most nn < 1 és a h < 90°. Ha a beesési szög a h-nál nagyobb, akkor a beeső sugár 
(b") a szabályos visszaverődés törvényei szerint teljes egészében visszaverődik(v "), nem jut 
ki a közegből. Ez a teljes visszaverődés jelensége. A (110.12) összefüggéssel meghatározott 
szög a teljes visszaverődés határszöge.

b'

110.6. ábra

111. §. Optikai szálak

A teljes visszaverődés jelenségén alapul a modern információtovábbításban, az orvosi 
gyakorlatban és még számos helyen nélkülözhetetlen fényvezető (optikai) szál. Az optikai 
szál 5-100 )J.ni átmérőjű magból és azt körülvevő, optikailag ritkább anyagú köpenyből áll 
(111.1. ábra).

A fénytovábbítás a magban történik. Ehhez a fényt úgy kell a magba fókuszálni, hogy az 
a mag-köpeny határfelületen teljes visszaverődést szenvedjen. A 111.1. ábra jelöléseit fel
használva, az a ©majl maximális belépési szög, amelynél kisebb szögű beesés esetén a fénysu
gár az optikai szálban terjed:
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ahol n,i a maggal határos közeg -  ahonnan a fény a magba belép nm a mag, nk a köpeny tö
résmutatója. Ha a fény levegőből («„ = 1) lép be a magba, akkor

©max =arcsin[^n2m - n 2k ]. (111.2)

A gyakorlatban a mag és a köpeny törésmutatója közötti változás általában nem ugrás
szerű. A folyamatosan változó törésmutatójú közegekben a fénysugarak nem egyenesek, 
hanem görbe vonalak mentén haladnak.

A magba különböző irányból belépő sugarak más és más úton haladnak, így a szál végére 
különböző idő alatt jutnak el, ezért a fényimpulzusok3 terjedés közben általában időben 
szétterülnek, kiszélesednek.

Az optikai szálak fő felhasználási területei: hírközlés, információtovábbítás, fénytováb
bítás világítási célból, képtovábbítás. Több ezer szál rendezett kötegén akár nehezen hozzá
férhető helyekről is lehet optikai képet továbbítani.

3 Fényimpulzus: rövid ideig tartó fényvillanás, fenyjel.



112. §. A z optikai kép 479

112. §. Az optikai kép

112.1. ábra

A P pontszerű tárgyat közvetlenül látjuk, ha a j j l  
fénysugarak P-ből akadálytalanul jutnak a sze- —
műnkbe (112.1. ábra). Amennyiben a tárgypontból 
a fény nem homogén közegen át, közvetlenül jut a 
szemünkbe, hanem különféle közegek határfelületén bekövetkezett visszaverődés vagy tö
rés után, szemünkbe ugyancsak széttartó nyaláb érkezik. Ilyenkor szemünk a közvetlenül 
beérkező nyaláb metszéspontjának (tartópontjának) irányát érzékeli. Ez a pont a tárgy 
képe. A látás szempontjából csak a szembe lépő nyalábtartomány játszik szerepet, azaz P-t 
abban a P' pontban látjuk, ahonnan a sugarak a szemtől számítva legelőször széttartanak 
vagy széttartani látszanak (112.2/a,b. ábrák). P' pont a P pont képe. Ha a sugarak P'-ben ta
lálkoznak, akkor valódi (reális) képről beszélünk (112.2/a. ábra), ha a szembe érkező fénysu
garak utolsó optikai elemen túli meghosszabbításai mennek át P'-n, akkor látszólagos (virtuá
lis) képről van szó (112.2/b. ábra). Optikai képalkotás akkor történik, ha optikai elemek 
megváltoztatják a fénysugarak terjedési irányát visszaverődés vagy törés útján. A képalkotás 
vizsgálatánál egy tárgy végtelen számú pontja (tárgypontok) közül elegendő néhány jellemző 
pontot kiválasztani, hogy az optikai elemeken történő sugárterjedést tanulmányozzuk. Az 
optikai leképezés: a tárgypontokról kiinduló sugaraknak egy optikai rendszer segítségével 
történő átalakítása a képpontokba. A 112.2/a,b. ábrákon a megfigyelő a sugarakat a P' pont
ból látja érkezni, nem pedig az eredeti P forrásból.

Lencse

112.2 ábra

Több elemből álló optikai rendszer esetén a korábbi 
elem által alkotott kép jelenti a következő elem számára a 
tárgyat. Ha valamely leképező eszközre széttartó (diver
gens) sugarak esnek, akkor P pontot valódi tárgynak (pont
nak) tekintjük. Ha valamely leképező eszközre összetartó 
(konvergens) sugarak esnek (112.3. ábra), akkor P pontot 
látszólagos (virtuális) tárgynak (pontnak) tekintjük, az ábrán 
F  pedig most egy valódi képpont.
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113. §. Leképezés közegek határfelületén visszaverődött fénynyalábokkal

1. A síktükör képalkotása

A síktükör szabályosan visszaverő (reflektáló) sík felület. A 113.1. ábra mutatja a síktü
kör képalkotását.

A P-ből érkező sugarak a síktükrön a visszaverődés törvénye szerint jutnak a megfigyelő
höz. Metssze a P-ből a tükörre bocsátott merőleges a tükröt K-ban. A visszaverődés törvé
nyéből és egyszerű geometriai megfontolásokkal belátható, hogy PK = P'K, ahol P' az a 
pont, amelyben a visszaverődött sugarak meghosszabbításai metszik egymást. (Ez minden, 
P-ből kiinduló, majd visszaverődött sugárra ugyanaz a P' pont.) P ' a P  tárgypont virtuális 
kepe. A síktükör a valódi tárgyról látszólagos, egyenes (a tárggyal egyező) állású és a tárggyal azo
nos nagyságú képet állít elő, amelyen a tárgy jobb és bal oldala felcserélve látszik (113.2. ábra).

A szögtükrök alkalmasak a rájuk eső fénysugár meghatározott szöggel történő eltéríté
sére (113.3. ábra).

Ha a tükrök hajlásszöge a, akkor a visszavert sugár a rendszerbe érkezőtől ö = 2a szög
gel térül el. A derékszögeid (113.4. ábra) esetében a  = 45°. Három, páronként egymásra merő
leges tükörből álló reflektor (ún. saroktükör) pedig a sugarakat 180°-kal téríti el, azaz a beesé
si irányba veri vissza azokat. A gépjárművek „macskaszeme” is apró saroktükrök sokasága.

Ha a síktükröt a beesési síkra merőleges tengely körül A a  szöggel elfordítjuk, akkor a 
visszavert sugár 2 A a  szöggel fordul el, mert a beesési szög és a visszaverődési szög is Aa-val 
változik meg (113.5. ábra).

113.1. ábra 113.2. ábra 113.3. ábra

113.4. ábra 113.5. ábra
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2. Gömbtükrök képalkotása

A görbe felületű tükrök egy jelentős csoportját alkotják a gömbfelületű tükrök, amelyek 
geometriailag egy gömbsüvegnek felelnek meg. Ha a tükröző felület a homorú oldal, akkor 
homorú (konkáv) tükörről beszélünk, ha a tükröző felület a domború oldal, akkor domború 
(konvex) tükörről van szó. A gömbsüveg tetőpontja a tükör optikai középpont]a (O), az ezen a 
ponton és a tükör C görbületi középpontján átmenő 
egyenes az optikai tengely (113.6. ábra). C-től a tükör 
széléhez húzott egyenes és az optikai tengely által be
zárt szög a tükör nyílásszöge ((¡>). Az OC = R a gömb
tükör görbületi sugara.

A képalkotások levezetésénél csak kis nyílásszö
gű (<j> < 5°) gömbtükrök képalkotásával foglalko
zunk, ehhez az ün. paraxiális sugarakkal számolunk.
Ezen sugarak a főtengelyhez közel, azzal kicsiny szö
get bezáróan haladnak.

3. A homorú gömbtükör

Az optikai tengelyen levő pont képének helyét a tükör görbületi sugara és a tárgy helyé
nek függvényeként határozhatjuk meg. A tárgypont és a tükör optikai középpontjának tá
volságát tárgytávolságnak (t), a képpont és a tükör távolságát képtcivolságnak (k ) nevezzük. 
A végtelen távoli, optikai tengelyen levő tárgypontból érkező sugarakat a homorú tükör egy 
pontba, a fókuszpontba gyűjti, amelynek távolsága a gömbtükörtől a fókusztávolság (gyújtó
távolság jele:/) és értéke /  = R/2. A gömbtükrök képalkotását írja le a paraxiális sugarak 
esetén érvényes leképezési törvény.

1 I = 2 = l_ 
t + k ~  R ~  f

(113.1)

Ha a tükörre a sugarak széttartó módon érkeznek (valódi tárgy), akkor t > 0. Ha a tü
körre összetartó sugarak esnek (virtuális tárgy), akkor t < 0. A  képpont valódi, ha az őt 
létrehozó sugarak metszik egymást (k > 0). Ha a sugarak a tükörről széttartó módon ve
rődnek vissza (azaz mintha egy, a tükör túloldalán elhelyezkedő tárgyból indultak volna ki), 
akkor virtuális kép keletkezik (k < 0).

A képszerkesztéshez a következő nevezetes sugarakat4 lehet használni (113.7. és 113.8. 
ábra), amelyek közül általában az a) és b) alattiakat alkalmazzuk:

a) A fókuszponton átmenő fénysugár (domború tükörnél: a tükör mögötti fókuszpont 
felé tartó fénysugár) az optikai tengellyel párhuzamosan verődik vissza.

4 A nevezetes sugarakat az egyszerű kezelhetőség miatt választjuk, valójában minden sugár részt 
vesz a képalkotásban.
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113.8. ábra

b) Az optikai tengellyel párhuzamosan beeső fénysugár a fókuszponton áthaladva verő
dik vissza (domború tükörnél: úgy verődik vissza, mintha a tükör mögötti fókuszpontból in
dult volna ki).

c) Az optikai középpont felé haladó fénysugár visszaverődés után a beesési szöggel 
egyenlő visszaverődési szöggel távozik (az ábrákon nincs feltüntetve).

d) A  görbületi középponton átmenő (a görbületi középpont irányából a tükör felé hala
dó) fénysugár önmagába verődik vissza (az ábrákon nincs feltüntetve).

A  113.7. ábra a fókuszponton kívüli tárgyról fordított állású és valódi, a 113.8. ábra a fó
kuszponton belüli tárgyról egyenes állású és látszólagos kép szerkesztését mutatja. A kép és 
a tárgy méreteinek arányát, az N  nagyítást (oldalnagyítás, lineáris nagyítás) az

t T
(113.2)

összefüggéssel definiáljuk, ahol T és K a  tárgy és a kép előjeles nagysága, más szavakkal a le
képezett tárgy-, ill. képpont optikai tengelytől mért előjeles távolsága. Megállapodás szerint 
egyenes állású kép esetén N  >  0, ill. fordított állású kép esetén N  < 0.
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4. A domború gömbtükör

A domború tükörről (113.9. ábra) az optikai tengellyel párhuzamosan beeső sugarak úgy 
verődnek vissza, mintha a tükör mögött |/| = R/2  távolságra levő F pontból indultak volna. 
F a domború tükör fókuszpontja. A  fókusztávolság/értékét negatívnak vesszük ( /  = —R /  2). 
Domború tükör esetén a (113.1,2) egyenletek változatlan alakban érvényesek és a képszer
kesztésnél a 3. pontban felsorolt négy speciális sugarat használjuk. Valódi tárgy esetén a dom
ború tükör mindig látszólagos, egyenes állású és kicsinyített képet ad.

A gömbfelületű tükrök mellett számos alkalmazásnál célszerűbb más alakú tükröt hasz
nálni. A forgási paraboloid alakú parabola tükör a szimmetriatengelyével párhuzamosan ér
kező sugarakat egyetlen pontba (fókuszpont) gyűjti, vagyis az említett sugarakra nézve men
tes a gömbtükröknél tapasztalható hibáktól (115. § 3.). Ilyen tükröket pl. a párhuzamos 
fénynyaláb előállítására szolgáló fényszórókban (pl. autók reflektoraiban) alkalmaznak. 
Ezekben a fényforrás a tükör fókuszpontjában helyezkedik el.

114. §. Leképezés közegek határfelületén megtört fénynyalábokkal

1. Fénytörés egyetlen gömbfelületen

Az optikai leképezésnek a másik módja a töréssel (refrakciósai) történő leképezés. Elő
ször vizsgáljuk meg az egyetlen gömbfelületen való fénytörést (114.1. ábra)!

A P tárgypont képének megkereséséhez válasszunk ki két fénysugarat. Az A felé terjedő 
sugár a felületen megtörik és az optikai tengelyt P'-ben metszi. Az optikai tengely irányába 
beeső sugár a felületet merőlegesen éri el, így nem szenved irányváltozást. A  két sugár egy-
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mást P'-ben metszi, azaz a P tárgypont képe P' lesz. Legyen «, és n2 a törőfelület két oldalán 
az abszolút törésmutató. Ha paraxiális sugarakról van szó, akkor az a, P, y, é s 9-, szögek 
kicsik. Ekkor a Snellius-Descartes-törvényben («, sinő, = n2 sinő2) előforduló függvénye
ket Taylor-soruk

sin 9 = 9 -  — + —  
3! 5!

első tagjával közelíthetjük, vagyis sin 9 = 9, és így

nl9 l = n 29 2.

(114.1)

(114.2)

A  geometriából ismert, hogy egy háromszög külső szöge egyenlő a két nem mellette fek
vő belső szög összegével, így a PÁC háromszögben

9, =cc + p,  (114.3)

valamint a P'AC háromszögben

P = 9 2 +y.  (114.4)

A (114.3) és a (114.4)-ből 0,-et, ill. 9 2-t a (114.2)-be helyettesítve kapjuk:

nta  + n2y = P(n2 - n {).  (114.5)

Kis szögekről lévén szó a  ~ l/t, P = l/R és y ~ l/k, ahol / = AO a gömbfelület O optikai kö
zéppontjának és a gömbfelület optikai tengelyen kívüli A pontjának távolsága, R = OC a fe
lület görbületi sugara, t = PO a tárgytávolság és k = P '0  a képtávolság. így a (114.5)-ből

n2 _ n 2
T ~k R ~

(114.6)
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Mivel a beeső sugár helyzetét jellemző / nem szerepel a (114.6)-ban, így a tárgypontból indu
ló összes paraxiális sugár a képpontban találkozik, azaz a (114.6) fejezi ki a tárgy- és képtávolság 
összefüggését. Megállapodás szerint a törőfelületre beeső fénysugár oldaláról nézve domború 
törőfelület esetén (mint a 114.1. ábrán is) R >  0, homorú törőfelület esetén pedig R <  0.

Sík törőfelület esetén R = °°, így a (114.6)-ból

k = - ^

Pl., ha víz («, =1,33) felszíne alatti tárgyat (114.2. ábra) a felszínre merőlegesen figye
lünk meg levegőből (n2 = 1), akkor a látszólagos képet (k <  0) a felszínhez közelebb, a fel
színtől 0,75í távolságban látjuk.

(114.7)

114.2. ábra



486 IV. Fénytan és relativitáselmélet 114. §.

2. Vékony lencsék

Az optikai lencsék egyik legfontosabb csoportját alkotják a gömbi lencsék, amelyek átlát
szó anyagból készült, két gömb- vagy síkfelülettel határolt testek. A gömbfelületek görbületi 
középpontjait összekötő egyenes a lencse optikai tengelye. A lencse felszíne kívülről tekintve 
lehet domború (konvex), homorú (konkáv) vagy sík. A gömbtükrökhöz hasonlóan a leképe
zési törvény levezetésekor paraxiális sugarakkal számolunk, valamint a lencse két oldalán 
azonos törésmutatójú közeget feltételezünk.

114.3. ábra

Az optikai tengelyen levő pont képét a 114.3. ábra alapján határozzuk meg. A P tárgy
pontról kiinduló sugarak két felületen való törés után P'-ben találkoznak. Az első felületi tö
résre a (114.6)-ot alkalmazva

(114.8)

ahol í„ *, és /?, az első felülethez tartozó távolságokat jelöli, a lencsét körülvevő közeg törés
mutatója«,, a lencse anyagáé n2. A második felülethez tartozó távolságok a 2 indexet viselik. 
Az első felület által létrehozott kép a tárgy szerepét játssza a második felületen való törés
kor: t2 =  d - k t, ahol d  a két felület optikai középpontjának a távolsága (a lencse vastagsága). 
Vékony lencse közelítésben a lencse d  vastagsága jóval kisebb, mint a tárgy- és képtávolságok, 
így í2 =  —k t. A második felületre is alkalmazva a (114.6)-ot:

»1 _  n2 , "■
/c, k 2

(114.9)

A (114.8) felhasználásával rendezés után kapjuk:
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Ezen a ponton célszerű új jelöléseket bevezetni. Mivel a két törőfelület egyetlen egészet 
(egy lencsét) alkot, így jelölje t =  az egész lencsére nézve a tárgy távolságot és jelölje k = k2 
az egész lencsére nézve a képtávolságot. A  lencse anyagának környezetére vonatkozó rela
tív törésmutatóját is vezessük be (n = njn^)\ Továbbá osztályozzuk a törőfelületeket a gya
korlatban szokásosnak megfelelően, azaz a görbületi sugarak előjelét kívülről a lencsére te
kintve határozzuk meg! A fentiekkel

(114.11)

ekkor ugyanis pl. egy kétszer domború lencse esetén R ít R2 >  0. Vegyük észre, hogy míg a
(114.10) levezetésekor a görbületi sugarakat a fénysugarak haladási irányát követve osztá
lyoztuk -  vagyis pl. egy kétszer domború lencse esetén/?, > O ésR2 < 0 - ,  addig a (114.11) 
alkalmazásakor mindkét törőfelület görbületi sugarát kívülről a lencsére tekintve állapítjuk 
meg. A domború törőfelület görbületi sugarát pozítív, a homorú törőfelületét pedig negatív 
értékűnek vesszük. A tárgy-, ill. képtavolság aszerint pozitív vagy negatív, hogy a tárgy, ill. a 
kép valódi vagy látszólagos.

A k = °° képtávolsághoz tartozó tárgypont a tárgyoldali fókuszpont, a t = °° tárgytávol
sághoz tartozó képpont pedig a képoldali fókuszpont. Vékony lencse esetén tehát fennáll:

1

f
O - i ) = A (114.12)

ahol D  a lencse törőerőssége, Sí-egysége az egy per méter, jele: l/m, amelyet dioptriának szo
kás nevezni.

A képszerkesztéshez háromféle nevezetes sugár közül választhatunk:
a) Az optikai tengellyel párhuzamosan beeső sugár a képoldali fókuszponton megy át 

(szórólencse esetén: úgy távozik, mintha a tárgyoldali fókuszpontból érkezne).
b) A tárgyoldali fókuszponton átmenő sugár törés után az optikai tengellyel parhuzamo- 

san halad (szórólencse esetén: a képoldali fókuszpont felé tartó sugár törés után az optikai 
tengellyel párhuzamosan halad).

c) A lencse és az optikai tengely metszéspontján átmenő sugár irányváltoztatás nélkül 
halad tovább.

A 114.4/a-f ábrák gyűjtő- és szórólencsével létrehozott valódi, ill. látszólagos kép szer
kesztését mutatják valódi, ill. virtuális tárgy esetén. A látszólagos kép szerkesztésekor a len
csétől távozó sugarakat visszafelé meghosszabbítva találhatjuk meg a látszólagos kép he
lyét.5

A(114.11)ésa(114.12) egyesítésével kapjuk a leképezési törvényt:

1 = 1 I  
/  t + k'

(114.13)

5 Az optikai szempontból elhanyagolható vastagságú lencséket rajzban gyakran egyetlen síkkal he
lyettesítjük, amelyet az ábrákon feltüntettünk.
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b) Valódi tárgy, látszólagos kép

d) Látszólagos tárgy, valódi kép

A) (Bikonvex) gyűjtőlencse B) (Bikonkáv) szórólencse 

114.4. ábra

Ezen egyenletben gyűjtőlencse esetén/pozitív, szórólencse esetén/negatív.
A  gömbtükröknél leírtakhoz hasonlóan járhatunk el a nagyítás számításakor. A kép és a 

tárgy méreteinek arányát, az Nnagyítást (oldalnagyítás, lineáris nagyítás) a (114.14) összefüg
gés írja le. Megállapodás szerint egyenes állású kép esetén N  >  0, fordított állású kép ese
tén N  <  0. így az előjeleket is figyelembe véve

N  ■ k = K  
t T

(114.14)

f) Látszólagos tárgy, látszólagos kép

ahol T és K a  tárgy és a kép előjeles nagysága, más szavakkal a leképezett tárgy-, ill. képpont 
optikai tengelytől mért előjeles távolsága.
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3. Nem gömbi lencsék

Az olyan lencsét, amelynek törőfelületei hengerpalást alakúak, hengerlencsének nevez
zük. Leggyakrabban kör alapú hengerek palástdarabjairól van szó. A hengerlencsék fontos 
felhasználási területe a lézernyalábok formálása. Ilyen lencse esetében a lencsét metsző két, 
az optikai tengelyt tartalmazó, egymásra merőleges síkban a törőfelületek görbületi sugarai 
különbözőek. Az egyik síkot választhatjuk úgy, hogy /?,(1) =  °°, a másikban /?,(2) < °°. (A t 
index jelöli, hogy tárgyoldali adatról van szó.) A képoldalon szintén két különböző görbületi 
sugárral jellemezhető a felület. Az említett négy görbületi sugár közül tehát legalább egy 
nem végtelen értékű. Ha Rt( 1), R,(2), /?k( l ), Rk(2) közül egyik sem végtelen, akkor a tisztán 
gömbi és tisztán hengerlencse közötti átmeneti lencsealakról van szó (cilindrikus lencsék). 
(A k index a képoldalra utal.) Ilyen lencséket szokás szemüvegekben az asztigmiás látáshiba 
korrigálására használni (117. §).

A mai kontaktlencsék6 alakja forgási ellipszoid, ugyanis a szemfelszín alakja közelebb áll 
ehhez az alakhoz, mint a gömbhöz. Az ilyen alakú lencsékkel a korábbi gömbi kontaktlen
csékhez képest tökéletesebb leképezés valósítható meg.

A  lencserendszerek több lencséből álló optikai eszközök. Ha a lencsék törőfelületeihez 
tartozó görbületi középpontok egyetlen optikai tengelyen fekszenek, akkor centrált rendsze
rekről beszélünk. A közölt összefüggések a korábbiakhoz hasonlóan paraxiális közelítésben 
érvényesek.

1. Kétlencsés rendszerek

A legegyszerűbb esetben két vékony lencsét helyezünk szorosan egymás mellé (115.1. 
ábra). Legyen az L, lencse fókusztávolsága/, és az L2 lencse fókusztávolsága/,. Az optikai 
tengellyel párhuzamosan beeső sugár Lj nélkül F,-ben metszené az optikai tengelyt. L2 je
lenlétében a rendszertől/távolságra levő F-ben metszi azt. F, mint virtuális tárgy szerepel Lj 
számára, a kép pedig F-ben jön létre, így a (114.13) leképezési törvényt Lj-re alkalmazva

115. §. Lencserendszerek, leképezési hibák

V /2  = -  V/i + 1 //, vagyis

f  /, + / 2
(115.1)

es

£> = £>, + D2. (115 .2 )

6 A kontaktlencse közvetlenül a szemgolyóra, a szemhéjak alá helyezett lencse.
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L, U

Fi

115.1. ábra

2. Többlencsés rendszerek

Többlencsés rendszer esetén a végső kép helyzetét az elemenkénti leképezés alkalmazá
sával keressük meg, az n-dik lencse számára a tárgy (ín) az (n -  l)-edik lencse által alkotott 
kép Ha a két lencse között a távolság í/n>n_„ akkor

^ (115-3)

3. Leképezési hibák

Ideális, pontszerű leképezés csak síktükörrel valósítható meg. Leképezési hibák (optikai 
aberrációk) akkor fordulnak elő, amikor a tárgyról kiinduló sugarak a leképezést követően 
nem egyetlen képpontban találkoznak. Mint azt a 114. §-ban láttuk, paraxiális közelítésben 
a törési törvényben szereplő függvény értékeit annak Taylor-sorában szereplő első taggal 
közelítettük. A magasabb rendű tagok figyelembevételével leírhatók a különböző képhibák 
is. A geometriai eredetű hibák -  némileg eltérő mértékben -  mind a lencsék, mind a tük
rök képalkotásánál fellépnek, a színi hiba csak a lencséknél jelentkezik. A geometriai ere
detű hibák közül az egyik legjelentősebb a gömbi eltérés.

a) Gömbi eltérés (szférikus aberráció)

Ha optikai elemre (lencsére vagy gömbtükörre) az 
optikai tengelyen lévő tárgypontból sugarakat bocsá
tunk (115.2. ábra), akkor az optikai tengelytől távolabbi 
sugarak az optikai elemhez közelebb metszik az opti
kai tengelyt, mint az optikai elemre az optikai tengely
hez közelebb eső sugarak. Ez azt jelenti, hogy az optikai 
elem külső részeire (zónáira) nézve a fókusztávolság 
kisebb, mint a belsőkre.
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b) Színi eltérés (kromatikus aberráció)

A  lencsék fókusztávolsága függ a lencse törésmutatójától. A  fénytörő közeg törésmuta
tója függvénye a fény frekvenciájának: n = n(f). Ez a jelenség a diszperzió. A  lencsére eső fe
hér fény különböző frekvenciájú (színű) összetevőinek törését mutatják a 115.3/a, b. ábrák 
gyűjtő-, ill. szórólencse esetén.

115.3. ábra

A  kromatikus aberráció különböző törésmutatójú anyagokból készült lencsékből álló 
rendszerrel csökkenthető. A  rendszert alkotó lencséket összeragasztják, ekkor közös felüle
teik görbületei azonosak. A  két lencséből álló, két frekvenciára tökéletesen korrigált rend
szert akromátnak nevezzük.

c) Asztigmatizmus

Az asztigmatizmus akkor tapasztalható, ha a beeső sugarak nagyobb szöget zárnak be az 
optikai tengellyel, vagy a lencse görbülete az optikai tengelyre merőleges különböző irá
nyokban eltérő. Ekkor minden tárgypontról a lencsétől különböző távolságban két képvo
nal jön létre (tangenciális és szagittális képvonalak) (115.4. ábra).

115.4. ábra
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116. §. Optikai készülékek képalkotása

1. Diavetítő, projektor

A  diavetítők és a projektorok az átlátszó, megvilágított tárgyról valódi, nagyított képet állí
tanak elő egy adott távolságban elhelyezkedő ernyőn. A diavetítőkben a tárgy egy film, a 
projektorokban a tárgy egy átlátszó, számítógép-vezérelt kijelző. A két lencséből álló ún. 
kondenzor (K) a fényforrásból (P) induló sugarakat az objektív (vetítőlencse) helyére gyűjti 
össze (P') (116.1. ábra).

116.1. ábra

A  hátulról egyenletesen megvilágított AB tárgyat az objektív képezi le az ernyőre. Na
gyobb képtávolsag esetén U  = /o h . azaz

N  ~ (116.1)
Job

ahol/ob az objektív fókusztávolsága, k az objektív és az ernyő távolsága.

2. Írásvetítő

Nagy felületű tárgyak vetítésénél (pl. írásvetítő) a kondenzorlencsék helyett Fresnel-féle 
gyűrűslencsét használunk (116.2. ábra). Ennek felülete körgyűrű alakú lencsesorozatból áll. 
Előnye, hogy rövid fókusztávolság mellett vékony és ugyanakkor nagy felületű. A gyűrűk 
szokásos szélessége 0,1-0,5 mm.
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116.2. ábra

3. Látószöget növelő készülékek szögnagyítása

Ha a tárgy szabad szemmel a, az optikai eszközzel ¡3 szög alatt látszik, akkor a szög- vagy 
szubjektív nagyítás:

A ^ = i L M .  (116.2)
a  tga

A (116.2)-ben azért használjuk a szögek tangensét, mert a szemfenéken keletkező kép 
nagysága a látószög tangensével arányos.

4. Nagyító

Az egyszerű nagyító (lupe) kis fókusztávolságú gyűjtőlencse. A szemtől a d tisztalátás tá
volságába (= 25 cm) helyezett T tárgyat lupe nélkül a  szög alatt látnánk (116.3. ábra).

116.3. ábra
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A  nagyító használatakor7 a tárgyat a lupe fókusztávolságán belül elhelyezhetjük úgy 
(f tárgytávolságra), hogy a K  kép a szemtől d  távolságra legyen. A  létrejövő kép látszólagos, 
egyenes állású és nagyított. A tárgyat ¡3 szög alatt látjuk, így a szögnagyítás:

tga /  k
(116.3)

A  kép (úgy, mint lupe nélküli megfigyelésnél) a tisztalátás távolságában keletkezett. Ek
kor k = - d  (a virtuális kép miatt szerepel a -  előjel) helyettesítésével a lupe szögnagyítása:

N „ = l  + j  (116-4)

Ha a tárgyat a lupe fókuszsíkjába tesszük, akkor a nagyító által előállított kép a végtelen
ben keletkezik, azaz szemünkkel akkomodáció (alkalmazkodás) nélkül nézhetjük. Ilyenkor 
- k  -  oo, amellyel a lupe szögnagyítása

N a = j  (116.5)

Például 5 cm-es fókusztávolság esetén a (116.4) és a (116.5) szerint N  = 6, ill. N  =  5. 
A  gyakorlatban kb. 30-szorosnál nagyobb nagyítású lupét nem készítenek, helyette mikrosz
kópot használunk.

5. Mikroszkópok

A  mikroszkóp közeli és kicsiny tárgyak megfigyelésére szolgál. Főbb optikai részei:
a) A  tárgylencse (objektív), amely a fókuszpontjához közel, de azon kívül elhelyezett, jól 

megvilágított tárgyról valódi, nagyított és fordított állású képet állít elő.
b) A  szemlencsével (okulárral), mint lupéval az objektív által előállított képet szemléljük. 

Az okulár az objektív által készített képről virtuális, nagyított és egyenes állású képet ad. így 
a végső kép az eredeti tárgyhoz képest fordított állású lesz.

c) A  tárgy erős megvilágítását kondenzorral valósítjuk meg. A T tárgy K  képét az okulá
ron keresztül nézve K ' képként -  akkomodáció nélkül -  a végtelenben látjuk, ha K  az okulár 
fókuszsíkjában van. Ha aK '  képet a d  tisztalátás távolságában szeretnénk látni, akkor AT-nak 
az okulár fókusztávolságán belül kell lennie. Ez utóbbi esetben a képszerkesztést a 116.4. 
ábra mutatja. ____

Bevezetve a A = F'F2 optikai tubushosszúságot, a mikroszkóp nagyítása:

N  = (116.6)
Jl J2

1 A nagyítót közvetlenül a szemünk elé helyezzük.
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116.4. ábra

Tehát a nagyítás az objektív oldalnagyításának és az okulár szögnagyításának (d/f2) 
a szorzata. A gyakorlatban az okulár legalább kétlencsés rendszer, amellyel egyrészt a leké
pezési hibákat lehet csökkenteni, másrészt a látótér növelhető.

Bár a mikroszkóp sok finom, szabad szemmel nem látható részletet feltár a tárgyról, a 
részletek felbontásának határt szab a fény hullámtermészete. A  tárgy részleteit az objektív 
tárja fel, az okulár további részletekkel nem szolgai, csak az objektív által létrehozott képet 
nagyítja. Az a távolság, amelyben levő két tárgypont a mikroszkópban még különbözőnek 
látszik, a mikroszkóp felbontási határa:

8 = 0,61 — - — , (116.7)
rtsina

ahol A a fény hullámhossza, n a tárgy és az objektív közötti közeg levegőre vonatkoztatott tö
résmutatója, a  apertúraszog a tárgypontból kiinduló, majd a teljes objektiv-keresztmetsze- 
tet kitöltő fénykúp nyílásszögcnek a fele. Az A  = «sin« szorzat a numerikus apertúra, l/ő-t 
pedig a mikroszkóp felbontóképességének nevezzük. A fedőüveg (fedőlemez) és az objektív 
közötti teret folyadékkal töltve, A  értéke növelhető. Ilyen immerziós (bemerülő) objektív
vei a gyakorlatban a  = 70° maximális értékkel számolva, látható fénnyel (A -  450 nm) kb. 
200 nm-es távolságokat lehet felbontani.

Ultraibolya-mikroszkóp. A mikroszkóp felbontóképessége a (116.7) szerint úgy növelhe
tő, hogy látható fény helyett rövidebb hullámhosszú ultraibolya fényt használunk. Ilyen mik
roszkópban az üveg abszorpciója miatt kvarcoptikát kell alkalmazni. A létrejövő kép termé
szetesen láthatatlan, ezért az okulárt kismértékben eltávolítva az objektívtól valódi képet 
hozunk létre és ezt filmen vagy lumineszkáló ernyőn fogjuk fel.

Ultramikroszkóp. Közönséges megvilágításnál a tárgy részletei sötétebb-világosabb tar
tományként jelentkeznek. A tárgyat oldalról megvilágítva a tárgyról szóródó fény vesz részt
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a képalkotásban, ekkor sötét háttérben a részletek határvonalai jelennek meg világos terü
letként (sötét látóterű megvilágítás). Ilyen megvilágítást először Henry SlEDENTOPF (1872- 
1940; Nobel-díj 1926-ban) és Richard ZSIGMONDY (1865-1929; Nobel-díj 1926-ban) való
sított meg (1903). így olyan részecskék is láthatóvá tehetők, amelyek mérete kisebb a fel
bontási határnál. Részletek megfigyelhetősége nélkül jelenlétüket, mozgásukat nyomon le
het követni. Ezzel a technikával 80-100 nm méretű objektumok is még megfigyelhetők.

Lumineszcencia-mikroszkóp. A  legtöbb szerves vegyület ultraibolya fénnyel megvilágítva 
lumineszkál.“ A különböző vegyületek színképe más és más. Ultraibolya fénnyel történő 
gerjesztésre világító anyagot (fluorofórt) tartalmazó oldatban a fluorofórt meghatározott 
vegyületekhez köthetjük (jelölés). A  fluorofórral jelölt anyagok területi eloszlása ezután a 
fluorofór lumineszcenciáját megfigyelve felderíthető.

Binokuláris mikroszkóp. Egy objektívvei és két okulárral ellátott mikroszkóp. Az objektí- 
ven áthaladt sugarakat féligáteresztő tükörrel kettéosztjuk és a két okulárral külön-külön fi
gyeljük a képet. A felbontási határt nem javítja, de a megfigyelést kényelmesebbé és kevésbé 
fárasztóvá teszi.

Sztereomikroszkóp. Ha a tárgyat térben akarjuk látni, akkor kis szögben hajló (—15°) két 
mikroszkópot (két objektívet és két okulárt) tartalmazó sztereomikroszkópot használha
tunk. A sztereomikroszkóppal többnyire a tárgyon való beavatkozást (pl. mintakészítést) fi
gyeljük, ehhez egyenes állású képre van szükség, amelyet képfordító prizmákkal érnek el. 
A sztereomikroszkópot nem szokás 100-szorosnál nagyobb nagyítással használni, mert na
gyobb nagyításkor kisebb a mélységélesség és így a térbeli látás romlik.

Projekciós mikroszkóp. Az okulárlencse helyén vetítőlencsét tartalmazó mikroszkóp 
(116.5/a. ábra). Az objektív által előállított fordított állású, valódi képről a vetítőlencse is
mét fordított állású és valódi, nagyított képet ad, így a megfigyelőernyőn a tárggyal egyező 
állású, nagyított képet figyelhetünk meg. Ahhoz, hogy az ernyőn elfogadható intenzitású ké
pet kapjunk, a tárgyat nagyobb intenzitású fénynyalábbal kell átvilágítani.

Elektronmikroszkóp. Elvi felépítése a projekciós mikroszkópéhoz hasonló. A 116.5/b,c. 
ábrák az elektrosztatikai, ill. a mágneses elektronmikroszkópok felépítését szemléltetik.

Az izzókatód-elektronforrásból kilépő és 40-200 kV feszültségű elektromos mezőben 
felgyorsított elektronsugarat elektronoptikai lencsékkel9 fokuszáltan ejtjük a tárgyra, amely 
azt szerkezetétől függően különböző mértékben nyeli el és szórja szét. A végső képet lumi- 
neszkáló ernyőn vagy fényképező filmen fogjuk fel. Az elektronmikroszkópok felbontási 
határa -  a fénymikroszkópokéhoz hasonlóan -  a leképező részecskék (jelen esetben elekt
ronok) hullámhossza által korlátozott. A  gyakorlatban legfeljebb 0,1 nm-es felbontási határ 
érhető el, amely mintegy kétezred része a fénymikroszkóppal elérhető felbontási határnak.

# Lumineszcencia: valamilyen -  de nem termikus -  sugárzás vagy gerjesztés hatására az anyagban 
létrejövő utólagos fénykibocsátás.

9 L. pl. Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan (Általános fizika II.) 63. §. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1998.
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Elektronforrás
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116.5. ábra
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6. Távcsövek

Távoli tárgyakat kis látószög alatt látunk. A  látószög megnövelésére távcsövet haszná
lunk. A  csillagászati vagy Kepler-távcső [Johannes KEPLER (1571-1630), német csillagász és 
fizikus, 1611] két gyűjtőlencséből (lencserendszerből) áll (116.6/a. ábra). A Galilei-távcső 
[Galileo GALILEI (1564-1642), olasz matematikus, csillagász és fizikus, 1609] (116.6/b. 
ábra) objektívje gyűjtőlencse, okulárja rövidebb fókusztávolságú szórólencse. A távcsövek 
szögnagyítása:

AL = tg P _ /i 
tg «  | / 2|

(116.8)

A csillagászati megfigyelések nagyon magas minőségi követelményeket támasztanak 
(nagy felbontóképesség, minimális leképezési hibák), amelyek teljesítésére a precíz csilla-
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Objektív Okulár

Objektív Okulár

116.6. ábra

116.7. ábra
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Tuhj

gászati távcsövekben lencse helyett tükröt alkalmaznak. A 116.7. ábra a Newton-féle elrende
zést, a 116.8. ábra a Cassegrain-féle elrendezést mutatja.

Mindkét elrendezésben a főtükör (Tobj) paraboloid, amely mentes a szférikus aberráció
tól és -  mint minden tükör -  a kromatikus aberrációtól is. A Newton-féle rendszerben az
S segédtükör sík, a Cassegrain-féle elrendezés pedig forgási hiperboloid alakú segédtükröt 
tartalmaz. A hiperboloid tükör -  a fénysugarak összetartását (konvergenciáját) csökkentve
-  kisebb csőhossz mellett is nagyobb effektív fókusztávolság elérését teszi lehetővé.

117. §. A látás és a színek

1. A látás

Az emberi szem összetett optikai rendszer. Optikai szempontból fontos részei láthatók a
117.1. ábrán. Kívülről befelé haladva sorrendben első az erősen görbült szaruhártya (n =  1,376). 
A mögötte levő üreget a csamokvíz tölti ki (n = 1,336). Ezután a szemlencse következik. Tö
résmutatója helytől függő (inhomogén közeg), a lencse szélétől a közepéig haladva 1,386- 
tól 1,406-ig változik. A sajátos felépítés miatt úgy viselkedik, mintha n =  1,416 (tehát még a 
lencsemagnál is nagyobb) törésmutatójú homogén anyagból állna. A szemlencse görbületét 
a hozzátapadó mozgató izmok változtatják, ezzel biztosítva, hogy a szemtől különböző tá
volságban levő tárgyak képe mindig ugyanazon a helyen alakuljon ki. A lencse után a hát
só csarnokot kitöltő üvegtest (n = 1,336) és végül a retina következik. A retinában fényérzé
keny elemek helyezkednek el, amelyekről fény hatására idegi ingerület megy az agyba, ahol 
kialakul a kép érzete. A retinán a szem fénynyílásával (pupillával) szemben található a sárga 
folt, közepén a látógödör, amely a legélesebb látás helye. A látógödörtől az orr felé kb. 4 mm 
távolságban található a látóideg belépési helye, a vakfolt, amely idegvégződéseket nem tar
talmaz, így ezzel a területtel nem látunk. A kép színét a csapokkal, a fény erősségét pedig a 
pálcikákkal érzékeljük. Számuk kb. 7, ill. 130 millió.

A szemben a belépő sugarak négy felületen törnek meg: a szaruhártya két felületén és a 
szemlencse két felületén. Az a pont, amelynél közelebb eső tárgyakra már nem kényelmes 
fókuszálni, a közelpont, ennek szemünktől mért távolsága a tisztalátás távolsága (kb. 25 cm).
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/?,= 7,8 mm\

R2= 10 mm. Í?i=-6 mm

n= 1 
Levegő

n - 1,336
/í-1,386 
,7=1,406 •

1-3,6 mm-t3,6 mm '+- 
Csarnok- Lencse

n=l,336

-17,0 mm - H

víz
Üvegtest Retina

Szaruhártya 
n = 1,376

117.1. ábra

A, nm

-----  Világosra adaptált szem érzékenységi görbéje
-----Sötétre adaptált szem érzékenységi görbéje

117.2. ábra
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Ha a lencsemozgató izmok elernyedtek (relaxáltak), akkor szemünk a végtelenben levő tár
gyakat képezi le a retinara. Közelebbi targyak leképezésekor az izmok megfeszülnek, ennek 
a folyamatnak a ne \e  akkomodáció (alkalmazkodás). Egy tárgy két pontját akkor látjuk kü
lönállóknak, ha azok képe különálló csapokra esik. A látásélesség határszöge (amely szög 
alatt látszó két tárgypontot meg tudunk különböztetni) kb. V (1 ívperc). Ha a tárgy képe 
több csapra is esik, akkor kisebb (akár 10") határszög is lehetséges, pl. eldönthető két vonal
ról, hogy egybeesik vagy sem. A szembe jutó fény mennyiségét a szemlencse előtti nyílás, az 
írisz (szivárványhártya) átmérője határozza meg.

A szem a különböző színű fényekre nem azonos módon érzékeny, azonos intenzitású, de 
különböző színű nyalábokat eltérő erősségűnek látunk. Ezt írja le a színérzékenységi görbe 
(117.2. ábra). A színérzékenység a megvilágítás erősségétől is függ. A 117.2. ábra folytonos 
vonallal húzott görbéje a nappali (Amux = 555 nm), a szaggatott pedig az éjszakai megvilágí
táshoz tartozó színérzékenységet (Am,,x = 510 nm) ábrázolja. A csapokban háromféle látó
anyag található, amelyek színérzékenységi görbéje különböző (Amaxl 2,3 = 470, 560, 650 nm), 
ezek eredői a 117.2. ábra görbéi. Színtévesztőknél az egyik látóanyag részben vagy egészé
ben hiányzik. Az emberi szem által érzékelhető színképtartomány: 400-800 nm.

A szem gyakori hibái a rövidlátás, a távollátás, az akkomodáció csökkenése és az asztig- 
matizmus.

Rövidlátó szem esetén (117.3. ábra) a kép a retina előtt keletkezik, korrekciója szórólen
csével lehetséges. Legyen egy rövidlátó számára a legtávolabbi pont, ameddig még élesen 
lát, szemétől 25 cm-re, vagyis a végtelen távoli tárgyról (t = °°) a szemüveglencse által alko
tott egyenes állású, látszólagos képre k =  -25 cm kell, hogy teljesüljön. Ebben az esetben /=
— k =  -25 cm fókusztávolságú, azaz -4  dioptriás szemüveglencsét kell használnia ahhoz, 
hogy egy közelponttól kezdve a végtelenig elhelyezkedő tárgyakat élesen lássa.

Rövidlátó szem

117.3. ábra

Távollátó szemnél (117.4. ábra) a kép a retina mögött jön létre, ennek korrekciója gyűjtő- 
lencsével történik. Legyen egy távollátó számára a legközelebbi pont, amelynél távolabbi tár
gyakat már élesen lát, szemétől 100 cm-re, vagyis a tisztalátás távolságába helyezett tárgyról 
alkotott egyenes állású, látszólagos képre k = -100 cm kell, hogy teljesüljön. Ahhoz, hogy a 
tisztalátás távolságába (d = 25 cm) helyezett tárgyat is élesen lássa,/ = (\/d + í / k )~‘ = 33 cm 
fókusztávolságú, azaz 3 dioptriás szemüveglencsét kell használnia.

Csökkent akkumodációs képesség esetén vagy csak a közel-, vagy csak a távollátáshoz kell 
szemüveget hordani. Ha ez rövid- vagy távollátással is párosul, akkor bifokális vagy multi-
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Távollátó szem 

117.4. ábra

B J
117.5. ábra

fokális szemüveg segíthet.111 Asztiginiás hibái megfelelő irányba állított tengelyű hengerlen 
csévél11 korrigálhatunk. A szemüvegek anyaga lehet műanyag (nm = 1,5 -1,6) vagy üveg 
(hü = 1,5 -1,9).

Kontaktlencse alkalmazásakor a szemüveghez képest kisebbek a leképezési hibák, így na
gyobb látószögben élesebb látás valósítható meg. A kontaktlencsékkel nem csak rövid- és

10 A bifokális, ill multifokális szemüveg két (vagy több) különböző gyujtotávolsággal is jellemezhető 
lencséből all, amelynek felső része (reszel) távolba nézésre, alsó resze (reszel) pedig írásra és olva
sásra való (valók)

11 A gyakorlatban a tisztán asztiginiás hibát korrigáló lencse is-a leképezési hibákat csökkentendő - 
átmenet a henger- és a gömbi lencsék között. Bonyolultabb esetben az asztigmatizmus rövid- vagy 
távollátással együtt jelentkezik és az alkalmazandó szemüveglencse bonyolult törőfelületekkel 
rendelkezik.
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távollátást korrigálhatunk nagyon tág dioptriahatárok között, hanem pl. asztigmatizmust is: 
keménylencsékkel vagy anyagában elhelyezett kicsiny nehezékkel ellátott lágylencsével12.

A térbeli látás a két szemmel nézés következménye, a térérzékelés agyunkban alakul ki. 
A két szemünkkel látott képek némileg eltérő perspektívát mutatnak, ezek együttes érzéke
lése kelti bennünk a térhatást. A két szem „hatásos távolságát” növelve (pl. prizmás távcső
ben) a térhatás is növelhető. A 117.5. ábra képeit mintegy 70-80 cm távolságból nézve (bal 
szemmel a B, jobb szemmel a J jelűt) térhatású képet látunk.

2. A színek

A szín elnevezést a bizonyos frekvenciatartományba eső fény által kiváltott érzet kifeje
zésére használjuk. Ha egy fénynyalábot színszóró (diszperzív) elemen (pl. prizmán) veze
tünk át, akkor az a különböző hullámhosszú komponenseket (különböző színű sugarakat) 
eltérő irányokban bocsátja át (prizmánál: töri meg). Az így kapott színeket spektrumszínek
nek nevezzük, ezek ismételt színképi bontás után sem esnek szét újabb színekre. Spektrum
színeket egyesítve keverékszíneket állíthatunk elő, amelyek lehetnek a spektrumszínektől 
szemre megkülönböztethetetlenek. Például fehér (F) fényt prizmával (P,) spektrálisan 
bontva (117.6. ábra), majd bontás után -  a (P2) segédprizmával kicsatolt vörösön (V) kívül -  
újraegyesítve, az E ernyőn kékeszöld (KZ) színt látunk, amely szemre semmiben nem külön
bözik az első prizmán történt áthaladás után a komponensek között látható kékeszöldtől. 
Azokat a színeket, amelyek keverése fehéret eredményez, kiegészítő (komplementer) színek
nek nevezzük. Az egy meghatározott hullámhosszal jellemezhető fényt monokromatikusnak 
(egyszínűnek) nevezzük. A látható színképtartományban (400 nm < A < 800 nm) a követke
ző főbb színtartományokat szokás megkülönböztetni (a hullámhosszakat nm-ben kifejez- 
vc)[l 17.1. táblázat]:

12 A  keménylencse anyaga merev, üvegszerű, a lágylencséé puha, hajlékony.
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Főbb színképtartományok nm hullámhosszegységben 117. 1. táblázat

ibolya kék zöld sárga narancs vörös

400-430 430-515 515-570 570-590 590-600 600-800

A keverékszínek előállítása történhet additív vagy szubtraktív színkeveréssel. Additív szín
keveréskor (117.7. színes ábra, melléklet) különböző színű fényeket vetítünk egymásra, az 
eredmény független a kiinduló színek spektrális összetételétől. Például additív keverés 
eredményei: vörös+zöld = sárga, vörös+kék = bíbor és vörös+zöld+kék = fehér. A vö
rös, zöld és kék az additív színkeverésben egy lehetséges színhármast alkot, amelyekből 
minden szín kikeverhető. Additív színkeveréssel működnek pl. a számítógép- és a televízió
képernyők.

Szubtraktív színkeveréskor (117.8. színes ábra, melléklet) a beeső fényből szűrőkkel ki
vonunk bizonyos spektrális komponenseket. Például sárga+bíbor = vörös, sárga+bíbor+ 
+ kékeszöld = fekete. Itt pl. a sárga azt jelenti, hogy ez a szűrő a ráeső fehér fényből a sárga 
szín komplementerét, a kék színt nem engedi át. Az ilyen szűrőt negatív szűrőnek nevezzük, 
ellentétben a pozitív szűrővel, amely a fehér fényből csak egy színt (pl. a sárgát) enged át. 
A sárga, bíbor és kékeszöld a szubtraktív színkeverésben egy lehetséges színhármas. Szubt
raktív színkeverésnél az eredő szín függ az alapszínek (a szűrők színei) spektrális összetéte
létől. Szubtraktív színkeverés elvén alapulnak a nyomdai festékek. Mivel az eredő szín függ 
az alapszínek összetételétől, így valósághű nyomdai képek előállítására szokás háromnál 
több színréteget is alkalmazni.

A színek jellemzésére különféle szín- 
rendszerek használatosak. Az egyik elter
jedt színrendszerben az egyes színeket 
színháromszögben ábrázoljuk (117.9. ábra). 
A színháromszög minden pontját két 
színkoordináta (x, y) megadásával azono
síthatjuk. (A színháromszög a különböző 
világosságnak megfelelő eltérő színeket 
nem ábrázolja.) Külső peremén helyez
kednek el a spektrumszínek, belseje felé 
haladva pedig az egyre kisebb telítettségű 
(spektrumszín és szürke keverékeként 
előálló) színeket találjuk. Ha egy színhez 
valamely hőmérsékletű termikus sugárzó 
(fekete test, 133. §) színe nagyon hasonló, 
akkor ezen termikus sugárzó hőmérsék
letét a kérdéses színt kibocsátó forrás 
színhőmérsékletének nevezzük. A 117.9. 
ábra fehér tartományába benyúló görbe 
vonal a különböző hőmérsékletű termi
kus sugárzók színháromszögbeli helyét 

117.9. ábra mutatja.

24000 K
600 K



IV. B) FIZIKAI OPTIKA

A geometriai optikaban a fényt mindig vonalak mentén terjedőnek tekintettük, ez a geo
metriai optikai közelítés. A fizikai optikában azokkal a fényjelenségekkel foglalkozunk -  in
terferenciával, elhajlással és polarizációval - , amelyek csak a fény hullámtermészetével ér
telmezhetők. A fényt hullámnak fogjuk fel, amelyben egy vagy több fizikai mennyiség 
általában periodikusan változik.

118. §. A fizikai optika alapjai

1. Hullámtani alapfogalmak

A fény transzverzális hullám, amelyben az E elektromos térerősség, ill. a B mágneses 
indukció változik térben és időben. Ezen mennyiségek helyett -  az általános hullámtan leg
alapvetőbb fogalmainak bevezetéséhez -  írjunk egy, a fényre jellemző i// mennyiséget Ter
jedjen a fénye sebességgel a koordináta-rendszer.*: tengelyének irányába. Ekkor a fénykibo
csátás helyétől x távolságban a fényhatás

t XIj/(t,x)=l]/
\

alakú függvénnyel írható le. A legegyszerűbb, harmonikus hullám esetén

A  sin (űf x ) t - - +a = A  sin 2tc
( x~\ + a

l c J _ _ l * _
(118.2)

amely egyenlet a homogén, izotrop, átlátszó közegben haladó monokromatikus síkhullámot 
írja le. Pontszerű forrásból induló gömbhullám esetén a (118.2)-bcn /l helyett^//', valamint
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x helyett r írandó, ahol r a forrástól mért távolságot jelöli. A (118.2)-bcn A a hullám ampli
túdója, c a terjedési sebesség, f a  frekvencia (rezgésszám), co = lírfa körfrekvencia, a  a kezdőfá
zis, A a hullámhossz. A szinuszfüggvény argumentuma a fázis. A T  =  1//mennyiséget perió
dusidőnek nevezzük, n törésmutatójú közegben

(118.3-5)

Ezek figyelembevételével:

A sin 00
/  \ nx t ----- + a = A  sin 2n ( nx^ 

f i -  — + a
_ l  c J _ _ _

(118.6)

Az nx szorzatot optikai útnak nevezzük. A k — 2ti/A hullámszám bevezetésével a (118.6) 
helyett írhatjuk:

i// = A sin(cot-nkx+a). (118.7)

A fény intenzitása /(r,f), mint általában egy hullám intenzitása, a hullámfüggvény ampli
túdója négyzetének időbeli átlagával arányos:

I  ~ A . (118.8)

Az időbeli átlagolást egy optikai periódusnál13 sokkal hosszabb időtartományra kell érteni.

2. A szuperpozíció elve

Amikor két fényhullám halad át egy közegen egyidejűleg, amplitúdóik vcktoriálisan 
összeadódnak. Ez a szuperpozíció elve. A  szuperpozíció elvéből következik, hogy az egyes 
hullámok nem hatnak egymásra, más szóval a hullámok között nincs csatolás. A  118.1. áb
rán láthatjuk két, t/, és U2 amplitúdójú, ill. <p, és (p2 kezdőfázisú (<p = <p2-<Pi fáziskülönbsé
gű, U eredő amplitúdójú) hullám vektoriális összeadásának grafikus módját.

13 Levegőben 600 nm-es hullámhosszú fény esetén a periódusidő 2 fs (=  2 10~15 s).
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3. A hullámcsomag

A hullámcsomag végtelen sok, egymástól kismértékben különböző frekvenciájú síkhul
lám szuperpozíciójaként állítható elő. Ezen komponenshullámok amplitúdói a frekvencia
térben folytonos görbével írhatók le. A hullámcsomag és az őt előállító hullámok paraméte
rei közötti kapcsolatokat a Founer-transzformációk elmélete adja meg.

A hullámcsomag viselkedésének leírásához először vizsgáljuk meg két, azonos amplitú
dójú, némileg különböző frekvenciájú, x irányban terjedő hullám együttes viselkedését. Le
gyen a két együtt terjedő hullám körfrekvenciája és hullámszáma:

coí = cú + Acú, k t = k + A k ,  (118.9)

co2 =cu-Acu, k 2 = k - A k .  (118.10)

Az eredő hullám a két hullám algebrai összege:

ij/(x,t) = A  cos(a>,/-&,.*) +,4 cos(co2t - k 2x). (118.11)

Trigonometrikus átalakítás után

ij/(x,t) = 2 A  cos(Acot -  Akx)cos(cot -  kx). (118.12)

A két komponenshullám relatív fázisa időben változik. Ennek eredményeképp váltakoz
va kapunk konstruktív (egymást erősítő) és destruktív (egymást kioltó) interferenciát, 
amely az eredő hullám amplitúdójának periodikus váltakozásaként jelenik meg. Az ampli
túdó ezen periódusait csoportoknak nevezzük. Az amplitúdómoduláció egy

+2 C°2 (118.13)

körfrekvenciájú és

v = j  (118.14)

terjedési sebességű, k hullámszámú vivőhullámot modulál, ahol v a fázissebesség. A vivőhul
lám amplitúdómodulációja nem más, mint egy Aco körfrekvenciájú, Ak hullámszámú hul
lám, amelynek terjedési sebessége a csoportsebesség:

w = — . (118.15)
Ak

A diszperzió jelenségét nem mutató közegben (pl. vákuum) a fázis- és a csoportsebesség 
megegyezik.
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4. Diszperzió

A csoport- és a fázissebesség kapcsolatát megadó összefüggés, az ún. Rayleigh-egyenlet:

dcu dv c dn
w = —  = v - A —  = v + A — ------- . (118.16)

dA: dA « dA

[Lord RaYLEIGH (réli) angol fizikus, (1842-1919); Nobel-díj 1904-ben], Közegekben a 
fázissebesség (és így a törésmutató is) függ a frekvenciától, ezt a jelenséget diszperziónak ne
vezzük. A látható színképtartományban az anyagok döntő többségénél a csoportsebesség 
legtöbbször kisebb a fázissebességnél. A kétféle sebesség közötti különbség viszonylag nagy 
is lehet, pl. CS2 esetén v = c/1,64 , ill. w = c/1,76.

119. §. Interferenciajelenségek

1. Interferencia és koherencia

A fény hullámtermészetének egyik döntő bizonyítéka a fényinterferencia. Az interferen
ciajelenségek részletesebb vizsgálata előtt az interferencia megfigyelhetőségével kell foglal
koznunk.

Ha két különböző fényforrás fényét egymásra vetítjük, az eredő I fényintenzitás az egyes 
intenzitások összege lesz (/ = /, + /,). Interferenciát -  amikor is I /, + / 2 -  megfigyelni nem 
tudunk, legyen a szóban forgó két fényforrás látszólag bármennyire is egyforma. A jelenség 
magyarázata az, hogy a fényhullám nem tekinthető végtelen hosszúságú szinuszhullámnak, 
hanem véges hosszúságú elemi hullámvonulatok összességének. Ebből az is következik, 
hogy ha a fényforrás ugyanazon pontjából kiinduló két nyalábot a hullámvonulatok hosszá
nál nagyobb útkülönbséggel egyesítünk, úgy megint nem észlelhetünk interferenciát (119.1. 
ábra). A fényforrás atomjaiban az elemi fénykibocsátási jelenségek egymástól függetlenül 
és rendkívül rövid idő (<  10“14 s) alatt zajlanak le, miközben elemi hullámvonulatok sugár
zódnak ki. Ilyen független és így fázisában véletlen helyzetű hullámvonulatokból álló hullá
mok találkozásakor az erősítés vagy gyengítés csak a hullámvonulatok időbeli méretének 
megfelelő ideig áll fenn, ezt a következő vonulatok eltérő eredményű kölcsönhatása követi.

119.1. ábra



119. §. Interferenciajelenségek 509

Ez a változás oly gyors, hogy az észlelési idő alatt csak a hullámcsomagok kölcsönhatásának 
időbeli átlagát figyelhetjük meg. A megfigyelhető interferenciát létrehozó hullámokat kohe
rensnek nevezzük. Koherens fényt úgy állítunk elő, hogy a fényforrás egy pontjából ugyan
azon időpontban, azonos fázissal kiinduló fényhullámokat két különböző úton juttatjuk a 
találkozás helyére. Az interferenciát létrehozó hullámokat kibocsátó egyetlen fényforrás 
két látszólagos képe koherens fényforrásoknak tekinthető.

Vizsgáljuk meg, mi történik két azonos frekvenciájú síkhullám találkozásakor! A két 
hullám a fényforrástól a találkozási pontig tegyen meg 5, és s2 utat «„ ill. n2 abszolút törés- 
mutatójú közegben. A szuperpozíció elve alapján az eredő hullámot a következő hullám- 
függvény írja le:

i// = y/, + y/2 = A¡ sin 2ti
n.s,

+ a. + A 2 sin 2tc f t - + a . (119.1)

Trigonometrikus átalakítással:

i// = A  sin(27t/í + a), (119.2)

ahol A 2 = A 2 + A 2 + 2 A t A 2 cos8 és 8 = 2Tt(nls í - n 2s 2 ) / A -(a , - a 2 ). Mivel a fényin
tenzitás arányos az amplitúdók négyzetével, így a két hullám találkozási pontjában az eredő 
fényintenzitás:

/  = /, + / 2 + 2 tJI, I2 cos 8. (119.3)

Nem koherens fényforrás esetén a 2yj l t I 2 cos 8 interferenciatag előjele (a benne szerep
lő kezdőfázisok gyors és rendszertelen változása miatt) állandóan változik, az interferencia
tag időbeli átlagértéke zérus. Ebben az esetben tehát nem alakul ki megfigyelhető interfe
rencia, az eredő intenzitás az egyes intenzitások összege lesz.

Koherens fényforrás esetén azonban a két hullám között időben állandó fáziskülönbség 
van, azaz 8 értéke időben nem változik. Érkezzen a két hullám egyetlen fényforrásból, ekkor
a, - a 2 =0, azaz

8 = l n rh h Z l h l ^  = 2 n - ,  (119.4)
A A

ahol A az optikai útkülönbség. Két koherens hullám interferenciájakor intenzitásmaximu
mot kapunk, ha az optikai útkülönbség a félhullámhossz páros, illetve intenzitásminimu
mot, ha az optikai útkülönbség a félhullámhossz páratlan számú többszöröse:

A = nis l ~ n 2s 2 = ±mA esetén maximum (m = 0,1, 2,...),

-n2s 2 = ± A esetén minimum (m = 0,1, 2,...).

(119.5)

(119.6)
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A 119.1. ábrán a fényforrásból érkező hullámot féligáteresztő tükörrel kettéosztjuk, 
majd különböző utak megtétele után egyesítjük. A tapasztalat szerint az ernyőn egymás 
mellett kialakuló sötét és világos tartományok intenzitásai akkor különböznek legjobban, 
amikor a két nyaláb (I. és II.) között nincs útkúlónbség. Az útkülónbseg növelésével a sötét 
és világos tartományok intenzitásainak különbsége egyre kisebb, végül elegendően nagy út- 
különbség esetén az E ernyőn homogén megvilágítást észlelhetünk. Ez azt jelenti, hogy az I. 
és II. nyalábok között immár az elemi hullámvonulatok hosszánál nagyobb az útkülönbség. 
Az elemi hullámvonulatok hosszúságát koherenciahossznak nevezzük.

Közönséges fényforrások koherenciahossza a pim-mm-es hullámhossztartományba esik. 
A lézerek térnek el az összes többi fényforrástól jelentősen, esetükben a koherenciahossz a 
több km-t is elérheti. Kísérleti és elméleti vizsgálatok szerint a koherenciahossz és a színképi 
félértékszélesség14 (AA) között szoros a kapcsolat (119.2. ábra).

119.2. ábra

Az / koherenciahossz, a A„ közepes hullámhossz és a AA félértékszélesség közötti kapcso
latot a következő összefüggés írja le:

/ « i s .
aa '

(1197)

3. Young-Fresnel-féle interferenciakísérletek

Thomas YOUNG [jang] (1773-1829) angol orvos, természetfilozófus és fizikus híres ket
tős rés kísérlete volt 1801-ben az első tervszerű interferenciakísérlet. A 119.3. ábrán látható 
elrendezésben egy F fényforrás világít meg egy keskeny R rést, amelyből mint fényforrásból 
kiinduló hullámok azonos fázisban érik el a tőle azonos távolságban levő R, és R2 réseket 
Innen a Huygens-Fresnel-elv (121. §) szerint egymással koherens másodlagos hullámok in-

14 A  színképi félértékszélesség az lmJ 2  értékhez tartozó hullámhosszak különbsége.
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119.4. ábra

dúlnak ki és az E  ernyőn találkozva sötét és világos interferenciacsíkokat hoznak létre. 
{Christian HUYGENS [öjhensz] (1629-1695) holland fizikus, matematikus és csillagász; 
Augustin FRESNEL [frenel] (1788-1827) francia fizikus.}

A Fresnel-féle tükörkísérletben (1816) fényforrásként a kivilágított R rés szolgál, amely 
párhuzamos a néhány ívperc hajlásszögű T kettős tükör É illeszkedési élével (119.4. ábra). 
Egyszínű fény alkalmazása esetén a tükörtől pár méterre elhelyezett ernyőn sötét és világos 
interferenciacsíkokat figyelhetünk meg. A említett kísérleteket összefoglalva elemezhetjük 
a 119.5. ábra jelöléseit alkalmazva.

Legyen R, és R2 a két koherens, azonos fázisban sugárzó fényforrás. A kettős rés kísér
letben ezek valós fényforrások, míg pl. a kettős tükör esetén virtuálisak (egy valós forrás két 
képéről van szó). Az ernyő egy kiszemelt P pontjában az interferencia eredményét az r - r 2 
útkülönbség határozza meg. A V„ helyen zérus az útkulónbség, x a V0-tól mért távolság. 
A Pitagorasz-tétel alkalmazásával:
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P

x

Vu

119.5. ábra

( b  >
2

2 2 . ( b  \--- hJC és r f  = a  + --------X

l 2  ,
L

l 2  J
(119.8-9)

azaz

r l - r l  = (ri - r 2 )(ri +r2 ) = 2bx. (119.10)

A tükrök kicsiny hajlásszöge miatt b «  a és így rt + r2 = 2a. Ezt a (119 10)-be írva

r ,~ r2 = - .  (119.11)
a

Az erősítés feltétele r, -  r2 = kA, a gyengítés feltétele r, -  r2 =  (2k+l)A/2, ahol k = 
= 0, 1, 2 ,... . Tehát az intenzitásmaximumok és -minimumok helyei:

x = 0 ,±  — A , ± 2  — A ,... és x = 0 ,± — ■ — A , ± — • — A ,___
b b 2 b 2 b

(119.12,13)

A (119 12-13)-ból következik, hogy a szomszédos sötét vagy világos csíkok távolsága:

(119.14)Ax = -A . 
b

A  Young-Fresnel-kísérletek a (119.14) alkalmazásával lehetőséget nyújtanak a fény 
hullámhosszának mérésére. Fehér fénnyel végezve a kísérletet, az ernyőn színes csíkok lat
hatók.

4. Vékonyréteg-interferencia

Jól ismertek azok az ismétlődő, színes csíkrendszerek, amelyeket megvilágított szappan- 
hártyán, nedves aszfalton szétterülő olajrétegen, fémek oxidrétegein stb. figyelhetünk meg. 
Ezek az elszíneződések a fény interferenciájával magyarázhatóak.
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A d  vastagságú, n törésmutatójú szappanhártya első és hátsó felületéről visszaverődött 
(1) és (2) sugarak a szemünk retináján (avagy a gyűjtőlencse fókuszsíkjában) találkoznak. 
Az optikai útkülönbség a két sugár között (119.6. ábra):

4 = «(A B + B C )-«()O Í, (119.15)

ahol n{, a réteget körülvevő közeg abszolút törésmutatója. A hártyán átmenő (1') és (2') jelű 
sugarak között ugyanekkora optikai útkülönbség jön létre. A 119.6. ábráról leolvashatóan 
AB = BC = d l  cos p  és CE = 2¿/tg p  sin a. Az «„sin a  = «sin P Snellius-Descartes-törvényt 
is felhasználva kapjuk, hogy

A = n —̂ — n0 2dtg p  sina - 2 d J n 2- n i  sin2a . (119.16)
cos p

Figyelembe kell vennünk továbbá azt az általános hullámtanban ismert jelenséget, mi
szerint az optikailag sűrűbb közeg határfelületéről történő visszaverődéskor A/2 útkülönb- 
ségnek megfelelő 7i fázisugrás lép fel. így tehát az optikai útkülönbség visszavert, ill. átmenő 
fényben

Aw l =2d'Jn2- n l s i n 2a ~ ,  ill. 4 úlm = 2d^jn2 - n?t sin2a  . (119.16,17)

Visszavert fényben intenzitásmaximumot kapunk, ha a (119.16) szerinti útkülönbség a

félhulíámhossz páros számú többszöröse, vagyis 2d^n2-« „ s in 2a  = ( m + l / 2 ) A  esetén. 
Intenzitásminimumot kapunk, ha a (119.16) szerinti útkülönbség a félhullámhossz páratlan

számú többszöröse, vagyis 2d^ n 2 -« „ s in 2 a  = mA esetén.
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Átmenő fényben fordított jelenség tapasztalható a hártya túloldalán, hiszen ott nem lép 
fel 7i fázisugrás. Intenzitásmaximumot kapunk 2d-Jn - n 2 sin2a  = mA esetén, ill. intenzi

tásminimumot kapunk 2d^Jn2- n ^ s m 2a  = (m + l /2)A esetén. A a vákuumbeli hullám
hosszat jelöli, m = 0,1, 2 ,... .

Fehér fényben színes csíkrendszer figyelhető meg, a visszavert és az átmenő fényben ta
pasztalható jelenségek egymás komplementerei (kiegészítői).

a) Az egyenlő beesés görbéi. Ha vékony, teljesen plánparalel rétegre távoli, monokromati
kus fényforrás fénye esik, akkor a beesési szög minden sugár esetében azonosnak vehető. 
A réteget tehát a beesési szög függvényében sötétebbnek vagy világosabbnak látjuk. Ha nem 
egyszínű fénnyel történik a megvilágítás, akkor bizonyos színekre erősítés, másokra gyengí
tés fog fellépni, azaz a beesési szöget változtatva változik a réteg színe. (Általában azonban a 
fényforrás kiterjedtségétől nem tekinthetünk el, azaz a rétegre különböző beesési szögekkel 
is érkeznek sugarak.) A fényforrás, a réteg és szemünk relatív helyzetétől függően a réteg 
egyes tartományait más-más intenzitásúnak, ill. színűnek láthatjuk. A jelenség észleléséhez 
a reflektált sugarak közötti útkülönbségnek a koherenciahossznál kisebbnek kell lennie, 
ezért közönséges fényforrások (lámpák, Nap) esetén a rétegvastagság csak hullámhossz
nagyságrendű lehet.

b) Az egyenlő vastagság görbéi. Ék alakú rétegek esetén a réteg vastagsága pontról pontra 
változik, tehát változik az interferáló sugarak optikai útkülönbsége, azaz a fáziskülönbsége 
is. Ha első közelítésben a fényforrásból érkező sugarak a lemezt közel azonos beesési szög
gel érik el, akkor az interferencia eredményét a réteg változó vastagsága határozza meg. 
Azonos rétegvastagsághoz az interferencia azonos eredménye fog tartozni. A 119.7. színes 
ábra, melléklet vékony folyadékhártyán mutatja be a jelenséget. Természetes fényben 
ugyanez a jelenség vastag lemezen (pl. ablaküveg) nem figyelhető meg, mert a rétegvastag
ság sokkal nagyobb a koherenciahossznál. Ha a réteg vastagsága nagyon kicsiny (d  «  A) és a 
nagyobb törésmutatójú réteget mindkét oldalról kisebb törésmutatójú közeg veszi körül,

akkor a két felületről reflektálódott sugarak között 
csak az első felületen történő visszaverődéskor jelent
kező 7i fázisugrás hoz létre A/2 útkülönbséget, vagyis 
kioltás történik és a reflektált intenzitás gyakorlatilag 
nulla. Ez a jelenség (Newton-féle fekete hártya) a fázis
ugrás egyik kísérleti bizonyítéka.

c) Newton-féle gyűrűk. Sík üveglapra egy sík-dom- 
ború lencsét helyezve a változó vastagságú réteget az 
üvegek közötti levegő jelenti (119.8. ábra). Visszavert 
fényben a középső tartomány sötét, átmenő fényben 
pedig világos. Jelölje R a lencse domború oldalának 
görbületi sugarát. Ha az m-edik, rm sugarú világos gyű
rű helyén a levegőréteg vastagsága d, akkor a n — 1-re 
és a =  0-ra 2d = (m +1 / 2)A. A 119.8. ábrán látható
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ABC háromszögből R 2 = r2 + ( R - d )2 = r 2 + R 2 - 2 Rd, mivel d 2«  R 2 , r 2 . Tehát2d = 
= r2 / R = ( m +1 / 2 )A. Ennek megfelelően visszavert fényben a K középpontú világos (v) és 
sötét (s) gyűrűk sugaraira fennáll, hogy

RX és r* =VmRX, (119.18-19)

ahol m = 0,1,2, ... Az első világos gyűrűre m = 0. Átmenő fényben a (119.18-19) alatti két 
kifejezés a sötét és a világos gyűrűkre vonatkozóan felcserélődik A 119.9. színes ábra, mel
léklet mutatja a Newton-féle gyűrűket fehér (nagyon rövid koherenciahosszú) fényben ké
szült felvételen.

120. §. Interferenciás alkalmazások

Az interferométerek olyan optikai eszközök, amelyek egy hullámot nyalábosztóval két 
hullámmá osztanak, ezeket különböző utakon vezetik, majd nyalábosztóval (amely lehet az 
előbb említett is) történő egyesítésük után detektálják a hullámok szuperpozíciójának ered
ményeit. Ha a nyalábosztás után két azonos intenzitású hullámot kapunk, akkor a (119.3)- 
ból az egyesítésük utáni (/„ = /, = / 2) eredő intenzitás

I = 2 /0(l + cos(5). (120.1)

Mivel a ö fáziskülönbség függvénye a két hullám közötti optikai útkülönbségnek és a hul
lámhossznak, így az interferométer alkalmas a fényutak geometriai hosszában, a törésmuta
tóban vagy a hullámhosszban (frekvenciában) fellépő különbségek kimutatására.

1. Michelson-interferométer

MlCHELSON számos, különböző konstrukciójú interferométert tervezett, épített és vég
zett velük méréseket Itt a műszer működési elvét mutatjuk be Az interferométerbe (120.1. 
ábra) a fényforrásból érkező párhuzamos fénynyalábot az FT féligáteresztő tükörrel ketté
osztjuk, ezzel 50-50%-os nyalábosztást valósítunk meg. A két nyaláb a T, és T2 tükrökről 
visszaverődik, majd a nyalábosztón áthaladva (immár az eredeti intenzitás 25-25%-a) egye
sülnek. Szuperpozíciójuk eredményét ernyőn megfigyelve észlelhetjük.

Az interferométert kohcrenciahossz, hosszúság, csoportsebesség mérésére használhat
juk (1. még 126.2. ábra és 129.2. ábra). Fontos szerepe volt a relativitáselmélet kialakulása 
kapcsán a fénysebesség vizsgálatában (129. §.).

Ha 'íz interferométer egyik tükrét kis szöggel elfordítjuk, akkor a nyalábok egyes tarto
mányai eltérő útkulönbségek megtétele után találkoznak, ekkor egymás mellett váltakozva 
sötét és világos csíkokat figyelhetünk meg. Ha pedig a belépő nyalábot lencsével széttartóvá 
tesszük (síkhullám helyett gömbhullámmal világítjuk meg az interferométert), akkor sötét
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120.1. ábra

és világos gyűrűket észlelhetünk (120.2. színes ábra, melléklet). Az ábra készítésekor a fé- 
ligáteresztő tükör enyhén görbült volt, így koncentrikus körök helyett ovális alakú gyűrűk fi
gyelhetők meg.

2. Interferenciaszűrők

Az interferencia- (IF-) szűrők a rájuk eső fényből egy keskeny sávszélességű színképi 
tartományba eső fényeket eresztik át. Felépítésük a 120.3. ábrán látható. Üveg hordozóra 
vékony, részlegesen visszaverő fémréteget helyeznek (vákuum-párologtatással), erre die
lektrikumréteget (amelynek vastagsága határozza meg az áteresztett fény hullámhosszát), 
majd újabb vékony fémréteg és végül ismét egy vastagabb üvegréteg következik. A vékony 
fémrétegek a rájuk eső fény egy részét visszaverik, másik részét áteresztik. A részlegesen 
reflektáló fémrétegek között a fény többszörösen visszaverődik (120.4. ábra) és az egy 
irányba haladó, az IF-szűrőből kilépő nyalábok között -  az állandó értékű fáziskülönbség 
miatt -  interferencia lép fel. Az a hullámhossz, amelyre a nyalábok maximálisan erősítik 
egymást:

A = — , (120.2)
m

ahol n a dielektrikum törésmutatója, d  a vastagsága, m = 1, 2, . . . .  A tipikusan néhány nm 
sávszélességű IF-szűrők transzmissziós (áteresztési) képességének maximuma 20-60% kö
zött szokott változni.
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Fémrétegek

121. §. Diffrakciós jelenségekés alkalmazásaik

1. Diffrakciós kép

A fény egyenes vonalú terjedésétől való eltérések régóta ismeretesek, magyarázatuk a 
fény hullámtermészetében keresendő. Mint minden hullámnál, fény esetében is fellépnek 
elhajlásjelenségek (diffrakció) a fénynek bármilyen objektum mellett való elhaladásakor. 
Észlelni azonban csak akkor tudjuk a fényelhajlást, ha fényforrást kis (pl. tűvel készített) 
lyukon, vagy egymáshoz közel tett borotvapenge-pár alkotta résen keresztül figyelünk. Az 
említett nyílásoknak nem látjuk éles kontúrját, hanem sűrűn elhelyezkedő színes -  mono
kromatikus fényforrás esetén sötétebb és világosabb -  csíkokat észlelhetünk.

Amikor egy fénynyaláb (optikai hullám) áthalad egy nyíláson (apertúrán) és a nyílást kö
vető térben egy adott távolságot megtesz, akkor a fénynyaláb intenzitáseloszlását diffrakciós 
képnek nevezzük. A fény hullámtermészete miatt ez a diffrakciós kép többé-kevésbé eltér az 
éles geometriai árnyéktól. Az eltérés függ a nyílás méreteinek és a fény hullámhosszának re
latív viszonyától, továbbá a nyílásnak és a megfigyelési síknak a távolságától.

2. Huygens-Fresnel-elv

A fényelhajlásnak a fény hullámtermészetét figyelembe vevő értelmezésére először az 
Huygens-Fresnel-féle elv (1818) bizonyult alkalmasnak. Az elv szerint:

a) A fényhullámok terében minden egyes pont a hullám odaérkezésekor elemi hullámforrás
sá válik.
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b) A hullámtérben egy hullámfelület minden egyes kicsiny felületeleme elemi hullámforrás
nak tekinthető. A  belőlük kiinduló elemi gömbhullámok amplitúdója arányos a felületelemhez 
érkező hullám amplitúdójával és a felületelem nagyságával.

c) Ezen elemi gömbhullámok interferenciája szabja meg a hullámtér valamely pontjában az 
észlelhető fényhatást.

A z elv jó közelítéssel írja le a fény visszaverődését, törését és elhajlását. A z elv szigorítá
sával KlRCHHOFFnak sikerült precízebb leírást adnia. [Gustav KlRCHHOFF (1824-1887) 
ném et fizikus.] Itt nem  részletezendő m egfontolásokból következik, hogy az H uygens- 
Fresnel-féle elvben em lített elem i göm bhullám ok interferenciája mindig olyan hullámteret 
hoz létre, am elynek hullám felületei az elem i hullám ok burkoló felü letei, és a fény terjedési 
iránya ezen  hullám felületekre m erőleges. A  121.1. ábra mutatja az H uygens-Fresnel-féle  
elv alkalm azását fénytörés magyarázatára.

3. Az elhajlásjelenségek  osztályozása

Ha a megfigyelési sík a réstől (akadálytól) véges távolságra található vagy a résre (aka
dályra) széttartó fénynyaláb érkezik, akkor Fresnel-féle diffrakcióról beszélünk. Abban az 
esetben, ha párhuzamos fénynyaláb éri a rést (akadályt) és a rés-megfigyelő távolság „vég
telen” nagy, akkor Fraunhofer-féle diffrakcióról beszélünk. A Fraunhofer-féle elhajlási képet 
úgy is előállíthatjuk, hogy az elhajolt nyaláb útjába gyűjtőlencsét helyezünk, és ennek a fó
kuszsíkjába tesszük a megfigyelőernyőt. A gyakorlatban szinte mindig Fresnel-féle elhajlás
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van, de értelmezésében egyszerűbb, és a megfigyelés eredményét általában kielégítő pon
tossággal írja le a Fraunhofer-féle. [Joseph von FRAUNHOFER (1787-1826) német fizikus 
volt, ő fedezte fel az optikai rácsot.]

4. Diffrakció egyetlen résen

Legyen a 121.2. ábrán bemutatott elrendezésben az elhajlító objektum a hosszú, kes
keny, a rajz síkjára és a megvilágító fény terjedési irányára merőlegesen elhelyezett R rés, 
amelyet a rés síkjára merőlegesen beeső párhuzamos fénynyalábbal világítunk meg. A rés 
után egy L lencsét helyezünk el. Az E ernyőn tehát az egyébként a végtelenben kialakuló 
diffrakciós képet (intenzitáseloszlást) figyelhetjük meg. Monokromatikus fényt kibocsátó 
fényforrást alkalmazva a beeső fénynyaláb által meghatározott irányban világos (nullad- 
rendű maximum), két oldala felé haladva pedig gyorsan gyengülő intenzitású sötét és vilá
gos csíkok (m-ed rendű maximumok) láthatók (121.3. színes ábra, melléklet). Fehér fény
ben a középső csík fehér, a szélső csíkok pedig színesek. A színes csíkokon belül a kékes 
(rövidebb hullámhosszú) komponensek a középső csík felőli oldalon, a vöröses (hosszabb 
hullámhosszú) komponensek a középső csíktól távolabbi oldalon helyezkednek el. Az 
Huygens-Fresnel-elv értelmében a rés minden pontjából elemi hullámok indulnak ki. In- 
tenzitásminimumokat azon szögekre kapunk, amelyekre fennáll:

s inam =±m —, m = l,2 ,.... 
a

(121.1)

A kialakuló intenzitáseloszlást leíró függvény a következő alakú:

, \ 2

1 = 1
sin-na sin a

na sin a
(121.2)

R

121.2. ábra
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I I I  I I I
I I I  I I I
I I I  I I I

I I  I____I 1 i
121.4. ábra

A rés Fraunhofer-féle diffrakciós képének intenzitáseloszlását mutatja a 121.4. ábra.
A rés síkjára állított normálissal a 0 szöget bezáró ferde beesés esetén a (121.1) formulá

ban sin a m helyébe (sin a m -  sin a u) írandó.
Kicsiny kör alakú nyílás után kialakuló elhajlási képet mutat a 121.5. színes ábra, melléklet.

6. Optikai rácsok

Nagyszámú, azonos szélességű és egymástól egyenlő távolságban elhelyezett rések összes
ségét optikai rácsnak nevezzük. Tágabb értelemben optikai rács minden struktúra, amelyben 
valamilyen optikai mennyiség (pl. törésmutató, abszorpciós együttható stb.) periodikusan 
változik.

Ha a rések sík felületen helyezkednek el, akkor síkrácsról beszélünk. Transzmissziós rács 
esetén üvegfelületre készítenek párhuzamos karcolatokat15 és a rácson átengedett fénynya
lábok interferenciáját vizsgáljuk. Reflexiós rács esetén üveg- vagy fémfelületen elhelyezett 
karcolatok és a karcolatok közötti tartományok alkotják a rácsot és a rácsról visszavert fényt 
használjuk fel. Az optikai jelenségek leírása a két rácstípus esetében azonos formalizmussal 
történik.16

A 121.6. ábra a két, három, négy stb. egymás mellé helyezett rés esetén kialakuló intenzi
tásviszonyokat mutatja. Egynél több rés esetén a kialakuló kép két jelenségen alapul: az egy- 
réses diffrakción és a többréses interferencián. A rések számának növelésével a főmaximu
mok egyre keskenyebbek, továbbá a köztes mellékmaximumok egyre elhanyagolhatóbb 
intenzitásúak lesznek.

15 1845-ben a magyar JEDLIK Ányos (1800-1895) osztógépével már 1200 karcolatot készített mm- 
enként. Ez korabeli világrekord volt.

16 Rácsot szokás fotografikus úton is készíteni és sokszorosítani. Az így készült rács esetén a világos 
tartományokon jut át a fény, a sötét területek elnyelőek.
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121.6. ábra

Sokréses rács esetén az egyszerűség kedvéért a rácsra eső nyalábból válasszuk ki azokat a 
sugarakat, amelyek az egyes rések azonos helyzetű széleit érik. A minden irányba elhajló su
garak közül azon a  irányba terjedőkre lép fel erősítés, amelyekre szomszédos rés esetén az 
útkülönbség a hullámhossz egész számú többszöröse (121.7. ábra):

A = d  sin a = kA, k = 0 ,± l,± 2 ,.. , (121.3)

ahol d  a rácsállandó, amely egy áteresztő és egy nem áteresztő tartomány együttes szélessé
ge. Ha a (121.3.) szomszédos résekre igaz, akkor szükségképpen a nem szomszédos résből 
kilépő sugarak esetén is az útkülönbség a hullámhossz egész számú többszöröse. Ugyanez 
áll az egyéb réspontokra is. így tehát a maximális erősítések irányaira fennáll a

d  sin ctk - kA k = 0, ± 1, ± 2,.... (121.4)

A nem eltérített irányú sugarak adják a nulladrendű résképet, ettől ± ctk irányokban az 
első-, másod-,... rendű elhajlási vonalakat kapjuk. Pontos számítások szerint a rácson történő 
elhajláskor kialakuló kép intenzitáseloszlását (121.8. ábra) a következőképp írhatjuk le:

r _ sin2 >̂ sin2 NV' T
1 ------ ; :

<P sin V7
(121.5)



TK/sina/A

Jw sina/A

121.8. ábra

ahol
ra s in a  , ... 

(p = ------------  es 'r  ■■
7id sin a (121.6-7)

a az egyes rések áteresztőtartományának szélességét jelöli (121.7. ábra), N pedig a megvilá
gított rések száma. A (121.5)-ben az első tényező (sin2(pl(p2) az egyes réseken belüli diffrak
cióra, a második tényező [sin2(NV/)/V/2] a résképek egymás közötti interferenciájára, a har
madik (/d) pedig a a rácsra beeső fény intenzitására jellemző. A gyakorlatban egyszerre sok 
száz, ill. ezer rést világítunk ki, ebben az esetben már csak a főmaximumok figyelhetők meg, 
a mellékmaximumok gyakorlatilag az észlelési küszöb alatti intenzitásúak. A 121.9. színes 
ábra, melléklet mutatja a két, egymásra merőlegesen keresztezett állásban elhelyezett opti
kai rács mögött kialakuló kétdimenziós diffrakciós képet.

Az optikai rácsokat mechanikus vagy holografikus módon (123. §.) szokás készíteni. 
A mechanikus eljárásnál a rácsot gyémántkéssel történő karcolással készítik (121.10. ábra). 
A kialakított karcolatok síkjának a rács síkjával bezárt szögét csillanási szögnek nevezzük 
(121.11. ábra).

121.10. ábra 121.11. ábra
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A rácsról a beeső fény a csillanási szög által kiemelt irányban hajlik el a legnagyobb ha
tásfokkal. A mechanikusan készült rácsok maximálisan —2000 vonal/mm osztássűrűséggel 
jellemezhetők.

Reflexiós rács holografikus készítésekor a rácshordozó felszínét fotoérzékeny réteggel 
vonják be, amelyet két koherens lézernyalábbal világítanak meg. Ezután az exponált (meg
világított) réteget kémiai úton eltávolítják, végül a visszamaradó, szinuszhullám alakú fel
színt fémréteggel vonják be. Holografikus eljárással mind egyenlőközűen (ekvidisztáns mó
don) elhelyezkedő vonalakat, mind -  elsősorban konkáv alakú rácsok felszínén -  nem- 
egyenlőközű vonalakat kialakíthatnak. A két különböző felvételi geometriát mutatják a 
121.12.,13. ábrák.

A holografikus rácsok akár 6000 vonal/mm osztássűrűséggel is készíthetők, emellett 
nagy, 8-10 cm átmérőt is elérhet a rácsok mérete.

Reflexiós rácsként viselkednek a mindennapi életben is használt optikai lemezek: CD-k 
(Compact Disk), DVD-k (Digital Videó Disk) stb. Ezeken egymástól néhány száz nm távol
ságban lévő koncentrikus körök mentén apró kör alakú foltok találhatók. A foltokat a jel
rögzítő berendezés írja az optikai lemezre, amikor fókuszált fénynyalábbal megváltoztatja a 
lemez felületének törésmutatóját és ezzel a reflexiós tényezőjét is (124. §).

7. Diffrakciós rács felbontóképessége

Egy rács felbontóképességét a Rayleigh-féle felbontási tétel szerint a következőképpen defi
niáljuk. Essen a rácsra A és A' két közeli hullámhosszkomponenst tartalmazó fény. Ekkor 
mindkét hullámhosszra keletkezik elhajlási kép, amelyek a megfigyelőernyőn egymáshoz 
kissé eltolva jelentkeznek (121.14. ábra).

Ezek után a |A '- A| = AA spektrális távolságra levő két hullámhosszat akkor különböztet
hetjük meg, ha az egyes hullámhosszakhoz tartozó főmaximumok a másik hullámhosszhoz 
tartozó, annak főmaximuma melletti első minimum helyére esnek. Ezt a tételt alkalmazva, a 
(121.5)-ből kapható a rács elméleti felbontóképessége:
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A

121.14. ábra

R = —  = Nk 
AA

(121.8)

A rács felbontóképessége arányos a megvilágított karcolatok N számával, valamint az el
hajlás k rendjével. A rács gyakorlati felbontóképessége nem éri el az elméleti értéket, csak az 
ultraibolya színképtartományban közelíti meg jól.

8. Fresnel-diffrakció

Fresnel-diffrakcióról akkor beszélünk, ha a megfigyelés a nyílástól véges távolságban tör
ténik és ha az elhajlást okozó tárgyat széttartó nyaláb éri. Ekkor a számítások bonyolultab
bak, mint a Fraunhofer-diffrakció esetén. A két közelítés közötti különbséget szemlélteti a
121.15. ábra, amelyen egy rés után kialakuló diffrakciós kép intenzitásviszonyait figyelhet
jük meg a réstől különböző távolságokban.

A kialakuló diffrakciós kép a nyílásméret (2a), a hullámhossz (A) és a nyílás-ernyő távol
ság (d ) relatív viszonyaitól függ. Ezek kapcsolatának jellemzésére használjuk a Fresnel- 
számot:

A réstől nagyon kicsiny távolságban a diffrakciós kép a rés tökéletes árnyéka. A réstől el
távolodva megnyilvánul a fény hullámtermészete, az élek körül intenzitásoszcillációkat lá
tunk. A réstől messze (kicsiny Fresnel-számú eset) pedig a Fraunhofer-diffrakció intenzi
táseloszlását tapasztaljuk.

1
(121.9)
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9. Diffrakció kristályokon; rüntgendiffrakció

Ha egy test optikai tulajdonságai mindhárom térkoordinátától függnek, akkor háromdi
menziós optikai struktúráról beszélünk. A legegyszerűbb ilyen típusú struktúra az ortogoná
lis térrács, amely úgy jön létre, hogy azonos síkrácsokat egymástól egyenlő távolságra, sík
jukra merőleges irány mentén egymással párhuzamosan helyezünk el. Fontos térrácsok a 
szilárd testek kristályszerkezetei. A térrácson létrejövő elhajlási képet a rács szimmetriája 
határozza meg. A diffrakciós kép számítása azon alapul, hogy a kristályt párhuzamos síkok 
rendszereként fogjuk fel (121.16. ábra).

Minden ilyen hálózati sík17 nagyszámú rácspontot tartalmaz. A rácspontokban levő ré
szecskék (ionok, atomok stb.) szórják a fényt, a szórt fény interferenciája adja a tapasztalt 
elhajlási képet. A bonyolult mechanizmustól eltekintve az eredmény egyenértékű azzal, 
mintha párhuzamos hálózati síkokról visszaverődő fénysugarak interferenciája lenne. Az el
hajlási maximum kialakulásához az szükséges, hogy a párhuzamos síkok által reflektált hullá
mok interferencia révén erősítsék egymást. Ez a feltétel teljesül, ha a A hullámhosszúságú fény 
olyan szöggel esik be, amelyre teljesül a Bragg-egyenlet [William Henry Bragg (1862-1942);

17 Ahálózati sík a kristályrácsban levő olyan sík, amely egyidejűleg löbb rácsponton átmegy. A  háló
zati síkot önmagával párhuzamosan többször eltolva, ezen síkok egymástól egyenlő távolságban 
levő seregét kapjuk, amely a rács minden pontját tartalmazza, valamint minden rácsponton csak 
egy hálózati sík megy át.
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Nobel-díj 1915-ben és William Lawrence BRAGG (1890-1971); Nobcl-díj 1915-ben; angol 
fizikusok]:

2 í/sina  = kA, (121.10)

ahol a  a beesési irány és a hálózati síkok által bezárt szög (!), cl a szomszédos hálózati síkok 
távolsága, k = 1, 2, 3, ... a visszaverődés rendje. A diffrakciós maximum és a beesési irány 
közötti szög n -  2a.

A (121.10)-nek megfelelően egy térrácson csak olyan hullám diffraktálódik, amelyre A < 2d. 
Ez az egyenlőtlenség tehát a kristály optikai homogenitásának feltételét is jelenti az adott 
hullámhosszú fényre. Kristályokra általában d  = 10^—1 () ul m, vagyis látható fényben a kris
tályok optikailag homogének. A röntgensugarak hullámhossza azonban a kristályok rácsál
landójával összemérhető, így a röntgensugarak elhajlást szenvednek a kristályrácsokon. Sőt, 
elektronok, neutronok és más részecskék diffrakciója is megfigyelhető, ha de Broglie- 
hullámhosszuk elegendően kicsi (136. §).

A gyakorlatban alkalmazott röntgendiffrakciós eljárások a Bragg-egyenleten alapsza
nak. Ugyanis adott A, d  és 9  mellett a röntgensugarakra érzékeny ezüst-bromid (AgBr) fil
men megjelennek a kristály által diffraktált röntgennyaláb nyomai, amelyekből a kristály 
szerkezete meghatározható.

A (121.10) Bragg-egyenlet kísérletileg kétféleképpen elégíthető ki: rögzített 9  mellett A 
változtatásával, vagy rögzített A mellett 9  változtatásával.
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122. §. Fényszórás

A fényszórás különféle megjelenési formáival mindennapi tapasztalataink vannak, első
sorban a légköri jelenségek kapcsán. A különböző méretű és optikai tulajdonságú részecs
kéken fellépő fényszórások változatos fizikai jelenségek következményei. Ebben a paragra
fusban a leggyakrabban előforduló eseteket ismertetjük.

1. Fényszórás

Fényszórásról beszélünk, ha egy részecske a ráeső fény hatására időbeli késleltetés nélkül 
maga is fényt (szekunder sugárzás) bocsát ki, a beeső fénytől (primer sugárzás) eltérő irá
nyokban. Legegyszerűbb esetben a beeső fény a részecske (ill. annak atomjai) töltésrend
szerében kényszerrezgéseket hoz létre, amelynek következtében a részecske (annak atom
jai) a beeső fénnyel egyező frekvenciájú fényt bocsát ki. A fény szóródása az optikailag 
inhomogén közegen való áthaladáskor következik be.

Optikailag homogén az a közeg, amelyben az abszolút törésmutató független a helykoor
dinátáktól. A közeg hullámhosszhoz képest kicsi térfogatelemeit, amelyekben azért elegen
dően sok molekula található, úgy tekinthetjük, mint koherens szekunder hullámok forrása
it. Az optikailag homogén közeg molekuláinak egyenletes eloszlása következtében nincs 
fényszórás: az elsődleges nyaláb irányától különböző minden más irányban a másodlagos 
hullámok interferenciájuk révén kioltják egymást.

Optikailag inhomogén az a közeg, amelynek abszolút törésmutatója pontról pontra válto
zik (pl. sűrűségingadozás vagy a közegben levő más fajtájú kis részecskék miatt). Ekkor a 
szekunder hullámoknak van nem koherens komponense is, és ezek miatt figyelhető meg a 
fényszórás. Az inkoherens szekunder hullámok megjelenése azzal kapcsolatos, hogy a fényt 
az inkoherens, azaz egymással kapcsolatban nem álló inhomogenitások szórják. Ezek a 
hőmozgás miatt rendszertelen helyváltoztatást is végeznek a közegben.

Ha a fényt olyan közeg szórja, amelyben a részecskék mérete a fény hullámhosszánál is 
lényegesen kisebb (< 0,2 A), akkor a szekunder sugárzás fázisa közel megegyezik a primer 
sugárzáséval, azzal részben koherens. Az ilyen szórást Rayleigh-féle szórásnak nevezzük. 
A szórt fény intenzitásának szögeloszlását mutatja a 122.1. ábra. Ezt a szögeloszlást elektro
mosan izotrop, nem abszorbeáló közegben az alábbi függvénnyel írhatjuk le:

/  = / o 1 + cos2 g (12Z1)

ahol /,, a beeső fény intenzitása. A szórt fény intenzitásának a hullámhossztól való nagymér
tékű függése az oka pl. az ég kék színének, ugyanis a légkör molekuláin döntően a napfény 
rövidebb hullámhosszú komponensei szóródnak szét. A felkelő és a lemenő Napot pedig 
azért látjuk vörösnek, mert a szórt (túlnyomóan kék) fénynek megfelelő rész a közvetlen 
napfényből kivonódik. A Napot annál pirosabbnak látjuk, minél vastagabb az átsugárzott le
vegőréteg.
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122.1. ábra

Ha a szóró részecskék mérete meghaladja a fény hullámhosszát, akkor a szórt fény inten
zitása a hullámhossztól a (122.1)-hez képest kisebb mértékben függ:

/  = r p , (122.2)

ahol 0 < p < 4 és p  az inhomogenitások méretének növekedésével csökken. Ilyen szórás 
(Mie-féle szórás) az oka pl. a kifújt cigarettafüst szürkés színének [Gustav MlE (1868-1957)

mutatja a 122.2. ábra. A részecskék méretének növekedésével a közegben haladó primer 
fénynyaláb terjedési irányával kis szöget bezáró előreszórás egyre inkább előtérbe kerül a 
terjedési iránnyal ellentétes irányú hátraszórással szemben.

Fényszórás megfigyelhető optikailag tiszta közegekben is (pl. az ég kekje), azaz olyan 
közegekben, amelyek nem tartalmaznak idegen részecskéket. Ezt a jelenseget molekuláris 
fényszórásnak hívjuk- Okozhatja pl sűrűségingadozas, amely a molekulák rendezetlen hő
mozgása következtében jön létre. Elektromosan anizotrop molekulákból álló közegekben a 
molekulák irányítottságának ingadozása, valódi oldatokban ezeken felül a koncentráció in
gadozása is okozhat optikai inhomogenitást.

Gázok esetében a kritikus pont közelében fellépő különösen jelentős sűrűségingadozás 
vált ki erős molekuláris fényszórást, ennek a jelenségnek a neve kritikus opaleszcencia.

A fényszórás bonyolultabb eseteiben a szekunder sugárzás -  bár változatlanul időbeli 
késleltetés nélkül jelenik meg -  hullámhossza eltér a primer sugárzásétól.
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2. A légkör fényjelenségei

A légkör tömegsűrűsége a Földtől távolodva egyre csökken, így törésmutatója közelít a 
vákuum törésmutatójához. Egy égitestről a szemünkbe jutó fénysugárnak az útja a folyto
nos fénytörés következtében egy görbe vonal (122.3. ábra).

Délibábot pl. akkor figyelhetünk meg, ha a napsugárzás a talaj menti légréteget erősen 
felmelegíti (122.4. ábra). Ekkor a talajhoz közelebbi levegőrétegek magasabb hőmérsékle
tűek, így törésmutatójuk kisebb, mint a talajtól távolabbi levegőrétegeké. Az optikailag ritkább 
közeg felé haladáskor fellépő teljes visszaverődés miatt a melegebb légrétegek tükörként visel
kednek. Ha az égbolt tükröződik e rétegen, akkor a tükröző tartományok vízfelületre emlé
keztetnek.

-4-

122.4. ábra

Mint említettük, az ég kék színe a Nap fényének a légkör molekuláin történő szórásával 
kapcsolatos. Az égboltra tekintve nem minden irányban láthatunk természetes (polarizálat- 
lan) fényt. Ha a Nap irányába tekintünk, akkor polarizálatlan fényt (124. §) látunk, a Naptól 
90°-ra eső irányban viszont majdnem teljesen poláros fényt észlelhetünk.18

A Hold udvara a kis részecskéken, vízcseppeken történő fényelhajlás és fényszórás 
együttes következménye.

Szivárványt akkor figyelhetünk meg, ha az előt
tünk eső vízcseppekre a Nap a hátunk mögül rásüt.
A szivárvány körív alakú. A főszivárvány külső széle 
vörös, a belső kék. A külső vörös ív 42,5° alatt lát
szik. Ritkábban megfigyelhető mellékszivárvány is, 
ebben a színek sorrendje fordított, valamint a belső 
ív 51° alatt látszik.

A főszivárvány keletkezését a következőképp 
értelmezzük. Az esőcseppekre érkező sugarak tö
rés, teljes visszaverődés és ismételt törés után lép
nek ki a cseppekből (122.5. ábra). Bár a cseppekre 
sok fénysugár esik, a beesési iránnyal ~42°-ot be
záróan a sugarak gyakorlatilag párhuzamosan lép
nek ki a cseppekből, vagyis a Napból érkező párhu

18 A  polarizációs különbségeket egyes rovarok (pl. méhek) irány szerinti tájékozódásra használják.



530 IV. Fénytan és relativitáselmélet 123. §.

zamos sugarak alkotta fénynyaláb a kilépés után is párhuzamos marad és így nem szóródik 
szét egy nagyobb szögtartományban. Ezáltal a szembe a szóban forgó irányból -  a környező 
légköri tartományokhoz képest -  több fény jut. A diszperzió miatt a víz törésmutatója a hul
lámhossz függvénye, ezért az optimális (a megfigyelő felé a legtöbb fényt juttató) szög is 
függ a hullámhossztól. Azok a cseppek, amelyekre a Nap, a vízcsepp és a szem által megha
tározott szög 42,5°, pirosnak, a 41°-ra elhelyezkedők pedig kéknek látszanak. A mellékszi
várványt a cseppekben való kétszeres visszaverődéssel magyarázzuk. A szivárvány létrejöt
tének ez a magyarázata DESCARTES-tól származik.

123. §. Holográfia

1. A hologram rögzítése és rekonstrukciója

A hologram szó a görög holosz (egész, teljes) szóból származik. A klasszikus fényképe
zésnél a film a beeső fény jellemző értékeiből (paramétereiből) csak az /  intenzitást rögzíti, 
a fázisra vonatkozó információt nem. A holografikus eljárásnál a film az amplitúdót és a fá
zist egyaránt rögzíti. Ez azt jelenti, hogy a hologram -  szemben a szokásos fényképezéssel -  
a tárgyról háromdimenziós információt tárol. A holográfiát GÁBOR Dénes (1900-1979; No- 
bel-díj 1971-ben) magyar származású angol elektromérnök fedezte fel 1949-ben. Gyakorlati

felhasználásra alkalmas kivitelezése a lézerek meg
jelenése után (1960) vált lehetségessé.

A fázisviszonyok rögzítése úgy lehetséges, ha a 
tárgyról szórt hullámok (tárgyhullám) fázisait sike
rül egy adott fázisú, az előzővel koherens hullám
hoz (referencianyaláb) képest megadni. Ez a tárgy
hullám és a referenciahullám interferenciájából 
keletkező kép rögzítése révén történik. Az eljárás 
megértéséhez vizsgáljuk meg két, egymáshoz ké
pest a  szögben haladó síkhullám interferenciáját 
az egyik hullám terjedési irányára merőleges sík
ban. A 123.1. ábrán látható módon az ernyőn a ma
ximális erősítési helyek egymástól mért távolsága

d = - ^ ~ .  (123.1)
sin a

A két hullám interferenciája az ernyő helyére tett fotolemezen egy d  állandójú rácsot 
hoz létre. Ha ezt a rácsot a referenciahullámmal megvilágítjuk, akkor az első elhajlási rend 
az a  irányban haladó eredeti hullámmal azonos hatást kelt. A folyamat a síkhullám rekonst
rukciója.

A síkhullám rekonstrukciójakor alkalmazott gondolatmenet lényegében azonos a holog
ráfia alapelvével. A tárgyról szórt sugarak fázisviszonyait ismert fázisú hullámhoz történő
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Féligáteresztő Film (F)

viszonyítással tudjuk rögzíteni. Ehhez interferenciát kell létrehoznunk a tárgyról szórt, íll a 
monokromatikus, állandó fázisú referencianyaláb között (123.2. ábra). A kísérletek elvég
zéséhez megfelelő fényt lézerekből nyerhetjük. Az L lézer fényét kettéosztva kapjuk a T tár
gyat megvilágító hullámot, ill. a referencianyalábot. A tárgyon szóródott hullám és a refe
renciahullám interferenciájának eredményét az F fotografikus réteg rögzíti. Ha az így 
létrehozott képet előhívjuk és rögzítjük, a filmen létrejön a hologram, ami ránézésre nem 
emlékeztet a tárgyra, hiszen egy interferenciakép. A hologramot a 123.3. ábra szerinti el
rendezésben az eredeti referencianyalábbal mint rekonstruáló hullámmal átvilágítva fény-
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elhajlás történik, amelynek első elhajlási rendje pontosan a korábbi tárgyhullámmal egyezik 
meg. így a megfigyelő a tárgy eredeti helyén látja annak K virtuális térbeli képét.

A  hologramon, mint ablakon keresztül tekinthetünk. A kialakuló látótér méretét a ho
logram mérete, valamint a hologramkészítés során alkalmazott elrendezés geometriai 
korlátai szabják meg. Csak a rekonstruált nyaláb irányából a hologram felé tekintve látunk 
képet, más szögből a hologramra nézve nem látjuk a tárgyat megjelenni.

A  rekonstrukció során egy valódi kép is keletkezhet (123.3. ábra), amely ernyőn felfog
ható és az eredeti tárgynak tükörképe (a jobb és bal oldalak felcserélődnek).

2. Térfogati hologram

Az eddigiekben a hologramot egy vékony rétegnek tételeztük fel, amellyel a tárgy- és re
ferenciahullámok interferenciaképét rögzítettük. Vizsgáljuk most meg egy vastagabb ho
lografikus réteg alkalmazási lehetőségeit.

Legyen a tárgy- és a referenciahullám a k,,, ill. kj hullámvektorokkal jellemezhető síkhul
lám. A hologram helyezkedjen cl a z = 0 és a z = 4  helyzetű síkok között (123.4. ábra). Az 
interferenciakép x ,y  és z függvénye:

E 2 (x ,y , z) = E 2 + E l + 2 E ,E D cos(ke r), (123.2)

amely egy A = 2n  /J kg | periódusú kép, amelyben az állandó intenzitású felületek merőlege
sek a kg = k ,-  kr racsvektorra. Például, ha a referenciahullám z irányban terjed, a tárgyhul
lám pedig vele © szöget bezáróan (123.4. ábra), akkor

A = ------ ------- . (123.2)
2 s i n ( 0 / 2 )

123.4. ábra
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Referencianyaláb

Ha ezt a hologramot egy vastag emulzióban rögzítjük, akkor a kép egy vastag diffrakciós 
rács. Ez a térfogati hologram (Emmett LEITH és Jurij UPATNIEKS). Ha ezt a hologramot sík 
referenciahullámmal világítjuk meg (123.5. ábra), akkor csak a (121.10) Bragg-feltételnek 
eleget tevő irányban [sin 0  / 2 = A /  (2  A)] jön létre diffraktált hullám, ahol 0/2 a rács síkjai és 
a beeső hullám iránya közötti szög. Mint az elrendezésből nyilvánvaló, a diffrakciós rács által 
reflektált hullám nem más, mint az eredeti formájú (rekonstruált) tárgyhullám.

Ha a térfogati hologramot a rögzítésnél alkalmazotthoz képest eltérő hullámhosszúságú 
fénnyel világítjuk meg, a Bragg-feltétel nem teljesül és nem kapunk rekonstruált hullámot. 
A rekonstruálás feltétele tehát, hogy a referencia- és a rekonstruáló hullámok azonos hul- 
lámhosszúak legyenek. Ha széles spektrális tartományú fénnyel (fehér fény) végezzük a re
konstrukciót, akkor is csak a megfelelő hullámhosszú fény diffraktálódik, a rekonstrukció 
sikeres lesz. így bár a felvételt monokromatikus fénnyel kell készíteni, a rekonstruáláshoz 
már fehér fényt is alkalmazhatunk. Ez a tény számtalan alkalmazás szempontjából nagy 
előnyt jelent.

3. Az alkalm azásokról

Bár a hologram elvileg bármilyen kis felületén az egész tárgyról teljes optikai informáci
ót tartalmaz (a hologram méretével csak a látótér nagysága változik), a gyakorlatban a film 
szemcsézettsége határt szab a felbontóképesség növelésének. A jó minőségű hologram el
készítéséhez a nagy felbontóképességű filmen kívül nagy mechanikai és optikai stabilitású 
lézer(ek)re van szükség. A tárgy- és a referenciahullám 0  szöge a közel paralel irányítástól 
az antiparalel irányításig változhat.

A hologramok egy kiemelkedő alkalmazása az ún. négydimenziós hologram felhasználása 
méretvizsgálatokban. A negyedik dimenziót itt az idő jelenti. Ha egy adott tárgyról két kü
lönböző időpillanatban készítünk egyetlen filmre változatlan geometriai elrendezésben fel
vételt, akkor a rekonstrukció során a két kép egyszerre jelenik meg. Ha a két felvétel közben 
a tárgy néhány hullámhossznyi elmozdulást szenvedett, akkor a megfigyelés során nemcsak 
a tárgyat látjuk rekonstruálódni, hanem a tárgyon sötét és világos tartományokat észlelünk. 
Ezek a tárgy azon területein jelentkeznek, ahol a tárgy felszínének elmozdulása a hullám-
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Henger alakú film

123.6. ábra

hossz felének páratlan, ill. páros számú többszöröseivel volt egyenlő. így tehát nagyobb ki
terjedésű objektumnak a megfigyelő által látható teljes felszíne (im nagyságrendű elmozdu
lásait detektálhatjuk.

A 123.6. ábrán látható elrendezés a tárgy 360°-os szögben megfigyelhető képét rögzíti. 
Itt a henger alakban elhelyezett filmre közvetlenül eső nyaláb alkotja a referencianyalábot. 
A megfigyeléshez -  a tárgyat eltávolítva -  ugyanezen geometriát kell használni.

Egy filmre több hologram is készíthető akkor is, ha az egyes felvételek készítésekor a re
ferencianyaláb a film normálisával más és más szöget zár be. Ekkor az egyes képek a film
nek a referencianyalábhoz viszonyított különböző helyzeteiben lesznek láthatók.

Mozgó tárgyról impulzuslézerrel készíthetünk pillanatfelvételt. Ekkor a hologramon a 
tárgynak csak a lézerimpulzus időtartama alatti elmozdulása -  amely pl. egy 10“* s időtarta
mú impulzusnál elhanyagolható -  hagy nyomot.

124. §. A fény polarizációja

1. A polarizáció jelenségének alapkísérlete

A fényhullámok transzverzális jellegének fontos bizonyítéka a fény polarizációjával kap
csolatos alapkísérlet (124.1. ábra). Essen fénynyaláb ~57°-os beesési szöggel az L, üveglap
ra. Az erről visszavert nyaláb essen ugyanekkora beesési szöggel egy második Lj üveglapra. 
A kísérlet kezdetén a két üveglap legyen párhuzamos. Ha ezek után Lj-t a két üveglap kö
zött haladó fénynyaláb, mint tengely körül forgatjuk, azt tapasztaljuk, hogy az Lj-ről vissza
verődött fény intenzitása változik. A visszavert fény akkor a legintenzívebb, amikor a két 
üveglap párhuzamos, vagy Lj-t ehhez a helyzethez képest 180°-kal fordítottuk el, és akkor a 
leggyengébb (elméletileg nulla), amikor az elfordítás szöge 90°, ill. 270°. Megállapíthatjuk, 
hogy az L,-re érkező nyalábban van kitüntetett sík. Az ilyen fényt lineárisan polárosnak ne
vezzük.

Jelöljük az Lj-re eső nyaláb intenzitását /„-lal. Ekkor a tapasztalat szerint az L2-ről 
visszaverődött nyaláb intenzitása:

/  = /„  c o s 2 (p, (124 .1)
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l
l
I

ahol cp az L2-nek a rá beeső nyaláb, mint tengely körüli, L,-gyel párhuzamos állásától számí
tott elfordulás! szöge. A (124.1)-et Malus-féle összefüggésnek is szokás nevezni. [Étienne 
MALUS (1775-1812) francia mérnök.] Az Lj-re eső és onnan visszaverődött sugarak által 
meghatározott sík a polarizáció síkja. A fény polarizációs tulajdonságaiért felelős E térerős
ségvektor e síkra merőleges síkban rezeg, amelyet rezgési síknak nevezünk. A kísérlet a fény 
transzverzalis hullámtermészetének bizonyítéka.

A fény terjedési tulajdonságait az E térerősségű és B mágneses indukciójú elektromág
neses mező határozza meg.

2. Lineárisan, cirkulárisán, elliptikusán polarizált fény

A polarizáció legegyszerűbb esetében az E-vektor terjedés közben egyetlen síkban rezeg 
(124.2. ábra). Az ilyen fényt lineárisan polárosnak nevezzük. A vastag vonal -  szinuszfügg
vény szerint változó elektromos térerősség -  monokromatikus, a vékony vonal nem mono
kromatikus hullámra ad példát.

Az elliptikusán polarizált fényben az elektromos térerősségvektor végpontja által leírt 
görbék x-y síkba eső vetülete ellipszis. Ha ez a vetület kör, akkor cirkulárisán poláros fényről 
beszélünk (124.3. ábra). A külső elektromos és mágneses mezőtől mentesen sugárzó fény
források a kísérletek szerint nem poláros fényt bocsátanak ki. Ilyen fényforrás pl. a Nap vagy 
az izzólámpa is. Az általuk emittált fényt természetes fénynek nevezzük.
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124.2. ábra
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3. Polarizáció visszaverődésnél és törésnél

A 124.1. ábrán vázolt kísérletben a lineárisan poláros fény előállításához tartozó a p 
beesési szöget a polarizáció szögének vagy Brewster-szögnek nevezzük. Dávid BREWSTER 
(1781-1868) skót fizikus 1815-ben tapasztalati úton talált és elméletileg is indokolható tör
vénye szerint a p az a beesési szög, amelynél a megtört és a visszavert sugár egymásra merőle
ges (124.4. ábra). Ekkor p  = 90° -  a  és a törési törvény szerint

Polarizálatlan Lineárisan
sugár poláros sugár

poláros sugár 

124.4. ábra

sin« sina„
„ = — - L  = ------  — = tg a  . (124.2)

sin p cosctp

Megjegyezzük, hogy ha egy átlátszó közegre a (124.2) szerinti a p szögben természetes 
fényt bocsátunk, akkor csak a visszaverődött fény lesz lineárisan poláros, a megtört fény 
csak részlegesen válik polárossá.

Egy közeghatárra beeső fénynyaláb tehát két nyalábra bomlik, amely nyalábok intenzitá
sait a Fresnel-formulák írják le, amelyek a beeső, a visszavert és a megtört nyalábok viszony
lagos hullámamplitúdói között állapítanak meg összefüggéseket.19

A visszavert és a beeső nyalábok intenzitásainak hányadosa a reflexióképesség. Külső, ill. 
belső visszaverődés esetén [optikailag ritkább (ill. sűrűbb) közegből érkezik a fény a sűrűbb- 
höz (ill. ritkábbhoz)] az R  reflexióképességnek a beesési szögtől való függését mutatják a 
124.5,6. ábrák.

A zR m csRp a beesési síkra merőleges, ill. azzal párhuzamos irányú rezgésekre vonatkozó 
reflexiós tényező. Az Rt = (Rm+ Rp)/2 a természetes fényre vonatkozó reflexiós tényező.

19 L. pl. Erostyák J.-Kozma L.: Fénytan (Általános fizika III.) 46. §. Dialóg-Campus Kiadó, Pécs- 
Budapest, 1999.
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a, fok

124.5. ábra

a, fok

124.6. ábra
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Speciálisan merőleges beesés (és jó közelítéssel a 15°-20°-náI nem nagyobb beesési szö
gek) esetére az R = Rt reflexióképesség, vagyis a visszavert l é  s a felületre beeső /„ intenzitá
sú fények intenzitásainak aránya:

( 1 2 4 .3 )
h  K i + i )‘

ahol n2t a törőfelület két oldalán található közegek relatív törésmutatója. Például levegőben 
az /¡ÜVC(, = 1,5 törésmutatójú üveg esetén R = 0,04, gyémánt esetén pedigngy6mánt = 2,41 és ek
kor/? = 0,17.

125. §. Kettős törés kristályokban, optikai aktivitás

Ha mészpátkristályt helyezünk egy tárgyra, akkor a kristályon keresztül a tárgyat meg
kettőződve látjuk. Ennek oka, hogy a tárgyról érkező fénysugarak a kristályon történő átha
ladáskor két sugárra bomlanak. Ez a jelenség a kettős törés [Erasmus BARTHOLINUS (1 6 2 5 -
1692) dán matematikus, orvos és fizikus, 1669,125.1. ábra]. A két- -------------------------
tős törés az optikailag anizotrop közegekben lép fel, amelyek optikai ..
tulajdonságai (abszolút törésmutató, fényterjedés fázissebessége) K©tto§ térig 
a hullám terjedési irányától és polarizációs állapotától függnek.
A jelenség a köbös rendszerbe20 tartozó kristályok kivételével min
den más kristálynál kisebb-nagyobb mértékben előfordul. L25.1. ábra

K§ttő§ téré

1. Optikailag izotrop kristályok

Optikailag izotrop kristály esetén a fényhullámok a kristály egy O pontjából bármely 
irányban azonos sebességgel terjednek, az azonos fázisú felületek gömbfelületek. Ilyenek a 
köbös rendszer kristályai.

2. Optikailag egytengelyű kristályok

Anizotrop kristályokban egy O pontból tetszőleges irányban a hullámoknak két terjedési 
sebessége is lehetséges. Egytengelyű kristályban az egyik, az elemi gömbhullámok eredője
ként terjedő sugár követi a Snellius-Descartes-törvényt (orclinárius sugár), a másik, az elemi 
ellipszoidhullámok eredőjeként terjedő viszont nem (extraorclinárius sugár). Általános eset
ben az extraordinárius sugár nem fekszik a beesési síkban.

20 A köbös (szabályos, tetraéderes) kristályrendszerben az elemi cellák élei egymásra merőlegesek és 
azonos hosszúak.
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Az ordinárius sugár törésmutatója (n„) független a sugár kristálybeli irányától. Az 
extraordinárius sugár törésmutatója (nc„) irányfüggő. Azt az irányt, amelyre n„ =  nc„, opti
kai tengelynek nevezzük. Az ordinárius és extraordinárius sugarak törésmutatója között a 
legnagyobb különbség az optikai tengelyre merőleges irányban lép fel. Optikailag pozitív 
kristályra n0 < na„ vagyis v„ > vco, optikailag negatív kristályra pedig n„ > na„ vagyis v„ < vc„. 
Pozitív kristály pl. a kvarc, negatív kristály pl. a kalcit. A 125.2. ábra optikailag pozitív, a
125.3. ábra optikailag negatív kristály esetén mutatja a hullámfrontokat.

125.2. ábra 125.3. ábra

Az optikai tengelyt tartalmazó síkok a főmetszetek. A sugáron átfektetett főmetszetet a 
sugárhoz tartozó főmetszetnek hívjuk. Az ordinárius sugárban az E elektromos térerősség a 
főmetszetre merőlegesen rezeg, az extraordinárius sugárban pedig E a főmetszetben rezeg.

Az egytengelyű kristályra eső polarizálatlan síkhullám a kristályban két (ordinárius és 
extraordinárius) lineárisan poláros síkhullámként terjed. A hullámfelületeiket, amelyek a 
másodlagos hullámok burkolófelületei, az Huygens-Fresnel-elv segítségével határozhatjuk 
meg. Az egytengelyű, optikailag negatív kristályban -  ahol tehát v„ < vcl, -  megtört hullá
mok hullámfrontjainak szerkesztését mutatja a 125.4. ábra.

AB a kristály AC felületére beeső síkhullám frontja, MN a beesési síkban fekvő optikai 
tengely iránya. Az (o) ordinárius sugár irányát a CD burkolósíkig (amely egyben érintő is) 
húzott AD rádiuszvektor jelöli ki. Az (eo) extraordinárius sugár irányát az ellipszoid CE 
érintősíkjának E érintési pontjához húzott AE rádiuszvektor szolgáltatja. Az extraordi
nárius nyalábhoz tartozó sík hullámfelület AF normálisát azonban nem az AE sugárirány 
adja, azaz a sugárirány nem esik egybe a hullámfelület normálisával. Ez azt mutatja, hogy az 
extraordinárius sugárban a fényenergia nem a hullámfelületre merőleges irányban áramlik, 
hanem ehhez képest szöget bezáróan.
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125.4. ábra

3. Mesterséges kettős törés

Ha külső hatások egy alapállapotában izotrop közeget anizotroppá tesznek, akkor szin
tén felléphet kettős törés. Természetesen az eleve kettős törő közeg tulajdonságai is meg
változhatnak külső hatások eredményeképpen. A jelenséget mesterséges kettős törésnek ne
vezzük. Ez számos módon létrejöhet, a leggyakrabban előforduló eset a fesziiltségi kettős 
törés, amely felléphet az anyag nyújtása vagy nyomása esetén (külső mechanikai feszültség 
hatására). Belső feszültség keletkezhet a hirtelen hűtött üvegben vagy műanyagban is. 
A 125.5. színes ábra, melléklet keresztezett polarizátorok közé helyezett műanyag darabot 
mutat, amelyben a fellépő kettős törés miatt az o és eo sugarak között útkúlonbség jön létre, 
majd a második polarizátoron áthaladó, immár azonos irányú térerősség-komponensek in
terferenciája sötét és világos tartományok megjelenését eredményezi.

Az ordinárius és az extraordinárius sugarak törésmutatói közötti maximális különbség 
az optikai tengelyre merőlegesen beeső sugár esetén jön létre, és függ a deformáció mérté
kétől:

no ~ ncv = ka, (125.1)

ahol c  a mechanikai feszültség, k a test tulajdonságaitól függő állandó. A mesterséges ani
zotrópia megfigyelése a szilárdtest feszültségeinek meghatározására szolgáló nagy érzé- 
kenységű módszerek alapja. A 125.1. táblázat mutatja néhány kettős törő anyag törésmuta
tóit.
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Kettős törő anyagok törésmutatói 125.1. táblázat

Ásvány " v  - n.

Kaiéit (CaCO,) 1,4864 = 1,4864 1,6583

Kvarc (SiO>) 1,5442 1,5533 = 1,5533

Gipsz (CaS04 2H20 ) 1,520 1,523 1,530

Kálium-nitrát (KNO,) 1,332 1,504 1,505

4. Az optikai aktivitás

Vannak olyan anyagok, amelyeken áthaladva a fényhullám polarizációs síkja elfordul. 
Az ilyen anyagokat optikailag aktívnak nevezzük. Dominique ARAGO (1786-1853) francia 
fizikus és csillagász fedezte fel (1811), hogy keresztezett polarizátorok közé kvarclemezt 
(S i02) helyezve a látótér kivilágosodik. A sötét látótér az analizátor elforgatásával állítható 
helyre. Ebból az következik, hogy a kvarclemez a ráeső lineárisán poláros fény polarizációs 
síkját elforgatja.

Számos kristály mutat optikai aktivitást, közöttük olyanok is, amelyek nem kettős törők. 
Ezenkívül sok folyadék és gáz esetén is tapasztalható optikai aktivitás. Ha a polarizációs sík 
a fénynek a közegen történő áthaladása során az óramutató járásával egyező irányban for
dul el, akkor a közeget jobbra forgatónak nevezzük. Ellenkező esetben balra forgatásról be
szélünk.

Szilárdtestekben a polarizációs sík elforgatásának <p szöge egyenesen arányos a fénysu
gár kristályban megtett d útjával:

( p = a xd, (125.2)

ahol a , a szilárdtest fajlagos forgatóképessége, amely anyagi minőségtől, hőmérséklettől és 
a fény hullámhosszától függ

Oldatok esetén a polarizációs sík elforgatásának szöge

t p = a 2p Bd (125.3)

alakban írható, ahol a 2 az oldat fajlagos forgatóképessége, pB az optikailag aktív anyag tö
megkoncentrációja (oldott anyag tömege/oldat térfogata).

Kristályokban a jelenség akkor lép fel, ha az elemi cella a pontra vonatkozó tükrözéssel 
szemben nem invariáns (változatlan). Oldatokban akkor fordul elő, ha a molekuláknak sem 
középponti szimmetriája, sem szimmetriasíkja nincs, azaz nincs olyan pont és sík, amelyekre 
vonatkoztatott tükrözéskor a molekula önmagába képeződne le. Egy folyadék természete
sen izotrop abban az értelemben, hogy a molekulák orientációja véletlenszerű Ennek elle
nére felléphet az optikai aktivitás, mivel az egyes molekulákra nézve a forgatás kitüntetett 
iránya független a molekulák orientációjától. (Gondoljunk egy doboznyi csavarra, amelyek 
menetiránya független az adott csavarok dobozbeli orientációjától.)
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Előfordul, hogy egy optikailag aktív molekula tükörképe is létezik. Ezek a molekulák 
(amelyek egymásnak tükörképei) az optikai izomerek. Forgatóképességük azonos nagyságú, 
de ellentétes irányú. Ha egy anyag ilyen molekulák egyenlő arányú keveréke, akkor az opti
kailag inaktív (semleges), a neve racemát.

Az amorf állapotban levő anyag természetes optikai aktivitását molekuláinak aszimmet
riája, a kristályos anyag hasonló tulajdonságát a részecskék rácsbeli különleges elhelyezke
dése (is) okozza.

A polarizációs sík forgásának az alkalmazott fény hullámhosszától való függését rotációs 
diszperziónak nevezzük. A polarizációs sík elforgatásának szöge:

. B C 
tp — A + —— + ——, 

A A4
(1254)

ahol A ,B  ésC  anyagi minőségtől függő együtthatók. A 125.6/a,b. ábrák mutatják a külön
böző hullámhosszú, síkban poláros fények elfordulási szögét 1 mm hosszú kvarclemezen 
történő áthaladás után. (A a belépő fény rezgési iránya.)

I ibolya 
K kék 
Z zöld 
S sárga 
P piros

A, nm

a) b)

125.6. ábra

Az optikai aktivitás elterjedt alkalmazasai a folyadékkristályos kijelzők (Liquid Crystal 
Display, LCD). Mérőműszerek, mobiltelefonok, számoló- és számítógépek kijelzőiként ta
lálkozunk velük. Aktív közegük folyadékkristály, amely a folyadéknál rendezettebb, a kris
tályoknál rendezetlenebb fázisú halmazállapotot jelent. Működésük azon alapul, hogy a fo
lyadékkristályok, amelyek a fény polarizációs síkját elforgatják, ezt a tulajdonságukat 
elektromos mező hatására elveszíthetik (125.7. ábra). A kívülről érkező fény polarizátoron 
keresztüljut a folyadékkristály-rétegre, amely a polarizációs síkot 90°-kai elforgatja. így a 
sugarak átjutnak az elsőhöz képest 90°-kal elfordított kiválasztási irányú második polarizá
toron is. Az ezután elhelyezett tükörről visszavert sugarak pedig a folyadékkristály-rétegben 
újabb 90°-os polarizációs sík elfordulást szenvedve visszajutnak a megfigyelőhöz. Az eszköz 
tehát visszavert fényben világosnak látszik. A folyadékkristályra elektromos feszültséget 
kapcsolva megszűnik a polarizációs forgatás, így a keresztezett polarizátorokon nem jut át 
fény. Ezek lesznek a kijelző fekete tartományai.
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Tükör

Polarizátor

Visszavert Polarizátor 
fény

Folyadék-
kristály

Beeső
fény

mi h í
125.7. ábra

Feszültséget 
kapcsolunk 
a kristályra

125.8. ábra
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5. Dikroizinus

Fényt abszorbeáló, színes anizotrop kristályban a fényelnyelés is anizotrop, vagyis a hul
lám elektromos vektorának a kristálytengelyekhez viszonyított irányától függően különbö
ző. Ezt a jelenséget dikroizmusnak nevezzük. A dikroizmus jelenségét 1815-ben Jean BIOT 
(1774-1862) francia fizikus fedezte fel turmalinkristályban21.

A  polaroid nevű lemezpolarizátor [Edwin LaND, 1928] működése a dikroizmus jelensé
gén alapul. A lemez polivinil-alkohol hosszú láncú molekuláiból áll, amelyek nyújtáskor egy 
irányba rendeződnek. A megnyújtott állapotában rögzített lemezbe jódot diffundáltatva 
komplexek képződnek, amelyek a láncok hosszával párhuzamos irányban polarizált fényt 
elnyelik, a rá merőlegesen polarizáltakat átengedik (125.8. ábra). Az így előállított polarizá
torlemez olcsó, nagy mennyiségben gyártható. Számos gyakorlati célra (szemüveg, fényké
pezőgép-előtét stb.) kiválóan megfelel.

6. Polarizátorok

A polarizált fényt előállító eszközt polarizátornak hívjuk. Ha egy polarizátort a fény pola
rizációs állapotának vizsgálatára használunk, akkor a neve analizátor. A  legfontosabb pola
rizátorok és polarizációs eljárások a következők:

a) Üveglap vagy üveglemez-sorozat. A z üveglapról visszaverődött fény lineárisan poláros, 
ha a beesés szöge a p. Csak durva beállításra alkalmas.

b) Nicol-prízma (1839) [William NlCOL (1768-1851 skót fizikus)]. A mészpátból (kalcit, 
CaCO,) készült prizma (125.9. ábra) két félből, a mészpátnál kisebb törésmutatójú kanada- 
balzsammal22 történő ragasztással készül.

A beeső sugár két sugárra [ordinárius (o) és extraordinárius (eo)] bomlik, amelyek közül 
az o sugár az optikailag ritkább kanadabalzsamrétegnél teljes visszaverődést szenved, majd 
a prizma feketített oldalán elnyelődik. Az átjutó eo sugár lineárisan poláros lesz. A Nicol- 
prizma hátránya, hogy a prizmát forgatva a látómező elmozdul (a prizma plánparalel lemez
ként eltolja a sugarat), továbbá a prizmába történő ferde beesés miatt diszperzió is fellép, 
vagyis kromatikus hiba is jelentkezik.

21 Turmalin: nátrium-, vas-, mangán-, magnézium-, lítium-, alumínium-, bór-szilikát ásvány.
22 Kanadabalzsam: balzsamfenyőből kivont folyadék, amelyet az optikában ragasztásra használnak.
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c) E két hibát küszöböli ki a hasonló elven működő 
Glatx-Thomson-priztna (125.10. ábra). Itt a két, rend
szerint kalcitból készült polarizátorprizmát levegőréteg 
választja el egymástól. A levegőréteges prizma előnyei 
a ragasztottal szemben, hogy a kalcit teljes áteresztési 
tartományán (214-2300 nm) használható és nagy in
tenzitású fény formálására is alkalmas.

d) Elterjedtek a műanyagból készült megfestett ré
tegek, mint polarizátorok Ezekben a melegen történő 
nyújtáskor a láncmolekulák rendezettekké válnak, így 
kettős törés lép fel, az alkalmas festékanyag pedig 
dikroizmust idéz elő.

126. §. A nemlineáris optikáról

1. Nemlineáris optikai jelenségek

Az eddigiekben az E elektromos térerősség és az anyag P elektromos polarizációja (74. §.
3.) között lineáris kapcsolatot tételeztünk fel. Az optikai jelenségek egy jelentős része azon
ban csak E és P közötti nemlineáris kapcsolat feltételezésével írható le. Ezen nemlineáris je
lenségek közül csak néhány példát említünk meg.

a) A Kerr-effektus folydékokban és gázokban elektromos mező hatására létrejövő kettős 
törés. Ezen alapszik pl. a Kerr-cella működése, amely elektromos térerősség-változást fény
erősség-változássá alakít át.

b) A  Faraday-effektus abban nyilvánul meg, hogy mágneses mezőbe helyezett testekben a 
B-vektorral párhuzamosan haladó lineárisan poláros fény polarizációs síkja elfordul.

c) A  másodharmonikus-keltés vagy frekvenciakétszerezés során egy A hullámhosszú fény 
lép az anyagba. Kilépéskor a A hullámhosszú fény mellett megjelenik a A/2 hullámhosszú 
fény is (126.1. ábra). A jelenséget lézerrel állítják elő, mert a térerősség négyzetével arányos 
Uxn x  ( l x )2 ]•A másodharmonikus-keltést FRANKÉN,HILL.PETERSés WE1NRICH fedez
ték fel 1960-ban rubinlézer alkalmazásával.

Frekvencia
kétszerező 

Lézer kristály

/ / / /

/ A /

126.1. ábra
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2. Időtartam mérése nemlineáris effektus alkalmazásával

A nemlineáris effektusok lehetőséget adnak a rövid impulzusok hosszának mérésére is. 
A mérést autokorrelátorral végezhetjük el (126.2. ábra), amely nem más, mint a Michelson- 
interferométer egy módosított konstrukciója.

A belépő impulzust féligáteresztő tükörrel 
kettéosztjuk, majd a két karból reflektáltatva 
újra egyesítjük. A két, egymáshoz képest r  idő- 
késleltetéssel érkező impulzus egy másodhar
monikust keltő kristályon halad át. A kristály 
után -  az eredeti hullámhosszú impulzusokat 
spektrálisan kiszűrve -  a másodharmonikus jel 
nagyságát mérjük. Az egyszerűség kedvéért vá
lasszuk szét az eredeti impulzusunkat két azo
nos intenzitású impulzusra, amelyek intenzitá
sait jelöljük /¿-val. Ha a két impulzus egymástól 
időben teljesen szétválasztva éri el a nemlineáris 
kristályt, akkor az összes (most két részimpul
zusból álló) másodharmonikus jel nagysága:

2 ( / J 2 (126.1)
Ha a két részimpulzus egyszerre, tökéletes időbeli egybeeséssel éri el a nemlineáris kris

tályt, akkor

1 A/2 (2 i xy  = 4 ( / j 2 (126.2)
azaz ebben az esetben kétszer akkora a másodharmonikus jel(ek) 
összintenzitása, mint a nemátfedő impulzusok esetében. A r  késlel
tetés függvényében kaphatjuk a 126.3. ábra grafikonját, a vizsgált 
impulzus egy ún. autó korrelációs függvényét, amelyből az eredeti im
pulzushossz (az impulzus félértékszélessége) visszaszámolható. 126.3. ábra



IV. C) FOTOMETRIA, FÉNYABSZORPCIÓ

127. §. A fotometria alapjai

A fénynyalábban energia terjed fénysebességgel. Ennek jellemzése számtalan mennyi
séggel lehetséges, amelyek mérése, értelmezése a fotometria (fénymérés) tárgykörebe tarto
zik. A fényérzékeny mérőberendezés használatával mért mennyiségekkel az objektív (fizikai) 
fotometria foglalkozik, a szem segítségével értelmezett jellemzőkkel a szubjektív (vizuális) 
fotometria. A fotometriai mennyiségek részben a fényforrások, részben a terjedő fény, rész
ben pedig a megvilágított felület jellemzésére szolgálnak.

1. Objektív fotometria

a) Ha fénynyaláb útjába testet helyezünk, azon kisebb-nagyobb mértékben hőhatást ész
lelünk, pl. ajég megolvad, egy sötét lap a környezeténél melegebbé válik stb. A tapasztalat 
szerint a fénynyalábban energia terjed, amelynek terjedési iránya azonos a fénysugarak irá
nyával. Fotometriai alapmennyiségnek választották a sugárzott energiát (Q J . amely a fizikai
alapmennyiségekből levezethető. Sí-egysége a joule, jele: J.

b) A  sugárzott teljesítmény (<PC) a sugárzott energiának és a sugárzás t idejének hányadosa:

0 C = Q - .  (127.1)

Sí-egysége a watt, jele: W. Meghatározása: 1 W a sugárzott teljesítmény, ha minden másod
percben 1 J a sugárzott energia

c) A  gömbkeresztmetszeti sugárzott teljesítménysűrűség ('V) a sugárzott teljesítménynek és 
a sugárzás irányára m erőlegest felületnek a hányadosa:

d>
f / = - £ - .  (127.2)

A

Sí-egysége a watt per négyzetméter, jele: W/m2.



127. §. A  fotometria alapjai 549

d) A fényforrásból kilépő fény energiájának irány szerinti eloszlását jellemzi a sugárerős
ség. Ha Q  térszögbe <PC a sugárzott teljesítmény, akkor a sugárerősség (Ic):

Sí-egysége a watt per szteradián23, jele: W/sr.

e) A z összes sugárzott teljesítmény irányfüggetlen esetben egyszerű szorzattal írható fel:

Sí-egysége a watt, jele: W.

J) A  sugársűrűség (LJ  a gömbkeresztmetszeti sugárzott teljesítménynek és a térszögnek 
a hányadosa:

Sí-egysége a watt per négyzetméterszteradián, jele: W/(m2 sr).

g) Kiterjedt, matt (nem csillogó) felületű fényforrás esetén a sugárerősség irányfüggését 
leíró Lambert-féle koszinusztörvény [Johann La MBERT (1728-1777) német matematikus, fi
zikus és csillagász]:

ahol a  a sugárzás iránya és a felületi normális által bezárt szög.

h) A  megvilágított felület leírására a fényforrást jellemző, eddigiekben definiált mennyi
ségek segítségével adhatunk meg mennyiségeket. Például az Ec besugárzott felületi teljesít
mény a felületen áthaladt &c sugárzott teljesítmény és azv4 felület hányadosa:

Sí-egysége a watt per négyzetméter, jele: W/m2.

i) Az eddig felsorolt mennyiségek a teljes színképre vonatkoztak, vagyis az egyes hullám
hossztartományokon értékük eltérő lehet. Spektrális jellemzéskor minden mennyiség a hul

23 A szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozó középponti 
térszög, jele: sr. A teljes térszög: 471 sr.

(127.3)

(127.4)

I c (a ) = L cAcosa. (127.6)

(127.7)
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lámhossz, mint független változó függvényeként is megjelenik. A fény az említetteken túl 
időben változó is lehet, ekkor az említett mennyiségek az időnek is függvényei. A változó in
tenzitású források közül a legfontosabbak az impulzuslézerek és a villanólámpák.

2. Szubjektív fotometria

A szubjektív fotometriában az előbbiekben felsorolt mennyiségek szintén megtalálha
tók. Az alábbiakban a legfontosabbakat tekintjük át.

a) A sugárerősség megfelelője a fényerősség (IJ, Sí-egysége a kandela, jele: cd. Meghatá
rozása: 1 cd az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540 1012 Hz frekvenciájú 
monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683 W/sr. Egy közön
séges gyertya fényerőssége vízszintes irányban kb. 1 cd.

b) A  sugárzott teljesítmény megfelelője a fényáram (CPJ. Irány független esetben

<Pv = l „ a  (127.8)

Sí-egysége a lumen, jele: lm. Meghatározása: 1 lm = 1 cd-sr.

c) A  fénysűrűség (LJ  a fényt kibocsátó felületdarab fényerősségének és a sugárzás 
irányára merőleges AA felületelemnek a hányadosa:

Lv (127.9)
AA

Sí-egysége a cd/m2.

d) A  felület jellemzésére, amelyen a fény átmegy vagy amely a fényt felfogja, a megvilágí
tást (EJ használjuk:

£ v = — , (127.10)
A

amely a besugárzott felületi teljesítmény megfelelője. Sí-egysége a lux; jele: lx. Megha
tározása: 1 lx =  1 lm/m2. A megvilágítás és a térszög jelentéséből következően egy / v fény- 
erősségű fényforrástól elegendően nagy r távolságra levő felület megvilágítása (fotometriai 
tá volságtörvény):
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ahol a  a megvilágított felület normálisának a beeső fénnyel bezárt szöge. Merőleges beesés 
esetén:

£ v = ^ - .  (127.12)
r

Egy kisv4 felület fényerőssége és fénysűrűsége <9 irányban legyen I9 és L s. Mérések sze
rint jó közelítéssel érvényes sok esetben (pl. diffúz felületek, úgymint fehér papír, gipsz stb.) 
a Lambert-féle koszinusztörveny:

Is = /„ cos <9 (127.13)

és így

L 9 = — - —  = L v = állandó, (127.14)
/íco ső

vagyis a felület fénysűrűsége független a 9 iránytól. Ezért pl. a Nap vagy egy opálburás fény
forrás közelítőleg minden részét egyformán világítónak látjuk. Mindezek után megállapít
hatjuk, hogy egy kis A sugárzó felületről a szintén kicsinyt' felületre jutó <l\ fényáramra

*,=L,  -^°S3 -4'cosa (127 , 5)
r

Ez az összefüggés a fotometria alaptörvénye.

3. Fotometriai mérőeszközök

A  fényelektromos detektorok rendszerint csak bizonyos színképi tartományban érzéke
nyek. Ilyen eszközök pl. a vákuum- és a gáztöltésű fotocellák és a fotoelektron-sokszorozók. 
Működésükről 1. a 134. §-t.

A  fotodiódák (107. § 1.) nagy előnye, hogy kicsiny méretben készíthetők. Általában 512 
vagy 1024 diódát egymás mellé helyezve (kb. 2,5 cm hosszon) diódasor készíthető, amellyel 
egy teljes színképet egy időben rögzíthetünk. Ez a sokcsatornás detektálási technika különö
sen impulzusüzemű fényforrással kombinálva nagyon lerövidíti a színképméréshez szüksé
ges időt.

Atermoelektromosdetektorokban kicsiny feketített lapka nyeli el a mérendő fényt és az el
nyelt sugárzás energiájával arányban melegszik. A külső fal és a detektorlap között fellépő 
hőmérséklet-különbség hatására feszültség jón létre, amelynek mérésével következtetünk 
az elnyelt fényenergia nagyságára (85. § 1.). A termoelektromos detektorok közé tartoznak 
a bolométerek is (77. § 4.). Ezekben feketített platina- vagy félvezető fólia található, amely az 
elnyelt fény hatására melegszik, így ellenállása megváltozik. Az ellenállás változását (ezen 
keresztül az elnyelt sugárzási teljesítményt) mérhetjük. A termoelektromos detektorok kö
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zös tulajdonsága, hogy megfelelően fekete felfogó felület esetén érzékenységük lényegében 
független a hullámhossztól, azaz ultraibolya, látható és infravörös színképtartományban 
egyaránt használhatók.

Az optikai pirométerek a sugárzás meghatározott hullámhossztartományán a vizsgált test 
sugárzási intenzitását az abszolút fekete test (133. §) sugárzási intenzitásával hasonlítják 
össze. A készülék látóterében együtt látjuk a mérendő fényt és egy izzított izzószálat (szür
kesugárzót24), amelyen áthaladó áram erősségét addig változtatjuk, amíg az izzószál fénye 
beleolvad a mérendő fénybe, amikor is a két forrás színhőmérséklete (ill. ha a mérendő fény 
is termikus emisszióból származik, akkor a hőmérséklete is) megegyezik.

A Golay-cella egy gázt tartalmazó cella, amelynek egyik felülete sötétített, ez nyeli el a 
mérendő sugárzást. Az elnyelt sugárzás a bezárt gázt melegíti, amely a cella egy másik, ru
galmas membrán falán mechanikai torzulást hoz létre. Ez az alakváltozás pl. a membránról 
visszavert vizsgáló fénysugár elmozdulásával -  akár interferometrikus módon is -  mérhető. 
A Golay-cella az egyik legérzékenyebb sugárzásmérő, a mérhetőség alsó határa 1 nW-nál is

1. Abszorpció

A fényhullám energiája az anyagon való áthaladás során csökken. Ha az energiaveszte
ség az anyag belső energiájának növelésére, vagy más spektrális összetételű, más terjedési 
irányú másodlagos sugárzás keltésére (lumineszcencia) fordítódik, a jelenséget elnyelésnek 
(abszorpciónak) nevezzük. Ha a közegben az abszorpció mellett fényszórás is fellép, akkor a 
két jelenség hatását együttesen extinkciónak nevezzük.

A belépő fény /  intenzitása AI -vei csökken (azaz A/ < 0) egy nagyon vékony Ax vastagsá
gú rétegen történő áthaladás után (128.1. ábra). Az intenzitáscsökkenés arányos az/in ten
zitással és a rétegvastagsággal:

ahol k(X) a lineárisgyengitési (extinkciós) együttható. A (128. l)-ből integrálással kapjuk, hogy

ahol /„ az anyagba lépő, í(x) pedig az anyagban* távolság megtétele után a fényerősség. Ez a 
Beer-Lambert-törvény, amely azt fejezi ki, hogy elnyelő közegben a fényintenzitás a megtett 
úttal exponenciálisan csökken. A mérési gyakorlatban gyakran tízes alapú hatványokkal 
dolgozunk. Ekkor a (128.2)-t az

kisebb.

128. §. A fény abszorpciója

AI = -k(X)IAx, (128.1)

(128.2)

24 A szürkesugárzó emissziójának relatív színképi eloszlása megegyezik a fekete testével, abszorpció
képessége ahhoz hasonlóan nem függ a hullámhossztól, ám értéke kisebb 1-nél.
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128.1. ábra

/(*) = / o10-£(A)x (128.3)

alakban írhatjuk, ahol £( A) a dekadikusgyengítési (extinkciós) együttható, az E(k)x  szorzat az 
optikai denzitás. Ha

£( A) = e(A)c (128.4)

alakban írható -  ahol c a közeg anyagmennyiség-koncentrációja (az elegyben levő oldott 
anyag anyagmennyiségének és az elegy térfogatának a hányadosa, prefixált Sí-egysége:

A, nm 

128.2. ábra
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mol/dm3) és e(A) egy koncentrációtól nem, csak az anyagi minőségtől függő mennyiség -, 
akkor a (128.4)-et a (128.3)-ba helyettesítve

/(jc) = / o10_*(Jl)“  (128.5)

adódik, ahol e(A) neve moláris dekadikus gyengítési (extinkciós) együttható, Sí-egysége: 
m 2/m o l. A gyengítés (extinkció) magában foglalja az elnyelést (abszorpciót) és a fényszóró
dást is. Leggyakrabban azonban a közegekben a fényszóródás elhanyagolható, így a (128.1-5) 
összefüggések a közeg abszorpcióját írják le. Ekkor az említett mennyiségek elnevezésében 
a gyengítési (extinkciós) szót az elnyelési (abszorpciós) szóra cseréljük ki.

A közeg fényelnyelését jellemző abszorpciós együtthatót a hullámhossz (vagy a frekven
cia) függvényében ábrázolva kapjuk az abszorpciós színképet. Az abszorpciós színkép jellem
ző az adott közeg anyagi minőségére. Tipikus molekuláris abszorpciós színképet mutat a
128.2. ábra.



IV. D) RELATIVITÁSELMÉLET

A 20. század fizikáját két elmélet fémjelzi: az EINSTEIN nevéhez fűződő relativitáselmélet 
és a kvantummechanika (V. rész). A relativitáselmélet első része, az ún. speciális relativitás- 
elmélet 1905-ben, a második része, az általános relativitáselmélet pedig 1915-ben született 
meg.

129. §. A speciális relativitáselmélet előzményei

1. Galilei-transzformáció

A fizikai események térben és időben mennek végbe. Az esemény bekövetkezését egy 
adott vonatkoztatási rendszerben x,y, z  helykoordinátákkal és t időkoordinátával jellemez
zük. Ugyanazon esemény egy másik vonatkoztatási rendszerből szemlélve általában az elő
zőtől eltérő négy koordinátával jellemezhető. Az események jellemzése kapcsán tehát az 
első lépés a vonatkoztatási rendszer megállapítása. A klasszikus fizika inerciarendszere az a 
vonatkoztatási rendszer, amelyben Newton első törvénye érvényes.

Tekintsünk két különböző, K és K ' inerciarendszert, amelyek egymáshoz képest v sebes
séggel mozognak. Az egyszerűség kedvéért legyen az egymáshoz viszonyított mozgás iránya 
az* és x' tengelyek közös iránya. A kérdés, hogy mi a kapcsolat a két rendszerben végzett 
megfigyelések eredményei, vagyis azx, y, z, t és azx \ y \ z ' ,  ¿'koordináták között. A két rend
szerben egymással gondosan összehasonlított mérőrudakat és szinkronizált órákat haszná
lunk a mérésekhez. Hallgatólagosan feltételezzük, hogy a mérőrudak hossza akkor is meg
egyezik, továbbá az órák akkor is egyformán járnak, amikor egymáshoz képest mozgásba 
hozzuk őket. Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a K és K ' rendszerbeli órák nullát 
mutatnak, amikor az egymáshoz képest mozgó két rendszer O és O ' origója egybeesik 
(129.1. ábra).
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129.1. ábra

Ilyenkor a mérési eredmények közötti kapcsolatot leíró Galilei-transzformáció:

(129.1)

Ezek az egyenletek összhangban vannak a klasszikus szemlélettel. A mechanika törvé
nyei minden inerciarendszerben azonosak, más szavakkal, a mechanika törvényei invariánsok 
a Galilei-transjJormációval szemben. Ez a klasszikus fizika ún. relativitáselve, amely szerint 
nem beszélhetünk egy rendszer abszolút sebességéről, hanem csak rendszerek egymáshoz 
viszonyított (relatív) sebességéről.

2. A Michelson-Morley-kísérlet

A fénypolarizáció felfedezésével járt együtt az a felismerés, hogy a fény transzverzális 
hullám, amely a 19. századi fizikatudomány szerint csak rugalmas közegben jöhet létre. 
Ezért fel kellett tételezni, hogy a transzverzális fényhullám csak nyugalomban levő rugalmas 
közegben terjedhet minden irányban azonos sebességgel. Ezt a közeget éternek, a hozzá ren
delt koordináta-rendszert pedig abszolút vonatkoztatási rendszernek nevezték el. Ennek 
megfelelően, ha egy megfigyelő az éterhez képest v sebességgel mozog, akkor a fény sebes
sége a megfigyelőhöz képest c' =  c -  v vagy c' = c + v aszerint, hogy a megfigyelő a fénnyel 
egy irányban vagy azzal szemben mozog. A jelenség precíz kimutatására MlCHELSON vég
zett kísérleteket 1881-ben, majd 1887-ben a róla elnevezett interferométert (120. §) felhasz
nálva Edward MORLEY [morli] (1838-1923) amerikai kémikussal együttműködve. A kísér
leti elrendezés vázlata a 129.2. ábrán látható, az interferométer a Föld felszínén rögzített 
rendszerben nyugalomban van.

Ha feltételezzük, hogy az éter a Naphoz képest nyugalomban van, akkor az interfero
méter kb. 30 km/s sebességgel mozog az éterben, mégpedig a különböző évszakokban más 
és más irányban. Az F fényforrás által kibocsátott fénynyalábot az FT féligáteresztő tükör 
kettéosztja. Az 1-es nyaláb a T,, a 2-es nyaláb a T2 tükörről visszaverődve jut el az FT féligát
eresztő tükörhöz, amelyen az 1-es nyaláb fele áthaladva, valamint a 2-es nyaláb fele vissza-
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129.2. ábra

verődve együtt érkezik a megfigyelő távcsőhöz. Az egyik tükör zárjon be a ráeső fénynyaláb
bal 90°-tói kissé eltérő szöget, ezáltal az 1 és 2 nyalábok szomszédos tartományai némileg 
eltérő fáziskülönbséggel érkeznek a megfigyelőhöz, aki ezáltal párhuzamosan elhelyezkedő 
világos és sötét csíkokat figyel meg. Az interferométert nagy tömegű kőlapra rögzítették, 
amely higany tetején úszott, továbbá a fényutat meghosszabbítandó többszörös visszaverő
déssel vezették adott irányba és vissza a fényt. A berendezést egy központi tengely körül 
tudták elforgatni. Ha az egyik kar éppen a feltételezett éterhez képest történő mozgás irá
nyába mutat, akkor benne oda-vissza a fény c - v ,  ill. c + v sebességgel terjed, a másik karban 
pedig mindkét irányban c sebességgel. Az eredmény a megfigyelési ernyőn egy adott csík
rendszer lesz. Ha ezután az interferométert 90°-kal elfordítjuk, akkor a karok szerepe fel
cserélődik, megváltozik a két karban a fényterjedés ideje és ezáltal az ernyőn megfigyelhető 
csíkok is eltolódnak. A különböző évszakokban végzett leggondosabb mérések sem mutat
tak ki semmilyen csíkeltolódást, így megállapíthatjuk, hogy az abszolút vonatkoztatási rend
szer, az éter nem létezik.
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130. §. Relativisztikus kinematika

1. A speciális relativitáselmélet posztulátumai

Albert EINSTEIN (1879-1955, 1921-es Nobel-díj 1922-ben) német-amerikai fizikus is
merte fel, hogy a Galilei-transzformáció egy általánosabb transzformációnak a fény sebes
ségéhez képest kicsiny sebességek esetén érvényes határesete. Az általános transzformációt 
két alapelvre (posztulatumra) vezette vissza:

1. A fizika törvényei minden inerciarendszerben azonosak, kitüntetett inerciarendszer nem 
létezik (inerciaelv).

2. A vákuumbeli fénysebesség minden inerciarendszerben ugyanakkora, függetlenül attól, 
hogy mekkora a megfigyelő vagy a fényforrás sebessége.

A speciális relativitáselmélet törvényei levezethetők a fenti két posztulátumból A max- 
welli elektrodinamika eleget tesz a két alapfeltevésnek, legfeljebb szokás olyan alakba írni, 
amelyből nyilvánvaló a relativisztikus invariancia. Az elmélet lényegének megértéséhez a 
továbbiakban csak mechanikai jelenségeket tárgyalunk.

2. Az időtágulás

A 130.1. ábra gondolatkísérletének segítségével keressünk mennyiségi kapcsolatot ugyanazon 
két esemény között eltelt időtartam különböző inerciarendszerekben mért értékei között.

B'

n  t ' _A ^-L L  l i p

A '= C '

K' rendszer

vAí

K rendszer

130.1. ábra

Mozogjon egy vasúti kocsi v sebességgel a talajhoz képest! A vonathoz rögzített K 'rend
szerben utazó megfigyelő bekapcsol egy villanólámpát, amelyet pontosan a függőlegesen fe
lette lévő tükörre irányít, ahonnan a fényimpulzus visszaverődik. A megfigyelő leméri a fény 
kibocsátása és visszaérkezése között eltelt időt. Ha a lampa és a tűkor távolsága /, akkor a ki
bocsátás és a visszaérkezés között eltelt időtartam

At' = —. (13U.1)
c

A talajhoz rögzített K rendszerbeli megfigyelő azt látja, hogy a vasúti kocsi a kibocsátás 
és a visszaérkezés között a haladás irányában elmozdult. A z A pontból induló fényimpulzus 
a B pontból verődik vissza és a C pontba érkezik meg, tehát a fény a K-beli megfigyelő szá-
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mára hosszabb utat tesz meg, mint a K ' -beli megfigyelő szerint. A Pitagorasz-tétel felhasz
nálásával kapjuk a K-beli megfigyelő által mért időtartamot:

-----------_  2
A AB + BC 2 AB ^= ----------- = ------- = -

,2 2 Í ^ 2 l +V ---
2

Aí-re megoldva:

(130.2)

c

A (130.3) összefüggés az idő abszolút voltát veti el egyszer és mindenkorra. A mért idő
tartamok függenek az óra mozgásállapotától, a mozgó órák lassabban járnak: At > A/'. Ha 
két esemény (a 130.1. ábrán A '  = C') azonos helyen fordul elő, akkor egyetlen, azon a he
lyen nyugvó órával mérhetjük a két esemény között eltelt időt, At ’ = Aí„-t. Ez a (130.3) sze
rint egyben a legrövidebb idő is ezen események között. Minden más rendszerből nézve a 
két esemény között eltelt idő hosszabb. Ez a jelenség az időtágulás (idődilatáció). Azt a rend
szert, amelyben a két esemény ugyanazon a helyen megy végbe, sajátrendszernek nevezzük. 
Az ebben a koordináta-rendszerben mért idő a sajátidő.

Az időtágulás a fénysebességet megközelítő sebességgel mozgó részecskék esetén kísér
letileg is igazolható. A nyugvó pionok élettartama 1,8 lO^s. Gyorsítóban 0,99c sebességű 
pionok hozhatók létre. Azt tapasztalták, hogy a pionok száma (a pionnyaláb intenzitása) a 
keletkezés helyétől 38 m-re csökken a felére. Ha az élettartam A/„ = 1,8 -10-*4 s és a sebesség 
v = 0,99c, akkord = vAf„ = 5,31 m távolságban kellene a pionnyaláb intenzitásának a felére 
csökkennie a klasszikus kinematika törvényei szerint. Vegyük észre, hogy 1,8 lO^s a saját
élettartam, amely a pionhoz rögzített rendszerben telik el a keletkezés és a bomlás között. 
A laboratóriumi rendszerben mért időtartam

At = , At° = 1,28 -10“7 s. (130.4)

Ezen idő alatt a v = 0,99c sebességű pion már valóban 38 m utat tesz meg.

3. Az egyidejűség relativitása

Végezzük el a következő gondolatkísérletet (130.2. ábra)!
Mozogjon egy vasúti kocsi egyenletes sebességgel és csapjon bele két villám a kocsi két 

végébe (A 'és B') úgy, hogy egyúttal a talajon is jelet hagyjon (A és B). A kocsi közepén áll-
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4 Fé
'V

Fényimpulzusok
O'

/V2 ± t i 2
X >  B'

O

130.2. ábra

B

jón O ' megfigyelő, a talajon A és B között félúton O 
megfigyelő. Az eseményeket a megfigyelők akkor 
rögzítik, amikor a két fényjel elérkezik hozzájuk. Te
gyük fel, hogy a két fényjel ugyanabban az időpilla
natban érkezik O-hoz. A két jel azonos távolságot tett 
meg, így O szerint a két villámcsapás egy időben tör
tént. Most gondoljuk meg, mit tapasztal az O ' megfi
gyelő. Mialatt a fénysugarak elérik O-t, aközben O'a 

130.2. ábrán látható irányban elmozdul. EINSTEIN szerint O ' mindkét irányból azonos se
bességgel terjedő fényjeleket észlel, tehát azt állapítja meg, hogy B'-be a villám hamarabb 
csapott, mint A'-be. Ez a gondolatkísérlet tehát megmutatja, hogy az egyik rendszerben egy
idejű események egy másik, az előzőhöz képest mozgó vonatkoztatási rendszerben nem 
egyidejűek. Az egyidejűség tehát nem abszolút, hanem a megfigyelő mozgásától függ. Az 
előbbi gondolatkísérletben a két megfigyelő eltérő, ám saját rendszerében helytálló követ

keztetésre jutott.

3. Lorentz-transzformáció

A speciális relativitáselmélet két posztulátumát felhasználva található meg az összefüg
gés két, egymáshoz képest a közös x, ill. x' irányban egyenletes v sebességgel mozgó rend
szerbeli koordináták között. A K-beli (x,y,z, t), ill. a K'-beli ( x ') téridő-koordináták 
között a Lorentz-transzformáció adja meg a 0 < v < c sebességtartományban mindenütt helyes 

összefüggést:

, x-vt
= y(x-vt),

Vl-v2 /c2

y'=y,
z = 2 ,

t-vx /c2
= y(t-Px/c),

Vl-v2 /c2

(130.5)

ahol y = 1 / V1 - v2 /c2 a Lorentz-tényező és fi = v/c. Az inverz egyenletek:

x +vt . ,
x = -r= = =  = y(x +vt ),

V l-v2 le 2 

y = y \
/

z = z ,

t'+vx'/c2

V 1 - v 2 /<

y(t' + fix 'le ).

(130.6)
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Ha a K rendszerhez képest mozgó K'-beli órákat figyelünk meg K-ból, akkor mindegyik 
egyformán lassúnak tűnik, de eltérő időket fognak mutatni a K-beli megfigyelő számára és 
az eltérés a helyüktől függ. A jelenség az egyidejűség relativitásának következménye. 
[Hendrik LORENTZ (lorenc) holland fizikus (1853-1928); Nobel-díj 1902-ben.]

4. Hosszúságrövidülés

Tegyük fel, hogy egy rúd K'-ben nyugalomban van, a hossza A*’. A Lorentz-transz- 
formáció alapján Ajk’=y (Ax - vAt). K-ban akkor lesz Ax a rúd hossza, ha a két végpont hely

zetét egyidejűleg határozzuk meg, vagyis vAt = 0. Ekkor Ax = Ax'/y = Ax'̂ jl -v2 / c2, vagyis 
egy mozgó rúd hossza K-ban rövidebbnek adódik, mint a nyugvóé: Ax < Ax'. Ez a jelenség a 
Lorentz-kontrakció (összehúzódás), amelynek a fénysebesség állandóságán alapuló magyará
zata ElNSTEINtől származik. Az a hosszúság, amelyet abban a rendszerben mérünk, amely
ben a rúd nyugalomban van, a sajáthosszúság. Ez a rúd legnagyobb mérhető hossza. Mozgó 
rendszerekből a rudat ennél rövidebbnek mérjük. Megjegyezzük, hogy a mozgás irányára 
merőlegesen - amint az a (130.5) egyenletekből is látszik - nem lép fel rövidülés, a mozgás 
irányára merőleges szakaszokat a megfigyelők minden inerciarendszerben azonosnak mérik.

5. Relativisztikus sebesség-összeadás

A klasszikus kinematika szerint, ha pl. egy vonat a talajhoz képest v sebességgel, továbbá 
egy utas a vonathoz képest ¿/'sebességgel mozog, akkor az utas talajhoz viszonyított u se
bessége u = u ' + v. A Lorentz-transzformáció szerint Ax’= y (Ax - vAt) és At'= y (At -

- pAx/c). A két egyenletet elosztva és az u ' = Ax '/Aí' és az u = Ax/At jelöléseket bevezetve

A (130.7) összefüggés két következményét emeljük ki. A fénysebességhez képest kicsiny 
u ’ és v sebességek esetén a nevezőben u'v/c2 értéke 1-hez képest elhanyagolható, így az 
összefüggés a Galilei-transzformációból kaphatóra (u =  u ' + v) redukálódik. Hau ' = c, 

azaz utas helyett fényimpulzus terjed a vonaton, akkor a (130.7)-ből u = c adódik, vagyis a 
fény a talajhoz képest is c sebességgel terjed. A fénysebesség tehát határsebesség.
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131. §. Relativisztikus dinamika

1. A relativisztikus impulzus

A newtoni mechanika szerint egy állandó erő állandó gyorsulást okoz és a részecske se
bessége minden határon túl nőhet. Ez relativisztikusan nyilván nem állhat fenn, a részecske 
sebességét a (130.7) segítségével számíthatjuk ki. A speciális relativitáselmélet első posztu- 
látuma szerint a fizika törvényei - tehát az impulzusmegmaradás törvénye is - minden 
inerciarendszerben egyformán érvényesek. Másrészről láttuk, hogy kicsiny (v/c « 1 )  sebes
ségek esetén a newtoni mechanika mozgástörvényei a jelenségek megfelelő leírását adják, 
tehát a relativisztikus mozgástörvények határesetben visszaadják a klasszikus mozgástörvé
nyeket Az előbb mondottak teljesülnek, ha feltételezzük, hogy a mozgó testek tömege a se
bességüktől függ. Azm  relativisztikus tömegre a következő kifejezés adódik:

mu

\
(131.1)

ahol m a test mozgási tömege, m0 a test nyugalmi tömege, ya már megismert Lorentz-tényező. 
A fénysebességhez képest kicsiny sebességek esetén m —> ma, a fénysebességhez közeli (v —> 
c) sebességek esetén m minden határon túl növekszik. Ez a relativisztikus tömegnövekedés 
főként az elemi részecskék gyorsításakor játszik fontos szerepet (156. §). A tömeg (131.1) 
szerint általánosított alakjával kifejezett p mozgásmennyiségre

mov

i

n i r

adódik, amelyre érvényes a mozgásmennyiség megmaradásának törvénye. A megmaradó 
érték azonban természetesen minden koordináta-rendszerben más és más lesz.

2. A relativisztikus erőtörvény

A (131.2) segítségével egyszerűen általánosítható Newton második törvénye-

A
F = — p

A/ A/
(131.3)

Az erő kifejezésének (131.3) alakját kísérletek is igazolják. Példaként a mágneses mező
ben mozgó ponttöltést említjük. Az elektromágnességtanból ismert (88. § 1., 90. § 1.), hogy
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a v sebességgel mozgó Q  pontszerű töltés a B indukciójú mágneses mezőben v±B esetén 
egyenletes körmozgást végez. A körpálya sugara

,  = =  = « ! ,  (131.4)
Q B Q B

tehát ebben az esetben is arányos a mozgásmennyiséggel, de számértéke a klasszikus kifeje
zéshez képest Lorentz-tényezőször nagyobb. Gyorsítókban végzett kísérletek (v > 0,8c) iga
zolták a (131.4) kifejezés helyességét.

3. A relativisztikus energia

Ha egy nyugvó (v„ = 0), m tömegű anyagi pont F erő hatására dr elmozdulást szenved, akkor a 
munkatétel szerint mozgási energiájának megváltozása:

d £k = F dr = d(mv) (j r _ y _

= v(vd/n + mdv) = v2dm + mv dv.

(131.5)

Ha v | dv, akkor

d£k = dm
(  i dv'l 7 * (  2 v mv dv>
v + mv-- =- c dm ----

dmV / c2 c2 dmy

(131.6)

Vegyük figyelembe, hogy a (131.1) relativisztikus tömeg v sebesség szerinti differenciálhánya

dosának a reciproka:

dv c -v
(131.7)

dm mv

Ezt a (131.6)-ba helyettesítve, a tömegpont mozgási energiájának megváltozása:

= c2ám. (131.8)d£k = c2dm
V  mv c2-v2'' 

c2 c2 mv

Az anyagi ponton végzett külső munka tehát a tömeg növekedését okozta. Ha a sebesség 
v„ = 0-ról v-re változik, akkor az £ k mozgási energia:

Ek = mc2 - mpc2 = m0c2
1

t] 1 - v 2/ c 2

-1 (131.9)
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ahol mc2 a teljes energia, mlf 2 pedig a nyugalmi energia. A speciális relativitáselméletet 
szimbolizáló, a tömeg és energia ekvivalenciáját kimondó E  = mc2 egyenlet nukleáris 
bomlásfolyamatok során számtalanszor nyert kísérleti megerősítést. A bomlástermékek 
össztömege kisebb, mint a bomlás előtti tömeg, a hiányzó nyugalmi tömeg a bomlástermé
kek mozgási energiájában ölt testet.

Ha v «  c, akkor az (1+Jt)n = 1 +nx sorfejtés segítségével

Kis sebességek esetén tehát visszakaptuk a klasszikus mozgásienergia-kifejezést.
A relativisztikus energia és mozgásmennyiség közötti összefüggést az E = mc2 egyenlet 

négyzetre emelésével kapjuk:

Speciálisan mu = 0 esetén E  = pc, ami megegyezik a klasszikus elektromágnességtan 
energia-mozgásmennyiség relációjával.

1. Tehetetlen és súlyos tömeg

A klasszikus mechanika szerint F  = m fi. Ebben az egyenletben az mt a tehetetlen tömeg. 

Minél nagyobb a test tehetetlen tömege, annál inkább ellenáll a gyorsító erőnek, ezért tekint
jük a tömeget a tehetetlenség mértékének. A gravitáció newtoni elméletében a tömeg az előb
bi egyenlet bal oldalán is megjelenik, hiszen a gravitációs vonzóerő nagysága F = GmMIi2. Az 
itt szereplő tömegek a tehetetlenséggel éppen ellentétes hatást fejtenek ki: minél nagyobb 
egy test tömege, annál nagyobb a rá ható gravitációs erő. Elvileg lehetséges lenne, hogy itt 
egy egészen más, a tömegtől különböző fizikai mennyiség szerepeljen. Nevezzük ezt a 
mennyiséget - az mt tehetetlen tömegtől való megkülönböztetés céljából -súlyos tömegnek 
és jelöljük ms-sel. A test gyorsulását az

(131.10)

£ 2 2 4-m  c
m2̂  _ m2c4( l- p 2 + p 2 )

= mftc4+ p2c2, (131.11)
1-P 2 í - p 2

tehát

(131.12)

132. §. Általános relativitáselmélet

(132.1)
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egyenletből kapjuk: a - G(mJm{)(M Jr2). Ha az m jm , arány különböző anyagokra más és 
más lenne, akkor a gravitációs gyorsulás anyagonként valtozna. Mérések szerint a gravitációs 
gyorsulás az anyagi minőségtől független, tehát m jm , minden anyagra ugyanakkora. A tehe
tetlen és a súlyos tömeg arányosságának univerzalitását mérések igazolják, amelyek közül 
kiemelkednek EÖTVÖS Loránd (1848-1919) mérései.

2. Ekvivalenciaelv

Legyen a megfigyelő egy űrhajóba zárva, amelyben megfigyeléseket végezhet, de a külvi
lágban történtekről nem szerezhet tudomást (132.1. ábra). Mindaddig, amíg az űrhajó 
inerciarendszerben nyugszik, a tehetetlenség törvényét állapítja meg mérőeszközeivel. Ha a 
testek a padló felé esnek, akkor a megfigyelő ezt kétféleképpen értelmezheti. Vagy az űrha
jó felfelé gyorsul, vagy az űrhajó alatt nagy tömegű test van, amely az űrhajóban gravitációs 
mezőt létesít. Ha m{ nem lene egyenlő /7Js-sel, akkor a két lehetőség között könnyen lehetne 
dönteni. Megmérné a különböző testekre ható erőket, és ha azokat a tehetetlen tömeggel 
találná arányosnak, akkor gyorsulo mozgásra következtetne, ha pedig a súlyos tömeggel 
arányosnak, akkor gravitációs mezőre. Mivel m, = ms, ezért fizikai kísérlettel nem lehet kü
lönbséget tenni gyorsuló, ill. gravitációs mezőbe helyezett koordináta-rendszerek között 
(ekvivalenciaelv).

t a

a) b)

132.1. ábra
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3. Az általános relativitáselmélet posztulátumai

1. A természettörvények minden vonatkoztatási rendszerben ugyanolyan alakúak, akár gyor

sul a rendszer, akár nem (kovariancia elve).

2. Tetszőleges gravitációs mező (erőtér) bármely pontja minden tekintetben egyenértékű egy 

gravitáció nélküli gyorsuló vonatkoztatási rendszerrel (ekvivalencia elve).

4 Gravitációs vöröseltolódás

Az ekvivalenciaelv következményeit vizsgáljuk meg zérus tömegű részecske esetében, 
mivel klasszikusan ilyen részecskére nem hat a gravitációs mező. Tegyük fel, hogy a homo
gén gravitációs mezőben nyugvó fényforrás kibocsát egy fényimpulzust a -z, azaz a gravitáci
ós térerősség irányába, a fényforrás alatt h távolságban elhelyezkedő detektor felé. Az E 

energiájú fénynyalábhoz a (131.8)-nak megfelelően E/c2 tömeget kell hozzárendelnünk. 
A homogén gravitációs mezőben szabadon eső foton energiája megváltozik, mégpedig 
annyival, amennyi a potenciális energia változása (mgh). A foton energiáját a detektornál 
£'-vel jelölve:

E '=  E  + ̂ -gh. (132.2)
c~

A (132.2) egyenlet az energiamegmaradás következménye. Az energia és a frekvencia 
közötti kapcsolatot megadó E  = /¡/Planck-fele összefüggést (133. §) felhasználva a relatív 
frekvenciaeltolódás:

^L = L z L  = É . (132.3)
f  f  c2

írjuk most le a jelenséget a gravitációs térben nyugvó K rendszer helyett a z irányban 
a = +g allandó gyorsulással mozgó, de gravitációmcntes K ' rendszerben. Ekkor a detektor
tól h távolságra kibocsátott fénynyaláb a detektor felé gyorsuló mozgást végez A Doppler- 
eltolódás miatt az észlelt /'frekvencia nagyobb lesz, mint a kibocsátott fény/frekvenciája, 
mégpedig éppen a (132.3) kifejezés által megadott mértékben.

Gravitációs mezőben eső fény energiát nyer és frekvenciája a nagyobb értékek felé (lát
ható fény esetén a kék iranyba) tolódik el, a gravitációs térerősséggel ellentétes irányban 
terjedő fény pedig energiát veszít és frekvenciája a kisebb értékek felé (látható fény esetén a 
vörös irányba) tolódik el. A csillagokról érkező fény esetében épp ez utóbbi helyzet áll fenn, 
innen származik az effektus elnevezése (gravitációs vöröseltolódás). Földi körülmények kö
zött 1960-ban PoUND és REBKA 22,5 m-es magasságkülönbséget kihasználva igazolták az 
elmélet fenti jóslatát.

Ha a tömegsűrűség nagyon naggyá válik, akkor kialakulhat egy fekete lyuk, amelynek 
környezetében a téridő görbülete már olyan nagy, hogy az összes ott levő anyag (így a fény 
is) csapdába kerül.

EINSTEIN szerint Newton-féle gravitációs erő nem létezik, a testek gravitációs erőmen
tes térben, az ún. görbült téridőben tehetetlenségi mozgást végeznek.
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5. Gravitációs fényelhajlás

Az ekvivalenciaclv következménye, hogy a fény útja gravitációs mezőben nem feltétlenül 
egyenes, a fénysugár pályája gravitációs mezőben elhajlik (132.2. ábra). Ez az elhajlás pl. a 
Nap széle körül látható állócsillagok helyzetében eltolódást eredményez, amely pl. teljes 
napfogyatkozás esetén megfigyelhetővé válik. A kísérleti adatokkal pontosan egyező számí
tásokhoz az ekvivalenciaelv mellett figyelembe kell venni az általános relativitáselmélet 
azon megállapítását, amely szerint gravitáló tömeg körül a téridő görbült. Egy nagy tömegű 
test mellett egymás mellé elhelyezett hosszúságegységek által kijelölt lokális egyenes gör
bült a testtől távolban ugyanilyen módon megadott egyeneshez képest A tölcsérrel jelzett 
régió a 132.2. ábra közepén jelzi egy csillag (esetünkben a Nap) helyét. A legnagyobb görbü
let a csillag felszínén található, a csillagtól távol a téridő gyakorlatilag nem görbült. Termé
szetesen a három dimenzióban megrajzolt kétdimenziós felület csak a jelenség szemlélteté
sét szolgálja, a valóságban a teljes háromdimenziós tér (ill. a teljes négydimenziós téridő) 
görbült.

A galaxisokkal együtt mozgó szupernóva csillagokat megfigyelve megállapították, hogy 
fényük mindig a vörös felé tolódik el. A vöróseltolodás mért értékéből kiszámítható volt, 
hogy a 10" galaxisból álló univerzum 5 másodpercenként kb. a mi tejútrendszerünk térfoga
tával tágul, mégpedig egyre gyorsuló ütemben, vagyis a gravitáció a tágulást nem képes le
lassítani.

Csillag 

(valódi helyzet) 

★

Nap

132.2. ábra
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6. A Merkúr perihéliumának eltolódása

A bolygók térbeli helyzete nem rögzített, a pályaellipszisek Naphoz legközelebbi pontja 
(perihéliuma) lassan körbevándorol (precesszál) (132.3. ábra).

Ez a jelenség legjobban a Merkúr esetében figyelhető meg. A newtoni mechanika alap
ján a többi bolygó hatását figyelembe véve se lehet mintegy 43 ívmásodperc évszázadonkén- 
ti perihéliumeltolódást megmagyarázni. Az általános relativitáselmélet azonban pontos 
magyarázatát adja ennek az anomális precessziónak.

132.3. ábra



V. rész

ATOMHÉJFIZIKA

írták: DR. PINTÉR FERENC, DR. KLEBNICZKI JÓZSEF

Az atomok szerkezetében és az atomokkal magyarázható tulajdonságokkal tágabb érte
lemben az atomfizika foglalkozik. Az atomfizika felöleli az atommag és a körülötte található 
elektronok kapcsolatát kifejező atomhéjfizikát (röviden: héjfizikát), az atommag szerkeze
tével foglalkozó atommagfizikát [VI. A)] és a belőle kifejlődött részecskefizikát [VI. B)]. Szű- 
kebb értelemben a héjfizikát atomfizikának is szokás nevezni.

Az atomhéjfizika az atomok és molekulák szerkezetével, a közöttük működő kölcsönha
tásokkal, általában az atomburokban lejátszódó jelenségekkel, az atomok, molekulák szín
képének értelmezésével foglalkozik. Modern korszakát a 19. század utolsó éveitől számít
juk, amely az elektron felfedezésével kezdődött. Kiteljesedése döntően Max PLANCK, Niels 
BOHR, Albert EINSTEIN, Werner HEISENBERG és Erwin SCHRÖDINGER nevéhez fűződik. 
A modern atomhéjfizikának (kvantummechanikának) sikerült az atomok, a molekulák és a 
bennük végbemenő folyamatok sajátosságainak, a szilárdtestek és az elektromágneses su
gárzás stb. tulajdonságainak magyarázatát adni

Az atomhéjfizikat az alabbi felosztás szerint tárgyaljuk:
V. A) A kvantumfizika kialakulásának előzményei

V. B) A kvantummechanika alapjai

V. C) Molekulafizika és kvantumelektronika



V. A) A KVANTUMFIZIKA KIALAKULÁSÁNAK 
ELŐZMÉNYEI

133. § A hőmérsékleti sugárzás

1. A hőmérsékleti sugárzás jellemzői

A meggyújtott gyertya vagy az elektromos izzólámpa magas hőmérsékletű izzószála 
fényt - elektromágneses hullámot - bocsát ki. A sugárzás kibocsátásának többféle oka is le
hetséges, a fényforrások nagy részénél ez az ok a test hőmérséklete. Pierre PREVOST [prévo] 
(svájci fizikus, filozófus; 1751-1839) már több mint kétszáz évvel ezelőtt felismerte, hogy 
minden test bármely 7 > 0 K  hőmérsékleten elektromágneses hullámot bocsát ki függetle
nül attól, hogy mekkora környezetének hőmérséklete (Prevost tétele). Az így keletkező elekt
romágneses sugárzást hőmérsékleti sugárzásnak nevezzük.

Ha két különböző hőmérsékletű test között a hővezetést cs a hőáramlást megakadályoz
zuk (pl. úgy, hogy a testeket vákuumba helyezzük), bizonyos idő múlva akkor is kiegyenlítő
dik a testek hőmérséklete. Mindkét test a környezete hőmérsékletétől függetlenül elektro
mágneses sugárzást bocsát ki, amelyet a másik test elnyel. A kibocsátás (emisszió) és az 
elnyelés (abszorpció) folyamata egymástól független. A melegebb test több energiát sugá
roz ki, mint amekkorát a másik testtől sugárzás formájában elnyel, ezért lehűl. A hidegebb 
test pedig kevesebb energiát sugároz ki, mint amekkorát a másik test sugárzásából felvesz, 
ezért melegedni fog. Bizonyos idő elteltével kialakul a termikus egyensúly, amikor a testek 
által kisugárzott és elnyelt energia egyenlő.

A hőmérsékleti sugárzás alapvető tulajdonságait a következőképpen foglalhatjuk össze:
- a kisugárzott elektromágneses sugárzás hullámhossza (ill. frekvenciája) széles tarto

mányban változik (133.1. ábra),
- a hőmérsékleti sugárzás intenzitása a test hőmérsékletével erősen nő,
- a sugárzás spektrális (hullámhossz vagy frekvencia szerinti) energiaeloszlása egy adott 

testnél csak a hőmérséklettől függ.
A kvantitatív összefüggések felírásához célszerű bevezetni néhány olyan fizikai mennyi

séget, amelyek jellemzik a sugárzót és a besugárzott testet.

a) Kisugárzott felületi teljesítmény (más néven: összemisszió-képesség)

Ha az A felületű test Aí idő alatt A W energiát sugároz ki a teljes elektromágneses spekt
rumtartományban (0 < A < °°), akkor definíció szerint az M c kisugárzott felületi teljesít
mény:
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133.1. ábra

A W
M.

X, |am

AAí
(133.1)

és számértékileg megmutatja az egységnyi felületű test által egységnyi idő alatt kisugárzott 
energiát. Sí-egysége: J/(m 2-s) = W / m2

b) Kisugárzott spektrális teljesítmény (más néven: emisszióképesség)

Ha A és A + AA hullámhossztartományban, ill./ és/ + A/ frekvenciatartományban a kisu
gárzott felületi teljesítmény A , akkor kisugárzott spektrális teljesítményen értjük az

e ( A , 7 > ^ ,  ill. az e(f,T ) = ^ f -  (133.2,3)
AA Aj

hányadosokat (pontosabban ezek határértékét, ha AA —> 0, ill. Af —> 0). A kisugárzott spekt
rális teljesítmény megmutatja az egységnyi felületű test által egységnyi idő alatt, egységnyi 
hullámhossztartományba (ill. frekvenciatartományba) eső kisugárzott energiát. Sí-egységeik: 

W/m3, ill. J/m2.
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c) Spektrális elnyelést (abszorpciós) tényező (más néven: spektrális abszorpcióképesség)

A spektrális elnyelési tényező adott hőmérsékleten, adott hullámhossz, ill. frekvencia kis 
környezetébe eső elektromágneses sugárzás energiájának azon hányada, amelyet a sugárzás 
útjába eső test elnyel (abszorbeál):

f i  'T\ ^^C lnydl (^> - O  ., f  f  ^ ^ In y c ll (/>  / m  ,1 c\
a(X,T) = ---------- , ill. a (f,T ) = ---- ------ . (133.4,5)

A ^ bcciű(A ,r ) A

A hányados a sugárzás hullámhosszától, ill. frekvenciájától, az elnyelő test anyagi minőségé
től és hőmérsékletétől függ.

Hasonló módon definiálhatjuk a r(A, T)spektrális áteresztési (transzniissziós) és a p(A, 7 ) 
spektrális visszaverődési (reflexiós) tényezőket is. A definíciókból következik, hogy rögzített 
hullámhosszon és hőmérsékleten egy adott testre érvényes az alábbi összefüggés:

a ( A ,7 ’) + r (A ,7 ’ ) + p ( A ,7 ’) = l  . (1 3 3 .6 )

2. Kirchhoff törvénye. Az abszolút fekete test

A testek abszorpció- és emisszióképessége adott hőmérsékleten a sugárzás hullám
hossza (illetve frekvenciája) mellett nagymértékben függ a test más tulajdonságaitól is, mint 
pl. a felület érdességétől, színétől. Ha a test felületét vékony koromréteggel vonjuk be, ak
kor a test a ráeső sugárzást csaknem tökéletesen elnyeli, tehát a (A, T) ~ 1.

Abszolút fekete testnek nevezzük azt az idealizált testet, amely a ráeső elektromágneses su
gárzást - hullámhossztól és hőmérséklettől függetlenül - teljes egészében elnyeli. Az abszo
lút fekete test spektrális abszorpcióképességére tehát fennáll, hogy

a(A, T) = v4(A, T) = 1, (133.7)

ahol A( A, T) az abszolút fekete test spektrális abszorpcióképességét jelöli.
Olyan valódi test nincs, amelynek a felülete minden ráeső sugárzást tökéletesen elnyel

ne. Abszolút fekete testet jó közelítéssel úgy valósíthatunk meg, hogy egy, a sugárzást át
nem eresztő üreg falába kicsiny lyukat fúrunk (133.2. ábra). 
A lyukon áthaladó sugárzás a diffúzán szóró belső falon 
sokszoros visszaverődés után gyakorlatilag teljesen elnye
lődik.

Az abszolút fekete testnek nagy szerepe van a hőmér
sékleti sugárzás törvényeinek tanulmányozásánál.

Bár az egyes testek spektrális emisszió- és abszorpció
képessége erősen különbözik, a két mennyiség hányadosa 
[e(Á,T)/a(Á,T)] adott hullámhosszon és hőmérsékleten 
minden testre megegyezik. Mivel ez az összefüggés a fekete 
testre is fennáll (amelynek abszorpcióképessége 1), ezért
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g,(A,r) _ e2(l,T ) _ _  £(A,7) 

a, (A, 7) a 2(A,T) t(A ,r )
= £(A,T) (133.8)

ahol E(X,T) az abszolút fekete test spektrális emisszióképességét jelöli. Ez az összefüggés 
Kirchhoff törvénye: a testek spektrális emisszió- és abszorpcióképességének aránya minden 
testre ugyanaz, csak a hullámhossznak és a hőmérsékletnek a függvénye. Ez a függvény 
megegyezik az abszolút fekete test emisszióképességével.

Ha a test spektrális abszorpcióképessége a hullámhossztól független [a(A, 7") = a(7’) < 1], 
akkor a testet szürke sugárzónak nevezzük. A szürke test e(A, 7} függvénye ugyanolyan alakú, 
mint az abszolút fekete test £ (A , 7*) függvénye, csak a függvényértékek a arányában kiseb
bek. Ezért a szürke sugárzó színe megegyezik a vele azonos hőmérsékletű abszolút fekete 
test színével. A testek másik fajtája a szelektív sugárzó, amelynek spektrális emisszióképes
sége erősen hullámhosszfüggő.

Mivel a testek spektrális emisszióképessége a (133.8) egyenlet szerint felírható a testek 
spektrális abszorpcióképessége és az abszolút fekete test spektrális emisszióképessége szor
zataként:

e (A ,7 ’) = a (A ,7 ’ ) £ ( A ,7 ’) ,  (133.9)

és figyelembe véve, hogy a(A, 7’) < 1, megállapítható hogy egy adott hullámhosszon és hő
mérsékleten az abszolút fekete test emisszióképessége bármely test emisszióképességénél 
nagyobb. Ez kísérletileg is jól bemutatható. Ha a fent leírt módon vasból elkészített fekete 
testet izzítunk, akkor a rajta levő lyuk a környező vasnál sokkal erősebben világít, mert a 
lyuknál a test közelítőleg abszolút fekete testként sugároz.

A Kirchhoff-törvényből következik, hogy ha egy test valamilyen hullámhosszúságú fényt 
bocsát ki, azaz e( A, T) * 0, akkor ugyanazon hőmérsékleten és hullámhosszon abszorbeál is, 
merta(A,7’) *0.

A (133.9) egyenlet mutatja, hogy bármely test spektrális emisszióképességét megkaphat
juk, ha az abszolút fekete test emisszióképességét megszorozzuk a test spektrális abszorp
cióképességével. Ezért is különösen fontosak az abszolút fekete test sugárzására vonatkozó 
törvények.

3. A hőmérsékleti sugárzás törvényei

Az abszolút fekete test emisszióképességének hullámhossz- és hőmérsékletfüggése, vagyis 
az E(A, T) függvény konkrét alakjának kísérleti és elméleti meghatározása a 19. század végi 
fizika egyik legizgalmasabb problémája volt, amely elvezetett a kvantummechanika megala
pozásához.

Az abszolút fekete test sugárzására vonatkozó első kísérleti törvényeket először Joseph 
STEFAN [stefanj (osztrák fizikus; 1835-1893) fogalmazta meg, amelyeket Ludwig 
BOLTZMANN [bolcman] (osztrák fizikus; 1844-1906) elméletileg is alátámasztott.
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AStefan-Boltzmann-törvény szerint az abszolút fekete test összemisszió-képessége a test ter
modinamikai hőmérsékletének negyedik hatványával arányos:

jelenti, hogy M c tartalmazza az összes lehetséges hullámhosszúságú elektromágneses hullá
mot a fekete test által kibocsátott sugárzásból. Látható, hogy a fekete test hőmérsékletének 
növelésével az emisszióképesség rohamosan nő.

A 133.1. ábráról leolvasható, hogy növelve a fekete test hőmérsékletét, a test emisszió
képessége nő, és maximuma a rövidebb hullámhossz irányába tolódik el. A Stefan- 
Boltzmann-törvényből következik, hogy az £(A, 7 ) függvény alatti terület a termodinamikai 
hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Az E(Á,,T) függvény maximumhelyére (Araax) 
állapította meg Wilhelm WIEN [vín] (német fizikus; 1864-1928; Nobel-díj 1911-ben) a kö
vetkező összefüggést:

Az eltolódási törvénnyel magyarázhatjuk meg egy izzó vasdarab színének változását he
vítés közben. Viszonylag alacsony hőmérsékleten az izzó vasdarab vörös színű. A hőmérsék
let emelkedésével a test színe sárgás, fehéres, végül igen magas hőmérsékleten kékes színű
vé válik. Ennek az a magyarázata, hogy az E(X,T) függvény maximuma a vörös színű 
tartománytól az ibolya felé tolódik. Míg kezdetben a vörös színű hullámok dominálnak a hő- 
mérsékleti sugárzás spektrumában, később egyre inkább a kék és az ibolya komponensek 
kerülnek túlsúlyba.

AzE(X,T) függvény analitikai alakjának elméleti levezetésére számos próbálkozás szü
letett. A hőmérsékleti sugárzás keletkezését úgy képzeljük el, hogy az atomok és a moleku
lák rendezetlen hőmozgást végeznek. A részecskék és a bennük levő elektronok mindenféle 
frekvenciával rezegnek. A rezgő töltések apró oszcillátorokként elektromágneses hullámot 
sugároznak ki. A kibocsátott elektromágneses hullámban mindenféle hullámhossz megta
lálható. Ha az anyagra elektromágneses hullám érkezik, a benne levő kis oszcillátorok kö
zül azok, amelyeknek rezonanciafrekvenciája megegyezik a beeső sugárzás frekvenciájával, 
rezgésbe jönnek és a sugárzást elnyelik. PLANCK azt a klasszikus fizika szellemétől teljesen 
idegen feltevést tette, hogy az/frekvenciával rezgő oszcillátor energiája (e) nem lehet tet
szőleges és folytonosan változó érték, hanem egy legkisebb egységnek - az energiakvantum- 

nak (eu) - egész számú többszöröse:

M 0(T) = cjT/> , (133.10)

ahol a  = 5,67 -10“8 W / (m2 • K4) a Stefan-Boltzmann-állandó. Az összemisszió-képesség azt

(133.11)

ahol c, = 2,9 10 3 m K az első sugárzási állandó. Ezt nevezzük Wien-féle eltolódási törvény

nek.

e = ne0, n = 1,2,3,.... (133.12)
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A Planck-hipotézis szerint az energiakvantum nagysága az oszcillátor frekvenciájával 
arányos:

= hf (133.13)

ahol a h együtthatót Planck-áltandónak nevezzük. Értéke: h = 6,63 -IC)“34 J s.
Az abszolút fekete test emisszióképességére vonatkozó, PLANCK által levezetett össze

függés a kísérletekkel teljes egyezésben van. A sugárzási törvény alakja:

E ( l,T )  = 2nc2h- eh
XkT .

-,ill. E(f,T ) =
2-nh f 3

1
c —iL

kT _

(133.14,15)

ahol k a Boltzmann-állandÓ (43. § 1.).
A sugárzási törvény jelentősége messze túlmutat a hőmérsékleti sugárzás témakörén. Itt 

alkalmazta először PLANCK az energia adagosságának hipotézisét, amikor feltételezte, 
hogy az oszcillátor energiája csak diszkrét értékeket vehet fel, és nagysága ugrásszerűen vál
tozik. Innen számítjuk a kvantumfizika kezdetét (1900. dec. 14.).

4. A magas hőmérsékletek mérése

a) Hőmérsékletmérés a Stefan-Boltzmann-törvény alapján

Az M c (7) összemisszió-képesség méréséből a Stefan-Boltzmann-törvény alapján meg
határozható a fekete sugárzó hőmérséklete. Például a földi légkör legfelső rétegének nap
sugarakra merőleges egységnyi felületére eső teljesítmény b = 1400 W/m2. A Nap által 
egységnyi idő alatt kisugárzott energia pedig megegyezik a Nap középpontja körüli r sugarú 
gömbfelületen egységnyi idő alatt átjutó energiával:

4nR2M c = 4iw2b, (133.16)

ahol R  a Nap sugara, r pedig a Nap-Föld távolság. A távolságok ismeretében a Nap 
összemisszió-képessége kiszámítható. M c értékét behelyettesítve a Stefan-Boltzmann- 
törvénybe, a Nap felszíni hőmérsékletére közelítőleg 5800 K értéket kapunk. Ezt a hőmér
sékletet fekete hőmérsékletnek nevezzük, mert feltételeztük, hogy a Nap abszolút fekete test
ként sugároz.

Ha egy test abszorpcióképessége kisebb 1-nél, akkor az így meghatározott fekete hőmér
séklet kisebb a valódi hőmérsékletnél, mert Kirchhoff törvénye szerint az abszolút fekete 
test sugároz a legjobban:

e(X,T)<E(X ,T). (133.17)

Ezért ahhoz, hogy az abszolút fekete testnek megfelelő összemisszió-képességgel sugároz
zon a nem abszolút fekete test, magasabb hőmérsékletűnek kell lennie, mint az abszolút fe
kete test.
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b) Hőmérsékletmérés a Wien-féle eltolódást törvény alapján

Ha spektrométerrel meghatározzuk az izzó test által kibocsátott sugárzás spektrumát, 
azaz megmérjük adott hőmérsékleten az e(X, T) függvényt, akkor a függvény maximumának 
helyéből a Wien-féle eltolódási törvény alapján kiszámíthatjuk a test hőmérséklet. Termé
szetesen a Wien-féle törvény is abszolút fekete testre érvényes, ezért az így kapott hőmér
séklet eltérhet a valódi hőmérséklettől. Mivel szürke sugárzó esetén e(A, 7̂ ) ésE(h,T) függ
vények arányosak egymással, ezért az eltolódási törvény alkalmazásával mért hőmérséklet 
megegyezik a valódi hőmérséklettel. Szelektív sugárzók esetén a mért hőmérséklet nagyobb 
és kisebb is lehet, mint az abszolút fekete test hőmérséklete, az eltérés annál nagyobb, minél 
jobban eltér a szelektív sugárzó emisszióképessége az abszolút fekete test emisszióképes

ségétől.
A testek hőmérsékleti sugárzásának jellemzéséhez bevezették a színhőmérséklet fogal

mát. Az izzó test színhőmérsékletén értjük annak az abszolút fekete testnek a hőmérsékle
tét, amely ugyanolyan színűnek látszik, mint a test. Mivel a színt a sugárzás spektrális elosz
lása határozza meg, ezért a szürke sugárzók színhőmérséklete megegyezik a test valódi 
hőmérsékletével, a szelektív sugárzók színhőmérséklete viszont nagyobb és kisebb is lehet, 
mint a valódi hőmérsékletük.

134. § A fényelektromos jelenség

1. A fényelektromos hatás; kísérleti tapasztalatok

A 19. sz. második felében számos kísérletet végeztek a fény tulajdonságainak felderítésé
re. A kutatók kísérletekkel kimutatták, hogy negatív töltésű fémlapok ultraibolya fény hatá
sára elveszítik töltésüket. Philipp LENARD (német fizikus; 1862-1947; Nobel-díj 1905-ben) 
azt is bebizonyította, hogy a fémlapból a megvilágítás hatására elektronok lépnek ki. Ezt a 
jelenséget fényelektromos jelenségnek vagy fotoeffektusnak nevezzük. Szilárdtestekben és fo
lyadékokban megkülönböztetjük a külső és a belső fényelektromos jelenséget. Az előbbinél a 
fény hatására a kémiai kötésből kiszabaduló elektronok kirepülnek az anyagból, a belső 
fényelektromos jelenségnél pedig bent maradnak a testben és ott többc-kevésbé szabadon 
mozognak. A gázokban a fényelektromos jelenség úgy nyilvánul meg, hogy az atomok vagy 
molekulák a fény hatására veszítenek elektronjaikból (fotoionizáció).

A külső fotoeffektus elvén működik a fotocella, amelynek vázlatát a 134.1. ábra mutatja. 
A fotocella egyik elektródja a fényérzékeny Kfotokatód, amely általában alkálifém réteggel 
van bevonva. A másik elektróda a hálószerű vagy gyűrű alakú A anód. Kétféle típusuk isme
retes, megkülönböztetünk vákuum- és gáztöltésű fotocellákat. Ha a fotocellát a kvarcabla
kán keresztül megvilágítjuk, akkor a fotocella körébe kapcsolt érzékeny áramerősség-mérő 
(galvanométer) áramot jelez. Az áramot az okozza, hogy a kátédból a fény hatására elektro
nok lépnek ki, amelyek eljutnak az anódra. A mérések szerint a fotoeffektus révén keletke
ző elektronok száma (és a velük arányos fotoáram erőssége) a katódra eső fény intenzitásával 

arányos (azonos hullámhosszú fényt használva).



134. § A  fényelektromos jelenség 577

Megvilágítás

K A

134.1. ábra

A fotocellában igen kis fotoáram-erősség mérhető akkor is, ha a fotocella köréből kiik
tatjuk a feszültségforrást. Ez azért van, mert a fotokatódból az elektronok bizonyos sebes
séggel kirepülhetnek. Ha meg akarjuk akadályozni, hogy a katódból kirepülő legnagyobb 
sebességű elektron elérje az anódot, akkor az anódot a kátédhoz képest negatív feszültségre 
kell kapcsolni. A fotocella elektromos mezője lefékezi, majd visszafordítja a katód felé az 
onnan kirepült elektront. A fotocellában akkor nem folyik áram, ha a fotokatódból vmax se
bességgel kilépő e töltésű és m(t tömegű elektronon az Uz zárófeszültségű elektromos mező 
akkora munkát végez, hogy az elektron megáll. A munkatétel szerint

LENARD kísérletei a következő meglepő eredményekre vezettek:
a) a fotokatódból kilépő elektronok száma csak a megvilágítás intenzitásától függ;
b) az elektronok vraax maximális sebessége független a megvilágító fény intenzitásától, 

csak a megvilágító fény frekvenciájától (hullámhosszától) függ;
c) a maximális sebesség egyre kisebb, ha a megvilágító fény hullámhossza nő (frekvenciá

ja csökken), és egy bizonyos határfrekvencia alatt (határhullámhossz felett) nincs foto- 
effektus;

d) az elektronok kilépése a fotokatódból pillanatnyi jellegű, azaz a besugárzás után 10“8 s- 
on belül bekövetkezik.

LENARD kísérleteit Róbert Andrews MlLLIKAN [miliken] (amerikai fizikus; 1868-1953; 
Nobel-díj 1923-ban) fejlesztette tovább. Kimutatta, hogy a maximális sebességű elektronok

mozgási energiája a katódra eső fény frekvenciájának lineáris függvénye (134.2. ábra). 
A mérési pontok olyan egyenesen helyezkednek el, amely a frekvenciatengelyt / h határfrek
venciánál metszi. Ha a fény frekvenciája ennél kisebb, akkor nincs fotoeffektus.

Különböző anyagú fotokatódokkal végezve a kísérletet azt tapasztaljuk, hogy az E k - f  

karakterisztikák mindig egymással párhuzamos egyenesek, amelyek egyenlete:

(134.1)

(134.2)
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134.2. ábra

(134.3)

ahol/a katódot megvilágító fény frekvenciája, a a katód anyagától független együttható, 
amely az egyenes meredekségét határozza meg. WVí a fotokatód anyagára jellemző energia - 
jellegű mennyiség, amelyet kilépési munkának nevezünk. A mérések szerint az a arányossági 
együttható megegyezik az előző paragrafusban megismert Planck-állandóval:

A (134.3) egyenletet átrendezve kapjuk afotoeffektus alapegyenletét (fényelektromos egyenletet):

Az egyenletet Albert EINSTEIN (német-amerikai fizikus; 1879-1955; Nobel-díj 1921-ben) 
már 1905-ben felírta PLANCK kvantumhipotézise alapján. A MlLLIKAN által elvégzett kí
sérletek EINSTEIN elméletét igazolják.

2. A fényelektromos hatás értelmezése

A fényelektromos hatás kísérleti eredményeit a klasszikus fizika alapján lehetetlen volt 
értelmezni. A klasszikus fizika úgy képzeli el a külső fotoeffektust, hogy a fotokatód vala
mely atomja a beeső fényt elnyeli. Emiatt az atom egyik elektronja akkora mozgási energiá
ra tesz szert, hogy az atomtörzs vonzóerejét legyőzve kirepül az atomból. Ekkor viszont a ki
lépő elektron kinetikus energiájának (ill. sebességének) is nőnie kellene az elnyelt sugárzás 
intenzitásának növekedésekor. Ez viszont a b) megfigyelés szerint nem következik be.

a = h. (134.4)

(134.5)
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A klasszikus értelmezésnek egy másik nagy nehézsége, hogy a katódra egyenletesen beeső 
sugárzásból egy atomnyi felületre csak nagyon kevés energia esik. Ahhoz, hogy ott annyi 
energia gyűljön össze, amennyi egy elektron kiszakításához szükséges, reális kísérleti körül
mények között nagyon hosszú idő (több nap) szükséges. Valójában a fotoeffektus azonnal 
bekövetkezik még egészen gyenge megvilágítás esetén is (ha a megvilágító fény frekvenciája 
a határfrekvencia fölött van).

A fényelektromos jelenség értelmezése során EINSTEIN PLANCK kvantumhipotéziséből 
indult ki, amely szerint az atomi oszcillátorok energiája csak hf nagyságú energiakvantu
mok egész számú többszöröse lehet. EINSTEIN feltételezte, hogy az/frekvenciájú elektro
mágneses sugárzásban az energiaszállítás h f energiaadagokban történik c sebességgel. Eze
ket az energiaadagokat fotonoknak nevezték el. A fotonhipotézis segítségével a fotoeffektus 
mechanizmusa úgy értelmezhető, hogy a /¡/energiájú foton átadja energiáját az elektron
nak. Ahhoz, hogy az elektron kiszabadulhasson a fémből, bizonyos Wki kilépési munkát kell 
végezni. Ha a foton energiája ennél kisebb, akkor az elektron nem tud kilépni a foto- 
katódból, és így nem jön létre fotoeffektus. Ha a foton energiája a kilépési munkánál na
gyobb, akkor a foton energiája nemcsak a kilépési munkát fedezi, hanem a maradék energia 
az elektron mozgási energiájában van jelen. A (134.5) fényelektromos egyenlet az energia 
megmaradását fejezi ki.

3. A fényelektromos jelenség alkalmazásai

A fényelektromos hatás alapján számos fénymérő eszköz működik. Ezek közül a fotocel
lát a paragrafus elején már megismertük. A fényintenzitással arányos fotoáram erőssége 
igen kicsi, a mA-es tartományba esik. Gyakran a fotocella áramkörébe egy nagy ellenállást 
kötnek, amelyen a rajta átfolyó fotoáram miatt feszültség jön létre. A feszültséget megfelelő 
erősítővel megsokszorozzák. Megemlítjük, hogy a 
fotocellák érzékenysége általában hullámhossz- 
függő, egy bizonyos hullámhossznál - adott be
eső fényerősség mellett - maximális a fotoáram- Megvilágítás 
erősség. Ezt a spektrális érzékenységet a fény
mérésnél mindig figyelembe kell venni.

A fotocellánál nagyobb érzékenységűek a 
fotoelektronsokszorozók. A fotoelektronsokszo- 
rozóban a fotokatódra beeső fény hatására kilépő 
elektron rájut a katódhoz képest pozitív feszült
ségű elektródra (dinódára), ahonnan 4-5 sze
kunder elektront vált ki. A kirepülő elektronok 
a következő dinódán további szekunder elekt
ronokat keltenek (134.3. ábra). 10-15 dinóda- 
fokozat egymás utáni kapcsolásával a fotoelekt- 
ronok száma nagyságrendekkel megnő.
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135. § A fény kettős természete

1. A fotonhipotézis további bizonyítékai

a) Fotokémiai jelenségek

EINSTEIN fotonhipotézise nemcsak a fényelektromos jelenségnél megfigyelt kísérleti 

eredményekre ad egyszerű magyarázatot. A  modell alapján sok fotokémiai jelenség is értel

mezhető. A  fotokémiai jelenségek közé tartoznak azok a folyamatok, amikor fény hatására 

bizonyos molekulák felbomlanak, vagy fény hatására jönnek létre másfajta molekulák.

A molekula akkor bomlik fel (disszociál) fény hatására, ha a megvilágító fény frekvenciá
ja egy bizonyos / k küszöbfrekvencia fölött van. Ennél alacsonyabb frekvenciájú fénnyel hiá
ba sugározzuk be, a disszociáció még akkor sem következik be, ha a besugárzás erős. 
A disszociáció feltételét a fotonhipotézis alapján egyszerűen a következőképpen magyaráz
hatjuk meg: a kémiai bomlás akkor történik meg, ha a molekula által elnyelt foton hfenergiá- 
ja meghaladja a molekula felbomlásához szükséges Wá disszociációs energiát:

h f> W ti. (135.1)

A fényképezésnél használt filmek, fotópapírok fény hatására történő feketedése is foto
kémiai reakció. A fotorétegben levő ezüst-bromid- (AgBr-) szemcsék fény hatására elbom
lanak. A keletkező fém ezüst a fotoréteget a megvilágítás erősségétől függően megfeketíti. 
A fotokémiai folyamat egyenlete:

Ag + + Br“ + hf -> Ag + Br. (135.2)

A reakció csak akkor következik be, ha a megvilágító fény hullámhossza elegendően rövid 
ahhoz, hogy a (135.1) energetikai feltétel teljesüljön. Ezért a fotólaboratóriumban filmhívás 
közben a hosszú hullámhosszú vörös színű fényforrás bekapcsolható, mert ennek fotonjai 
nem rendelkeznek a (135.2) kémiai reakció lejátszódásához szükséges WA energiával.

b) A Compton-effektus

Arthur COMPTON [kompton] (amerikai fizikus; 1892-1962; Nobel-díj 1927-ben) párhu
zamos röntgensugárnyaláb szóródását vizsgálta paraffinon (135.1. ábra). A nagy energiájú 
Áu hullámhosszú röntgensugárzás a paraffinminta lazán kötött elektronjain eltérül, és a su
gárzás A hullámhossza megnő. A kísérletek szerint a szórt röntgensugárzás AA = A - A() hullám
hossz-növekedése független a szóróminta anyagától és a besugárzó (primer) röntgensugár 
hullámhosszától, csak a 9 szóródási szög nagyságától függ:

AA = k(l - cos 9) , (135.3)

ahol k = 2,43 -10 12 m.
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135.1. ábra

A röntgensugárzás hullámhossz-eltolódását az elektromágneses sugárzás hullámelméle
tével nem sikerült megmagyarázni. A fotonmodell alkalmazásával COMPTON a következő
képpen értelmezte a jelenséget: a röntgensugárzás /¡/energiájú fotonjai rugalmatlan ütkö
zéssel kölcsönhatásba lépnek a paraffin nyugvónak és szabadnak tekinthető elektronjaival. 
A kölcsönhatásra felírható az energia- és a mozgásmennyiség-megmaradás tétele.

Feltételezve, hogy a fotonnak éppúgy, mint bármely részecskének meghatározott moz
gásmennyisége van, az E  energia és a p  mozgásmennyiség kapcsolatát az

E  = J p V  +m„c4 (135.4)

kifejezés adja meg, ahol m0 a részecske nyugalmi tömege (131. §). Mivel a fotonhoz zérus 
nyugalmi tömeget rendelünk, ezért a (135.4) szerint a foton mozgásmennyiségének nagysá
ga:

_ E - hfp  f = -  = (135.5)
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A 135.2. ábra alapján a mozgásmennyiség-meg
maradást leíró vektoregyenlet:

Pf=PÍ+Pc> (135.6)

ahol p f a beeső foton, p' a szórt foton, pc pedig 
a meglökött elektron mozgásmennyisége.
Az energiamegmaradást kifejező egyenlet:

hf+m0c2 =hf'+-yjplc2 +m2c4, (135.7)

ahol az egyenlet bal oldalán a beeső foton és a 
nyugvó elektron energiáját, a jobb oldalon pedig 
a szórt foton és a meglökött elektron energiáját 

írtuk fel. A (135.6) és a (135.7) egyenletekből meghatározható a szórt foton AA hullám
hossz-eltolódása, amelyre a (135.3) kísérleti eredménnyel megegyező érték adódik.

Ködkamrafelvételek segítségével azt is igazolták, hogy a meglökött elektron a fenti mo
dell alapján meghatározható (p irányba mozdul el.

c) A fény nyomása

Ha egy felületet megvilágítunk, akkor a fotonhipotézis szerint a felületre a megvilágítás 
erősségének megfelelő számú fotonok csapódnak be, mintha egy lapra kis kavicsok zápo
roznának. Mivel a fotonok mozgásmennyiséggel rendelkeznek, a felületen elnyelt fotonok a 
rugalmatlan ütközés során a felületre erőt, ill. nyomást gyakorolnak. Ezt a nyomást nevez- 
zükfénynyomásnak, amit Pjotr LEBEGYEV (orosz fizikus; 1866-1912) kísérletileg már 1900- 
ban kimutatott.

A fénynyomást Newton II. törvénye segítségével könnyen meghatározhatjuk. Ha az 
A  felületre merőlegesen beeső fénysugár fotonszámsűrűsége n, akkor At idő alatt a c sebes
séggel beérkező fotonok száma:

A/V = nAcAt. (135.8)

Az elnyelt fotonok a felületnek

Ap = p fAN = —  nAcAl (135.9)
c

mozgásmennyiséget adnak át. A felületre gyakorolt nyomás:

P = —  = nhf. (135.10)
AAt

A  fénynyomás tehát a felületen elnyelődött nyaláb w energiasűrúségével egyezik meg:
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P = w. (135.11)

Megjegyezzük, hogy a fénynyomás nagyságára ugyanez a kifejezés adódik a hullámelmé

let alapján is.
A Nap sugárzásából adódó fénynyomás értéke a Földön mindössze 4,6 mPa, de a fény

nyomás a csillagok belsejében igen nagy értéket érhet el. Részben a fénynyomás okozza az 
üstökösök csóvájának a Nappal ellentétes irányba fordulását is.

2. A hullám-részecske probléma

A felsorolt jelenségeket a fotonhipotézis segítségével értelmezhetjük. Ugyanakkor egyes 
fizikai jelenségek, mint pl. a fénynyomás az elektromágneses sugárzás korpuszkuláris és 
hullámmodellje (104. § 4.) alapján egyaránt értelmezhetők. A fizikai optika területén koráb
ban megismert elhajlási és interferenciajelenségeket csak a fény hullámelméletével tudjuk 
megmagyarázni. Úgy tűnik, hogy bizonyos jelenségek leírásánál az egyik, más jelenségeknél 
a másik modellhez kell folyamodnunk. A két modell ellentmond egymásnak, hiszen min
dennapi (makroszkopikus) környezetünkben a pontszerű testek nem mutatnak hullámtu
lajdonságokat és a hullámtulajdonságokat mutató testeknek (pl. vízhullámoknak) nincs ré
szecskejellegük. A két tulajdonság egymást kizárja. A fény - és később látni fogjuk, hogy a 
mikrovilág részecskéi is - bizonyos körülmények között hullám-, más körülmények között 
részecsketulajdonságokat mutat. Ezt nevezzük a fény kettős természetének.

A fény kettős természete azt jelenti, hogy tulajdonságai nem írhatók le olyan egyszerű 
modellel, mint amilyen a makroszkopikus testekre vonatkozó részecske- vagy a hullámmo- 
dell. Az elméleti és kísérleti bizonyítékok alapján el kell fogadnunk, hogy a fény leírására 
olyan - nem feltétlenül szemléletes - modell szükséges, amelyben a fény egyszerre rendel
kezik részecske- és hullámtulajdonságokkal.

136. § A kettős természet de Broglie-féle általánosítása

1. A de Broglie-féle anyaghullámok

A fény kettős természetének analógiájára felmerült a kérdés, hogy vajon a fényhez ha
sonlóan a mikrorészecskékhez lehet-e anyagi és hullámtulajdonságokat egyaránt rendelni. 
Louis DE BROGLIE [dö broji] (francia fizikus; 1892-1987; Nobel-díj 1929-ben) állította fel 
1924-ben azt a hipotézist, amely szerint minden részecskéhez hozzárendelhető egy hullám, 
amelynek jellemzői (hullámhossz, frekvencia) ugyanolyan kapcsolatban állnak a részecske 
mozgásmennyiségével és energiájával, mint amilyen összefüggés áll fenn a fényhullám fo
tonjának mozgásmennyisége és energiája, valamint a fényhullám jellemzői között. Ezt a de 
Broglie-féle hullámot anyaghullámnak nevezzük.

Ismeretes, hogy a foton p  mozgásmennyisége és E  energiája a fényhullám/frekvenciá
jával és A hullámhosszával a következő kapcsolatban áll:
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p = — és E  = hf. 
y A

(136.1,2)

A v sebességgel mozgó m tömegű mikrorészecske mozgásmennyisége: p = mv, az ener

giája: E = mc2, ahol m =
mn

V1 -(w/c)3
: (m0 a részecske nyugalmi tömege). A (136.1,2) egyen

letekből következik, hogy a mikrorészecskéhez tartozó anyaghullám frekvenciája és hullám

hossza:

E  _ mc2 

h h

h h
, 111.

p mv
(136.3,4)

2. Az anyaghullámok kísérleti bizonyítéka

Az elektronok diffrakcióját és ezzel az anyaghullámok létezését kísérletileg Clinton 
DAVISSON [devizon] (amerikai fizikus; 1881-1958; Nobel-díj 1937-ben) és Lester GERMER 

[dzsermer] (amerikai fizikus; 1896-1978) igazolta először 1927-ben.
DAVISSON és GERMER elektromos mezőben felgyorsított elektronok keskeny, párhu

zamos nyalábját Ni-egykristályra bocsátotta (136.1/a ábra.) Az elforgatható K detektor se

gítségével mérték a kristályrácsról 9 szög alatt szóródott elektronok számát. Az U gyorsító 

feszültség és a & szög változtatásával elérhető, hogy a detektált szórt elektronok száma éles 

maximumot adjon bizonyos U és & értékeknél (136.1/b ábra).

44 V 48 V 1 54 V 64 V

Í5Ö°1

_9\P
) X / x /

\ /?

> ^ y  ■

y

b)

136.1. ábra

Kimutatható, hogy ha egy kristályra elektromágneses hullám esik, akkor abba a & irány
ba történik erősítés interferencia révén, amelyre fennáll a Vulf-Bragg-összefuggés:

kA = 2 d sin ,9 (136.5)

ahol k =  1,2,3,... az elhajlás rendje, d a kristályban található hálózati síkok távolsága (121. § 9.), 
A a beeső sugárzás hullámhossza, 9 pedig a beeső sugárzás és a hálózati sík közötti szög.
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[Georgij VULF (orosz fizikus; 1863-1925; William 
Henry BRAGG [breg] (angol fizikus; 1862-1942; No- 
bel-díj 1915-ben) és fia William Lawrence BRAGG 

(angol fizikus; 1890-1971; Nobel-díj 1915-ben)]
(136.2. ábra).

Ha az elektron sebessége v, akkor az elektron
hullám hullámhossza a de Broglie-képlet szerint 
k = hl(mv). A (136.5) egyenletből az erősítési maxi
mumokhoz tartozó elektronsebességek meghatároz
hatók.

A kísérletben detektált elektronáram erősségének az elektron sebességétől és a 9 szög

től való függése az elméleti számításokkal teljesen egyező eredményt adott.

3. A de Broglie-hullámok tulajdonságai

Mozogjon egy szabad részecske (pl. elektron) azx tengely mentén állandó sebességgel. 
A hozzá rendelhető legegyszerűbb de Broglie-hullám azx irányban terjedő szinuszhullám:

*f/(jc,í) = Aúa^tat — kx), (136.6)

ahol az co körfrekvencia az időbeli periodicitást (co = 2nf), a k hullámszám pedig a térbeli 
periodicitást (k = 2n/A) jellemzi.

Az ilyen típusú hullámot monokromatikus síkhullámnak nevezzük, mert a hullám leírá
sában csak egyetlen co körfrekvencia szerepel.

A hullám fázisa:

<p = cot - kx. (136.7)

A tér azon pontjait, amelyekben a hullám fázisa ugyanazt az értéket veszi fel, fázisfelületek
nek nevezzük. A hullám fázisfelületei az* tengelyre merőleges sík felületek, amelyek egy
mástól hullámhossznyi távolságra vannak. Az ilyen hullámot síkhullámnak nevezzük.

Az azonos fázisú felületek időben változnak. Határozzuk meg a fázisfelületek mozgásá
nak a sebességét, a fázissebességet (vf.i2ls)!

Tegyük fel, hogy a t időpillanatban azx helyen a fázis <pa és ugyanekkora a fázis a későbbi 
t+Aí időpillanatban az x + Ax helyen:

Az egyenletből azt kapjuk, hogy

<pn = cot-kx = co(t + At) - k(x + Ax). (136.8)

o)At = kAx. (136.9)
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A cp0 fázisú pont terjedési sebessége tehát

Ax 

At

Cú

~k
(136.10)

A (136.1,2) összefüggések figyelembevételével a hullám a mikrorészecske p mozgás- 
mennyiségével és E  energiájával a következőképpen adható meg:

*F(jc, t) = A  sin
Et- px

ahol ti 
lt

2n
(136.11)

Az így megadott szinuszhullám térben és időben végtelen kiterjedésű, ezért a részecske 
(elektron) helyét a hullámban nem lehet megadni, holott a kísérletek egyértelműen igazol
ják az elektron térbeli lokalizációját. Próbáljuk meg a f ' hullámfüggvényt úgy általánosíta
ni, hogy továbbra is alkalmas legyen a részecske hullámtulajdonságainak, azaz az elhajlásá
nak, interferenciájának stb. leírására, ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy a részecske egy 
véges térrészben található. A részecskéhez a (136.6) alakban megadott monokromatikus 
szinuszhullám helyett az egymástól kevéssé különböző frekvenciájú és hullámszámú mono
kromatikus szinuszhullámok összegét, szuperpozícióját rendeljük hozzá. Az ilyen hullámok 
összegét hullámcsomagnak nevezzük. A hullámcsomag csoportsebessége (118. §):

csoport
d cú 

dk
(136.12)

tehát a hullámcsomag terjedését jellemző csoportsebesség különbözik a fázissebességtől. 
Határozzuk meg a v sebességgel mozgó részecske de Broglie-hullámának a csoportsebességét! 

Felhasználva az E = tiw, p = tik és az E = mc2 = p 2c2 + m2c* összefüggéseket, a csoportsebes

ségre a következőt kapjuk:

(136.13)

A differenciálás elvégzése után azt kapjuk, hogy a mozgó részecskéhez rendelhető hullámcsomag 
csoportsebessége megegyezik a részecske sebességével, tehát az anyaghullám maximuma a ré
szecskével együtt mozog a térben:

pc
V = —---

csoport ■)

mc
(136.14)



V. B) A KVANTUMMECHANIKA ALAPJAI

137. § A határozatlansági elv. A komplementaritási elv

1. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció

Álljon a hullámcsomag végtelen sok olyanx irányban terjedő szinuszhullám összegéből, 
amelyek amplitúdója megegyezik és hullámszámuk a (k - Ak, k + Ak) intervallumba esik. 
A hullámcsomag képe egy adott időpillanatban a 
137.1. ábrán látható.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen összefüggés van a 

hullámcsomag Ax térbeli szélessége és a M  hul
lámszám között! A hullámcsomag amplitúdója a

sin(Ak x) függy^HHygj jellemezhető, az első zé- 
Ak x

rushely a ±7t / Ak helyen található. Az ábrán jól lát
ható, hogy a hullám túlnyomó része a 
(-n I Ak, n i Ak) intervallumba koncentrálódik.
Ezért azt mondhatjuk, hogy a részecske közelítő
leg ebben a In lA k  hosszúságintervallumban ta
lálható:

A 271Ax = — .
Ak

A részecske pontos helyét nem tudjuk, csak annyit, hogy ebben az intervallumban van. 
Ezért a részecske helyének határozatlansága 2n/Ak. Mivel a határozatlanság fordítottan 
arányos A/c-val, ahhoz hogy Ar-et csökkentsük, a hullámcsomagot alkotó hullámok hullám
számát kell határozatlanabbá tenni azáltal, hogy Ak-1 megnöveljük. A részecske helyére és a 
hozzá tartozó hullámcsomag hullámszámára ugyanis fennáll, hogy

AkAx~2n. (137.2)

A hullámszám azonban a de Broglie-összefüggések szerint arányos a részecske mozgás- 
mennyiségével (p  = tik), ezért az egyenlet úgy is megfogalmazható, hogy a részecske moz
gásmennyisége és a részecske helye határozatlanságának a szorzata állandó:

ApAx~h. (137.3)

Keskeny hullámcsomaghoz - kis Ax, jól lokalizált részecske - nagy Ap tartozik, azaz kis 
helyhatározatlanság esetén nagy a mozgásmennyiség-határozatlanság és fordítva. Ha bár-
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melyik mennyiség a kettő közül teljesen határozott, akkor a részecske másik fizikai jellem
zője teljesen határozatlan.

Tekintsünk most egy olyan hullámcsomagot, amely végtelen sok, olyan x irányban terje
dő szinuszhullám összege, amelyek amplitúdója megegyezik és körfrekvenciája az 
(ű) - Aco, o) + Aco) intervallumba esik. Hasonlót mondhatunk el most is, mint a térbeli tulaj

donságokra. A hullámcsomag amplitúdója egy adott helyen most a ■)- függvénnyel
Aco t

adható meg és az első zérushelyek a ±n/Aoj helyen találhatók. Azt mondhatjuk, hogy a ré
szecske ezen az adott helyen közelítőleg In/Aco hosszúságú ideig tartózkodik. A részecske 

időbeli (Aí) és körfrekvenciabeli határozatlanságának (Aco) szorzata állandó:

At -Aco = 2ji. (137.4)

Mivel a körfrekvenciának és a részecske energiájának a kapcsolata E = ha>, a következő 
egyenletet kapjuk:

AEAt~h. (137.5)

Az a tény, hogy egyes fizikai mennyiségek meghatározási pontossága meghatározza bi
zonyos más fizikai mennyiség meghatározottságát, a hullámcsomag tulajdonságaiból szár
mazik, és végső soron a részecskék hullámtulajdonságainak következménye. Ezt Werner 
HEISENBERG (német fizikus; 1901-1976; Nobel-díj 1932-ben) fogalmazta meg a következő 
határozatlansági relációk formájában:

ApxAx> h l 2 

ApyAy > h /2  

ApzAz > h /2

(137.6)

ahol Apx, Apy, Apz a mozgásmennyiség x, y, z irányú komponensének határozatlanságát je
lenti. A határozatlansági reláció azt mondja ki, hogy ha egyidejűleg kívánjuk meghatározni 
egy részecske helyét és mozgásmennyiségét, akkor a meghatározás pontosságának elvi kor
látja van és ez a pontosság nem lehet kisebb h/2-nél. Ez a korlát nem a kísérletek szükség
szerűen mindig jelen levő pontatlanságaiból származik, hanem egy elméleti korlát.

A határozatlansági elvben összetartozó változókat kanonikusán konjugált változópá
roknak nevezzük. A határozatlansági reláció szerint a kanonikus változópárokat nem lehet 
egyidejűleg tetszőleges pontossággal meghatározni. Ha az egyik mennyiséget tetszőleges 
pontossággal ismerjük, akkor a kanonikus változópárja elvileg nem határozható meg.

Hasonlóképpen fennáll a határozatlansági reláció az energia és az idő meghatározatlan
ságára is:

AE-At > h/2. (137.7)

A részecske valamely állapota energiájának határozatlansága és az adott állapotban való 
tartózkodás időtartamának szorzata nem lehet tetszőlegesen kicsi.
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2. A hullámfüggvény értelmezése

Ha a részecske egy adott időpillanatban kis térrészben lokalizált (Ax, Ay, Az kicsi), akkor 
a Heisenberg-féle határozatlansági reláció miatt a mozgásmennyisége határozatlan. Ez azt 
jelenti, hogy a hullámfüggvénye sokféle hullámszámú komponenst tartalmaz (Ak„ Aky, Ak2 

nagy). A (136.10) összefüggés szerinti fázissebesség eltérő a különböző hullámszámmal 
jellemzett szinuszhullámokra. Ezt a jelenséget az optikában már megismertük, ez a diszper
zió. A diszperzió azt eredményezi, hogy a hullámcsomag térbeli szélessége idővel nő, a 
hullámcsomag szétfolyik. A részecske térbeli lokalizációja megszűnik. Habár a hullámcso
mag csoportsebessége megegyezik a részecske sebességével, a hullámcsomag szétfolyása 
miatt mégsem lehet a hullámfüggvényt a részecskével azonosnak tekinteni, hiszen a részecs

ke oszthatatlan és egyben marad. Vajon mi a hullámfüggvény fizikai jelentése?
Az elektrondiffrakciós kísérletek szerint az elektronnyaláb a kristályrácsra esve elhajlik 

és a különböző irányokban különböző számú elektron becsapódása érzékelhető (pl. egy 
filmből készült ernyőn). Egészen kis elektronnyaláb-intenzitások esetén sem látunk azon
ban semmilyen változást az interferenciaképben azonkívül, hogy a fotoréteg halványabb 
lesz. Úgy tűnik, hogy az elhajlás egyetlen elektron esetén is bekövetkezik, tehát az interfe
rencia nem egymással kölcsönható elektronok között jön létre. Másrészt, ha egyetlen elekt
ronhoz tartozó anyaghullám a diffrakció miatt több irányba oszlik szét, akkor azt kellene 
várnunk, hogy egy adott irányban az elektron tömegének vagy töltésének egy tört része ha
lad. Fél, harmad stb. elektront azonban semmilyen kísérletben nem észleltek. Az elektron 

oszthatatlan.
A szétterjedő anyaghullám- és az oszthatatlan részecskemodell ellentmondásban van 

egymással. Az anyaghullámot leíró SP hullámfüggvény (vagy állapotfüggvény) jelentését 
Max BORN (német fizikus; 1882-1970; Nobel-díj 1954-ben) nyomán a következőképpen ér
telmezzük: az állapotfüggvény abszolút értékének négyzete (| f ' | ) annak valószínűségsűrű
ségét adja meg, hogy a részecske az*, y, z koordinátákkal jellemzett pont körüli egységnyi 
térfogatelemben van. Ezt hívjuk az állapotfüggvény valószínűségi értelmezésének.

A Davisson-Germer-kísérletben egy elektronforrásból sok azonos állapotú, azaz azonos 
állapotfüggvénnyel jellemezhető elektron repül ki. A kristályrácson történt elhajlás után 
minden egyes elektron a fotoréteg bizonyos helyén egy pontszerű feketedést okoz. A sok 
elektron együttes hatása hozza létre azt a feketedéseloszlást a filmen, amely megfelel a diff
rakciós képnek és a | *F|2 függvény által megadható valószínűségi eloszlásnak.

3. A komplementaritási elv

Niels BOHR (dán fizikus; 1885-1962; Nobel-díj 1922-ben) a hullám-részecske természe
ten alapuló következményeket felismerve fogalmazta meg 1928-ban a mikrorészecskékre 
érvényes komplementaritási elvet: „A kvantumos folyamatok körében a részecske—hullám  tulaj

donságok egymást kiegészítik. Az egyik leírási mód választása szükségképpen kizárja a másik le

írási mód egyidejű használatát. A teljes leíráshoz, megértéshez mindkettőre szükség van. ”
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138. § Atomszínképek. Színképsorozatok

1. Az optikai színképek jellegzetességei

A színkép (spektrum) az elektromágneses sugárzás intenzitásának frekvencia, hullám
hossz vagy hullámszám szerinti eloszlása. Az optikai spektrumok az elektromágneses sugár
zás ultraibolya, látható vagy infravörös tartományába esnek és keletkezésük folyamata 
lényegében azonos. Emissziós (kibocsátási) és abszorpciós (elnyelési) spektrumokat külön
böztetünk meg, mindkét spektrum lehet vonalas, sávos és folytonos. A vonalas spektrumok 
atomoktól, ionoktól, a sávos spektrumok pedig molekuláktól származnak. A vonalas spekt
rumokat atom-, a sávosakat molekulaspektrumoknak nevezzük azzal a megjegyzéssel, hogy 
mindkét spektrumban vannak folytonos spektrumtartományok. Az izzó testek emissziós 
spektruma, illetve a folyadékok, szilárdtestek abszorpciós spektruma általában folytonos.

Az abszorpciós és emissziós színképek az atomokra, molekulákra jellemzők, ezért segít
ségükkel az anyagok összetétele és az összetevők mennyisége vizsgálható (kvalitatív és kvan

titatív analízis). A legtöbb információt a spektrumok szolgáltatják az atomok, molekulák 
szerkezetéről.

2. Színképsorozatok 

a) A H-atom színképe

Már a spektroszkópiai vizsgálatok kezdetén megállapították, hogy a színképvonalak el
helyezkedése nem véletlenszerű, hanem határozott törvényszerűségeket mutat.

A H-atom emissziós színképe a látható spektrumtartományban négy színképvonalból áll 
(Ha,Hp,H ,H a), amelyhez a közeli ultraibolya tartományban további, egyre sűrűsödő és 
csökkenő intenzitású színképvonalak csatlakoznak. A spektrumvonalak sűrűsödési helyé
től, a sorozathatártól kezdve a színkép folytonos (138.1. ábra).

1885-ben Johann BALMER (svájci középiskolai tanár; 1825-1898) kimutatta, hogy a 
H-atom látható színképében négy színképvonal hullámhossza a

Hs Hy Hp Ha

364,6 410,2 434,1 480,1

138.1. ábra

656,3 A, nm
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A =364,56- nm (138.1)

tapasztalati képlettel számítható ki, ahol n = 3,4, 5, 6.
Bevezetve a v = 1 / A hullámszámot (az egységnyi hosszra eső hullámok számát), Johannes 

RYDBERG (svéd fizikus és matematikus; 1854-1919) a (138.1) összefüggést a

v = — =R„ 
A

(138.2)

alakba írta át, ahol R„ = 1,097 373 107 rrr1 a Rydberg-állandó és n — 3,4,5,6. A (138.1), il
letve a (138.2) formulát Bahner-képletnek, a segítségével megadott színképvonalak soroza
tát Balmer-sorozatnak (szériának) nevezzük.

Később kiderült, hogy a H-atom színképében további sorozatok is előfordulnak a távoli 
ultraibolya, az infravörös és mikrohullámú tartományban. A sorozatok vonalainak hullám
számai a RYDBERG által általánosított Balmer-képlettel adhatók meg:

v = R .
k 2

1
(138.3)

ahol k = 1, 2, 3, ... egész szám és egy sorozaton belül állandó, n pedig a sorozaton belül 
ti = k + 1, k + 2, k + 3,... szerint változik.

Időrendben a H-atom színképében az alábbi sorozatokat fedezték fel (138.2. ábra):
Balmer-sorozat (1885) 
Lyman-sorozat (1906) 
Paschen-sorozat (1908) 
Brackett-sorozat (1922) 
Pfund-sorozat (1924) 
Humphrey-sorozat (1952)

Lyman- Balmer- 
sorozat sorozat

(k = 2, n = 3, 4, 5,...), 
(k = 1, n = 2, 3, 4,...), 
(k = 3,n =4 , 5, 6,...), 
(k = 4,n = 5, 6, 7,...), 
(k = 5, n = 6, 7, 8,...), 
(k = 6, n = 7, 8, 9,...).

III
_L

Paschen-sorozat

_L
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

A, nm

138.2. ábra

b) A H-szerű ionok színképe

Szikrakisüléssel az atomok ionizálhatok, így nemcsak semleges atomok, hanem ionok 
színképe is vizsgálható. Az olyan ionokat, amelyek - a H-atomhoz hasonlóan - csak egy 
elektront tartalmaznak, H-szerű ionoknak nevezzük. Ezeket (Z - l)-szeres ionizációval állít
hatjuk elő semleges atomokból, ahol Z  az atommagban levő protonok száma. A H-szerű 
ionok színképe - amint az várható - nagyon hasonlít a H-atom színképéhez, a spektrumvo
nal-sorozatok hullámszámai a
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Z 2R
1

k 2
, ahol * = l,2,...és»i = * + l,*  + 2,... (138.4)

képlettel adhatók meg, ahol R  az adott ionra vonatkozó Rydberg-állandó.

Látható, hogy atomok, ionok színképvonalainak hullámszámai előállíthatok két Tk =
Z 2R

¡11.71 =
Z 2R

alakú tag, ún. term különbségeként, ahol kés, ti pozitív egész számok. Ez a kor

szerű fogalmazása a RYDBERG és RlTZ (Walter RlTZ svájci fizikus, matematikus; 1878- 
1909) által felfedezett kombinációs elvnek.

c) Az alkálifémek színképe

A H-atom spektrumában meglevő sorozatokhoz hasonló sorozatok más atomok spekt
rumaiban is megtalálhatók. Az alkálifémek (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) optikai színképeinek ana
lízise a következő sorozatokat szolgáltatta:

R R
Fősorozat:

I. mellék- vagy 

diffúz sorozat:

II. mellék- vagy 

vonalas sorozat:

Bergm ann-sorozat:

(A 138.3. ábrán a Na-atom színképének egy része látható.)

ultraibolya látható infravörös 
-«------------------ x--------------------

ahol n = 2, 3,...

(1 + s)2 («+ P)2’
R R ahol n = 3, 4,

(2 + p f (n + d)2’

R R ahol n = 2, 3,

(l+ P )2 (n + s)2’

R R ahol n = 4, 5,

(3 + d)2

250300 400 500 600 700 800
— i— i-------------1------------- 1------------ 1------------ 1------------ 1—

1000 2000

D-vonala
I. melléksorozat (D)

fősorozat (P)

II. melléksorozat (S)

2P-nD

lS-nP

2P-nS

Bergmann-sorozat (F) 3D-nF

138.3. ábra

A sorozatformulákban az 1-nél kisebb s,p, d ,f  mennyiségek empirikusan megállapított 
korrekciók, amelyek adott atom esetén állandó értékűek. Attól függően, hogy a fenti kor
rekciók közül melyik jellemzi az adott termet, megkülönböztetünk S, P, D, F termeket. 
A spektroszkópiában a termek megadására elfogadott jelölés alapján pl. az S termet az 
R /(n+ s)2 formula adja, amelyet röviden nS szimbólummal jelölünk. A P-term jelölése nP 
stb. Ennek megfelelően a fenti sorozatformulák a jelölés alapján

v = IS - nP, v = 2P-nD, v-2P-nS, v=3D-nF
alakúak.

(138.5)



139. § Klasszikus atommodellek 593

Az alkálifémek kis felbontású, egyesnek tűnő színképvonalai finomszerkezetűek, több 
vonalból állnak. (Néhány színes színkép a 138.4. ábrán a mellékletben látható.)

A színképvonalak szerkezetéhez tartozik még, hogy a színképvonalak mágneses mező
ben felhasadnak vagy kiszélesednek (Zeemati-effektus). Hasonló figyelhető meg elektromos 
mező hatására is (Stark-effektus).

139. § Klasszikus atommodellek

1. Dalton atomelmélete

Az anyag szerkezetére vonatkozó első tapasztalati törvényeket a kémia szolgáltatta a 18. 
és a 19. század fordulóján. Antoine LAVOISIER [lavoazié] (francia kémikus; 1743-1794) 
tisztázta a kémiai elem fogalmát. Az állandó és a többszörös tömegviszonyok törvényét 
John DALTON (angol kémikus; 1766-1844) 1803-ban úgy értelmezte, hogy a kémiai elemek 
az elem tulajdonságaival megegyező, oszthatatlan és változatlan részecskékből, atomokból 

állnak. Az egyes elemek atomjai teljesen egyformák, de különböznek a többi elem atomjai
tól. Természetesen csak egész számú atomok egyesülhetnek molekulákká, azaz a vegyületek 
legkisebb részecskéivé, amelyek még rendelkeznek a vegyület sajátosságaival. Az atomos 
felfogást támasztják alá a 19. században felfedezett Avogadro-törvény, illetve a kinetikus 
gázelmélet eredményei (43. §, 44. §, 47. §).

Ha az elemeket az atomtömegük szerint növekvő sorrendbe rendezzük, akkor az elemek 
fizikai és kémiai tulajdonságai jellegzetes periodicitást mutatnak (Dmitrij MENGYELEJEV 

[orosz kémikus; 1834-1907]). A Mengyelejev-féle periódusos rendszerben a hasonló tulajdon
ságú elemek azonos oszlopban helyezkednek el. A periódusos rendszerben megmutatkozó 
szabályosság kézenfekvő magyarázata, hogy az atomok kisebb alkotórészekből épülnek fel 
és ezek az alkotórészek valamilyen törvény szerinti struktúrát alkotnak.

A későbbi kutatások igazolták, hogy az anyagból elektronokat lehet kiszakítani. Például 
fém izzításakor (termikus elektronemisszió), fénybesugárzásnál (fotoeffektus), elektronüt
közéskor (szekunder elektronemisszió) elektron szabadulhat ki az anyagból. Tehát az elekt
ron bizonyosan alkotórésze az atomnak (144. §).

2. Az elektron

Az izzókatódból kilépő elektronok elektromos és mágneses mezőben eltérülnek. Ezt a 
jelenséget használta fel Joseph John THOMSON (angol fizikus; 1856-1940; Nobel-díj 1906- 
ban) 1897-ben, amikor elektronnyaláb (katódsugárzás) elektromos és mágneses mezőben 
történő elhajlásának méréséből meghatározta az elektron töltésének és tömegének arányát, 

az elektron fajlagos töltését:

—  = 1,7588-10" —  
mQ kg

(139.1)
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Az elektromos töltésnek is létezik egy legkisebb egysége, az elemi töltés. Az elemi töltés 
nagyságát elsőként MlLLIKAN mérte meg. A Millikan-kísérletben két fémlap között állandó 
és homogén elektromos mezőt hozunk létre (139.1. ábra). Az £  elektromos térerősséggel 
jellemezhető mezőbe elektromos töltésű olajcseppet juttatunk, amelynek mozgását távcső
vel figyeljük meg. (Az olajcsepp feltöltése röntgen- vagy radioaktív besugárzással lehetsé
ges, de bizonyos valószínűséggel az olaj porlasztása során a feltöltődés spontán módon is be
következik.)

Porlasztótér

4  - , v

Megfigyelés |_|_________________________ I

Olajcsepp

139.1. ábra

Ha a lemezekre alkalmas polaritású elektromos feszültségforrást kapcsolunk, a megfi
gyelt olajcsepp rövid ideig tartó egyenletesen gyorsuló mozgás után v, sebességgel felfelé 
egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, mert a rá ható erők (a levegő felhajtóerejével 
csökkentett nehézségi erő, az elektromos mező által kifejtett erő és a Stokes-féle közeg-el- 
lenállási erő) eredője zérus:

4tu-3
Q E-- —  (p - p Icvcgű )g = , (139.2)

ahol Q az olajcsepp töltése, E  az elektromos térerősség, p Icvcgő és rj a levegő sűrűsége és di
namikai viszkozitása, g a nehézségi gyorsulás, p és r az olajcsepp sűrűsége és sugara. Meg
szüntetve az elektromos mezőt, az olajcsepp ismét egyenletesen gyorsuló mozgás után v2 
sebességgel egyenletesen mozog lefelé, mert a rá ható erők egyensúlyban vannak:

^-(P-Picvegök = 6ro'77v2- (139.3)

A fenti két egyenletből a sebességek és az elektromos térerősség mérésével az anyagi jel
lemzők ismeretében az olajcsepp töltése meghatározható.

A Millikan-kísérlet azt az eredményt adta, hogy az olajcsepp töltése csak adagokban vál
tozhat. Létezik egy legkisebb töltés, az elemi töltés, amelynek nagysága Q = e jelöléssel:

e = 1,6021 -10“19 C (139.4)



139. § Klasszikus atommodellek 595

Ekkora negatív töltése van egyetlen elektronnak. Az olajcseppnek azért van e, 2e, 3e,... töl
tése, mert rajta 1, 2, 3,... elektronhiány vagy -felesleg van. Megjegyezzük, hogy az elektron 
töltésére ugyanekkora érték adódik más mérési módszerek alkalmazásával is, pl. az elekt
rolízis Faraday-féle törvénye alapján (93. § 4.).

A (139.1) és (139.4) egyenletek összevetéséből az elektron (nyugalmi) tömege:

mu = 9,1091 -10 kg . (139.5)

Az elektron tömege jóval kisebb a legkisebb tömegű atom, a H-atom tömegénél, közelítőleg 

1840-szer kisebb.

3. A Thomson-féle atoininodell

Joseph THOMSON úgy képzelte el az atomot, hogy annak pozitív töltésű alkotórésze 
folytonosan tölti ki a gömb alakú és kb. 10"10 m átmérőjű atomot. A pozitív töltésű atom bel
sejében a pontszerű elektronok nyugalomban vannak vagy egyensúlyi helyzetük körül re
zegnek. Az elektronok száma annyi, hogy együttesen éppen semlegesítik az atom pozitív töl
tését, és ez a szám a különböző elemek atomjainál más és más.

A Thomson-féle atommodellt azonban hamarosan elvetették, mert a katód- és a- 

sugarak szóródásának vizsgálatából az atom felépítésére vonatkozóan alapvető új ismere

tekhez jutottak.

4. A Rutherford-féle atom modell

Az atom szerkezetének feltárásához igen eredményesnek bizonyultak az a-sugarakkal 
végzett kutatások. Ernest RUTHERFORD [razerford] (angol fizikus; 1871-1937; Nobel-díj 
1908-ban) a-részecskék szóródását vizsgálta fématomokon. Kísérletében az a-részecskék 
keskeny nyalábja közelítőleg 1 |im vastag Au-fólián haladt át. Az Au-atomokon szóródó a- 

részecskék számát a minta körüli köríven elforgatható M szcintillációs detektorral mérte 
(139.2. ábra). A kísérletek szerint az a-részecskék nagy része alig térült el, de kis számban

ZnS-ernyő

a-forrás Au-fólia

¿ —JL..JL_^
. u  0

ólom lemezek 

kollimáló 

résekkel

szórási szög

139.2. ábra
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előfordultak olyan a-részecskék, amelyek igen nagy, 9 = 90°-ot is meghaladó szögben térül
tek el.

A +Ze töltésű a-részecske tömege több mint 7000-szerese az elektronénak. A részecske 
nagy szórási szögét úgy értelmezhetjük, hogy az a-részecskét az atomon belül egy nála sok
kal nagyobb tömegű és pozitív töltésű részecske nagy erővel eltaszitja. Ha a két pozitív tölté
sű részecske között Coulomb-kölcsönhatás van, ilyen nagy erő csak akkor léphet fel, ha a két 
részecske igen közel kerül egymáshoz. Ebből az következik, hogy az atom pozitív töltésű al
kotórésze nagyon kicsi méretű, sokkal kisebb, mint maga az atom. Ezért RUTHERFORD fel
tételezte, hogy az atom teljes pozitív töltése és tömegének túlnyomó része az atom méreté
nél sokkal kisebb térfogatban található. Az atom tömege tehát gyakorlatilag a 10_M m 
sugarú atommagban koncentrálódik, amelynek elektromos töltése pozitív és nagysága Ze 

(Z az atom rendszámát jelenti). E körül a mag körül „kering” kb. 10'IH m távolságban Z szá
mú elektron, a bolygókhoz hasonlóan, ahogyan azok a Nap körül keringenek. Az elektro
nokra a Coulomb-fele erő hat, amely biztosítja a körpályán való mozgáshoz szükséges cent- 
ripetális erőt.

A Rutherford-atommodell nagy előrelépést jelentett a korábbi atommodellekkel szem
ben és jelentősen hozzájárult az atom szerkezetének felderítéséhez. A modell legnagyobb 
hiányossága, hogy az elektromágnességtan törvényei szerint egy ilyen rendszer instabil. Mi
vel az elektronok az atommag körül körpályán mozognak, ezért gyorsuló mozgást végeznek. 
Gyorsuló töltés elektromágneses hullámot sugároz ki, ezért az elektron energiája folyama
tosan csökken. Az elektromágnességtan szerint az elektron rövid idő elteltével a magba zu
hanna. Ezt azt is jelenti, hogy az atom által kibocsátott elektromágneses sugárzás spektru
mának folytonosnak kellene lennie, holott az atomok sugárzására a tapasztalat szerint a 
vonalas spektrum jellemző. Az atommodellt a Planck-féle kvantumhipotézis alkalmazásá
val BOHR fejlesztette tovább, amelyet a következő fejezetben részletezünk. (Megjegyezzük, 
hogy a Rutherford-kísérletből az a-részecske kis mérete is következik. Ez valóban így van, 
hiszen később kiderült, hogy az a-részecske nem más, mint a He-atom magja.)

5. Az atommodellekkel szemben támasztott követelmények

Felmerül a kérdés, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük a „jó atommodel- 
leknek”? A követelmények a teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglalhatók össze. A jo 
modellnek tudnia kell értelmezni:

- az atomok felépítését, szerkezetét, az atomok stabilitását;
- az atomok semlegességét;
- az atomok vonalas színképét (durva, finom, hiperfinom szerkezet);
- a színképvonalak intenzitását;
- a sugárzás polarizációs tulajdonságai;
- az atommagok felépítését;
- a radioaktív sugárzások keletkezéset (természetes, mesterséges);
- a röntgensugárzás keletkezését;
- a kémiai kötések természetét;
- a periódusos rendszer felépítését stb.
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140. § A Bohr-féle atommodell

1. A Bohr-féle posztulátumok

A H-atom és a H-szerű atomok vonalas színképét nem lehetséges a klasszikus atommo
dellek alapján értelmezni (a spirális pályán magba zuhanó elektron folytonos spektrumú 
fényt sugározna). A fizika más területeinek - mint a hősugárzás, a fényelektromos hatás - 
vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a jelenségek magyarázatához szükség van a klasszi
kus fizika keretein túlmutató energiakvantum és a foton bevezetésére. A vonalas atomszín
képek értelmezéséhez BOHR összekapcsolta RUTHERFORD atommodelljét a Planck-féle 
kvantumfeltétellel és a fotonhipotézissel. RUTHERFORD atommodelljét a következő (a 
klasszikus fizika által megmagyarázhatatlan) alapfeltevésekkel (posztulátumokkal) egészítette 
ki:

1. Az elektronok az atommag körül csak meghatározott sugarú körpályán keringhetnek. 
Ezeken a pályákon az elektronok nem sugároznak, ezért a pályák állandósult (stacionárius) 

pályák.

2. A stacionárius pályáknak a sugarát az elektron pályaperdületének a kvantálási szabá

lya határozza meg: Az atommag körül r sugarú körpályán v sebességgel keringő m0 tömegű 
elektron pályaperdületének a legkisebb h/2n = ti perdület egész számú többszörösének kell 
lennie:

mi)rv = nti, (140.1)

ahol « = 1 ,2 , 3,... kvantumszám.
3. Fénykibocsátáskor, ill. fényelnyeléskor az elektronok az egyik stacionárius pályáról a 

másikra ugranak, miközben a két pálya közötti energiakülönbségnek megfelelő energiájú 
fotont az atom kibocsátja vagy elnyeli. Eszerint az atom által emittált vagy abszorbeált foton 
/frekvenciája a következőképpen adható meg (frekvenciafeltétel):

f = E"'~  E" , (140.2)
h

ahol Em és Eu az elektron energiája az adott pályákon, h pedig a Planck-állandó.

2. A H-atom Bohr-féle elmélete

Tekintsük azt az egyszerű esetet, amikor Ze töltésű atommag körül egyetlen elektron ke
ring (H-atom és H-szerű ion). Az elektront a Coulomb-erő kényszeríti körpályára, ezért a 
centripetális erőt a Coulomb-erő biztosítja:
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„ v2 1 Ze2
FcP —  = ----- T-

r 4tt£0 r
(140.3)

A (140.1) és a (140.3) egyenletekből meghatározhatjuk az n kvantumszámhoz tartozó 
stacionárius pálya r„ sugarát és az elektron v„ sebességét:

47t e,.h 2 
r = -- -—  n ,

»7 2m()Ze
(140.4)

Ze2 1

471 e,.h n
(140.5)

A nyugvó mag körül keringő elektron En összenergiája az Ef helyzeti (70. § 2.) és az 

Ek mozgási energiából tevődik össze:

„ „ „ 1 Ze2 1 1 Ze2 
E.. = E + E h = --------- + -

1 Ze

4ne0 rn 2 4ti£() r 4tt£(, 2r„
(140.6)

Az elektron teljes energiája tehát fordítottan arányos a pálya sugarával. A maghoz közeleb
bi pályákhoz tartozó energia kisebb (negatívabb). Ha az elektron energiája nő, akkor a mag
tól távolodik.

Ha az összenergia (140.6) kifejezésébe beírjuk a pályasugár (140.4)-ben meghatározott 
értékét, megkapjuk az atom teljes energiáját az n kvantumszámmal jellemzett állapotban:

mfíe Z  1 

8£*h2 n2
, ahol n = 1,2, 3,.... (140.7)

A frekvenciafeltétel szerint a kibocsátott és elnyelt sugárzás frekvenciája:

- E.. mue Z

h 8e(, h

1 1

n m
(140.8)

aholn = 1,2,3,... és m = n + \,n + 2,n + 3,... .A  (140.8) fizikai tartalmában megegyezik a 

v = 1/A = f j e  hullámszámmal kifejezett (138.3) Balmer-képlettel. Egybevetésükből

8e2 h
(140.9)

ahol c a vákuumbeli fénysebesség, pedig a Rydberg-állandó.
Ha a (140.9) alapján kiszámítjuk a Rydberg-állandót, a mérési eredményekkel jól egyező 

értéket kapunk.
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A Bohr-elmélet nagy érdeme, hogy sikerült az atomok stabilitását és az egyszerű atomok 

vonalas színképét értelmezni.

3. A színképsorozatok értelmezése

A színképsorozatok létrejöttét BOHR nyomán úgy értelmezhetjük, hogy a magasabb 
energiájú pályákról alacsonyabb energiájúakra ugranak át az elektronok. A lehetséges 
elektronátmeneteket a Balmer-formulát követve úgy csoportosíthatjuk, hogy egy sorozaton 
belül az elektronok ugyanarra a k pozitív egész számmal jellemzett szintre (nívóra) kerül
nek. A sorozatok kialakulását a 140.1. ábrán tanulmányozhatjuk Az atomok fénykibocsátá
sához szükséges, hogy az elektronok magasabb energiaszinten tartózkodjanak. Ekkor azt 
mondjuk, hogy az atom gerjesztett állapotban van.

n E (eV)

Gerjesztett
állapotok

Alapállapot

140.1. ábra

Az atom gerjesztése (azaz gerjesztett állapotba juttatása) történhet fény besugárzásával, 
de az atomok egymást is gerjeszthetik kellően magas hőmérsékleten ütközéssel, hőmozgás 
révén. Az energiaszintek létezése miatt a gerjesztésnek is kvantumosnak kell lennie, ami azt 
jelenti, hogy az atom csak akkora energiát képes felvenni, amely révén valamelyik magasabb 
energiaszintre kerülhet. A legalacsonyabb energiaszinthez tartozó állapotot alapállapotnak 

nevezzük. A kvantumos gerjesztés bizonyítéka az atomok abszorpciós színképe. A fehér 
fénnyel megvilágított, többségében alapállapotban levő gázatomok elnyelik a fehér fényből 
azokat a fotonokat, amelyek képesek gerjeszteni az atomokat. így az atomokon áthaladó 
fényben az emissziós színkép vonalai helyén megjelennek a sötét abszorpciós vonalak. Ilyen 
sötét vonalakat észlelhetünk a Nap színképében is, ami azt igazolja, hogy a Nap légköre túl-

U
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nyomórészt H-gázból áll. Ezeket az abszorpciós vonalakat Fraunhofer-vonalaknak nevezzük 
(Joseph FRAUNHOFER, német fizikus; 1787-1826).

A gerjesztett állapotok igen rövid élettartamúak (kb. 10““ s), és az elektron külső beha
tás nélkül, spontán módon alacsonyabb szintre kerül. A meghatározott frekvenciájú foton 
emissziója az atomból tetszőleges irányban és véletlenszerűen történik. Az ilyen típusú 
fénykibocsátást spontán emissziónak nevezzük. Az atomok sokaságából spontán emisszióval 
távozó azonos frekvenciájú fotonok az időben és térben véletlenszerű keletkezésük miatt 
nem tudják egymást interferencia révén erősíteni (vagy gyengíteni), azaz nem koherensek. 

Bizonyos körülmények között - ha a gerjesztett állapotban levő atomok számát megnövel
jük az alapállapotban levő atomok számához képest (inverzió) - létrejöhet az ún. indukált 

emisszió jelensége is. Az indukált emisszió során egy, már valamilyen módon keletkezett fo
ton halad el a gerjesztett atom közelében és kényszeríti azt foton kibocsátására. Az így ke
letkezett foton teljesen azonos tulajdonságú az indukáló fotonnal, ezért az így keletkező fotonok 
koherensek, erősítik egymást. Spontán emisszió valósul meg a hagyományos fényforrások
nál, míg indukált emisszióval keletkezik a lézerfény. A lézerfény tulajdonságaira és alkalma
zásaira a 147. §-ban visszatérünk.

4. A Bohr-elmélet további kísérleti bizonyítéka; Franck-Hertz-kísérlet

A Bohr-féle elmélet közvetlen bizonyítékául szolgáltak James FRANCK |frank] (német 
fizikus; 1882-1964; Nobel-díj 1925-ben) és Gustav HERTZ |herc| (német fizikus; 1887-1975; 
Nobel-díj 1925-ben) 1913-ban végzett kísérleteinek eredményei. Kísérleteik során alacsony 
nyomású Hg-gőzt tartalmazó vákuumcsőbe három elektródot helyeztek el (140.2. ábra).

A K izzókatódból kilépő elektronok a változtatha
tó U rácsfeszültségű (gyorsítófeszültségű) elektro
mos mező hatására felgyorsulnak. Az elektronok a 
hálószerű rácson áthaladnak és az A elektród felé 
mozognak. Mivel az A elektród kissé negatív po
tenciálú az R-hez képest (t/c = 0,5 V), az elektro
mos mező fékezi az elektronokat (ellentér). 
A G galvanométerrel mérjük az A elektródra az 
egységnyi idő alatt érkező elektronok számával 
arányos áram / erősségét.

Az U gyorsítófeszültség függvényében mért 
áramerősséget a 140.3. ábra mutatja, amelyet a kö

vetkezőképpen lehet értelmezni: A katódból kilé
pő elektronok a Hg-atomokkal sokszor ütköznek. 
A Hg-atomok az elektronoknál több ezerszer na
gyobb tömegűek, amelyekről az elektron az ütkö
zés során gyakorlatilag „visszapattan”. Az elektron 
nem veszít a mozgási energiájából, az ütközés ru
galmasnak tekinthető.

140.2. ábra
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140.3. ábra

Ezt bizonyítja a feszültség-áramerősség karakterisztika (jelleggörbe) kezdeti szakasza a
140.3. ábrán: növelve a gyorsítófeszültséget, egyre több elektron győzi le az ellenterct és el
jut az A elektródra. Az U = 4,9 V feszültség átlépésekor azonban az áramerősség hirtelen 
lecsökken. Ez azt jelzi, hogy az elektronok nagy része nem rendelkezik akkora energiával, 
hogy áthatolhasson az ellentéren. A 4,9 eV energiájú elektronok a Hg-atomokkal történő 
ütközéskor veszítik el az energiájukat, tehát az ilyen energiájú elektronokkal történő ütkö
zés rugalmatlan lesz. Ha a gyorsítófeszültséget tovább növeljük, az elektronok már az R rács 
előtt elveszítik energiájukat a rugalmatlan ütközés következtében, majd a rácsig tovább 
gyorsulnak, és elegendő energiára tesznek szert ahhoz, hogy legyőzzék az ellenteret és eljus
sanak az A anódra. U = 9,8 V esetén egy második minimumot figyelhetünk meg a karakte
risztikán Ez azért van, mert az elektronok másodszor is elveszítik a rugalmatlan ütközés ré
vén az energiájukat, ami az áramerősség csökkenését eredményezi.

A Franck-Hertz-kísérlet azt bizonyítja, hogy az atomok az elektronoktól csak meghatá
rozott, diszkrét energiaadagokat vesznek át, a Hg-atomok esetén ez az energia 4,9 eV.

A Hg-atom 4,9 eV energia felvétele után alapállapotból az első gerjesztett állapotba 
kerül Az alapállapot és a gerjesztett allapotok nem mások, mint a Bohr-féle első posztulá- 
tumban szereplő stacionárius állapotok. A Franck-Hertz-kísérlet a harmadik Bohr-féle posz- 
tulátumot is igazolta, mert 4,9 V-os gyorsítófeszültség esetén a Hg-atomok a harmadik posz- 
tulátumban megkövetelt AHe = 253,7 nm hullámhosszú ultraibolya sugárzást bocsátanak ki.

141. § A Schrödinger-egyenlet és alkalmazásai

A modern fizika kiépítése egyidejűleg, de egymástól függetlenül 1926-27-ben Erwin 
SCHRÖDINGER (osztrák fizikus; 1887-1961; Nobel-díj 1933-ban), HEISENBERG és Paul 
DlRAC [dirak] (angol elméleti fizikus; 1902-1984; Nobel-díj 1933-ban) nevéhez fűződik, 
akik megfelelő matematikai módszert kerestek a természetben tapasztalható kvantumos tu
lajdonság leírására.
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Az új elmélet - a kvantummechanika - kiépítését az tette szükségessé, hogy a fizikai rend
szerek kvantáltságát és a részecskék hullámtermészetét már nem lehetett értelmezni sem a 
klasszikus fizika, sem a Bohr-féle atomelmélet segítségével. Ahhoz, hogy az új elmélet az új 
jelenségekről számot tudjon adni, a klasszikus fizikától eltérő szemléletmóddal kell rendel
keznie.

A kvantummechanika ezt a próbát kiállta, és segítségével nagyon sok, addig ismeretlen 
fizikai folyamat jóslása, illetve leírása vált lehetővé a mikrorészecskék világában.

1. A stacionárius Schrödinger-egyenlet bevezetése

Azm tömegű mikrorészecskéhez tartozó hullám amplitúdóját jelöljük ’f'-vel. Ez az amplitúdó, 
mint minden hullám amplitúdója a térkoordináták és az idő függvénye. Stacionárius esetben a 

'F(x,y,z,t) = y/(x,y,z)(p(l) hullámfüggvény térkoordinátáktól függő része, ay/ = y/(j*c,y,z) kielégíti a

4 n2
Ay/ + —  y/ = 0 (141.1)

A

hullámegyenletet, ahol

e2 e2 e2
-- T ----7 ----'■)
8x2 8y dz

a Laplace-operátor. [A (141.1) egyenlet helyességéről könnyen meggyőződhetünk, ha a hullám- 
függvényt az egyszerűség kedvéért egydimenziós esetben a (136.6) alatti alakban vesszük fel.]

A hullámegyenletbe helyettesítsük be a mikrorészecskéhez tartozó hullám A = h l (mv) hul
lámhosszát és fejezzük ki a mikrorészecske v sebességét az energia segítségével. Ha az E teljes 

energiájú mikrorészecske E p(x,y,z) potenciális energiájú mezőben mozog, akkor mozgási ener
giája:

E k=±mv2= E - E p(x,y,z). (141.3)

Az egyenletből fejezzük ki a részecske sebességét:

v = J- [E - E (x ,y ,z )] (141.4)

és helyettesítsük be a (141.1) hullámegyenletbe:

2 YYl

^  ~EP(x<ŷ z)]y/ = 0
Fi

(141.5)

Ez az egyenlet a stacionárius (időtől független) Schrödinger-egyenlet, amely a kvantummechanika, 
pontosabban a hullámmechanika alapegyenlete.
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Megjegyezzük, hogy a követett gondolatmenet nem levezetése a Schröd inger-egyenletnek. 
Ezt a gondolatmenetet csak olyan illusztrációnak kell tekintenünk, ami ennek az egyenletnek a 
felfedezéséhez vezetett. A Schrödinger-egyenletet semmi másra vissza nem vezethető alaptör
vénynek kell elfogadnunk, amelynek helyességét a kísérleti eredményekkel való teljes összhang 
igazolja. Ugyanúgy, mint a Newton-féle mozgásegyenletek, a Schrödinger-egyenlet is a természet 

alaptörvénye, amely azonban a jelenségek szélesebb köret öleli fel, és határesetben visszaadja a 
Newton-féle mozgásegyenleteket is.

Kérdés, hogyan lehet ellenőrizni a Schrödinger-egyenlet helyességét? Ezt az elmélet alapkö
vetelményének segítségével lehet megtenni: BORN nyomán a i// hullám intenzitása (|y/| )a tér min

den pontjában az elektron tartózkodási valószínűségsűrűségevel egyenlő.
A mikrorészecske ̂ /-függvényéről azt lehetne gondolni, hogy a kvantummechanika alapjan mi 

csak a részecske tartózkodási valószínűségét tudjuk származtatni a tér adott pontjában, és letezik 
egy más, jobb elmélet, amelynek segítségével meghatározható a részecske pályája és az a hely, ahol 
éppen tartózkodik.

A részecskék mozgásának pontos leírása, pályájának meghatározása azonban nem lehetséges 
azon oknál fogva, hogy a mikrorészecskék egyáltalán nem úgy viselkednek, minta nagyméretű tes

tek.
A kvantummechanika a valóságos viszonyok hű leírása erdekében nem palyákkal (amelyeket a 

mikrorészecskék térbeli koordinátái írnak le), hanem valoszínűségsűrűségekkel számol.
Mivel |i//| a mikrorészecske tartózkodási valószínűségsűrűsége, |i//| dV annak a valószínűsége, 

hogy a mikrorészecske azx, y, z helyen levő dV térfogatban van. Ha a térben valahol van egy mikro
részecske, amelynek állapotát a i//függvény írja le, akkor a teljes térre történő integrálása szükség
képpen 1-gyel egyenlő, azaz

mivel a mikrorészecske megtalálásának valószínűsége a teljes térben a bizonyossággal, 1-gyel 

egyenlő.

2. A Schrödinger-egyenlet megoldása egyszerű esetekben

A Schrödinger-egyenletnek csak olyan megoldásai jöhetnek szóba, amelyek eleget tesznek a 
rendszerint előírt határfeltételeknek (pl a „dobozba zárt részecske” hullámfüggvénye zérus a do
boz falánal és azon kívül), továbbá a megoldásfüggvények egyértékűek, folytonosak (elégszer dif- 
ferencialhatók) és négyzetesen integrálhatók (a végtelenben eltűnők). Ezek az un. reguláris megol
dások csak az egyenletben szereplő konstans paraméternek, esetünkben a teljes E energiának 
bizonyos értékeinél léteznek. Ezek az ún. sajátértékek: E, ,E2, .... A sajátértékekhez tartozó függvé
nyek a sajátfüggvények: i//,, i//2,.... Ha a részecske mozgása a térben nincs korlátozva, akkor az ener

giaspektrum folytonos, ha korlátozott, diszkrét értékű.
A kvantummechanika szerint az atomi rendszerek stacionárius (időben állandó) állapotaiban 

a lehetséges energiaértekek nem mások, mint a Schrödinger-egyenletnek a sajátértékel.

(141.6)
V
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a) Az erőmentes szakaszra bezárt részecske állapota

A Schrödinger-egyenlet alkalmazásaként vizsgáljuk meg az L szélességű erőmentes potenciál- 
gödörbe [Ep(x) = 0] bezárt m tömegű részecske állapotát (141.1. ábra). így a részecske egy L szé

lességű, végtelen mélységű potenciálgödörben tartózkodik.
A probléma egydimenziós Schrödinger-egyenlete:

+ oo

x=0

4-00

x=L

dVW
ck2

+ k2\j/(x) = 0, ahol k2 = — . (141.7)

A (141 7) megoldása a szakaszhatárokon es a szakaszon 
kívül y/(x) = 0, a szakaszon belül pedig

V„(x)
[Y - nn 

= J —sin— ; 
\L L

(141.8)

141.1. ábra

egydimenziós állóhullám, ahol n = 1, 2, 3, ... pozitív 
x egész szám, ún. kvantumszám. A lehetséges hullám- 

2 L
hosszak: A„ = -- (141.2/a. ábra).

a)

V2(x)

141.2. ábra

b)

A részecske tartózkodási valószínűségét a 141.2/b. ábra mutatja. A különböző hullámhosszakhoz 
a de Broglie-összefüggés alapján
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diszkrét mozgásmennyiség-értékek és

h2
(« = 1,2,3,...) (141.10)

8 mL

diszkrét energiaértékek tartoznak. A részecske legkisebb energiája:

h2E, =-
8mL

(141.11)

azaz a részecske nem lehet nyugalomban, mivel mozgási energiája nem lehet ennél kisebb. Ezt az 
energiát nevezzük zérusponti energiának.

b) Erő mentes dobozba bezárt részecske állapota

Legyen a részecske egy a, b, c élhosszúságú doboz belsejébe zárva. Ebben az esetben a hullámfügg
vény három, az előző pontban vázolt egydimenziós megoldás szorzata:

V(x,y,z) ■■ sin
AZ, 71

sin sin rhn (141.12)

ahol , «2, «3 tetszőleges pozitív egész számok, a kvantumszámok. A dobozba zárt részecske ener
giája csak az

E =
h1 ( n2 n2

H-— + -
b2 c‘

(141.13)

diszkrét értékeket veheti fel, s ezeket határozott állóhullámminták jellemzik. A részecske legki
sebb energiájú állapotát (n, = = n, = 1) alapállapotnak, a többi állapotot gerjesztett állapotnak 
nevezzük.

A tárgyalt egyszerű esetekkel igen jól modellezhetők egyes atomi, molekuláris elektronállapo
tok, pl. a hosszú, egydimenziósnak tekinthető láncmolekulák delokalizált elektronállapotai, a sík 

felépítésű klorofillmolekulában szabadon mozgó elektron, illetve a fémkristályok rácspontjai által 
létesített, gyakorlatilag erőmentes háromdimenziós térben mozgó szabad elektronok mozgása. 
A kísérleti eredmények igazolják, hogy ezek a rendszerek az elmélettel megegyező diszkrét ener
giakészlettel rendelkeznek, az energia felvétele és leadása adagos. így értelmezni tudjuk a vonalas 
abszorpciós és emissziós színképek keletkezését.

c) Az alagúteffektus

A klasszikus elmélet szerint ha egy részecske E  teljes energiája kisebb, mint a részecske 
útjába eső akadály (141.3. ábra) Ef potenciális energiája, sohasem fordulhat elő, hogy az 
akadály sértetlensége mellett a részecske megjelenjen az akadály túloldalán. A kvantumme
chanika egyik igen érdekes következménye, hogy a részecske hullámfüggvénye olyan tér
részben különbözik zérustól, amely a klasszikus fizika szerint nem lehetséges. Ezt a jelensé
get alagúteffektusnak nevezzük.



606 V. Atomhejfizika 142 §

A számítások szerint a potenciálfalon való átjutás való
színűsége:

w =
1 bE(Ef -E ) -i^/2m(cn-£)

(141.14)

x=0 x=-b

ahol b a potenciálfal szélessége, m a részecske tömege.
Az alagúteffektus tipikus kvantummechanikai je

lenség, ami az atommagok a-bomlásánal, a 
hidegemissziónál, a fémes érintkezéseken való elekt
ronátmenetnél, a magfúziónál, a molekulaképződc- 
seknél és más mikrofizikai folyamatoknál játszik jelen
tős szerepet.

Makrorészecskéknél az effektusnak nincs szerepe, mivel a nagy tömegek és energiakü
lönbségek miatt az alagúteffektus valószínűsége rendkívül kicsi.

141.3. ábra

142. § Az egyelektronos atomok hullámmechanikai modellje

Az elektronok atomon belüli viselkedéséről a Schrödinger-egyenlet megoldásával kapunk fel
világosítást. Ez a feladat azonban - a H-atom kivételével - pontosan nem oldható meg az elektro
nok közötti kölcsönhatásoknak a potenciális energiát bonyolulttá tevő hatása miatt. Ezért több- 
elektronos rendszerek esetén csak közelítő megoldások ismeretesek. A közelítő számítások a 
H-atom számításának eredményeire épülnek. Ezért a H-atom hullámmechanikai tárgyalása min
den atom hullámmechanikai tárgyalásának az alapját képezi.

1. A H-atom hullámmechanikai modellje

A számításainkban H-szerű ionokat veszünk figyelembe. Az (x,y,z) Descartes-fele koordináta
rendszer kezdőpontjában nyugvónak feltételezett -t-Ze töltésű atommagtól r távolságban levő -e 
töltésű, ma tömegű elektron potenciális energiája

Ep(r) = --±— — . (142.1)
' Aneu r

ahol r = yjx2 + y2 + z2. A probléma Schrödinger-egyenlete:

ky/(x,y,z) + ̂ ¡B-[E-Ep(r)]\i/(x,y,z) = 0. (142.2)
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Mivel a potenciálfüggvény gömbszimmetrikus, ezért a Schrödinger-egyenletet a problémához 
jobban illeszkedő (r,9,<p) gömbi polárkoordináta-rendszerben felírva célszerű megoldani (142.1. 
ábra). Ebben a koordináta-rendszerben a derékszögűhez koordináták:

x = rsin 9 costp, 

y = rsinösincp, 

z = rcos.9,

0 < r <

• ahol 0 < S < 7t,

0 < íp  <  271.

(142.3)

A  Schrödinger-egyenlet a gömbi polárkoordináta alakban:

1 8_j_ . . .
l  ^ r2sinö

sinö
Ö l/ / '

0S

1 d 2\¡j 2/tt,, 
r2sin2S dtp2 h2

E +
1 Ze

4tc£„

(142.4)

ahol i// = y(r,9,(p).
Az egyenletet a változók szétválasztásának módszerével oldjuk meg. A  hullámfüggvényt

¥(r,9,<p) = R(r)&(9)G>(<p) (142.5)

alakban feltételezve a Schrödinger-egyenlet az alábbi három egyváltozós másodrendű csatolt dif
ferenciálegyenletre bontható:

d20((p)

á<p2
+ = 0 (142.6)
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d20(S) n d&(9) 
---L^ + ctgö— ^  +

d 92 d 9

( 2 >
X m 0(9) = 0

sin2 9v y

d2R(r) | 2 dR(r) | 

dr2 r dr

2 m„ 

h2
Í f  1 Ze2] E +-------

4 ne., r 
\ " J

R(r) = 0

(142.7)

(142.8)

ahol A és m2 csatolási állandók, R(r) a radiális, 0(9) a poláris, &(<p) az azimutális hullámfüggvény. 
A  poláris és azimutális hullámfüggvények szorzatát, az Y(9,<p) = 0(9)<t>((p)-1 gömbfüggvénynek 
nevezzük.

Reguláris megoldások esetén az r, 9,<p koordináták mindegyikéhez egy állóhullám és egy 
kvantumszám tartozik. Megegyezzük, hogy a y/(r, 9,<p) hullámfüggvény általában komplex függ
vény.

a) A  (142.6) differenciálegyenlet reguláris megoldása

< D (< p ) =
1

(142.9)

ahol m = 0 , ± 1, ± 2,... a mágneses kvantumszám és i = V-f az imaginárius egység. Azm  fizikai je
lentése: /¡egységben megadja az L perdületz-irányú vetületének Lz = hm nagyságai.

b) A  (142.7) differenciálegyenletnek csak akkor vannak reguláris megoldásai, ha a csatolási ál
landó X =1(1+ 1) alakú, ahol / = 0, L, 2,... és / > |/«|. / neve: meUékkvantumszám. A reguláris megol

dások az ún. hozzárendelt 6 lm (9) Legendre-polinomok.
c) A  Schrödinger-egyenlet harmadik komponensébe, (142.8)-ba a A = /(/ + l)-et beírva, a

(142.10)

radiális hullámegyenlethez jutunk, ahol

(142.11)E :(r ) jM ± 1)
2m/

1

4 KE,.

Ze

r

centrális erőterekben az ún. effektív potenciá
lis energia. A 142.2. ábrán az effektív poten
ciális energia látható / néhány értéke esetén. 

Jól látható, hogy csak az/ = 0-hoz tartozó po- 
tenciálisenergia-görbe lefutása felel meg az 
elektron Coulomb-térbeli potenciális energiá
jának. A  többi görbe lefutása azt mutatja, 
hogy az elektron 1*0  esetén nem juthat az 
atommag közelébe.

Az elektron akkor nem juthat az atom
mag közelébe, ha az elektron pályaperdü- 
lettel rendelkezik. Ha az ma tömegű elektron 
r sugarú körpályán w szögsebességgel kering 

az atommag körül, az atommagra vonatkozó 
pályaperdülete
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L = r xp = r x(m„v) = r x(m(l<w xr) = (142.12)

mozgási energiája pedig

1  2 2 ^--m ar w = ----r .
2 2 m.,r

(142.13)

A (142.11) és a (142.13) összehasonlításából látható, hogy az effektív potenciális energiában fellé

pő első tag a pályaperdületből származik. Ebből pedig az

|L| = />V/(/ + l), / = 0,1, 2,... (142.14)

diszkrét értékeket szolgáltató összefüggés adódik.
A számítások azt is megmutatták, hogy a z-irányú mágneses mezőben a pályaperdület csak 

olyan irányokba állhat be (142.3. ábra), amelyekre

Lz ahol m( = 0, ± 1, ± 2,..., ±/. (142.15)

(Az ábráról jól látható az a speciális kvantummechanikai effektus, amiről még a Bohr-modell 
sem tud számot adni, miszerint a pályaperdület adott irányú vetületének még a maximális lehetsé
ges értéke is kisebb, mint a pályaperdület abszolút értéke. Ez a pályaperdület komponenseire vo
natkozó határozatlansági elv megnyilvánulása.)

ti

0

-h

/= 1

142.3. ábra

A (142.10) egyenlet vizsgálata azt mutatja, hogy reguláris megoldások az E > 0 esetben min

den E értéknél, E < 0 esetben csak az

4 r7''2- 1

E m„e z  ^  „ > / + 1 12j3i...
&eth2 n

(142.16)
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diszkrét energiaértéknél léteznek. Az n-etfőkvantumszámnak nevezzük. Ezek az energiaértékek a 

tapasztalattal kitűnően egyeznek és a Bohr-elméletből adódó értékekkel azonosak minden külö
nösebb feltevés nélkül. Látható, hogy az energia nem függ az / mellékkvantumszámtól. Ennek az 

az oka, hogy a potenciális energia a H-szerű atomok esetében centrálszimmetrikus. Ettől eltérő 
esetekben az E energia értéke /-tői is függ. A  reguláris Rn, (r) hullámfüggvények bonyolult polino- 
mok.

AzE„ energiához tartozó teljes reguláris hullámfüggvények

V„,m,(r,9,cp) = /?„,(/-)©,„„ (S)<DMi (<p) = Rnl(r)Ylmi(9,<p) (142.17)

alakúak, ahol n = 1,2,3,..., / = 0,1,2,...,«-1 és m, = 0,± 1,± 2,...,± /.
Adott / mellékkvantumszámhoz 21 + 1 számú és így adott M-hez

"¿(2/+l) = n2 (142.18)
l =0

számú különböző hullámfüggvény tartozik. Mivel az En energia csak az n főkvantumszámtól függ, 
/-tői és m, -tői nem, az n főkvantumszámú állapot Műszeresen elfajult (degenerált). A valóságban az 
elfajulás 2 n2-szeres a később ismertetésre kerülő spin miatt.

143. § Az atomok elektromágneses momentuma és a spin

A H-atom és a hidrogénszerű ionok energianívóinak felhasadását, színképvonalainak kí
sérletileg tapasztalt finomszerkezetét, valamint a külső mágneses mező hatására történő el
tolódásokat, felhasadásokat sem a Bohr-elmélet, de még a Schrödinger-egyenlet sem képes 
megmagyarázni. A helyes értelmezés a spin bevezetésével vált lehetségessé.

1. A H-atom elektromágneses momentuma

A H-atom r sugarú körpályán v sebességgel keringő, 1 = m„r xv pályaperdületű elekt
ronjához - mint köráramhoz - az elektron negatív töltését is figyelembe véve

2 ra„
1 (143.1)

elektromágneses momentum (továbbiakban mágneses momentum) tartozik, amelynek SI- 
egysége: A - m2.

A pályamozgáshoz tartozó mágneses momentum nagysága (|l| = h ĵt(l + 1) alapján)
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ahol /jb = --- = 9,274 10 24 A • m2 az atomi mágneses momentum egysége, a Bohr-magneton.
2w„

A |i, vektor z-irányú komponense (lásd az 143.1. ábrát):

H = = -Vbm, ■ (143.3)
2 m„

Az elektromágneses momentum z komponense összesen 
2/ + 1 számú értéket vehet fel.

Ha a tér izotrop (minden irányban azonos tulajdonságú), 
akkor a z tengely megkülönböztetett kiválasztásának nincs je
lentősége a perdület kvantálásánál. Ha azonban az atom B in
dukciójú mágneses mezőbe kerül, az atom |i, pályamágneses 
momentuma kölcsönhatásba lép a mezővel. Ennek következ
tében a ji, mágneses momentum olyan irányt vesz fel, hogy 

energiája a legkisebb legyen.
Vegyük az tengely irányának a B irányát! A mágneses köl

csönhatás potenciális energiája:

= -V,,B = HBBmi ■ (143.4)

A klasszikus felfogás szerint a mágneses kölcsönhatás energiá
ja bármilyen értéket felvehet —||o.,|/? és +||i,|/i között, mivel a |i 
mágneses momentum a térben bármilyen irányú lehet. A mág
neses momentum kvantálása azonban azt eredményezi, hogy a 
mágneses kölcsönhatás energiája csak diszkrét értéket vehet 
fel.

A mágneses kölcsönhatási energia hozzáadódik az elekt
ron mágneses mező nélküli Eu energiájához, és ezáltal módo
sul az energianívó értéke. Mágneses mezőben egyetlen ener

gianívó helyett 2/ + 1 számú energianívó adódik az m, mágneses 
kvantumszám értékeinek megfelelően.

Az n főkvantumszám mellett az m, mágneses kvantumszámtól való függés is megjelenik, össz

hangban azokkal a spektroszkópiai megfigyelésekkel, hogy mágneses mező hatására a színképvo
nalak felhasadnak és számuk az atomi állapotokra jellemző módon megnő (Zeeman-effektus).

2. A Stern-Gerlach-kísérlet. Az elektronspin

Az atomok mágneses momentumának, perdületének, valamint ezek iránykvantáltságának 
első kísérleti bizonyítékát - a spektroszkópiai megfigyelésektől függetlenül - Ottó STERN (német 

származású amerikai fizikus, 1888-1969; Nobel-díj 1943-ban) és Walter GERLACH (német fizikus, 
1889-1979) kísérlete szolgáltatta.
' A 143.2. ábrán látható vákuumcsőben az F ezüstbevonatú izzított platinadrót felületéről kilé

pő alapállapotú (/ = 0) és semleges Ag-atomokD, ésD2 diafragmákkal párhuzamosított nyalábját 
erős, inhomogén B indukciójú mágneses mezőn vezették keresztül és az L hűtött üveglemezen fel
fogva észlelték. A várakozással szemben azt tapasztalták, hogy az alapállapotú, semleges Ag- 
nyaláb szimmetrikusan két nyalábra hasadt fel. (Hasonló eredmény adódott az alapállapotú

143.1. ábra
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y t
B=0

B*0

I I

I I

I I

I I

Hg, Mg

H, Ag, Na, K

V

Mn

Fe

143.3. ábra

H-atom nyalábja esetén is.) Ez meglepő volt, ugyanis ha a B indukciójú inhomogén mágneses me
zőn áthaladó atomok \i mágneses momentumai tetszőleges irányúak lennének, az L üveglemezre 

becsapódó Ag-atomok két szélső érték között folytonos sávot hoznának létre. Az eltérülés mérté
ke arányos a mágneses momentumnak a B irányára vett vetületével. A folytonos nyomvonal he

lyett azonban a mágneses mező nélküli nyomvonalhoz képest szimmetrikus elhelyezkedésű nyom
vonalakat észleltek (143.3. ábra). Ez a kísérleti eredmény azt mutatja, hogy az atomok mágneses 
momentumai diszkrét értékűek, a mágneses momentum vetülete a B mágneses indukció irányára 

kvantált.
A Stern-Gerlach-kísérlet a térbeli kvantáltság létezésének bizonyítéka. A kísérlet eredménye 

más szempontból is meglepő volt Vizsgáljuk meg ezt a H-atom esetében. Az alapállapotú H-atom 
esetén« = 1,/ = 0, így n, =0 is. Tehát az atomnyaláb nem hasadhat fel mágneses mezőben. A kísér
let eredményei szerint a felhasadás mégis bekövetkezett, ami az elektron olyan tulajdonságának a 
következménye, amelyet eddig nem vettünk figyelembe. Sámuel GOUDSMIT Igaudszmiti (holland 
származású amerikai fizikus; 1902-1978) és George UHLENBECK |ulenbek| (amerikai fizikus; 
1900-1988) a kísérleti eredmények magyarázata céljából feltételezte, hogy az elektronnak saját s 
mechanikai és saját mágneses momentuma van, amelyet spinnek (spin = forgás) nevezünk. 
A spint az í  spinkvantumszámmal jellemezzük.

A térbeli kvantálás szabálya szerint az / kvantumszámmal jellemzett perdulet vetuleteinek szá
ma 21 + 1. Mivel a felhasadás két komponenst tartalmaz, ezért 2s + 1 = 2 így

2’
(143.5)

azaz feles értékű. Azs spin vetületeinek nagyságát egy kitüntetett irányra pedig az m, spin mágne

ses kvantumszám szolgáltatja:

= ± I .
2

(143.6)

Ily módon az elektronállapotokat négy kvantumszámmal, az n, /, m,, ms kvantumszámokkal 

tudjuk jellemezni. Az 1 pályaperdülethez hasonlóan az elektron s sajátperdületének nagysága

|s| = tî ls(s + 1) (143.7)

alakban adható meg.
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Az s perdülethez a mérések szerint az s irányával ellentétes irányú

e
(143.8)V-s = s

saját mágneses momentum tartozik, amelynek nagysága

(143.9)

a z-tengelyre vonatkozó vetülete pedig

= —-m, =2nBms =±nB. 
w„

(143.10)

Látható, hogy az s spinhez kétszer akkora súllyal tartozik mágneses momentum, mint az 1-hez. 
Csupán megjegyezzük, hogy a spin tipikus relativisztikus jelenség, korrekt tárgyalása a Dirac- 
egyenlet segítségével történik, ami tulajdonképpen a Schrödinger-egyenlet relativisztikus általá
nosítása. A gyakorlatban azonban jó közelítés, ha a Schrödinger-egyenletet csupán kiegészítjük a 

spinre vonatkozó tagokkal. A két legjelentősebb ilyen tag: az elektronspinnek külső mágneses me
zővel való, a 143. § 1-ben említett Zeeman-kölcsönhatása, és az elektron saját mágneses mo
mentumának az elektron helyén az atommag látszólagos mozgásából származó, az elektron 1 
pályaperdületével arányos és irányával megegyező B indukciójú mágneses mezővel való kölcsön

hatása (ugyanis az elektronnal együtt mozgó megfigyelő az atommagot látja keringeni az elektron 
körül). Ezt a kölcsönhatást spin-pálya kölcsönhatásnak (LS-csatolásnak) nevezzük.

kölcsönhatási energia arányos az elektron s spinjének és 1 pályaperdületének skaláris szorzatával: 
A(s • l)-lel, ahol a A ún. spin-pálya csatolási állandó annál nagyobb, minél nagyobb az atommag töl
tése (rendszáma). Mivel s vetülete bármely irányra, így 1-re is kétféle lehet, ezért spin-pálya köl
csönhatás esetén minden olyan energiaállapot, amelynek / mellékkvantumszáma nem 0, felhasad 
két szintre, és az atom egy helyett két egymáshoz közeli frekvenciájú spektrumvonalat bocsát ki. 
A színképvonalaknak ezt a felhasadását - legismertebb példa rá a Na D-vonalának dublett szer

kezete - a színképvonalak finomszerkezetének nevezzük. A színképvonalak további felhasadásának
- az ún. hiperfinom szerkezetnek - az értelmezése az atommagok spinjének figyelembevételén 
alapul.

Spinnel nemcsak az elektronok, hanem az atomokat felépítő részecskék (proton, neutron, ele
mi részek stb.), sőt fotonok is rendelkeznek. Azokat a részecskéket, amelyek spinje feles értékű 
(s = 1/2) fémionoknak, az egész spinnel rendelkezőket, pl. foton (í = 1) bozonoknak nevezzük.

Megjegyezzük, hogy a ferromágneses anyagok (Fe, Ni, Co, Gd, ezek bizonyos ötvözetei, 
vegyületei) mágneses tulajdonságaiért is az elektronok saját mágneses momentumai (spin
jei) felelősek. Ezek az anyagok külső mágneses mező nélkül is rendelkezhetnek mágnese - 
zettséggel. A ferromágnesség elméletének alapjait HEISENBERG és Jakob FRENKEL (orosz 
fizikus; 1894-1952) adta meg 1928-ban. A kristályokban meghatározott feltételek mellett

Az

(143.11)
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olyan - kvantummechanikai eredetű (ún. kicserélődési) - erők lépnek fel, amelyek hatására 
az elektronok saját mágneses momentumai egymással párhuzamosakká válnak. Ez a párhu
zamossá válás, ül. beállás - termodinamikai okok miatt - csak bizonyos tartományokra kor
látozódik. Ezeket a tartományokat doméneknek nevezzük. Mindegyik tartományon belül (a 
tartományok lineáris mérete = 1-10 p.m) az anyag telítéséig mágnesezett és meghatározott 
eredő mágneses momentummal rendelkezik. Az elmélet szerint ferromágnesek csak olyan 
kristályok lehetnek, amelyek atomjai lezáratlan belső elektronhéjjal rendelkeznek és a héj 
sugara kicsi a rácsállandóhoz képest.

3. Kvantumszámok

A kvantummechanikai atommodell alapján az atommag erőterében mozgó elektronok 
diszkrét állapota 4 adattal jellemezhető: a fő-, mellék-, mágneses és spinkvantumszámmal 
(erős külső mágneses mező esete).

Az n főkvantumszám az atomok egyes elektronjainak kvantumállapotát, energiáját és az 
atommagtól való átlagos távolságát határozza meg. Értékei azn = 1,2,3,... egész számok 
(alapállapotban 1-7 közötti érték). A főkvantumszám n = 1,2,3,... értékeihez tartozó álla
potok jelölése: K, L, M ,..., ül. K-, L-, M-,... héj.

Az / mellékkvantumszám az L pályaperdület nagyságát határozza meg és utal az atompá
lya alakjára (atompályáknak az atommag körül azokat a tartományokat nevezzük, amelyek
ben az elektron 90%-os valószínűséggel tartózkodik). Értékei: / = 0,1,2,3,..., n-1, összesen 
n számú érték. A mellékkvantumszám / = 0,1,2,3,... értékeihez tartozó termeket S, P, D, F, 
... termeknek, az elektronokat, atompályákat pedig s, p, d, f ,... elektronoknak, ill. atompá
lyáknak nevezzük.

Az m, mágneses kvantumszám az L pályaperdület egy kitüntetett irányra - pl. a z-irányú B 
mágneses indukció irányára - való L z =m ,h vetületét és az atompálya térbeli irányítottsá
gát határozza meg. Értékei:

m, = /,/-l,...,0,--,-/ + l,- / (143.12)

egész számok, összesen 21 +1 számú érték.
Az ms mágneses spinkvantumszám az elektron egyedi mágneses tulajdonságára utal, az s 

sajátperdület egy kitüntetett irányra való vetületét határozza meg. Értéke kétféle lehet: 
+1/2 és -1/2.

A fő-, mellék-, mágneses és spinkvantumszámok közötti kapcsolatot a 143.1. táblázat 

tartalmazza.

LS-csatolás esetén (külső mágneses mező hiánya vagy gyenge mágneses mező esete) az elekt- 
ron eredő perdülete az 1 és s perdületek j = 1 + s vektorösszege, nagysága | j| = fujj(j + 1), ahol 
j  = ±1 / 2, ha / * 0 és / = s = 1 / 2, ha / = 0. A / neve: belső kvantumszám. Irányát az iránykvantálás 
határozza meg: a tér valamely irányára való vetülete csak fi többszöröse lehet, azaz hm., ahol 
m. - j , j  — 1,...,—j  + 1 ,—j  (összesen 2j +1 számú érték) a belső mágneses kvantumszám. Ebben az 
esetben az elektront az n, l, j, m .j kvantumszámokkal jellemezzük. A spin kétféle beállásához, azaz; 

két értékéhez két különböző energia tartozik. Ezért bármely term, ha l * 0 két komponensre bőm-
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Az egy atomon belül lehetséges főkvantumszámú elektronok maximális száma 143.1. táblázat

Fő-
kvantum

szám

Mellék-
kvantum

szám

Mágneses
kvantum

szám

Szint jelölése
Spin

kvantumszám
Elektronok

száma

1 0 0 Is -1/2,1/2 2

2 0 0 2s -1/2, 1/2 2

1 -1,0,1 2p -1/2, 1/2 6

3 0 0 3s -1/2,1/2 2

1 -1, o, 1 3p -1/2, 1/2 6

2 -2,-1,0, 1,2 3d -1/2, 1/2 10

4 0 0 4s -1/2, 1/2 2

1 -1,0,1 4p -1/2, 1/2 6

2 -2, -1, 0, 1, 2 4d -1/2, 1/2 10

3 -3, -2, -1,0,1, 2,3 4f -1/2, 1/2 14

lik, így a P-, D-, F-, .. termek clublettek (kettősek), az / = 0-hoz tartozó S-termek pedig szingu- 
lettek (egyszerűek), de az egyöntetűség kedvéért ezeket is dublett-termeknek hívják. A termek je
lölésénél a 2-es „multiplicitást”, 2í + 1-et az S, P, D, F betűkhöz bal felső, a j  értéket jobb alsó 

indexként írjuk. így egy n főkvantumszámhoz a következő termek tartoznak:

rt*S |/2; >i’P,/2; n?w\ mD5/2; h2D3/2; n2F7/2; n2F5/2,. . (143 13)

(Például 32P3/2 „három dublett P háromketted”-nek olvasandó).
Az említett kvantumszámok elegendőek arra, hogy leírjuk az elektronburok felépítését és 

megmagyarázzuk a kísérletileg megfigyelt atomspektrumokat.
Megjegyezzük, hogy ha az atom az atomtörzsön kívül több elektront tartalmaz, akkor az összes 

I' pályaperdület és s, sajátperdület egy J összperdületté kapcsolódik össze, a mágneses momentu
mok egymás közti dipólus-dipólus kölcsönhatása eredményeképpen. Ekkor a már ismertetett 

spin-pálya csatolás mellett a spin-spin és pálya-pálya csatolás is fellép.

4. Az atompályák alakja

A (142.17) alatti ys(r,9,<p) hullámfüggvény s-állapotban(/ = 0, m, = 0) nem függ a 9 ésér té 

kektől. Ezért az s-állapotok mindegyike (Is, 2s, 3s, ) növekvő sugarú gömbszimmetrikus valószi- 
nűségsűrűséggel (elektronfelhővel) rendelkezik (143.4/a. ábra)

Az elektron legvalószínűbb tartózkodási távolsága az atommagtól az r távolságban levő ár vas
tagságú gömbhéjban a

w(r) = 4TiRl,(r)r2ár (143 14)

összefüggés alapján számítható ki. A H-atom alapállapotában (Is állapot) ez a távolság éppen a0, a 
Bohr-féle első körpálya sugara, 2s állapotban 5o0, 2p állapotban pedig 4au (143.4/b. ábra).
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a) b)

143.4. ábra

Az n = 2 /őkvantumszámú állapotban a mellékkvantumszám 0 és 1. Ekkor s-, illetve p- 
atompályáról beszelünk, p-állapot esetén az elektron tartózkodási valószínűségének értékét az n 

főkvantumszámtól független |Ylnli (9 ,(p)| értéke szabja meg. Ez s-állapotban nem függ a 9,<p szö

gektől, p-állapotban m, =0 esetén cos2 S-val, m, = ±1 esetén pedig sin2 S-val arányos. Ha képze
letben az atommagot a derékszögű koordináta-rendszer kezdőpontjába helyezzük, a p-atompályák 
a tengelyek mentén alakulnak ki es tengelyszimmetrikusak. Három darab p-atompálya van (143.5/a. 

ábra), amelyek derékszöget zárnak be egymással. Ennek megfelelően p„ ,py és pt-nek szokás őket 
jelölni. A három p-atompálya együttesen gömbszimmetrikus (143.5/b. ábra).

a) b)

143.5. ábra

Az n = 2 főkvantumszámú állapotban az s- és p-állapotokon kívül fellép az 1 = 2 mellék
kvantumszámhoz tartozó d-állapot is. A mágneses kvantumszám m, = 0,± 1,± 2 értékének meg
felelően 5-féle d-állapot ismeretes bonyolult elektroneloszlással.
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Az atomban levő atompályák egymásra rakódva alkotják az atom meglehetősen bonyolult 
szerkezetű elektronfelhőjét. Ez a valószínűségsűrűségből kialakult alakzat az atom kvantumme
chanikai (hullámmechanika) atommodellje, amelynek létjogosultságát a kísérleti tapasztalatok 
egyértelműen igazolják, és eleget tesz a 139. § 5.-ben leírt követelményeknek.

Összefoglalva:
Az atompályák mérete a főkvantumszámtól, alakja és szimmetriája pedig a mellék- és a mág

neses kvantumszám értékétől függ. A negyedik kvantumszám a mágneses spinkvantumszám, 
amelynek értéke ±1/2  lehet, azt jelenti, hogy az elektronspin - mint elemi mágnes - külső mágne

ses mezőben csak kétféleképpen állhat be, a B-vektor irányával párhuzamosan vagy ellentétes 
irányban. Ugyanabban a kvantumállapotban két elektron csak akkor tartózkodhat, ha spinjeik el
lentétes irányúak. A s-állapotok (Is, 2s, 3s,...) növekvő sugarú gömbszimmetrikus elektronfelhő
vel rendelkeznek (143.4/a. ábra). A p-atompályák azx,y,z derékszögű koordináta-rendszerben 

tengelyszimmetrikusak (143.5/b. ábra).

5. Kiválasztási szabályok

Arra a kérdésre, hogy mely termek között jön létre sugárzás kibocsátásával vagy elnyelésével 
kapcsolatos átmenet, a kvantumszámokra vonatkozó kiválasztási szabályok adnak feleletet. A ki- 
választási szabályok meghatározása elektromos dipólussugárzás esetén az átmeneti elektromos 
dipólusmomentum kiszámításával történik. Az átmeneti elektromos dipólusmomentum az atomi 
állapotokat leíró i/a ,i//t sajátfüggvények ismeretében határozható meg (i és A: négy kvantumszámot 

jelent).
Ha az átmeneti elektromos dipólusmomentum zérus, nincs átmenet; ha zérustól különböző, 

sugárzásos átmenet történik a két állapot között, és a sugárzás intenzitása az átmeneti dipólus

momentum négyzetével arányos.
Elektromos dipólus sugárzás esetén a kvantumszámokra vonatkozó kiválasztási szabályok egy 

elektronos esetben:
An tetszőleges,

A/ = ±1,
A/h, = 0,± 1,
As = 0,
A/ = 0 ,± 1, a = 0 —> j2 = 0 tiltott,

Amj = 0,± 1.
A kiválasztási szabályok szerint pl. az S és D, P és F termek, valamint a különböző multiplicitá- 

sú termek közötti sugárzásos átmenetek tiltottak.
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144. § A Pauli-elv és az atomok elektronrendszere

A Pauli-elv és az atomok elektronrendszere

1. A Pauli-elv

Ismeretes, hogy a természetben minden rendszer a lehető legstabilabb (legkisebb ener
giájú) állapot elérésére törekszik. Az atompályára belépő elektronok is a lehető legalacso
nyabb energiájú atompályát töltik be. Ezt fogalmazza meg az energiaminimumra való tö
rekvés elve. Az atomok elektronszerkezetének kialakulására az is jellemző, hogy az 
atomban nem lehet két vagy több olyan elektron, amelynek mind a négy kvantumszáma 
megegyezik. Ezt a tényt spektroszkópiai tapasztalatok sokasága alapján Wolfgang PAULI 

(osztrák fizikus; 1900-1958; Nobel-díj 1945-ben) ismerte fel 1925-ben, ezért róla Pauli- 
elvnek nevezzük.

A Pauli-elv szerint „egyazon atomban vagy molekulában csak egy olyan elektron lehet, 
amelyet ugyanaz a négy kvantumszám (n, /, mt, ra( vagy n, l, j, mj ) jellemez”. Más megfogal
mazásban: az atom nem lehet olyan állapotban, amelyben egyidejűleg két vagy több elekt
ronjának mind a négy kvantumszáma megegyezzék. Ez a Pauli-féle kizárási elv.

A Pauli-elv alapján megmagyarázhatjuk az elektronburok felépítését, mivel ez kizárja 
annak lehetőségét, hogy az összes elektron az energiájának kisugárzásával a legmélyebb 
energiájú állapotot foglalja el.

2. Az atomok elektronrendszere

Az atommagtól távolodva a növekvő pályaenergiát és a Pauli-elvet figyelembe véve az 
elektronhéjak a következő sorrendben töltődnek fel elektronokkal. Az első elektronhéjon 
(K-héj, n = 1) a mellékkvantumszám 1 = 0.

Az ennek megfelelő Is állapotban összesen két elektron helyezkedhet el. Egy elektronja 
van a H-atomnak (Is), két elektronja a He-atomnak (Is2).

A második elektronhéjon (L-héj, n = 2) az / = 0 és / = 1 mellékkvantumszámoknak meg
felelő két alhéj alakul ki. Ezek a 2s, illetve 2p állapotokból állnak. A gömbszimmetrikus 2s 
állapotban helyezkednek el a Li- (2s) és Be-atomok (2s2) elektronjai. Ezután töltődik fel a 
2p alhéj három állapota (2px,2py, 2pz, amelyben összesen hat elektron helyezkedhet el. 
A Hund-szabály (Friedrich HUND német fizikus; szül.: 1896) szerint a p-, d- és f-alhéjak 
pK,py, p z stb. állapotait az elektronok egyenként töltik be párhuzamos, párosítatlan spin
nel mindaddig, amíg az alhéj félig be nem töltődik, és csak ezután kezdik a további elektro
nok párosítani a félig már betöltött állapotokat. A második héjat a 10 elektronos Ne-atom 
zárja le (ls22s22p(l).

Hasonló módon töltődnek fel a harmadik elektronhéj (M-héj, n = 3) 3s és 3p alhéjai. 
A 3p alhéj betöltődése a 18 elektronos Ar-atommal fejeződik be (ls22s22p63s23p<’).
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Ezután nem a 3d alhéj betöltődése folytatódik, hanem elkezdődik az n = 4 főkvantum
számmal jellemzett negyedik héj (N-héj, n = 4) s alhéjának betöltődése úgy, hogy az n = 3 
héj d-állapotai (összesen 10 elektronhely) még betöltetlenek. Az eddigi betöltési szabályok 
látszólagos megsértését az elektronok közötti taszító kölcsönhatással és az atommagot leár
nyékoló hatással magyarázhatjuk. Az eddigiekben a többelektronos atomok elektronálla
potait és azok energiáját is a H-atom gerjesztett állapotaihoz hasonlítottuk. Az elektronok 
közötti taszítás es az árnyékoló hatás megváltoztatja az egyes állapotok energiáját (az álla
potfüggvények gyakorlatilag változatlanok maradnak) Ez az első két periódusban csak az
zal az elhanyagolható következménnyel jár, hogy a p-állapotok energiája megnő az s-állapo- 
tok energiájához képest. Azn = 2-nél nagyobb főkvantumszámú héjak esetén az elektronok 
taszítása miatt a d-állapotok energiája már annyira megnő, hogy nagyobbá válik a következő 
kvantumszámú állapot s elektronjainak energiájánál (144.1. ábra). Az energiaminimum-elv 
értelmében tehát az n-edik héj (n = 3) ns- és np-állapotainak betöltődése után mindig a kö
vetkező elektronhéj (n +1) s-állapotai töltődnek be és csak ezután kezdődik meg az ná, ill. 
n = 4 esetén az n f alhéjak betöltődése

Megjegyezzük, hogy lezárt alhéj, illetve héj esetén az elektronok eredő perdülete és 
spinje zérus. A kémiai kötés kialakításában az atommagtól legtávolabb eső, még le nem zárt 
héj - a vegyértékhéj - elektronjai, a vegyértékelektronok vesznek részt.
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145. § A röntgensugárzás és alkalmazásai

A röntgensugárzást 1895-ben Wilhelm RÖNTGEN (német fizikus; 1845-1923; Nobel-díj 
1901-ben) fedezte fel. A röntgensugárzás nagy áthatolóképességű, rövid hullámhosszú 
(1 pm-20 nm) elektromágneses sugárzás. Előállítása a röntgencsőben történik, korszerű tí
pusa az ún. Coolidge-cső (145.1. ábra). (William COOLIDGE [kulidzs] amerikai fizikus, 
1873-1975.)

145.1. ábra

A Coolidge-csőben a K izzókatód szolgáltatja az elektronokat, amelyeket a K katód és az 
A anód közötti elektromos mező gyorsít. Az anódot hűtik és forgatják, így az elektronnyaláb 
mindig más helyre esik, ami elkerülhetővé teszi az anód túlságos felmelegedését és esetleges 
megolvadását. A röntgensugárzás intenzitása az izzókatód áramának változtatásával, a ke
ménysége (foton energiája) az U gyorsítófeszültség változtatásával történik.

A vizsgálatok szerint a röntgensugárzás két összetevőből áll: egy folytonos színképből 
(145.2/a. ábra), és a folytonos színképre rakódó, a céltárgy (anód) anyagára jellemző vona
las színképből (145.2/b. ábra).

1. A folytonos röntgenszínkép

A folytonos röntgenszínkép legfontosabb jellemzői a következők.
- A rövidhullámú tartományban (az ún. rövidhullámú határnál) a spektrum hirtelen 

megszakad, ennél rövidebb hullámhosszú sugárzás adott gyorsítófeszültség esetén a spekt
rumban nem lép fel.

- A folytonos színkép a hosszúhullámú tartományban folytonosan csökken.
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50 kV

0,2 0,4 0,6 0,8 X, nm 0,01 

a)

0,1 1,0 X, nm

145.2. ábra

-A gyorsítófeszültség növelésével a rövidhullámú határ és a maximális intenzitású hely a 
rövidebb hullámhosszak felé tolódik el.

get, a folytonos spektrumon felül az anód anyagára jellemző csúcsok jelennek meg, a folyto
nos spektrum eltorzul.

- A folytonos színkép alakja, a rövidhullámú határhullámhossz (Ahatar) értéke független 
az anód anyagától, a röntgencsövön átfolyó áram erősségétől, és csak az f/y gyorsító- 
feszültségtől függ.

A Ahalár és az t/y közötti kapcsolatot a tapasztalati Duane-Hunt-törvény írja le (William 
DUANE [duen] amerikai fizikus, 1872-1935; Franklin HUNT [hant] amerikai fizikus; szül.: 
1883), amely szerint a AtalSr értéke fordítottan arányos t/y-vel, azaz

A C értéke a AhwiI és Ugy mérésével határozható meg.
A folytonos röntgenszínkép keletkezésének elméleti értelmezését és a Duane-Hunt- 

törvény C arányossági együtthatóját a folyamat alábbi modelljével adhatjuk meg. A felgyor-

sugárzás formájában távozik. Az ilyen lefékeződést sugárzást létesítő ütközésnek, a sugár
zást pedig fékezési sugárzásnak nevezzük. A kibocsátott foton hullámhossza a

- Ha a gyorsítófeszültség értéke meghaladja az anód anyagától függő kritikus feszültsé-

(145.1)

vagy

= C (állandó) . (145.2)

sított elektron az anód atomjainak erőterében lefékeződik, és a fellépő AE energiaváltozás
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AE = h f = h-  (145.3)
A

Planck-Einstein-formula szerint

he
A = — , (145.4)

AE

ahol h a Planck-állandó és c a sugárzás terjedési sebessége.
Mivel az elektronok sugárzást létrehozó ütközése a centrális ütközéstől a sürlódó ütkö

zésig bármilyen lehet, az egyes elektronok AE energiavesztesége is különböző lesz. Az elekt
ronok általában nem egy, hanem több, energiát csökkentő ütközésen mennek át, amíg teljes 
E  energiájukat elvesztik. Minden energiát csökkentő ütközés egy foton kibocsátását ered
ményezi. Ily módon a kibocsátott fotonok energiája, ill. frekvenciája egy maximális érték 
alatt mindenféle értéket felvehet, így a kibocsátott sugárzás spektruma folytonos lesz. A ma
ximális energiájú fotonok (az / hatír frekvenciájú fotonok) az egyetlen ütközés során teljesen 
lefékeződő elektronoktól származnak. Az anódot bombázó elektronok energiája eU&, így 
az egyetlen ütközésben teljesen lefékeződő elektronra érvényes az

eUgy = hfhMir= h - ^ ,  (145.5)
^határ

illetve a

Ahatár=-—  (145.6)
eUa

összefüggés. Mivel az elméleti úton kapott hc/e hányados értéke a kísérleti úton kapott C ér
tékével megegyezik, ezért (145.6) éppen a Duane-Hunt-törvényt szolgáltatja, amelynek 
alapján a rövidhullámú határ és annak eltolódása értelmezhető.

Megjegyezzük, hogy az elektronoknak csak kb. 1%-a veszíti el az energiáját sugárzást 
létrehozó ütközéssel. A többi elektron az anód atomjaival olyan kölcsönhatásba lép, amely 
az anód felmelegedését eredményezi.

2. A vonalas (karakterisztikus) röntgenszínkép

A röntgensugárzás spektrumvonalai az optikai spektrumvonalakhoz hasonlóan soroza
tokba csoportosíthatók, amelyeket K, L, M, N ,... betűkkel jelölünk (145.3. ábra). A K-soro- 
zat vonalai dublettek, a többi sorozat vonalai nagyobb multiplicitásúak (triplettek, ...). 
A könnyű elemeknél az L- és M-sorozat hiányzik, a nehéz elemeknél az N-sorozat is fellép. 
Akisugárzott spektrumvonalak az anód anyagára jellemzőek, innen a karakterisztikus elne
vezés.
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145.3. ábra
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A karakterisztikus röntgensugárzás keletkezésének mechanizmusa a fényelektromos 
hatás megfordítottja (134. §). A nagy energiájú elektronok úgy ionizálják az atomot, hogy a 
belső lezárt elektronhéjak valamelyikéről (pl. K-héj, n = 1) kilöknek egy elektront. A meg
üresedett helyre az L-héjról (n = 2) lép be nagy valószínűséggel egy elektron, miközben a 
két állapot közötti energiakülönbséget az atom foton formájában kisugározza. Az újabb, az 
L-héjon bekövetkezett hiányt az energiaminimum elve alapján az atomi konfiguráció ismét 
pótolni igyekszik stb., ezért nem egy színképvonalat, hanem egy egész sorozatot kapunk 
(145.4. ábra). Attól függően, hogy az átmenet végállapota mely héjon van, K, L, M, N ,... su
gárzásról, s ezeken belül a kezdeti állapotot tekintve további a, p, y,... komponensekről be
szélünk.

Henry MOSELEY ([mozli] angol fizikus; 1887-1915) a karakterisztikus röntgensugárzást 
tanulmányozva megállapította, hogy a karakterisztikus frekvenciákat a Bohr-féle frekven
ciafeltételnek megfelelően a

v -cr)2
1

k = 1,2,..., n = k + í,k + 2,. (145.7)

áltajános egyenlet szolgáltatja (Moseley-féle összefüggés), ahol a Rydberg-állandó, Z az 
atom'rendszáma és a  az egyes sorozatokra jellemző állandó, az ún. árnyékolási együttható. 

Ha ^¡v/Rm -t a Z rendszám függvényében ábrázoljuk, akkor a Moseley-egyenest kapjuk 
(145.5. ábra).
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optikai nívók
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145.5. ábra

A Moseley-törvény alapján az alábbi következtetés vonható le. Az atom - amelyből az 
anód készült - Z rendszámának növekedésével a karakterisztikus röntgensugárzás spektru
ma a rövidebb hullámhossz felé tolódik el, miközben a szerkezete nem változik.

A (145.7) egyenletből következik, hogy a röntgenszínképvonalak és az optikai színkép- 
vonalak keletkezési mechanizmusában alapvető különbség nincs, csak a frekvenciájuk kü
lönbözik jelentősen. A másik eltérés abban mutatkozik, hogy a röntgenszínképek egysze
rűbbek, kevesebb vonalból állnak és frekvenciájuk Z-vel változik. Eme utóbbi jellegzetesség
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teszi lehetővé, hogy a karakterisztikus röntgensugárzás felhasználható a kémiai elemek azo
nosítására (kvalitatív kémiai analízis) és mennyiségi meghatározására (kvantitatív kémiai 
analízis).

A röntgensugárzás felhasználása az orvosi diagnosztikában, a roncsolásmentes anyag- 
vizsgálatban azon alapul, hogy az anyagok abszorpcióképessége a Z rendszám függvénye. 
Az alacsony rendszámú anyagok kisebb mértékben, a nagyobb rendszámúak jobban elnye
lik a rájuk eső röntgensugárzást.



V. C) MOLEKULAFIZIKA ÉS KVANTUMELEKTRONIKA

146. § A molekulák kötéstípusai. Molekulaszínképek

1. A molekulák kötéstípusai

A molekulák atomokból állnak, amelyek kémiai kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A mo
lekula kvantummechanikai meghatározása: a molekula egymással kölcsönhatásban levő, 
meghatározott térbeli elrendeződést mutató atommagok és elektronok alkotta rendszer.

A kémiai kötéseket első- és másodrendű kötésre szokás felosztani. Az elsőrendű kötés 
(kovalens, ionos, fémes kötés) kialakulásakor a kötésbe lépő atomok legkülső elektronhéjai 
úgy rendeződnek át, hogy a létrejövő új struktúra mindig kisebb energiájú, mint amekkora a 
különálló atomok energiája együttesen, továbbá érvényben marad a Pauli-elv. A másodren
dű kémiai kötés (van dér Waals-kötés, hidrogénhídkötés) az atomok, molekulák közötti 
gyenge elektrosztatikus vonzóerőkkel kapcsolatos.

a) A kovalens kötés (atomos kötés)

Ez a kötéstípus azonos minőségű semleges atomok között jön létre. A kötést olyan 
elektronpár vagy elektronpárok hozzák létre, amelyek egyidejűleg két vagy több atommag
hoz tartoznak. A közös elektronok tartózkodási valószínűsége döntően a tér egy meghatá
rozott tartományára - kötés esetén az atommagok közötti tartományra - korlátozódik. Ezt a 
tartományt az atomi elektronpályák analógiájára molekulapályáknak (kötő- és lazítómole- 
kula-pályák) nevezzük. A kovalens kötésű molekulák stabilitását a kifejezetten kvantum- 
mechanikai jellegű ún. kicserélődési erők biztosítják.

A kovalens kötésre legegyszerűbb példa a hidrogénmolekula.
A kovalens kémiai kötés térben irányított és felbontásához nagy energia szükséges. Ennek 

eredménye, hogy a kovalens kötésű kristályokra a nagy keménység, a magas olvadáspont és 
a kis hő- és elektromos vezetőképesség jellemző (pl. gyémánt, szilícium és germánium).

b) Az ionos kötés

Az ionkötés mibenlétét a 65. § 2-ben már tisztáztuk.
Az ionokból felépülő kristályrácsok általában szervetlen vegyületek, elektromosan sem

legesek, kemények, magas olvadáspontúak és rossz hővezetők. Az ionkristályok az elektro
mos áramot nem vezetik, de poláros oldószerekben, pl. vízben többnyire jól oldódnak, 
elektrolitosan disszociálnak (pozitív és negatív ionokra esnek szét). Olvadékaik szintén jól 
vezetik az elektromos áramot.
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c) A fémes kötés

A fématomok már csekély, kb. 1 aj nagyságú energiabefektetéssel is leadják legkülső 
elektronhéjukon levő elektronjaikat. Az így megmaradó nemesgáz-szerkezetű pozitív fém
ionok (atomtörzsek) egymás közelében rendeződnek el, elektromos vonzásterük összeér. 
Ebben a mezőben a leadott elektronok az anyagtömb teljes térfogatában szétterjednek, 

delokalizálódnak. Az így létrejövő kötés a fémes kötés.
A fémes kötés az ionos és a kovalens kötéssel rokon. Úgy a fémes, mint az ionos kötés 

ionokkal kapcsolatos, de fémekben a leváló elektronok nem csatlakoznak más atomhoz, ha
nem egyenletes eloszlású elektrongázt képeznek. A fémes és a kovalens kötésben a kapcso
latot kollektív elektronok hozzák létre, de fémekben nem két, hanem elvileg valamennyi 
atomtörzshöz tartoznak.

A fémek a hőt és az elektromos áramot egyaránt jól vezetik.

d) A van dér Waals-kötés

Ez a kötés aránylag gyenge és akkor alakul ki, ha az atomok külső elektronhéja telítő
dött, vagy olyan molekulák között, amelyeket telített kémiai kötés kapcsol össze. A kölcsön
hatásban levő atomok, molekulák természetétől függően az állandó dipólusok kölcsönös 
vonzásából származó irányítási, az indukált dipólusok kölcsönhatásából származó indukciós 

és az elektronburoknak az atommaghoz viszonyított rezgése során átmenetileg képződő di
pólusok vonzásából származó diszperziós erőket különböztetünk meg. Azokat a kristályo
kat, amelyeknél túlsúlyban van a van dér Waals-féle erők által létrehozott kémiai kötés, van 
dér Waals-féle molekulakristályoknak nevezzük. Ilyen molekularácsot alkot a szilárd am
mónia (NH3), a szilárd szén-dioxid (COz) és a legtöbb szerves vegyület (pl. szénhidrátok, fe
hérjék). Alapvető tulajdonságuk az alacsony olvadás- és forráspont, valamint a szorosan il
leszkedő kristályszerkezet.

e) A hidrogénhídkötés

Ez a kémiai kötés úgy jön létre, hogy a hidrogéntartalmú molekulában a hidrogénatom 
elektronja eltolódik a hozzá kapcsolódó atom (pl. F, O, N) felé. Ennek következtében a hid
rogénatom pozitív, a hozzá kapcsolódó másik atom pedig negatív töltéstöbbletre tesz szert. 
Az így kialakuló többpólusú molekulák (pl. HF, H20, NH3) közötti elektrosztatikai kölcsön
hatás legtöbb esetben molekula-összekapcsolódásokhoz (molekula-asszociációkhoz) vezet. 
A hidrogénhídkötés azonban nemcsak molekulák (pl. vízmolekulák) között, hanem mole
kulán belül is kialakulhat (pl. DNS-molekulában).

A hidrogénhídkötés a van dér Waals-kötésnél erősebb, de az ionos és a kovalens kötésnél 
sokkal gyengébb. A hidrogénhídkötéssel magyarázható a víz nagy forráshője (2,26-103 kJ/kg) 
és nagy fajlagos hőkapacitása [4200 J/(kg K)]. Ugyanis melegítéskor a közölt hőnek csak egy 
része fordítódik a belső energia növelésére, másik része a hidrogénhídkötések felszakításá

hoz szükséges.
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2. A molekulaszínképek

A molekulák spektrumai igen bonyolultak. Főbb tulajdonságaik az alábbiakban foglal

hatók össze.
- A színképvonalak nagy számuk és sűrű elhelyezkedésük miatt sávvá olvadnak össze. 

A sávok nagyszámú, szabályos elrendeződésű vonalból állnak, amelyek a sáv egyik oldalán 
éles határ, az ún. sávfej felé sűrűsödve helyezkednek el. A sáv vonalas szerkezetét csak na
gyobb felbontású spektrográffal lehet kimutatni (146.1. ábra).

i r i r U U U U— tr-tr

l l
Hl ir-tr ■ NOv

O h00\mM

N,

u~) <N 00 00 fN ro

n2 Hg

a)

b)

146.1. ábra

- Egyfajta molekula spektrumában a több hasonló szerkezetű és a külső feltételek (pl. a 
kisülési csőben levő nyomás, hőmérséklet) változtatásával egyformán változó sávot sáv
rendszerbe lehet összefoglalni.

- A molekula teljes színképében általában több sávrendszer figyelhető meg. Az egyes 
színképeken a sávrendszerek csak néhány, mások azonban több száz sávot tartalmazhatnak.

A molekulaszínképek túlnyomó részén a fenti hármas tagozódás (vonal - sáv - sávrend
szer) könnyen észrevehető. Azok a molekulaszínképek, amelyeket itt jellemeztünk, a szín
kép látható és ultraibolya részén vannak. Sok molekulánál megfigyelhetők azonban olyan 
színképek is, amelyek egyrészt a távoli infravörös (20 (j.m hullámhosszon túl), másrészt a kö
zeli infravörös (20 (im-en innen) spektrumtartományban helyezkednek el.
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A molekulaspektrumok értelmezése - mint az atomok színképe - a kvantumelmélet ál
tal is igazolt Bohr-féle posztulátumokon alapszik. Míg azonban az atom energiáját csak az 
elektronok elrendeződése szabja meg, addig a molekula teljes E  energiája három részből te
vődik össze:

a) a molekulának mint egésznek tömegközéppont körüli forgási (rotációs) energiájából 

(£ « ) .
b) a molekulát alkotó atomok nyugalmi helyzet körüli rezgéséből származó rezgési (vib

rációs) energiából (£vibr),
c) a molekula különböző elektronelrendeződéséhez tartozó elektronenergiából (£ cl). 

A kvantummechanikai számítások szerint a rotációs, a vibrációs és az elektronenergia
általában diszkrét értékű. A molekula teljes energiája:

vagy term ben T = —  
he

E = E '0,+ E vhi+Ecl, (146.1)

kifejezve:

T = Tmt+T,hi+ TQ]. (146.2)

A molekula által kibocsátott, illetve elnyelt sugárzás v hullámszámát a Bohr-féle frekven
ciafeltétel alapján két term különbsége adja:

v  =  C C o t -  T ó t )  +  (^ v íb r “  T . b r )  +  (T é l  -  T c\)  =  ( 1 4 6  3 )

= A T ,o, +  A T ,:hr +  AT ,  = V «  +Vvihr +Vcl.

Ha csak a rotációs energia változik, akkor távoli infravörös rotációs színkép keletkezik 
(vrot:l-100 cm"1). A vibrációs energia változása közeli infravörös vibrációs színképet 
(vvibr:400-5000 cm '1), a vibrációs és a rotációs energiaváltozása szintén közeli infravörös 
vibrációs-rotációs színképet eredményez. A rotációs és vibrációs energiákon kívül az elekt
ronenergia is változhat, ekkor keletkezik az elektronsáv színkép. Az elektronállapot válto
zása a teljes spektrumot a közeli infravörös, látható és ultraibolya spektrumtartományba vi
szi át (vd >5000 cm"1).

Az elektronsávszínképek szerkezete (vonal - sáv - sávrendszer) a (146.3) egyenlet alap
ján értelmezhető:

- egyetlen spektrumvonalat kapunk, ha az adott elektron-vibrációs-rotációs állapotból 
a kiválasztási szabályok által megengedett adott elektron-vibrációs-rotációs állapotba tör
ténik átmenet;

- sáv akkor keletkezik, ha adott elektron-vibrációs-rotációs átmenet során minden 
megengedett rotációs átmenet létrejön;

-sávrendszert akkor kapunk, ha adott elektronátmenet mellett egy helyett minden meg
engedett vibrációs-rotációs átmenet létrejön.
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147. § A kvantumelektronika alapjai. Lézerek

A kvantumelektronika az 1950-es évektől kezdve kifejlődött tudományág, amelyben az 
atomok, molekulák kvantumos tulajdonságait használják fel a hagyományos elektronika kü
lönböző problémáinak (oszcillátorok, erősítők) újszerű megoldására. Alapjául a kvantum- 

mechanika, a kvantumelektrodinamika, illetve az optikai és a mikrohullámú spektroszkópia 

szolgált.
A kvantumelektronika elméleti alapjait EINSTEIN rakta le 1917-ben. A gyakorlati meg

valósítás kezdetét az első mikrohullámú erősítő, az ammóniamézer (1954), illetve az első 
optikai tartományban működő rubinlézer (1960) megalkotásától számítjuk.

Nevük a működésük lényegét angolul kifejező szavak kezdőbetűiből áll. [Microwave (or 
Light) Amplification by Stimulated Emission of Radiation; magyarul: mikrohullám- (vagy 
fény-) erősítés a sugárzás kényszerített emissziója útján].

1. A sugárzás Einstein-féle elemi kvantumelmélete

-- n2, E2 Tekintsünk egy olyan homogén eloszlású
atomi, molekuláris rendszert, amelynek diszk
rét energiaszintjei közül kiszemelünk két nívót, 
a 147.1. ábrán látható módon. Legyen az £, 
energiájú, illetve az E2 > El energiájú állapot
ban térfogategységenként ai, ill. n2 számú atom 

B21 vagy molekula.
Vizsgáljuk meg, milyen átmenetek jöhetnek 

létre eme energianívók között, ha az atom, mo
lekula p (f) spektrális térfogati energiasűrűség
gel jellemzett elektromágneses térben van.

/

n ',E] a) Abszorpció

Az első folyamat, az abszorpció azt jelenti, 
hogy ha az atomot, molekulát f\2 frekvenciájú 

sugárzás éri, akkor az atom vagy molekula egy hfi2 = E2 - £, energiájú fotont abszorbeál
hat, miközben az £, energiájú állapotból az E2 energiájú állapotba megy át.

Az egységnyi térfogatban, egységnyi idő alatt lejátszódó kvantumátmenetek Ní2 [l/(m3 s)J 
gyakorisága arányos a sugárzási tér p(/12) spektrális térfogati energiasűrűségével, az alapál
lapotban levő atomok, molekulák «, részecskeszám-sűrűségével és függ a két energianívó 
tulajdonságától:

N ^ ‘ = n lBl 2p(/I2), (147.2)

ahol Bí2 p(/|2 ) az abszorpció egységnyi időre vonatkoztatott valószínűsége.
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b) Spontán emisszió

A második folyamat a spontán emisszió. Az abszorpció során gerjesztett állapotba ke
rült atomok, molekulák r (^lü-8 s) átlagos idő után minden külső behatás nélkül - spontán 
módon - az atomok, molekulák tulajdonságaival megszabott statisztikus törvény szerint hf2x 

energiájú foton kisugárzásával visszajutnak alapállapotba. Az egységnyi térfogatban, egy
ségnyi idő alatt létrejövő spontán emissziós kvantumátmenetek gyakorisága arányos a 
gerjesztett állapot betoltöttségévei és függ a két energianívó tulajdonságától:

N * = A2in2, (147.3)

ahol A lt a spontán emisszió egységnyi időre vonatkoztatott valószínűsége.

c) Kényszerűéit emisszió

A  harmadik folyamat a kényszerített emissziós átmenet. Az atomi, molekuláris rend
szert besugárzó, vagy a spontán emisszió során kialakult f 2i frekvenciájú sugárzási tér a ger
jesztett állapotban levő atomokat, molekulákat hf2l energiájú fotonok kibocsátására kény
szeríti. Ha a spontán emisszió spektrális térfogati energiasűrúsége kicsiny a besugárzó 
teréhez képest - azaz a kényszerített emissziót döntő modon az utóbbi váltja ki -, akkor az 
egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt létrejövő kényszerített emissziós átmenetek N*, 
gyakorisága arányus a besugárzó tér p(/21) spektrális térfogati energiasűrűségével, a ger
jesztett állapot betöltöttségével és függ a két energianívó tulajdonságától:

N*\ ~n2B2l p(/2l), (147.4)

ahol Blt p ( f  , t ) a kényszerített emisszió egységnyi időre vonatkoztatott valószínűsége.

A  fényabszorpcíó és emisszió fenti fenomenologikus elmélete ElNSTEINtől származik 
(1917). A vizsgált rendszer tulajdonságaitól függő Bl2, AZ] és B2j állandókat Einstein-féle 
integrális abszorpciós, spontán emissziós és kényszerített emissziós együtthatóknak nevezzük.

A spontán és a kényszerített sugárzás tulajdonságai különböznek, ugyanis
- a spontán emisszió független a gerjesztett atomra, molekulára ható sugárzástól és min

den irányban azonos valószínűséggel következik be;
- a kényszerített emisszió ezzel szemben a kiváltó sugárzással azonos tulajdonságu, fázi

sa, terjedési íranya, frekvenciája, polarizációs állapota azonos,
- a beeső és a spontán sugárzás között nincs koherencia, a kiváltó és a kényszerített su

gárzások viszont koherensek.

2. A sugárzás erősítésének feltételei

Valamely közegben terjedő sugárzás gyengülését vagy erősödését az alap- és a gerjesz
tett állapotban levő atomok, molekulák számának különbsége szabja meg. Közönséges vi
szonyok között a rendszer termikus egyensúlyi állapotban van. Ekkor az abszorpciós együtt
ható mindig pozitív, a sugárzás gyengül.
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Az erősítés feltétele az n2 > n, feltétel teljesülése. Ekkor az abszorpciós együttható ne
gatív lesz. Az energiaszinteknek azt a betöltöttségét, amelynél az abszorpciós együttható 
negatív, populációinverziónak, a rendszert pedig invertáltnak nevezzük.

A populációinverzió megvalósítása több módon lehetséges. Ezek közül a leglényegeseb
bek:

a) az 1-es és 2-es állapotban lévő atomok, molekulák szétválasztása útján (ezt a módot 
atom- vagy molekulanyalábok esetén alkalmazzák),

b) elektromos kisüléssel,
c) kémiai reakcióval,
d) elektromágneses sugárzással.
A lézereffektus létrehozásához az aktív közeget rezonátorba kell helyezni. Például az op

tikai tartományban tükrökből álló optikai rezonátorokat alkalmaznak. Elméletileg legegy
szerűbben vizsgálható rendszer a 147.2. ábrán vázolt, két egymással párhuzamosan elhelye
zett T, és T2 síktükörből álló rezonátor (amely lényegében egy Fabry-Perot-interferométer).

Energiabevitel

Aktív közeg

T, L T2

147.2. ábra

3. Lézertípusok

A lézerek felosztását többnyire az aktív közegként felhasznált anyagok alapján szokás 
végezni (gáz, félvezető, folyadék stb.). Az elnevezés csak ritkán utal a pumpálás populáció- 
inverziót megvalósító módszerére (kémiai lézer). Az első lézerekben optikai pumpálást al
kalmaztak.

Szilárdtestlézerek. A rubinlézer az első lézer, amely az optikai tartományban (A = 694 nm) 
bebizonyította az indukált emisszió lehetőségét. A rubin alumínium-oxid, amelyet króm- 
oxiddal szennyeznek. Többnyire a szilárdtestlézerek aktív anyaga kristályrácsba ágyazott 
ritkaföldfémion. Az átlátszó kristályok szigetelők, így az optikai pumpálási mód alkalmaz
ható. Az ittrium-alumínium-oxid-kristályt tartalmazó lézert YAG-lézernek nevezik. Hul
lámhossza (A = 1,06 |irn) az infravörös tartományban van.

Valamennyi szilárdtestlézer egyik fő tulajdonsága, hogy a kibocsátott lézersugárzás sáv- 
szélessége kicsiny. Ez igen fontos a gyakorlati felhasználás szempontjából, mert a klasszikus 
fényforrásokkal ilyen monokromatikus sugárzás csak kis teljesítménnyel állítható elő. Hát
rányuk, hogy csak adott hullámhosszú sugárzást bocsátanak ki.

Gázlézerek. Aktív közegük gáz, gázok, vagy gáz- és fémgőzök keveréke. Az inverziót leg
gyakrabban gázkisüléssel hozzák létre az aktív közegben. A gázlézerekhez sorolhatók a ké
miai lézerek is, mivel ezekben is gáz az aktív közeg, az inverziót viszont kémiai reakció segít
ségével valósítják meg.
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A szilárdtestlézerekkel szemben előnyük, hogy a gázrendszerek optikai homogenitása 
igen nagy, s így nagy aktív térfogat alakítható ki, aminek következtében nagy energiájú lé
zersugárzás hozható létre. További előnyös tulajdonság, hogy igen sok gáz különlegesen 
keskeny színképi tartományban sugároz. Ma már több száz különböző hullámhosszon állít
ható elő lézersugárzás gázlézerekkel az ultraibolya tartománytól a 10“3-10"* m hullám
hosszig. Legismertebb gázlézerek a He-Ne-, Ar-ion-, N2- és a C02 -lézerek.

Excimer lézerek. Az ultraibolya tartományba eső hullámhosszuk miatt fontos szerepet 
töltenek be az excimer lézerek (excimer = excited dimer). Ezekben az aktív közeg moleku
lái csak gerjesztett állapotban stabilak, alapállapotban atomjai taszítják egymást és szétre
pülnek, így ideálisan teljesül a populációinverzió. Legismertebbek a nemesgáz-halogén 
excimerek, mint pl. a KrF. Létrehozásukhoz kb. 2 bar (= 2-105 Pa) nyomású halogén-ne
mesgáz keveréken rövid és keresztirányú áramimpulzust bocsátanak át. A rövid hullám
hossz (pl. ArCl esetén A = 175 nm, ArF esetén A = 308 nm) mellett az excimer lézerek elő
nye a viszonylag nagy impulzusenergia, a jó hatásfok és a rövid impulzusidő (7-15 ns). Az 
excimer lézerek különösen alkalmasak hangolható festéklézerek pumpálására és mikro
elektronikai alkatrészek készítésére (fotográfiai módszerekkel).

Festéklézerek. Lézeranyagként azok a festékek jöhetnek szóba, amelyek az abszorpciót 
követően fényemisszióval jutnak vissza alapállapotba, azaz fluoreszkálnak. A festékek ab
szorpciós és emissziós spektruma igen széles. A festéklézerek hangolhatok, és a spektro
szkópiai vizsgálatok alapvető fényforrásai.

Félvezető lézerek. A  félvezető lézerek kisméretűek és a rajtuk átfolyó árammal vezérelhe
tők. Működésük azon alapszik, hogy ha p-n félvezető diódán nyitó irányban áramot bocsáta
nak át, a p-n átmeneti tartományban elektronok és lyukak rekombinációja következhet be, 
miközben energiájuk fény formájában kisugárzódik. A sugárzás hullámhosszát az elektro
nok és lyukak energiakülönbsége határozza meg, amely a szennyező anyag koncentrációjá
nak megválasztásával széles tartományban változtatható. A kisugárzott teljesítmény folyto
nos üzemmódban néhány mW, impulzusüzemmódban néhányszor 10 W, hullámhossza a 
közeli infravörös tartománytól az optikai tartományig terjed.

4. Alkalmazások

Kvalitatív és kvantitatív spektroszkópiai vizsgálatok. A  lézer a spektroszkópiai vizsgálatok 
ideális fényforrása. Segítségével lehetőség nyílik időben gyorsan lejátszódó atomi, moleku
láris folyamatok, kölcsönhatások dinamikájának vizsgálatára, kis anyagmennyiségek meg
határozására, fotokémiai folyamatok vizsgálatára.

Ipari alkalmazások, lézeres anyagmegmunkálás. Ebben az esetben elsősorban a lézerfény 
monokromatikusságát, irányítottságát és nagy intenzitását használják ki. Az egyébként is 
keskeny sugárnyalábot gyűjtőlencsével még jobban összehúzzák.

A kis felületre koncentrált lézersugárzás képes a legkeményebb anyagot is megolvaszta
ni, elpárologtatni. Az iparban impulzusüzemmódban működő rubin és neodímium üveglé
zereket, valamint nagy teljesítményű folyamatosan működő C02-, Nd: YAG-lézereket hasz
nálnak.
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Elsősorban igen kemény anyagokba fúrnak ilyen módon kisméretű lyukakat (d = 1-10 |im), 
mikroforrasztásokat végeznek finommechanikai és elektronikai alkatrészeken, kemény 
anyagokat vágnak és speciális hegesztést végeznek.

A lézerek metrológiai (méréstechnikai) alkalmazásai két csoportra oszthatók. Az első Cso
portban, amely az interferometriás módszerekkel végzett precíziós távolságmérést foglalja 
magában, monokromatikus, stabil, koherens lézerekre van szükség. A második csoport, 
amelybe a földmérés és az irányzás tartozik, csupán monokromatikus kimenetet és kis di
vergenciát (széttartást) követel meg. Lézeres távolságméréssel határozzák meg pl. a Föld- 
Hold távolságot mindössze néhány méteres hibával. Ma már ezzel a módszerrel mérik a 
Föld körül keringő geodéziai műholdak pályaelemeit is. Lézersugárral létesített Doppler
effektussal sebesség- és helyzetmérés végezhető.

Biológiai, orvosi felhasználás. Sok biológiailag fontos molekula a látható, a közeli infravö
rös és az ultraibolya színképtartományban abszorpciós maximummal rendelkezik, így első
sorban az ezekben a tartományokban működő lézerek orvosi alkalmazása jelentős. Egy 
adott lézer szelektív biológiai hatást vált ki. Erek vágására pl. a zöld fényt kibocsátó argonlé
zer alkalmazható (gyomorvérzés esetén, a szemészetben a levált retina visszaragasztására 
stb.). Gégeműtétekre (általában a sok vizet tartalmazó szövetek vágására) az infravörös su
gárzást kibocsátó C 02-lézert alkalmazzák (A = 10,6 |um). A lézerfényt fényvezető üvegszál 

segítségével vezetik a megfelelő helyre.
Holográfia. A holográfia fényelhajláson, illetve interferencián alapuló olyan képrögzítő 

módszer, amely a tárgyról visszavert fényhullámok valamennyi információját - fázisát és 
amplitúdóját - rögzíti, s így a tárgyról teljes (holo) és térbeli (gráf) kép nyerhető. Felfedező
je GÁBOR Dénes (magyar származású angol fizikus; 1900-1979; Nobel-díj 1971-ben).

Optikai információátvitel. A  nagyfrekvenciás modulált lézerfényt fényvezető üvegszálon 
nagy távolságokra kis veszteségek árán lehet továbbítani. Jeladóként legalkalmasabbak a 
félvezető lézerek a kis méret és az árammal való közvetlen modulálhatóság miatt. Vevő gya
nánt félvezető fotodetektorok szolgálnak. A nagy teljesítményű számítógépes és kommuni
kációs hálózatok optikai adatátvitelt alkalmaznak.



VI. rész

ATOMMAG- ÉS RÉSZECSKEFIZIKA

írta: Dr. RAICS PÉTER, Dr. SÜKÖSD CSABA

A mikrorészecskék tulajdonságainak, kölcsönhatásainak tanulmányozásával nyílt lehe
tőség arra, hogy a makroszkopikus anyag keletkezésének, fejlődésének megértéséhez eljut
hassunk. Csodálatos az a hatalmas gazdagság, amely térben és időben, energiában és tömeg
ben, sűrűségben jellemzi világunkat. Az atomhéjfizika ennek egy szeletét mutatta meg a 
korábbiakban, és megtanította a legfontosabb elméleti és kísérleti módszereket. Az atom

magfizika és a részecskefizika mélyebbre ás és magasabbra tekint: egységbe foglalja a legki
sebb építőköveket és a hatalmas kiterjedésű galaxisokat, leírja a világ keletkezésének és fej
lődésének egy nagyon valószínű történetét, bepillantást enged az anyag múltjába és jövőjébe. 
Bár itt van szükség a legkeményebb matematikára, e könyv tárgyalási módja kísérletes, „el

beszéli” az általánosítható módszereket.

VI. A) ATOMMAGFIZIKA

Az atomban a kis kiterjedésű, de viszonylag nagy tömegű atommag a vonzó Coulomb- 
erő, az elektromágneses kölcsönhatás révén köti az elektronburkot, ahol a mindennapi élet 
folyamatai (pl. égés, kémiai reakciók, elektromos vezetés stb.) végbemennek. Az atommag 
protonokból és neutronokból, közös néven nukleonokból áll. Ezek között a magerő létesít 
erős kötést, amelynek tulajdonságait az atommagfizika tárgyalja fenomenologikus szemlé
lettel. A nukleonok kvarkoknak nevezett elemi részekből épülnek fel az erős kölcsönhatás se
gítségével. A részecskefizika mikroszkopikus megközelítéssel foglalja egységbe a kölcsön
hatásokat és az anyag felépítését.
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VI. A) 1. AZ ATOMMAGOK ALAPTULAJDONSÁGAI

Az anyag szerkezetére vonatkozó ismereteinket ütközési, szórási kísérletekből, reakciók 
adataiból és a radioaktivitás, a bomlások elemzéséből nyerjük.

148. § Az atommagot jellemző fizikai mennyiségek

1. Az atommag összetétele

Az atommag létezése, mérete, az atomi rendszám és a protonszám azonossága először a 
Rutherford-szórás eredményeiből vált nyilvánvalóvá [2. a)]. Az alapállapotú atommagok 
perdületének (spinjének) értelmezése és a neutron felfedezése egyértelművé tette, hogy az 
atommag protonokból és neutronokbol áll. A protonok pozitív elektromos töltésű részecs
kék, töltésük: 1,602 17 • 10"'1' C, tömegük 1,672 6485 • 10~27 kg. A neutronok elektromosan 
semlegesek, tömegük pedig 1,674 9543 • 10 27 kg. Mivel a neutronok tömege valamivel na
gyobb, mint a protonok és az elektronok tömegének összege (1,673 559 45 ■ 10-27 kg), ezért a 
szabad neutron rövid idő alatt elbomlik (lásd béta-bomlás). A protonok és a neutronok 
mindketten feles spinű részecskék, azaz perdületük h ll. A környező világ építőkövei ezeken 
kívül a negatív töltésű elektronok. A protonok és a neutronok tömege átlagosan mintegy 
1837-szer nagyobb az elektronénál. A =10 14 m méretű, Z protonból és /Vneutronból, vagyis 
A nukleonból felépülő X atommag (nucleus, nuklid) jelölése:

azX n . Pl. “ Thl42 vagy “ Th, 2,2Th. (148.1)

A nukleonok A = Z  + N  számát tömegszámnak nevezzük.
Az azonos Z  rendszámhoz tartozó különböző neutronszámú atommagok az izotópok. 

A  megegyező N  neutronszámú magok az izotónok. Az azonos A tömegszámú atommagokat 
izobároknak nevezzük.

2. Az atommag mérete

Az atommag méretének meghatározását bonyolítja, hogy az atommagban lévő proto
noknak van elektromos töltése, a neutronoknak pedig nincs. Ha a neutronok és a protonok 
nem teljesen egyenletesen oszlanak el az atommagban, akkor a különböző mérési módsze
rekkel más és más eredményt kapunk attól függően, hogy a mérés csak a protonokra érzé
keny, vagy csak a neutronokra, esetleg mindkettőre egyformán. Az alábbiakban néhány el
járást és mérési eredményt mutatunk be. Első közelítésben az atommagokat gömb alakúnak 
feltételezzük, s ilyenkor a méretét egyetlen paraméter, az R sugár meghatározza.

Az atommagfizikában a 10 15 m = 1 fm (femtométer) használatos, amit más néven 
ferminek nevezünk (Enrico FERMI olasz fizikus, 1901-1954; Nobel-díj 1938-ban).
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a) Rutherford-szórás

A jelenséget a 139. § tárgyalja, itt csak az atommag méretére vonatkozo eredményeket 
vizsgáljuk. Ernest RUTHERFORD [razerford] (angol fizikus, 1871-1937; Nobel-díj 1908- 
ban) olyan energiájú a-részeeskéket szóratott az atommagon, amelyek a Coulomb-taszítás 
miatt nem tudtak túl közel kerülni az atommaghoz, így az atommag olyan taszító hatást fej
tett ki az a-részecskére, mintha a teljes töltése egyetlen pontba, a középpontba lenne besű
rítve. Az Rmin legkisebb megközelítési távolság 0  =180° szórási szögnél van, azaz amikor a 
bombázó részecske éppen a tömegközéppont felé halad, és a taszítás miatt teljesen vissza
fordul. Ekkor a részecske egy pillanatra megáll, emiatt - az energiamegmaradás törvényé
nek megfelelően - teljes kezdeti mozgási energiaja (E) elektrosztatikus potenciális energiá
vá alakul. Ezért

ahol Z, a szóródó részecske (a-részecske) rendszáma, Z2 pedig a szóró részecske (a vizsgált 
atommag) rendszáma. A mag tényleges sugara ennél a megközelítési távolságnál csak ki
sebb lehet, ezért ez a mérés felső korlátot ad a mag sugarára. Aranyfóliát 5,6 MeV (kb.
0,9 pJ) energiájú a-részecskével bombázva/? <4 10~Mm-es felső korlátot kaptak a mag töl
téssugarára. A bombázó energia növekedésével a részecske egyre jobban megközelíti az 
atommagot, s így ez a felső korlát is csökken Amikor azonban a részecske már „eléri” az 
atommag felszínét, a magerők is működésbe lépnek, s ekkor már figyelembe kell venni azt 
is, hogy a szóródást nem csak a Coulomb-erő okozza. Éppen ez adja meg a lehetőségét an
nak, hogy a mag sugarára ne csak felső korlátot adjunk! Sok, különböző A tömegszámú 
atommagon végrehajtott mérés eredménye: R  ~ A 1 13. Megjegyezzük, hogy az a-ré
szecske - mivel 2 protont és 2 neutront tartalmaz - egyaránt érzékeny a magban lévő proto
nokra és neutronokra (persze csak ha eléggé megközelíti az atommagot), ezért az ilyen kí
sérletekből kapott magsugár az atommag nukleáris anyagának sugara.

b) Nagy energiájú elektronszórás

Az elektron mai tudásunk szerint pontszerű (szerkezet nélküli) részecske, ami így az 
atommagok, nukleonok alakjának, szerkezetének és méretének meghatározására különö
sen alkalmas. Az elektronok csak a Coulomb-kölcsönhatás révén lépnek kölcsönhatásba az 
atommaggal, ezért elektronszórásból az atommagok töltéssugarára (a protonok elhelyezke
désére) lehet következtetni. Az elektronokat az atommag nem taszítja, mint az a-ré- 
szecskéket, mivel az elektronok negatív elektromos töltésűek. Itt azonban más probléma 
van Ha túl kis energiájú elektronokat hasznalnanak, a részecskék de Broglie-hullámhossza 
olyan nagy lenne, hogy a szórásképből nem lehetne a mag méretére következtetni. Olyan 
nagy energiájú elektronokat kell használni, amelyek de Broglie-hullámhossza a magsugár 
nagyságrendjébe esik. A GeV-os (kb. 100 pJ) elektronok de Broglie-hullámhossza a (136.4) 
képlet alapján Ac, = 4-10“M m. Róbert HOFSTAEDTER amerikai fizikus (1915—; Nobel-díj 
1961-ben) és munkatársai az 1950-es években szisztematikusan nagyon sok atommagon vé
geztek kísérleteket. Olyan nagy energiájú elektronokat használtak, amelyek nemcsak a mag 
sugarának meghatározását tették lehetővé, hanem még a magon belül a töltések eloszlását 
is meg tudták határozni (148.1 ábra). A kísérleteikből a magsugárra kapott érték:

R ^ ~ Z \ Z 2/ e , (148.2)

R  = (1,2 — l,4)v4I/3 fm. (148.3)
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c) Neutronabszorpció

Ha a bombázó neutron pontszerűnek tekinthető, az R  sugarú atommag pedig a becsapó
dás irányára merőleges felületű céltárgynak, akkor abból, hogy a bejövő neutronok hányad 
része jut túl a céltárgyon, az atommagok „szórófelülete” kiszámítható, s ebből a magsügár 
ugyancsak meghatározható. Az ilyen mérések eredményeiből az R = 1,3/11/3 tömegszám- 
függés szintén jól látható.

d) A kísérletek végeredménye

Az R  magsugár szélest tartományra átlagosan elég jól leírható:

R = ru A '13, r0 = 1,3 -líT15 m. (148.4)

A töltések r  sugár menti p sűrűségeloszlását a 148.1. ábra mutatja. Nagyobb rendszámoknál 
a görbe egyre laposabb: a szélekre kerülnek a protonok. Az alak széle diffúz, állandó vastag
ságú „bőrréteg” alakul ki.
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148.1. ábra

Az eddigiekben azt feltételeztük, hogy az atommagok gömb alakúak. A kísérletek sze
rint azonban csak meghatározott (ún. mágikus) számú protont vagy neutront tartalmazók a 
gömb alakúak. A legtöbb mag deformált, de hengerszimmetrikus. Az atommagok gömbtől 
eltérő alakja az atommag egyes paramétereiben - pl. kvadrupólus-momentum (148. § 6.) - 
is megmutatkozik.

A proton - mint a legkönnyebb atommag - töltéssugara =1,1 fm. A neutron elektromos 
töltéssugara nulla, nukleáris mérete = 1,2 fm.
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3. Az atommag tömege. Tömegspektrometria

Definíció szerint az atomi tömegegység (jele: mu) a 12-es tömegszámú semleges szén
atom tömegének 1/12-ed részével egyenlő. 1 mu - 1,6605 -10“27 kg. Külön is hangsúlyozzuk, 
hogy ez az egység a semleges szénatom tömegéből származik, azaz 12 (kötött) nukleon és 6 
elektron tömegének a 12-ed része! Az atommag tömegének megadására azAt relatív atom

tömeg fogalmát használjuk, ami megmutatja, hogy az atommag tömege hányszorosa az ato
mi tömegegységnek. Az atommag- és részecskefizikában a mozgási energiák és a tömegekből 

számítható nyugalmi energiák viszonya a döntő a folyamatok szempontjából. Ezért egysége
sen energiaegységeket használunk mindkét mennyiségre. Az E  = mc2 alapján az atomi tö
megegység 931 494 keV energiának felel meg.

Az összetett részecskék tömegének mérése azért is fontos feladat, mert abból a kötési 
energiájukra lehet következtetni (148. § 4.). Az atom(mag) tömegének (illetve a kötési 
energiának) meghatározási módszerei:

(i) a töltött részecskék eltérülése elektromos és mágneses mezőben;

(ii) magreakciók, ütközési folyamatok dinamikai analízise, esetleg az alkotórészek szét
bontásával;

(iii) mozgás nehézségi erőtérben.

Itt csak a gyakorlati szempontból legfontosabb (i) technikát mutatjuk be. Ezen alapul a 
tömegspektrometria.

Légritkított csőbe (148.2. ábra) ionizált atomokat lövünk be egy ionforrásból. Az ionok 
a mozgásuk során áthaladnak egy olyan térrészen, ahol egymással párhuzamos elektromos 
térerősség és mágneses indukció van. Ebben a térrészben az ionokra a mozgási irányukra 
merőleges erők hatnak, s ezek következtében a mozgásirányuk megváltozik. Az alábbiak
ban azt számítjuk ki, hogy ennek hatására hova csapódnak be az ernyőre, s ebből hogyan le
het az ionok tömegét meghatározni.

Válasszuk a koordináta-rendszerünk z tengelyét a rajzon balról jobbra irányítottnak, az 
x és az y irányok pedig erre merőlegesek. Az m tömegű semleges atomok az ionfoirásban Q 

töltésűvé válnak, majd elektromos mezőben v sebességre gyorsulnak. Párhuzamos nyalábbá 
formálva lépnek be az y-irányú homogén E elektromos és B mágneses mezők terébe. 
A 148.2. ábra alapján látható, hogy v±E || B. Az ionokat mindkét mező a sebességükre merő
leges irányban gyorsítja. Először az elektromos mező hatásával foglalkozunk: az E-mezőben 
a gyorsulás az ma E = QE képletből számítható. A részecske - a vízszintes hajításhoz hason
lóan - parabolapályán mozog. Ha ezzel a gyorsulással t ideig halad a részecske, y = aE t2¡2

lesz az eltérülés függőleges irányban. Az L hosszúságú szakaszon t = L  / v ideig tartózkodik,
2

. A B-mező a részecskére a mágneses
Q E (L

v
ezért ezeket behelyettesítve kapjuk: y = --

2 m

Lorentz-erővel hat, amely az x irányba mutat, hiszen merőleges mind a részecske sebessé
gének irányára (z-tengely), mind pedig a mágneses mező irányára (y-tengely). A Lorentz- 
erő hatására a részecske gyorsulása az maB =QBv képletből számítható. A részecskék *- 
irányú eltérülése: x = aBt2/2, ahol t ugyanakkora, mint a fenti esetben, hiszen a mágneses

mező isL hosszúságon hat. Behelyettesítve tehát: x =
QBv

2 m

L

\
v

2
QBL 

2 mv
-. Látható, hogy az
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ionok a v kezdeti sebességtől függő, különböző (x,y) koordinátájú pontokban hagyják el a 
rájuk ható elektromos, ill. mágneses mezők tartományát. Sajnos, az ionok kezdeti sebessé
gét nem ismerjük pontosan, mert azt több tényező is befolyásolja. Ha a két képletből kiküszö
böljük az ismeretlen v sebességet, kapjuk:

„ E  m x2

'  F i ?
(148.5)

Ez a Thomson-féle tömegspektrográf-egyenlet. Látjuk, hogy az y = f(x) függvény egy parabola.

Mivel az eltérítő elektromos és mágneses mezőkből való kilépés után a részecskék már 
egyenes vonalú, egyenletes mozgást végeznek, ezért a képernyőn arányosan felnagyítva jele
nik meg ez a kép, azaz a képernyőn mért becsapódások koordinátáira hasonló összefüggés 
érvényes.

Egyforma mértékű ionizáció esetén az azonos tömegű ionok ugyanarra a parabolára ke
rülnek az (■*,>’) síkban lévő ernyőn vagy fényképezőlemezen. A parabola adataiból Q/m 

meghatározható, s ebből - Q ismeretében - az ion tömege is. Joseph John THOMSON (angol 
fizikus, 1856-1940; Nobel-díj 1906-ban) 1913-ban ilyen kísérleti elrendezéssel igazolta az 
elemek izotópjainak létezését, amelynek fogalmát Frederick SODDY (angol vegyész, 1877- 
1956; Nobel-díj 1921-ben) vezette be. Az atomtömeg az egyes izotópok tömegének a gyako
risággal súlyozott átlagából adódik.

A  tömegspektrométerek jellemző paraméterei az m/Am relatív tömegfelbontó képesség és az 

ionáram nagyságával meghatározott fényerő (az atomfizikához hasonlóan). THOMSON készüléké

ben m/Am = 10. A  javítás egyik lehetősége: egymásra merőleges E és B mezővel megvalósított 

sebességfokuszálás révén parabola helyett egy pontba hozhatók az azonos Q/m értékű, de különbö

ző sebességű ionok. Francis ASTON (angol kémikus, 1877-1945; Nobel-díj 1922-ben) így m/Am ~ 
= 300-at ért el. A  másik megoldás: csak egy meghatározott a szögtartományra kiterjedő, körcikk 

alakú szektortérrészben ható B-mezővel irányfokuszálás megvalósítása. Ezzel nagyobb szögtarto

mányból kiinduló ionok ugyanabba a pontba begyűjthetők, így növelvén a fényerőt: m/Am = 300 

ugyancsak. Mindkét mezőt szektorra korlátozó kettős fokuszálással pedig m/Am ~ 30 000 érhető el.

A  nagy fényerejű, de rosszabb felbontású berendezések tömegszeparátorként használhatók izo

tópdúsításra, szeparált izotópok gyártására (pl. dúsított 235U, kis mennyiségben).
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4. Az atommagok kötési energiája

Összetett részecskékből álló rendszer - ilyen az atommag is - tömege kisebb a szabad al
kotók tömegének összegénél. Ezzel a tömegkülónbséggel arányos energia szabadul fel, ami
kor a kötött rendszer létrejön, s ekkora energiát kell befektetnünk, amikor a kötött rendszert 
részeire akarjuk bontani. Ezt az energiát a kötött rendszer kötési energiájának nevezzük. 
A kísérletileg mért M  magtömeg, valamint az N  számú, A/n tömegű neutronból és Z darab, 
A/p tömegű protonból számított értek eltérése a tömeghiány (AM). Az ebből adódó kötési 

energia (B) a következőképpen számítható:

B = AMc2 = (M - Z M  - NMn)c2. (148.6)

Energia

Ázatom kötési energiájánál az elektronoktól szármázó Zmcl tömeget is figyelembe kell ven
ni; az elektronhéj kötési energiája az atommagéhoz képest elhanyagolható.

A kötési energiát meg kell különböztetni a rendszer energiájától. A  rendszer energiáját 
megállapodás szerint abban az állapotban tekintjük nullának, amikor az alkotórészek egy
mástól végtelen távol vannak. Amikor a kötött rend
szer létrejön, a B kötési energia felszabadul, azaz a 
rendszer a korábbinál B energiával kisebb energiájú 
állapotba kerül. A kötött rendszer energiája tehát ne
gatív: E =  -B (148.3. ábra).

A B kötési energiára vonatkozo kísérleti eredmé
nyeket Hans BETHE (1906-, német származású ame
rikai fizikus; Nobel-díj 1967-ben) és Carl WEIZSÄCKER 

(német fizikus, 1912—) a következő félempirikus for
mulával írta le: 148.3. ábra

Távolság 

Kötési energia=ß

B = vA - sA2‘13- cZ(Z -1)/ A '■0 -a( A - 2Z)1 /A + p8/A3/4. (148.7)

Az öt tagból álló közelítés az A = 10 - 250 tartományban átlagosan ± 40 keV pontosságú 
a stabil magokra. A (148 7) értelmezését az atommagok töltött folyadékcsepp-modellje adja 
meg. Ezzel a 149. §-ban foglalkozunk, ahol a térfogati, felületi, Coulomb-, aszimmetria- és 
párossággal kapcsolatos v, s, c, a, p és 8 paraméterek értékét, jelentését részletesen tárgyal
juk (149.1).

Az atommagok stabilitása szempontjából nem is annyira a teljes kötési energia a döntő, 
hanem az, hogy mekkora az illető atommagban lévő részecskék átlagos energiája. Láttuk, 
hogy az energia és a kötési energia összefüggnek, így egy részecske átlagos energiája az 
atommagban: e = -B/A.

A 148.4. ábra a nukleonok e = -Bj A átlagos energiáját ábrázolja az A tömegszám függ
vényében olyan atommagokra, amelyekben a neutronok és a protonok aranya az adott A 

tömégszám mellett optimális, azaz stabilak.
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Nukleonok átlagos energiája a magban, -BJA

Az ábra szerint -B/A  = -8200 keV, elég jó közelítéssel állandó (a kis tömegszámoktól 
eltekintve). Azaz, egy nukleont átlagosan ekkora energia befektetésével lehet kiszedni az 
atommagokból.

A legerősebben kötött atommag a 62 Ni (- B/A  = -8794 keV), amelynél a 28-as mágikus 
neutrontörzs (1. alább) közelsége is érezteti hatását. Az 58 Fe (-8792 keV) közel ilyen stabil, 
ám kozmikus, illetve földi elterjedtsége sokkal nagyobb a nikkelénél (=5-ször, illetve 
= 4 • 105-szer!), ami kozmológiai keletkezésükkel kapcsolatos (161. §). A görbe minimumá
nak közelében további Ni- és Fe-, valamint Co-, Cr-, Mn-, Zn-, V-, Cu-izotópok találhatók.

Héjeffektusok, mágikus számok

A 148.5. ábra a neutronszám függvényében mutatja a (148.7) alapján [illetve a (149.1)- 
hez tartozó paraméterekkel] számolt és a mért értékek hányadosát (BS2ÁmolJBmén) stabil, nem 
bomló atommagokra.

Az eltérések a kis tömegszámoktól eltekintve legfeljebb ±0,5% nagyságúak (!), de szisz
tematikusan minimumot adnak a jelzett N  neutronszámoknál. A protonszámok - ha hason
lóan ábrázolnánk őket - ugyanilyen függést adnának. Ez azt jelenti, hogy ezeknél az érté
keknél a mért kötési energia (ami a tört nevezőjében áll) szisztematikusan nagyobb, mint 
amit az elméleti modell jósol, azaz ezek az atommagok különösen erősen kötöttek. Ez a fi
nomstruktúra az atomfizikában megismert lezárt héjszerkezetre utaló kvantummechanikai 
hatást mutatja („nemesgáz” konfiguráció). Az ilyen, a „szomszédaikhoz” képest különösen 
erősen kötött atommagokat mágikus atommagoknak nevezzük, a bennük lévő neutronok 
(vagy protonok) számát pedig mágikus számoknak. A mágikus számok: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 
126.
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5. Az atommagok stabilitása

A stabil atommagokat a természetben előforduló bomló magokkal és a mesterségesen 
előállított radioaktív nuklidokkal együttesen az Atommagtérkép tartalmazza, az elemek pe
riódusos rendszeréhez hasonlóan. A 148.6. ábra azf(Z ,N ) síkban mutatja az atommagokat.

A fekete négyzetek a stabil nuklidoknak (atommagoknak) felelnek meg, a többi a radio
aktívaknak. Nagyobb táblázatok esetén a magot jelentő négyzetben a fontosabb magfizikai 
adatok is szerepelnek (alapállapot spinje, paritása, stabilnál izotópgyakoriság, radioaktívnál 
felezési idő, bomlásmód). Az atommagok stabil izotópjai Z  = 20-ig (Ca) az N  = Z  = A j2 
egyenes mentén helyezkednek el. A Coulomb-taszítást kiegyenlítő neutrontöbblet miatt a 
stabil izotópok vonala nagyobb tömegszámoknál elhajlik a fenti egyenestől, de jól közelíthe
tő a 148.6. ábrára felírt parabolával. Az urán környékén N /Z ~ 1,6 lesz. A nukleonok páros
sága és az M mágikus számok hatásait a 148.1., illetve a 148.2. táblázat tartalmazza (az M 
mágikus számokkal együtt).

A stabil izotópok eloszlása a nukleonok párossága szerint 148.1. táblázat

283 mag Páros Z Páratlan Z

Páros N 161 (56,9 %) 52 (18,4 %)

Páratlan N 61 (21,5 %) 9 (3,2 %)

A stabil magok M mágikus nukleonszám szerinti eloszlása 148.2. táblázat

M 2 8 20 28 50 82 126 Z

Z 2 3 6 5 10 4 - 30

N 1 2 5 5 6 7 2 28
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Protonszám (Z)

148.6. ábra

Általános tapasztalatok:
(i) Páratlan Z  rendszámú elemeknek legfeljebb 2 stabil izotópjuk van.
(ii) A Z páros - N  páros összeállítás kiugróan sok stabil magot eredményez.
(iii) A páratlan A tömegszámot kiadóZ páros -N  páratlan kombináció gyakoribb, mint 

a fordított.
(iv) A mindössze 9 páratlan - páratlan nuklidból 6 a könnyű-közepes tartományban van.
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(v) A mágikus rendszámú magok stabil izotópjainak száma magas (a legtöbb a Z  = 50, 
Sn-nál 10, de a Z = 82 kivétel: csak 4 stabil izotópja van), az izotónok (ha kicsivel 
is, de) kevesebben vannak [1. (iii) effektus].

(vi) 5 atommag kétszer mágikus felépítésben létezik, a Ca izotópsorozatában pedig két 
mágikus neutrontörzs található.

(vii) Egymást követő rendszámú stabil izobárok mágikus számok környékén fordulnak 
elő.

(viii) A Z = 43 és 61 elemek (Te, Pm) csak nagy felezési idejű izotópokkal rendelkeznek, 
stabillal nem.

Nem-stabil atommagok. Az atommagok instabilitása és elbomlásának módja a folyama
tokat irányító kölcsönhatásoktól függ. A magerő, az erős kölcsönhatás nukleon(csoport) 
kibocsátását vezérli. Az a-bomláskor 2 neutron és 2 proton (4He) emissziója történik (152. § 2.). 
Neutron- és protonemisszió csak mesterségesen létrehozott atommagokból lehetséges. 
A spontán maghasadás a nagy rendszámú magoknál végbemehet, és két közepes, aszimmet
rikus tömegű atommag keletkezik, miközben neutronok és y-kvantumok is kibocsátódnak. 
A gyenge kölcsönhatás a felelős a /^-bomlásért (152. § 3.). Ez az A = állandó izobár mentén 
történik: egy neutron átalakul protonná vagy fordítva, a teljes nukleonszám változatlan 
marad.

Állandó tömegszám mellett a nukleonok -B/A átlagos energiája a rendszámnak másod
fokú függvénye (parabola). A 148.7. ábra mutatja a nukleonok átlagos energiáját az A = 131,132 
izobárok esetében a Z függvényében.

Páratlan tömegszámnál egyetlen parabola van, a minimumában a stabil Xe-nal. A páros 
tömegszámoknál két parabola létezik: egy a páros Z  - páros N  és egy a páratlan Z  - páratlan 

N  összetételű magokra. Ebben a párenergia hatása mutatkozik meg [(148.9) képlet utolsó 
tagja]. Legmélyebb a páros-páros görbe, két stabil atommaggal (Xe, Ba). A bomlás itt fel-

A = 131,132 tömegszámú izobárok

4950 52 54 56 58 60 49 50 52 54 56 58 60 
Te I XeCsBa TelXeCsBa

Rendszám (Z)

148.7. ábra
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váltva történik a két görbén. Az atommagtérkép minden tömegszámához berajzolva a para
bolákat, megkapjuk a stabilitási völgyet. Ennek aljában a stabilak, a partjainál a radioaktív 
nuklidok vannak annál rövidebb felezési idővel, minél magasabban helyezkednek el.

Mintegy 2600 atommagot ismerünk, ezek többsége mesterségesen előállított atommag. 
A természetben megtalálható legnagyobb rendszámú elem az urán (Z = 92). Az uránnál na
gyobb rendszámú, mesterségesen előállított elemek a transzuránok. Ezek valamennyien ra
dioaktívak, s ha valaha létre is jöttek, a Föld anyagának keletkezése óta már elbomlottak. 
Mintegy 2515 azoknak az atommagoknak a száma, amelyek adatait eléggé jól meg lehetett 
mérni a 110-es rendszámmal bezárólag. Izgalmas kérdés: lehet-e és van-e (volt-e) a transz
uránok után stabil szigete az atommagoknak (szupernehéz elemek)? A Z  = 126-os mágikus 
szám „nincs kihasználva”. Nagyok a kísérleti nehézségek, de az elmélet számára sem telje
sen megoldott még ez a feladat!

6. Momentumok

Ebben a pontban az atommagok perdületével (impulzusmomentumával), továbbá mág
neses dipólus- és elektromos kvadrupólus-momentumával foglalkozunk. Mivel az atom
magokra külső forgatónyomaték nem hat, ezért az atommag perdülete irány és nagyság sze
rint állandó marad. Ha az atommagnak nem nulla a perdülete, akkor ez a vektor kijelöl a 
térben egy irányt, s a többi momentumnak csak erre az irányra való vetülete lesz közvetlenül 
mérhető.

a) Az atommagok perdülete (spinje)

Az atommag perdületének leírására kétfajta modellt is alkalmazhatunk. Az egyik mo
dell (egyrészecske héjmodell, 150. §) szerint az atommagot protonok és neutronok alkotják, 
amelyek - a Pauli-elvnek megfelelően - különböző 1 pályaperdületű állapotokban lehetnek. 
A palyaperdületen kívül a neutronoknak és a protonoknak sajátperdületük (spinjük) is van, 
amelynek nagysaga h/2. A J atommagperduletet (magspint) az atommagot felépítő nukleo
nok s saját- és I pályaperdületének eredője adja. Az atommagok alapállapotának (és egyes 
gerjesztett állapotainak) perdületét ennek alapján lehet megérteni. A gerjesztések másik 
csoportját egy másik modellel lehet leírni, amely az atommagot egy maganyagból álló, töb- 
bé-kevésbé deformált cseppecskéhez hasonlítja (149. §). Ez a deformált atommag kollektív 
mozgásként tengely körüli forgást is végezhet, amiből a gerjesztett állapotoknak rotációs 
perdülete származik.

(i) Kísérleti tapasztalatok

A stabil atommagok (nuklidok) alapallapoti perdületének létezésére atomspektrosz 
kópiái eredmények utaltak először: a spektrumvonalak hiperfinom felhasadasa mágneses 
mezőben. Ezek - és egyéb mérési módszerek - alapján az ismert atommagok alapállapotai
nak perdületét megmérték, és a következő szabályszerűségeket tapasztalták:
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Alapállapotiperdületek 148.3. táblázat

Protonszám (Z) -neutronszám (N) párossága Alapállapoti perdület

páros-páros 0

páratlan-páros (L + Vi )h

páros-páratlan

páratlan-páratlan (L + 1 )ti

(148.8)

Itt L = 0,1,2,3,... egész szám.

(ii) Elméleti magyarázat

Meglepő, hogy akármilyen sok proton vagy neutron van is egy páros-páros atommagban 
(pl. 238U, amiben 92 proton és 146 neutron van), az eredő magspin mégis nulla. Ez azt mutat
ja, hogy alapállapotban a protonok és a neutronok külön-külön párokba kapcsolódnak úgy, 
hogy a pár eredő perdülete nulla lesz. A sok nulla perdületű pár összege is nulla eredő 
perdület lesz.

A nem páros-páros atommagok perdülete ennek alapján nagyon egyszerűen alakul ki: 
van egy nulla perdületű páros-páros „törzs”, s az atommag teljes perdületét a törzsön kívüli 
nukleonok határozzák meg. A páros-páratlan magoknál egyetlen ilyen nukleonról van szó 
(ezért ezek spinje „félegész”), a páratlan-páratlanoknál pedig kettőről (ezért ezek spinje 

egész).

(iii) Példák
A magerők olyan tulajdonságúak, hogy párhuzamos spinű (TT) nukleonok között erősebb kö

tést tudnak létrehozni, mint antiparalel (T i) spinűek között. Ezért külön egy neutron és egy pro

ton párhuzamos spinű állapotban hoz létre kötést: a két jh  spin összeadódik, a 2H deuteron spin

je 1 fi. Hasonlóan: a IUB atommag 4 protont és 4 neutront tartalmazó páros-páros „törzsén” kívül 

van még egy proton és egy neutron. Ezek spinje párhuzamosan áll, s ez is 1 fi perdületté kapcsoló

dik össze. Ezeknek a nukleonoknak azonban van még összesen L = 2 pályaperdületük is, ezért a 

U)B atommag eredő perdülete J = 3ti.
Tudománytörténeti érdekesség, hogy a 14N nitrogénizotópra kísérletileg kapott Ih perdület a 

magszerkezet-vizsgálatok kezdetén kizárta azt, hogy 14 proton és 7 elektron legyen az atommag

ban, mivel 14 + 7 = 21 feles spinű részecske perdületének eredője nem adhatna egész eredő spint.

Kérdés: ha a magerők olyan tulajdonságúak, hogy párhuzamos spinű (TT) nukleonok között 

erősebb kötést tudnak létrehozni, mint az antiparalel (T i) spinűek között, akkor a proton-proton 

és a neutron-neutron párok miért antiparalel spinnel állnak be az alapállapotú atommagokban? 

Válasz: A  Pauli-elv tiltja, hogy azonos - feles spinű - részecskéknek minden kvantumszáma azo

nos legyen, ezért kényszerülnek a protonpárok és a neutronpárok a kissé gyengébb kötést jelentő 

antiparalel állapotba.

b) Mágneses momentum

Előzetesen megjegyezzük, hogy az itt mágneses momentumnak nevezett mennyiséget a 
magyar szabvány elektromágneses momentumnak hívja. A magfizikai szaknyelv azonban 
nem követi a szabványt, mivel az atommagnak vannak külön elektromos és külön mágneses 
momentumai. A szaknyelv ezeket nevezi összefoglaló néven elektromágneses momentu
moknak. Mi a továbbiakban a szaknyelv szerinti megnevezéseket használjuk.
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(i) A mágneses momentum egységei

A klasszikus fizikában körpályán mozgó (perdülettel rendelkező), elektromos töltésű 
részecske „köráramot” jelent, s ez olyan mágneses teret hoz létre, mint eg^ mágneses dipó

lus. Egy í? töltésű, v sebességű részecske, amely/? sugarú pályán halad, T = ---idő alatt tesz
v

meg egy kört, ezért a köráram erőssége: /  = — = -—-—-. Egy felületet körbefolyó kör-
T ( 2nR

, v ,
áram által képviselt mágneses dipólus momentumának abszolút értéke: 

fi = I A = y ^ —- R 1n = ̂ ^-  = -^-^(MvR). A  zárójelben felismerjük a részecske J  per-

vv
dületének abszolút értékét. Végül azt kapjuk, hogy egy körpályán mozgó M  tömegű, q tölté
sű részecske olyan mágneses mezőt hoz létre, mint egy ¡i~ qJ/2M  mágneses dipólus. 
A mikrorészecskék q töltését elemi töltés (<?) egységekben, perdületét pedig h egységekben 
mérjük, azaz J  = /¡L (L a perdület kvantumszáma).

Ennek alapján az atomfizikában, ahol az elektronok játsszák a fő szerepet, a mágneses 
momentumokat /j.b = eh/2Mc egységekben mérjük. Itt Mc az elektronok tömege. fiB neve: 
Bohr-magneton, értéke pedig: ¡iB =9,27 10'24 A -m2.

A magfizikában az elektromos töltésű részecskék a protonok, ezért itt a

li l i =eh/2Mp (148.9)

egységeket használjuk, ahol a nevezőben lévő Mp a proton tömege. A /iN neve: mag- 

magneton, értéke pedig = 5,05 -10“27 A-m2, azaz kb. 2000-szer kisebb, mint a Bohr- 
magneton. Innen azonnal látszik, hogy a magfizikában jóval kisebb mágneses momentu
mokkal találkozunk, mint az atomfizikában.

(ii) A nukleonok anomális mágneses momentuma

A  részecskéknek a pályaperdülettől függetlenül is lehet ún. saját mágneses momentu
muk. A proton és a neutron mágneses momentumát mérve, a kísérletek meglepő ered
ményt adtak:

=+2,7927 nK, íin =-1,91316 ain. (148.10)

A (148.10)-beli érték a protonra a /j.n mag-magneton nehezen értelmezhető többszöröse. 
A neutron adata azért is megdöbbentő, mert elektromosan semleges részecske, mégis van 
mágneses momentuma, ráadásul negatív. (A negatív előjel azt jelenti, hogy a mágnesesmo- 
mentum-vektor iránya antiparalel a perdület irányával.) Értéke a protonéhoz hasonlóan se 
nem egész, se nem félegész része a (148.9) mag-magnetonnak. (Az elektronra nyert adat 

=2,0023 /j b =2 n B volt.)
Általában az atommagok mágneses momentumát a következőképpen szokás kifejezni: 

fi = gnN J. A  képletben szereplő g neve: giromágneses tényező, J  pedig a mag perdület- 
kvantumszáma (a perdület ti egységekben). A fentiek alapján a proton giromágneses ténye
zője gp = 5,585 6912, a neutroné pedig: gn = -3,826 0837 (mivel J  = 1/2).
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(iii) Mérési módszerek.

A kísérleti nehézséget nemcsak az atommagokra várható kis értékek jelentik, hanem az 
is, hogy az elektronhéj sokkal nagyobb hatást okoz, mivel az atomfizikai mágneses momen
tumok a kb. 2000-szer nagyobb Bohr-magneton nagyságrendjébe esnek.

Iránykvantálás: eltérítés inhomogén mágneses mezőben. Az atomokra kifejlesztett mole- 
kulanyaláb-módszert (V. rész) a magfizikában is alkalmazták. Ez azon alapul, hogy inhomo
gén mágneses mezőben a mágneses dipólusra eredő erő hat. Az atomi elektron hatását kü
lönbségi módszerrel sikerült kompenzálni. A H2-molekulában a kötésben részt vevő elektronok 
a Pauli-elv miatt antiparalel (TX) állnak be, s így a mágneses momentumaik is egymással 
„szemben” állnak, azaz kioltják egymást. A molekulában lévő két proton mágneses momen
tumai beállhatnak antiparalel (paramolekula), de beállhatnak egymással párhuzamosan is 
(TT) (ortomolekula), hiszen ezek „máshol” vannak, állapotfüggvényeik nem fedik át egy
mást, s így ezt nem tiltja a Pauli-elv. A paramolekulára nem hat eredő erő, hiszen minden 
mágneses momentum zérussá összegződik, de az ortomolekula eredő mágneses momentu
ma a proton saját mágneses momentumának kétszerese, ezért ezek a molekulák az inhomo
gén mágneses mezőben eltérülnek.

Rezonanciamódszerek. Homogén mágneses mezőben a mágneses dipólus energiája vál
tozik a térrel bezárt szög függvényében, mivel a kölcsönhatási energia E = -((j.B0), azaz a 
mágnesesmomentum-vektor és a mágneses indukció skaláris szorzata. Másrészt, a mágne
ses momentum a térrel valamilyen szöget bezárva Larmor-precessziót is végez: a (j.-vektor a 
B() mint tengely körül kering (precesszál)/Lfrekvenciával. A szögbeállás megváltoztatásához 
energia szükséges, s ezt /L frekvenciájú („rezonanciában lévő”) elektromágneses mezőből 
tudja felvenni a mágneses dipólus. Az ehhez szükséges AE  energia:

^E  = hfL =gHNB0, (148.11)

aholg a giromágneses tényező. (A képletben a A/perdületváltozás azért nem szerepel, mert 
a „szögbeállás megváltozásakor” A J  = 1.)

A rezonancia-abszorpciónál állandó frekvenciájú rezgőkör egyik ágába helyezett minta a 
külső, változtatható B(l indukció valamilyen értékénél energiát vesz fel a körből a (148.11) 
teljesülésekor, ami jól észlelhető veszteséget okoz.

ív) NMR-analízis

(Nuclear Magnetic Resonance, mag-mág- 
neses rezonancia). A 148.8. ábrán látható elvi 
elrendezésben az állandó B() előállítására ma 
gyakran már szupravezető tekercset (SM) al
kalmaznak. Az M mintában lévő mágneses 

dipólusok az állandó mágneses mező hatásá
ra rendeződnek, s egyensúlyi állapot jön létre.

A G gerjesztőtekercs változtatható frek
venciájú mezőjének hatására a mintában (M) 
a mágneses dipólusok egy része átfordul, és új 
egyensúlyi állapot alakul ki. A gerjesztés meg
szűnésekor valamekkora idő alatt („relaxá
ciós idő”) a „régi” egyensúlyi állapot visszaáll, 148.8. ábra
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s eközben a visszaforduló dipólusok által keltett mágneses fluxusváltozás folytán a most ve
vőtekercsként használt G tekercsben indukált elektromos jel jelenik meg. Ennek a jelnek a 
mérésével mind a mintában talalható mágneses dipólusok mennyiségére, mind pedig a rela
xációs időre - s ezzel a mágneses dipólusok „környezetére” - következtetni lehet.

Az NMR-módszer a kémiai tulajdonságok érzékeny kutatási eszköze. Mivel a ¿i-re jel
lemző /L rezonanciafrekvencia az atommagot azonosítja, ezért keverékek pontos és szelek
tív analízisére nagyon elterjedt módszer.

Térbeli anyageloszlás feltérképezésére alkalmas formája a mágneses rezonancia képalko

tás (Magnetic Resonance Imaging, MRT), amelynek nagyon fontos orvosi alkalmazásai van
nak. Elsősorban hidrogén, illetve más könnyű elem kimutatására alkalmas a szervezetben. 
Az agy diagnosztikájában alapvető fontosságú eljárás.

c) Elektromos dipólus- és kvadrupólus-momentum

Az atommagok alakjának a gömbszimmetriától való eltérése az elektromos momentu
mok megjelenését okozza. A legegyszerűbb elektromos momentum a dipólusmomentum, 

amely akkor jön létre, amikor töltésszétválás történik. Nem magától értetődő, hogy & pozitív 

töltésű protonok és a semleges neutronok középpontja megegyezik, az atommag töltés- és 
tömegkozéppontja egybeesik (148.9. ábra; a + és - jelű részecskékből álló rendszer az 
elektromos dipólust jelképezi összehasonlítás céljából).

Az atommag „anyageloszlása” szimmetrikus a koordináta-rendszer tengelyeinek tükrözé
sével szemben (1. paritásmegmaradás, 153. § 2.). A p elektromos dipólusmomentum azonban 
a tükrözéssel szemben nem marad invariáns, hiszen - mint vektor - előjelet vált. Emiatt a 
paritásmegmaradás sérülne, ha az atommagnak lenne 0-tól különböző elektromos dipólus
momentuma. Kiterjedt kísérletek folynak dipólusmomentum kimutatására, eddig sikertele
nül. (Ezzel tulajdonképpen a paritásmegmaradás érvényességét lehet ellenőrizni.)

Az eredmények könnyen általánosíthatók egyéb elektromágneses momentumokra is:

Az atommag minden páratlan-rendű elektromos és minden páros-rendű mágneses 

momentuma = 0.
(148.12)

Az atommag első, el nem tűnő elektromos momentuma a q kvadrupólus-momentum. Az 
elektromos kvadrupólus két, egymással szembefordított és egymástól adott távolságra levő 
dipólusként fogható fel.

Q ©

© 6

148.9. ábra 148.10. ábra
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Az atommag kvadrupólus-momentuma és alakja szoros kapcsolatban áll egymással 
(148.10. ábra): q =0 esetén az atommag gömb alakú, q > 0 jellemzi a szivar (a szimmetria- 
tengellyel párhuzamosan megnyúlt) alakot, q < 0 esetén diszkosz (a forgástengelyre merő
legesen belapult) a forma. Az atommag alakja leírható egy forgási ellipszoid a és b tengelyei
vel is. A cl deformációs paramétert a következőképpen határozzák meg:

d = 2(a-b)/(a + b). (148.13)

A kvadrupólus-momentum közvetlen mérése inhomogén elektromos mezőben való el
térítéssel történik. Közvetett módszer az atomi spektrumok hiperfinom felhasadásának ész

lelése.
Az atommagok kvadrupólus-momentumai széles határok között változnak. A mágikus 

proton- ¡11. neutronszámú atommagok gömbszimmetrikusak, tehát kvadrupólus-momentu- 
muk nulla. Legnagyobb alapallapoti értékek a mágikus számoktól távol, a lantanidáknál és a 
nehéz elemeknél találhatók. Ezek a nuklidok tehát erősen deformáltak alapállapotban is.

VI. A) 2. ATOMMAGMODELLEK

A magmodelleknek a következő fizikai mennyiségekkel kapcsolatos kísérleti eredmé
nyeket kell megmagyarázniuk:

- az atommagok mérete, alakja, tömege, kötési energiája, stabilitása,
- a nukleonoknak a magról való leválasztási energiája,
- magmomentumok,
- a radioaktív bomlások energiaviszonyai és élettartama,
- az energiaszintek elhelyezkedése.
Mindezek az A tömegszám nem monoton függvényei: nagy különbségek vannak a nukleo

nok számának párossága szerint és a 2,8,20,28,50,82,126 mágikus számok környékén. Ért
hető, hogy ennyi különböző tulajdonság magyarazatára többféle atommagmodell is kiala
kult. Egyes modellek a tulajdonságok egy részét, mások a másik részét magyarázzák. 
A következőkben három modellt tekintünk át.

149. § Töltött folyadékcsepp-modell

A modellben feltételezzük, hogy a gömb alakú, R sugarú magot összenyomhatatlan, 
elektromos töltésű folyadék alkotja. Az analógia alapja az, hogy a teljes tömegszám
tartományban az atommag anyagának sűrűsége többé-kevésbé állandó (mint a folyadéko
ké), a legtöbb atommag alakja jó közelítéssel gömb, valamint a nukleonok átlagos energiája 
közel állandó minden atommagban (148. §) Ez utóbbi tulajdonság megfelelője a folyadé
koknál az, hogy a „párolgási energia” nem függ a csepp méretétől.
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A modell szerint az atommag kötési energiája a következőképpen függ az atommag Z 
rendszámától és A tömegszámától:

B = vA - s/l2'3 - cZ(Z-l)/A'n-a(A - 2Z)l/A + pS/A3/i.

8 = +1: páros Z, páros N; 8 = 0: páratlan A; 8 = -1: páratlan Z, páratlan N

A korábban a (148.7) formulában is szereplő egyes konstansok (kísérletileg mért ada
tokra illesztett) értéke a következő: 

v = 2,480 pJ = 15,5 MeV, 
s = 2,688 pJ = 16,8 MeV, 
c =  0,115 p J=  0,72 MeV, 
a = 3,680 pJ = 23,0 MeV, 
p = 5,440 pJ = 34,0 MeV.
Az alábbiakban sorra vesszük azokat a fizikai megfontolásokat, amelyek alapján a 

(149.1) képletben szereplő 5 tag jelentését értelmezni lehet. Először emlékezzünk arra, 
hogy az atommagoki? sugarav4l/3-nal arányos (148. § 1.). Ebből következik, hogy az atom
mag felülete 4tlR2 ~ A m, az atommag térfogata pedig AnR?¡3 ~ A*13 = A.

1. Térfogati energia és a maganyag sűrűsége

A képletben az első, a térfogati tag szerint a magban minden nukleon ugyanannyi energiá
val járul hozzá a kötéshez, ezért kapunk A-val arányos mennyiséget. Ez a magerők különle
ges tulajdonságának következménye: rövid hatótávolság és telítődési jelleg. [Ha minden nuk
leon minden másikkal kölcsönhatna, akkor a kötési energia A(A-l)-gyel lenne arányos, 
azaz A- nak másodfokú függvénye lenne.] A rövid hatótávolság azt jelenti, hogy a nukleonok 
csak egy r„ hatássugarú gömbön belül lévő szomszédaikkal lépnek kölcsönhatásba, azaz eb
ben a modellben a nukleon i?nyk,con = ru = 1,3 fm hatássugarú gömbnek képzelhető el.

Ebből a tagból a maganyag sűrűségére is következtethetünk, hiszen könnyen kiszámít
hatjuk, hogy térfogategységenként átlagosan hány nukleon foglal helyet. A részecskeszám- 

A A A 1
sűrűség: n = — = ---- = --------- = ---- = 0,11 nukleon/fm3, ha figyelembe vesszük,

V 4 ^ 3  4 l/3 )3 4 ,

3 3 3
hogy r{] ~ 1,3 fm. Átlagos nukleontömeget behelyettesítve a tömegsűrűség is meghatároz
ható:

q nukleon 

fm3
= 1,8 1017 k g / m 3. (149.2)

A maganyag tömegsűrűsége tehát nagyon nagy érték.
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2. Felületi energia

A felületre kiszorult nukleonok gyengébb kötést éreznek, ezért egy felülettel (AnR2 ~ 

~ Am) arányos korrekcióra van szükség: ez a második, az ün. felületi energia.

3. Coulomb-energia

A protonok taszító kölcsönhatása ugyancsak csökkenti a kötési energiát. Az ebből szár
mazó Coulomb-energia a mag térfogatára kiátlagolt érték (3. energiatag).

4. Asziminetriaenergia

A képlet három első tagja egy klasszikus, töltött folya- 

dékcseppre is érvényes. Az atommag azonban mikrofizikai 
rendszer, ezért rá a kvantumfizika törvényei is vonatkoz
nak. Ezt két további korrekció veszi figyelembe. Az 
N = Z  = A/2 szimmetria jelentené a legmélyebb kötött 
állapotot, mert ha neutronokból több van, akkor azok - a 
Pauli-elv miatt - magasabb energiájú állapotba kényszerül
nek (149.1. ábra). Természetesen ugyanúgy kedvezőtlen 
lenne, ha protonokból lenne több. Ezért ezt a hatást egy Z- 
és N-ben szimmetrikus függvény, (N - Z )2 = (A - 2 Z )2 

tudja megfelelően figyelembe venni. Ezt a tagot aszim

metriaenergiának nevezzük [4. tag a (149.1) képletben].

5. Párenergia

Végül a párenergia (5. tag a képletben) azt veszi figyelembe, hogy a protonok és neutro
nok külön-külön szívesen alkotnak párokat, ellentétes irányítású spinnel. Ezek jobb kötést 
eredményeznek, mintha mindegyikből páratlan számú lenne.

6. A töltött folyadékcsepp-modell sikerei

A kötési energia képletében (149.1) szereplő Coulomb- és aszimmetriaenergiák érdekes 
„kötélhúzást” folytatnak nagy protonszámok esetén. A Coulomb-energia gyorsan (a pro- 
tons.zám négyzetével) nő, s ez erősen gyengíti a kötést. Az atommag úgy tud stabilis marad
ni, ha több neutront köt magába. Ez ugyan növeli az aszimmetriaenergiát, s ezzel gyengíti a 
kötést, viszont csökkenti a Coulomb-energia hatását a növekvő magsugár miatt. Ennek a két 
energiatagnak az összjátéka alakítja ki végül a stabil atommagban levő neutronok és proto
nok arányát. Ez okozza, hogy a kis atommagoknál nagyjából a szimmetrikus (TV = Z) össze

149.1. ábra
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tétel a legstabilabb, a nagy atommagoknál azonban a neutronok aránya jóval nagyobb lesz 
(1. Atommagtérkép, 148. § 5., 148.6. ábra).

Az öt tagból álló közelítés (149.1) az A = 10-250 tartományban átlagosan ± 40 keV 
pontossággal adja meg a 283 darab stabil atommag kötési energiáját, de a csaknem 2000 is
mert radioaktív atommag kísérletileg megmért kötési energiájától sem tér el 2%-nál job
ban. Ez a töltött folyadékcsepp-modell nagy sikere.

A töltött folyadékcsepp-modell azonban nemcsak az alapállapotú atommagok kötési 
energiáját tudja értelmezni, hanem az atommagok egyes gerjesztési módjainak megértésé
hez is segítséget nyújt. Egy folyadékcsepp többféle módon gerjeszthető: megváltoztathatja az 
alakját és rezeghet (vibrációs gerjesztés), illetve foroghat valamilyen tengely körül (rotációs 

gerjesztések), izeket kollektív gerjesztéseknek nevezzük, mivel ezekben az atommagot alkotó 
valamennyi nukleon részt vesz. Az atommagok gerjesztett állapotai között valóban sok 
olyan van, amelyek ilyen jellegű gerjesztések eredményei.

150. § Héjmodell

1. Kísérleti alapok

Több olyan kísérleti eredmény is van, amely a 2,8,28,50,82,126 számok kitüntetett sze
repére utal. Korábban már említettük, hogy azok az atommagok, amelyekben a neutronok 
(vagy a protonok) száma ezen számok egyike, különösen erősen kötöttek (148.5. ábra). De 
az ilyen atommagok különösen nehezen gerjeszthetők is: az első gerjesztett állapotaik ener
giája kiugróan magas érték. Ezt mutatja a 150.1. ábra.

E, MeV Az első gerjesztett állapot energiája

Neutronszám (N)

150.1. ábra

Ezeket az ugrásszerűen változó tulajdonságokat a töltött folyadekcsepp-modell nem 
tudja értelmezni. Az atomfizikában is találkoztunk azonban már hasonló „ugrásszerűen” 
változó sajátsággal: a nemesgázok különösen nagy stabilitással rendelkeznek. Annak az oka 
az elektronhéjak lezáródása volt. Az atomfizikai héjlezáródás elektronszámai: 2,10,18,36, 
54, 86 (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).
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A magfizikában hasonló héjlezáródás történik, csak
hogy itt máshol vannak a héjak! Ennek az az oka, hogy az 
elektronokat a Coulomb-potenciál tartotta fogva az atom
ban. A magfizikában azonban a magerők rövid hatótávol- 

saga miatt nincs centrális erőtér, a nukleonok lényegében 
szabadon mozognak az átlagos potenciális energiájú me
zőben. A kölcsönhatások különbözősége az egyik ok, amely 
miatt mások a „mágikus számok” a magfizikában, mint a 
héjfizikában. A protonok és neutronok mágikus számai 
megegyeznek, ami a magerők elektromostöltés-független- 
ségét mutatja.

2. Független egyrészecske, gömbszimmetrikus héjmodell

Energia

20
12

Protonok Neutronok

Energiahéjak

150.2. ábra

A modell szerint a nukleonok (külön a protonok és kü
lön a neutronok) egy gömbszimmetrikus Ep(r) „átlagos 
potenciális energiájú” mezőben mozognak. Az állapot- 
függvényeket az átlagpotenciált tartalmazó Schrödinger- 
egyenlet megoldása szolgáltatja. Az egyes állapotokat kü
lönböző kvantumszámokkal (n , /, m, s, ...) különböztetjük meg egymástól. A részecskék a 
Pauli-elvnek megfelelően töltik be a rendelkezésre álló, különböző kvantumállapotokat. 
Egy-egy „energiahéj” akkor telik be, amikor az egymáshoz közel eső energiájú állapotok 
mind betöltődtek, s a következő üres állapot energiája már jóval nagyobb, mint az utolsó be
töltött állapoté (150.2. ábra). Az ábrán a 8 protont és 8 neutront tartalmazó, „kétszer mági
kus” ,60  atommag szerkezete látható.

3. Spin-pálya kölcsönhatás

Ahhoz, hogy a modell a megfigyelt mágikus számokat helyesen adja vissza, a független 
egyrészecske-modellt ki kell egészíteni az atomhéjfizikából ismert spin-pálya kölcsönhatás
sal, amely a részecske s spinje és I pályaperdülete között lép fel. A j  = I + s nagyobb értékeire 
a nívók mélyebbre kerülnek, azaz jobban kötött állapotok alakulnak ki. Ezt a - Nobel-díjat 
érő - felfedezést, Maria GOEPPERT-MAYER (1906-1972; Nobel-díj 1963-ban) és H. D. 
JENSEN (1907-, Nobel-díj 1963-ban) tették, akik WlGNER Jenő (1902-1995; Nobel-díj 
1963-ban) tanítványai voltak. Ezzel az összes héjlezáródás a mágikus számoknak megfelelő lesz!

4. A független egyrészecske gömbszimmetrikus héjmodell sikerei

A modell a mágikus számok megmagyarázásán túl egyéb sikereket is elkönyvelhet magá
nak:

- a zárt héj ±1 nukleon esetekre pontosan adja vissza az alapállapot perdületét,
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- a modell által jósolt mágneses momentumok ugyanitt elfogadható egyezésben vannak 
a mértekkel,

- a spin- és paritásváltozásból következő bomlási jellegzetességeket az a-, ^-átalaku
lásnál (tiltás), y-legerjesztődésnél (izomerek) előre jelzi.

Hiányosságok. Csak a gömbszimmetrikus magok alap- és alacsonyan gerjesztett állapo
tait írja lejól. Néhány esetben a spinek rosszak. A kvadrupólus-momentum előjelét helye
sen mutatja, de nagyságát többnyire nagyon alulbecsüli.

151. § Egyesített magmodell

A kísérleti kvadrupólus-momentumok azt mutatják, hogy az atommagok alakja jelentő
sen eltérhet a gömbszimmetriától. Azárt héjon kívüli nukleon „polarizálja” a törzset, defor
mációt okozva. A deformált potenciálgódórben új egyrészecske-állapotok keletkeznek. 
A deformált mag kollektív mozgást (forgást és rezgést is) végezhet.

Az egyrészecske-állapotokat és a kollektív mozgásokat egyesítő modellben a deformációtól 
függően további nívók keletkeznek. A jelenségek szélesebb körére terjed ki a modell érvé
nyessége.

VI. A) 3. ATOMMAG-ÁTALAKULÁSOK

A stabilitási völgytől (148. § 5.) távol eső atommagok és a reakciókban keletkező gerjesz
tett rendszerek spontán belső átrendeződéssel energetikailag kedvezőbb állapotba kerül
hetnek részecskék kibocsátásával.

152. § Radioaktivitás

Az atommagfizika Henry BECQUEREL (francia fizikus, 1852-1908; Nobel-díj 1903-ban) 
uránsókkal végzett kísérleteivel kezdődött 1896-ban. A fényképezőlemez megfeketedésével 
kapcsolatos jelenségkört Marie CURIE-SKLODOWSKA (lengyel fizikus, 1867-1934; Nobel- 
díj 1903-ban és 1911-ben) nevezte el radioaktivitásnak. A természetes nehéz elemek atom
magjai spontán szétesésük során pozitív és negatív töltésű részecskéket, valamint elektro
mágneses sugárzást bocsátanak ki. Ezeknek intenzitása időben csökken a bomló mag tulaj
donságai szerint.
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1. Bomlási törvény

Az atommagok véletlenszerűen, egymástól függetlenül bomlanak el. Legyen X egyetlen 
atommag időegységre eső bomlási valószínűsége, N  pedig a t, t+At időintervallumban a még 
el nem bomlott magok száma A AN csökkenés:

A  változók szerinti szétválasztással, majd [0,/], illetve [/V0, TV] határok közötti integrálással:

ahol Nfí a / = 0 időpillanatban még el nem bomlott magok száma. Ennek az összefüggésnek a 
neve: exponenciális bomlástörvény (152.1. ábra).

Azt az időt, amely alatt a kezdeti atommagok száma a felére csökken, felezési időnek ne
vezzük és r ,/2-del jelöljük. A felezési idő és a bomlási állandó kapcsolata (152.5)-ből egysze
rűen levezethető, kihasználva, hogy ha t = Tv2, akkor N/Nu = 2“1. Az eredmény:

AN = -XNAt. (152.1)

A X neve bomlási állandó (pontosabban bomlási együttható), amely megadja az egységnyi 
idő alatt elbomlott atommagok relatív számát; Sí-egysége l/s.

A bomlási törvény pontosabb alakját akkor kapjuk meg, ha A/ —» 0:

dN = -INdt. (152.2)

(152.3)

[In N]", = -Xt, 

\n(N/Nn) = -Xt.

(152.4)

(152.5)

Exponenciális alakban:

N(t) = N0c ^ (152.6)

In 2
(152.7)

Ezzel a (152.6) bomlási törvény egy másik alakját kapjuk:

m = N 0i (152.8)

A r = 1 / X élettartam az az idő, amely alatt az el nem bomlott atommagok száma e = 2,718- 
ad részére csökken.
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N(t)

152.1. ábra

A At idő alatt elbomló magok A/V számát A aktivitásnak nevezik:

A = -AN/At= NL (152.9)

Sí-egysége a becquerel, jele Bq; 1 Bq = 1 bomlás/s, tehát egy radioaktív anyag aktivitása 
1 Bq, ha 1 s alatt 1 bomlás történik benne. Az A aktivitás időben ugyancsak a (152.6) képlet 
szerint változik.

A radioaktív bomlás statisztikus folyamat, mert az atommagok egymástól függetlenül 
bomlanak el. Ez azt jelenti, hogy a (152.9) képlet az aktivitásnak csak a várható értékét adja 
meg. Egy valóságos radioaktív anyagban az időegység alatt bekövetkező tényleges bomlások 
száma ingadozik (szór) e körül az érték körül. Ha m-mel jelöljük a bomlások számának vár
ható értékét valamely idő alatt (m ~ A -/), akkor a valószínűségszámítás szerint az í  szórás:

s = ±y[m. (152.10)

Ez azt jelenti, hogy ha például egy radioaktív anyag 100 Bq aktivitású, akkor 1 s alatt 
100 ± 10 bomlást várhatunk. Ugyanettől az anyagdarabkától viszont 100 s alatt összesen 

10 000 ± 100 beütés várható.

2. Az a-bomlás

a) Tapasztalatok

A z a-bomlást a nehéz atommagok és bomlási soraik radioaktivitásának vizsgálatakor fe
dezték fel. Az a-részecskét RUTHERFORD azonosította a He++-ionnal, atomspektrosz
kópiai módszerrel. A  bomlás során felszabaduló terméket összegyűjtötte, majd szikrával 
gerjesztve analizálta a kibocsátott fény színképét.
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Az a-bomlás folyamata és energetikája:

(152.11)

Q j c 2= M x(A ,Z )- [M Y(A - 4 ,Z - 2 )+ M a(4,2)\>0.

Itt Qa-val az a-bomláskor felszabaduló energiát, M -mel pedig a megfelelő atommagok 
tömegeit jelöltük. A tömegszám 4, a rendszám 2 egységgel való csökkenése a Soddy-féle elto

lódást törvény. Az a-részecske energiaspektruma vonalas a jól meghatározott tömegkülönb
ségek miatt. Az észlelt finomszerkezet oka, hogy nem csak alapállapotok között van a- 

átmenet, hanem gerjesztett nívók és alapállapotok között is. Az a-részecske Ea energiája és 
a A bomlási állandó között a tapasztalati Geiger-Nuttal-szabály teremt kapcsolatot (Hans 
GEIGER német fizikus, 1882-1945, J. NUTTAL német fizikus):

ahol A és B egy bomlási soron belül állandó. Ha nagy a bomlási energia, kisebb a felezési 

idő, „szívesebben” emittálódik az a-részecske.

b) Az a-bomlás értelmezése, az alagúteffektus

Ha az a-bomlás energetikailag kedvező (azaz az anyag alacsonyabb energiájú, erőseb
ben kötött állapotba kerül általa), akkor nem érthető, hogy miért nem következik ez be 
azonnal, miért kell egy-egy atommagnak esetenként több ezer évet is várnia, hogy elbomol
hasson? A választ az a-részecske és a maradék atommag kölcsönhatási energiájának mene
te adja meg (152.2. ábra).

In A = A\r\(Ea )+B, (152.12)

Energia

Potenciálgát

0
Távolság

—  Nukleáris vonzás

152.2. ábra
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Az a-részecske - bár energiája pozitív - „fogva” van az atommagban a Coulomb-gát és a 
nukleáris vonzóerők által közösen kialakított potenciális energiájú térben.

Hogyan juthat át az a-részecske ezen a potenciálhegyen? A választ GAMOW és munka
társai adták meg a kvantummechanikai alagútjelenség segítségével (George GAMOW orosz 
származású amerikai fizikus; 1904-1968). A részecske hullámtermészetéből következik, 
hogy megtalálásának valószínűsége a potenciálfalon kívül nullánál nagyobb lesz (V. rész). 
A gát magassága és szélessége a mag rendszámától függ. A 152.2. ábrán látható Coulomb- 
potenciálgát alakjából következik, hogy Ea növekedésével vékonyabb lesz a gát, ezért könnyeb
ben átjárható. A (152.12) szabály éppen ezt fejezi ki.

Az a-bomlás legfontosabb jellegzetességeit az erős és az elektromágneses kölcsönhatás 

alapján, valamint a kollektív modellel helyesen lehet értelmezni.

3. A )3-átalakulás

A tapasztalat szerint a /J*-átalakulás az A tömegszámot (az össznukleonszámot) nem be
folyásolja, a rendszámot-1, illetve +1 értékkel megváltoztatja. A béta-átalakulásoknak há
rom formája ismeretes.

- Negatív béta-átalakulás: z X N — e„ +z+, Y N_t .

- Pozitív béta-átalakulás: z X N — e() +z^ Y w+1. (152.13)

- Elektronbefogás (EC) : z X  N +_, e0 —>z ,̂ Y w+I.

A mesterséges radioaktív magok pozitív béta-átalakulásában keletkező p+-részek az 
elektron antirészecskéi,pozí/ro«o&. Az elektronbefogáskor az atommag az atomi K (vagy L, 
M) héjról fog be elektront.

A negatív béta-átalakuláskor lényegében egy neutron alakul át protonná (általában az 
atommagon belül, de a szabad neutron is el tud bomlani), a pozitív béta-átalakuláskor és 
elektronbefogáskor pedig egy proton alakul át neutronná. Ez utóbbi folyamat csak az atom
magon belül megy végbe, a szabad proton stabil részecske. Ez a különleges bomlási mód te
hát a nukleonok gyenge kölcsönhatás m iatti átalakulása egymásba.

a) Meglepetések (történelmi visszatekintés)

A béta-átalakuláskor kibocsátott sugárzás az 1896-ban felfedezett természetes radioak
tivitás egyik komponense. A kibocsátott töltött részecskék fajlagos töltésének mérése alap
ján hamar megállapították, hogy a ¡5~-részecskék elektronok. Meglepő volt viszont, hogy a 
mérések szerint a p~- részek energiaeloszlása folytonos, pedig az átmenetek diszkrét, jól meg
határozott tömegű állapotok között történnek, s ezért az a-bomláshoz hasonlóan itt is vona
las energiaeloszlást vártak. Tehát az energiamegmaradás törvénye sérülni látszott. A mag
spinek 0, ± 1 változása is érthetetlen volt, mivel az elektron feles spinű részecske.
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b) Neutrínóhipotézis

Folytonos spektrum úgy jöhet létre, ha a folyamatban nem kettő, hanem három részecs
ke keletkezik, és a mozgásmennyiség véletlenszerűen oszlik meg közöttük. Wolfgang PAULI 

(1900-1958; Nobel-díj 1945-ben) 1931-ben saját maga által is szokatlannak ítélt javaslattal 
élt: a visszalökött atommag és az elektron mellett egy semleges, feles spinű, tömeg nélküli ré

szecske is kibocsátódik. Ezt később neutrínónak nevezték el, amely a /¡+-átalakulás és az EC 
kísérője. A /¡“-átalakulásban antineutrínó keletkezik. A folyamatok során az általában szo
kásos energia-, mozgásmennyiség- és perdületmegmaradáson túl még az elektromos töltés
nek, továbbá a „nehézrészecske-számnak” (bariontöltésnek) és a „könnyűrészecske-szám- 
nak” (leptontöltésnek) is meg kell maradnia. Ezt foglalja össze a 152.1. táblázat a neutron
proton átalakulásra:

152.1. táblázat

‘.n “ *1 Pu +
u—
ovo

barionszám, B: 1 = 1 0 0

leptonszám, Lc: 0 = 0 1 -1

elektromos töltés, Q: 0 = 1 -1 0

A szabad neutron átalakulása vákuumban is végbemegy, mivel M n > Mp + Mc.

c) Bomlási formák, energiák:

Atomtömeggel számolva a bomlások energetikai feltétele:

/¡“-átalakulásQp / c2 = M (A ,Z )~ M (A ,Z  +1)>0. (152.14)

/¡+-átalakulás Qp / c2 = M (A,Z)-[M (A,Z-\ ) + 2mc ]>0. (152.15) 

e--befogás, EC Qp / c2 = M (A ,Z)~  M(A,Z-\)>Q. (152.16)

A 152.3 ábrán a í,HNi p* és /T izobár bomlásainak egy részlete látható. A stabilitási 
völgy alján levő “’Ni p*- és /¡“-átalakulásból egyaránt keletkezik.

d) Paritássértés

Sokáig azt hitték a fizikusok, hogy minden természeti folyamat tükrözésszimmetrikus, 
azaz a „tükör mögötti” világban a jelenségek ugyanúgy zajlanak le, mint a „mi” világunkban 
(153. § 2.). Éppen ezért jelentett forradalmat, amikor kiderült, hogy a béta-átalakulásért fe
lelős gyenge kölcsönhatás nem tükrözésszimmetrikus, azaz paritássértő. Ezt C. S. Wu (kínai 
származású amerikai fizikus, 1912—) és munkatársai 1957-ben vizsgálták 6uCo atommagok 
bomlásából (152.3. ábra) keletkező elektronok szögeloszlásának mérésével. A W)Co atom
magok spinjét nagyon erős mágneses mezővel, = 0,01 K hőmérsékleten egy irányba állítot
ták be (polarizálták). A kísérlet szerint a /¡“-részecskék a magspinnel ellentétes irányban na
gyobb valószínűséggel léptek ki.
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152.3. ábra

Tegyük fel, hogy a magspin függőlegesen „fölfelé” mutat. Mivel az elektronok sebessége 
vektormennyiség és a vektormennyiségek tükrözéskor előjelet váltanak, ezért tükrözéskor 
azok az elektronok, amelyek eddig „lefelé” repültek ki, most „fölfelé” repülnek ki, és ame
lyek eddig „fölfelé” emittálódtak, azok a tükrözés után „lefelé”. A perdület viszont J = r xp 
két vektormennyiség vektoriális szorzata. Mivel mindkét vektor előjelet vált, ezért a per- 
dületvektor nem vált előjelet tükrözéskor. Az ilyen vektorokat axiálvektoroknak hívják, az 
előjelet váltókat pedig polárvektoroknak (ilyenek pl. r, p). A „tükrözött” világban tehát a 
perdület továbbra is felfelé áll. Ha a világ tükörszimmetrikus volna, nem lehetne a két esetet 
megkülönböztetni. Ez viszont csak akkor teljesülne, ha ugyanannyi elektron lépne ki „lefe
lé”, mint „felfelé”, mivel a tükrözés után ekkor maradna változatlan az elektronok eloszlása 
a perdülethez képest. A kísérlet szerint azonban „lefelé” több elektron lépett ki, mint felfe
lé. Ez szimmetriasértést jelent. A világ tehát nem teljesen tükörszimmetrikus.

4. A y-legerjesztődés

Az a-bomlás, /^-átalakulás vagy magreakció után a végmag alap- és gerjesztett állapot
ban egyaránt keletkezhet. Ezek ugyanahhoz az összetételű atommaghoz tartoznak. A leger- 
jesztődés többnyire elektromágneses sugárzással történik. A diszkrét energiájú, vonalas 
spektrumú /-átmenet sémája:

A 'KT * . U I ^ V  
Z  >0 Y u  + Z  ^  N "

(152.17)
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A Bohr-féle elv felhasználásával az Ey = h f fotonenergia kiszámítható: hf = Ev -E v, 

ahol Ek és Ev az atommag gerjesztett (kiinduló) és végállapotának az energiája.

a) Kiválasztási szabályok

A y-sugárzás keletkezése szerint E elektromos vagy Mmágneses típusú lehet, Az előbbit a 
töltések rezgésével (gyorsulásával) magyarázhatjuk, az utóbbit a töltések köráramától ere
dő mágneses momentum változásával. A sugárzás formája a térbeli szimmetria szerint 
mindkét esetben dipólus, kvadriipólus, általában 2L-multipólus (L  = 1,2,3,...), ahol L a su
gárzás altal elvitt perdület fi egységekben Jelölésük: E l, E2,..., EL; M l, M2,.. , ML. A fo 
tón spinjei = 1 ti, ennél kisebb perdületet a sugárzás nem tud elvinni. A kezdeti és a végálla
pot perdülete (Jk, ill. 7V), valamint a sugárzás által elvitt perdület (L) vektorháromszöget 
alkotnak, ezért rájuk a háromszög-egyenlőtlenség érvényes (153.6): |/k--7v | < L < Jk + Jv.

A paritásra vonatkozó kiválasztási szabály az elektromos típusú átmenetre l\ /¡\ = (-1)L 
a mágneses típusúra pedig Pv /1\ = (- l)t*1. Ez az eltérés azzal magyarázható, hogy dipólsu
gárzásnál az elektromos töltések közötti távolság változik, amelynek paritása páratlan; a 
mágneses momentum viszont a páros paritású perdülethez csatolódik.

Egyszerűsített bomlásséma látható a 152.3. ábrán, amely feltünteti a nuklidok energianí
vóit, azok kvantumszámait és felezési idejét, valamint a bomlások jellemzőit: Qp-érték keV- 
ban, a y-átmenetek százalékos elágazási aránya, energiája, multipolaritása. A rajz a nikkel
nek csak a kobalt bomlásából táplált nívóit tartalmazza.

b) Izomerállapotok

Nagy, AJ > perdületkulönbségeknél a nívók élettartama jelentősen megnő. Ezek az 
izomerállapotok, amelyekből a-, fí-bomlás és (nehez elemeknél) spontán hasadás is történ
het. Metastabil nívók magreakciókban is keletkeznek. A felezési idők mintegy 23 nagyság
rendet fognak át: lü~lss- 100 év.

Ha az izomermvóról az alapállapotra (is) van átmenet (y-sugárzással), IT  (Isomeric 
Transition) jelzést kap A 152.3. ábrán csak ez az egy szint van bejelölve a “Co magnál. 
Bomlása mind IT-ve 1, mind /^-átmenettel lehetséges. Mágikus Zés//környékén halmozód
nak az ilyen nuklidok. Az izomerek kialakulása éppúgy a héjmodellel (150. §) értelmezhető, 
mint az a tény, hogy a mágikus Z-mag ‘¿'Nij, első állapota magasan van, ellentétben a 
Z = 28- lConuklid alacsonyan fekvő nívóival.

c) Belső konverzió

A /-átmenetek közül a 0 —» 0 átmenet (E0) során a sugárzás nem vihet el perdületet 
mert mindkét állapot pcrdületeO. Ilyen jelenség nem jöhet létre, hiszen a foton.? = Ifi spinje 
miatt legalább lfi-nyi perdületet el kell vinnie a sugárzásnak. Az atommagnak ilyenkor más 
módon kell megszabadulnia a fölös energiától. Az EO-lal jelölhető átmenet úgy történik, 
hogy a gerjesztési energia végül egy elektron emisszióját eredményezi az atomi elektronhéj
ból. A z£  bomlási energiájú folyamatban Ed kinetikus energiája lesz a kilépő elektronnak, 
miütán a héj IB kötését legyőzi: Ed = E-  I B.

Kísérő jelenségek. A  K-héjról (Is állapot) emittált elektron üresen maradt helye az L, M ,... 
héjakról betöltődik, s közben hfK = EK - EL energiájú karakterisztikus röntgensugárzás ke
letkezik. Néha azonban még ez sem jelenik meg: az elektromágneses mező kölcsönhatásba 
lép az L-héjjal és ún. Auger-elektront vált ki onnan. A kilépő Auger-elektron energiája:
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£ Au = hfY - E l = E k -2 E l . Ha az átmenet energiája AE > 2mdc2 = 1,022 MeV, elektron
pozitron pár is keletkezhet.

d) Mössbauer-ejfektus

A /-kvantum emissziójakor az M  tömegű atommag a mozgásmennyiség-megmaradási 
törvénynek megfelelően visszalökődik, ER = E 2y / (2 Mc1) energiaveszteséget okozva a fo
tonnak. Ha ugyanaz az atommag abszorbensként is szerepel, akkor elnyelésnél újabb ER a 
veszteség. így nem jöhet létre a rezonancia-abszorpció, azaz egy nuklid nem tudja elnyelni 
ugyanazt a sugárzást, amit ki tud bocsátani.

Ha kristályrácsba beépített nuklidok vannak a forrásban és az abszorbensben, speciális 
feltételek teljesülése esetén a visszalökődést nem egyetlen atommag, hanem az egész kris
tályrács veheti át, s így a nevezőben lévő M  tömeg sokszorosára növekedhet. Ez ahhoz vezet, 
hogy gyakorlatilag nem lesz visszalökődés, azaz £ R= 0 leszés bekövetkezik a rezonancia-ab
szorpció. Erről nagyon finoman elhangolható a rendszer a Doppler-effektussal, a forrás v se
bességű mozgatásával. Ha AE = 10-6 eV a nívó természetes vonalszélessége, akkor már
1 cm/s mozgatási sebességgel a rezonancia-abszorpció létrehozható vagy megszüntethető. 
A jelenségnek óriási gyakorlati jelentősége van, mivel ilyen pontos „energiamérés” lehetővé 
teszi, hogy az atommag teljes energiájában bekövetkező változásokat is mérni tudjunk. 
A teljes energiát viszont a környezettel való kölcsönhatás (kémiai környezet) is befolyásolja, 
így a Mössbauer-effektussal héjfizikái és kémiai szerkezetkutatást is lehet végezni. Felhasz
nálási területek: élettartam meghatározása, magnívók hiperfínom felhasadása, kémiai elto
lódás, mágneses környezet, szerkezetvizsgálat (Rudolf MÖSSBAUER német fizikus, 1929-; 
Nobel-díj 1961-ben).

5. Radioaktív bomlási sorok. Kormeghatározás

Az anyama^ból keletkező leányelem maga is radioaktív lehet és bomlását újabb átalaku
lás követheti. így radioaktív bomlási sorok jöhetnek létre. A természetben a nehéz elemek 
izotópjai hosszú felezési idejű anyamagokként 3 bomlási sor kiinduló nuklidjai. Végmagjaik 
stabil Pb-izotópok. A negyedik sor mesterségesen létrehozott magból indul. A 152.2. táblá
zat foglalja össze fontosabb adataikat

Radioaktív bomlási sorok 152.2.táblázat

Sorozat Anyamag Izotóp,% Tm, 10yév Végmag

Tórium 232Th 100 1,4050 2l)8pb

Aktínium-urán 235U 0,7200 0,7038 2(l7Pb

Urán 23«u 99,2745 4,468 cr

Neptúnium 237Np Mesterséges 0,00214 awBi

A  (152.6) bomlástörvényből a nuklidot tartalmazó kőzet t kora kiszámítható az NX akti
vitás és az N0 ismeretében. Ez utóbbit az anya- és leánymag most jelen lévő magjainak együt
tes száma adja. Más, nagy felezési idejű nuklidok is alkalmasak geológiai kormeghatározásra: 
4I,K - 4í'Ar (7j/2 = 1,25 109 év) vagy ö1Rb - 87Sr (Tin = 4,89 10"1 év). Mivel egyes esetekben 
nem elég az elem (kémiai eszközökkel történő) meghatározása, hanem az elem adott izo-
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topjának a mennyiségét kell ismernünk, ezért a stabil magok számát tömegspektrometriával 
határozzák meg. Ilyen mérésekből a Föld és a naprendszer korára = 4,6 • lüy év adódik.

A légkörben kozmikus eredetű neutronok hatására végbemenő 14N(n,p)l4C magreakció 
termeli az 5730 év felezési idejű radiokarbont. A légköri szén-dioxidban egyensúly áll be: 
időegység alatt ugyanannyi új radiokarbon atommag keletkezik a kozmikus sugárzás hatá
sára, mint amennyi elbomlik. Az egyensúlyi aktivitáskoncentráció 2,4 Bq/g. A )4C az élő 
szervezetekbe (a növények asszimilációja, majd a tápláléklánc révén) folyamatosan beépül. 
Az élő szervezet pusztulása után a légkörből származó szén utánpótlása megszűnik, s a szö
vetekben lévő radioaktív szén csak bomlik. A aktivitáskoncentráció összehasonlításából a 
kor megállapítható.

153. § Magreakciók

Az első mesterséges magátalakítást RUTHERFORD végezte 1910-ben radioaktív forrás 
a-részecskéit használva lövedékként: I4N + 4He —> nO + ‘H. A magreakciók kutatásának a 
részecskegyorsítók adtak hatalmas lendületet az 1920-as évek második felétől kezdve.

Egy atommag-reakcióban általában két kezdeti részecskéből lesz két (esetleg több) má
sik. Azaz a + X  —> b + Y. Itt a betűk atommagokat, esetleg elemi részecskéket jelölnek. 
A bal oldalt bemeneti, a jobb oldalt kimeneti csatornának nevezzük. A bemeneti csatorná
ban általában az egyik részecske többé-kevésbé „áll” a laboratóriumi rendszerben (ez a 
„céltárgy”), míg a másik részecske mozog, és így találkozik a céltárggyal („bombázó” ré
szecske, vagy „lövedék”). [Vannak olyan kísérleti elrendezések (pl. ütközőnyalábok), ami
kor ez a megkülönböztetés értelmét veszti.]

A fenti felírásmód tömör változata is elterjedt:

X  (a,b)Y. (153.1)

Általában X és Y „nagy” tömegű atommagot, az a és b kis tömegű részecskét szokott jelölni 
(pl. ’H + = p, 4He** = a, 3He**, d*, 3H* sokszoros töltésű nehézion, n, y-kvantum).

1. A magreakció energiamérlege

A magreakció <2-értéke (tömeghiányból adódó energia):

Q  = (M x + M a - M y - M b y 2. (153.2)

Itt azM-ek a reakcióban részt vevő részecskék tömegét jelzik, Q pedig a reakcióban felsza
baduló (elnyelődő) energiát. Az energiamérleg felírásakor figyelembe kell venni a bemenő 
csatornában lévő részecskék mozgási (és esetleges belső gerjesztési) energiáit, a kimenő 
csatornában lévő részecskék mozgási és G  gerjesztési energiáit, valamint a magreakció Q ér
tékét. Azaz
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Ex + Ea +Q- Ey +Gy +Eb +Gb. (153.3)

Az egyszerűség kedvéért vegyünk olyan reakciót, ahol a végtermékek alapállapotban kelet

keznek, azaz Gy = G b = 0. Ekkor

Ha Q > 0, akkor a reakció energiatermelő (exoerg, exoterm), ha Q < 0, akkor a reakció 
energiát fogyaszt (endoerg, endoterm). Az „energiatermelő”, ill. „energiafogyasztó” kifeje
zések félrevezetők, hiszen a magreakciók során is érvényes az energiamegmaradás, azaz 
energia se nem tűnik el („fogy”), se nem keletkezik („termelődik”). A (153.3) képlet szerint 
Q értéke tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy mennyivel változik a mozgási energia a re
akció során. A maghasadás exoerg (Q ~ 200 MeV), ezért a hasadványok nagy mozgási ener
giával keletkeznek. De például a „megfordítottja”, nehéz ionok fúziója már endoerg, azaz a 
reakció csak akkor tud létrejönni, ha a részecskéknek kezdetben elég nagy a mozgási ener

giája.

2. Szimmetriák és megmaradási törvények

Az atommagok és részecskék kölcsönhatásait, bomlásait a megmaradási törvények irá
nyítják. Ezek WlGNER nyomán szimmetriákból származtathatók, ami azt jelenti, hogy az 
alapvető mozgásegyenletek függetlenek bizonyos transzformációktól. Minden szimmetriá

nak egy megmaradási törvény felel meg. Ha egy szimmetria sérül, új megmaradó(nak tűnő) 
mennyiséget keresünk, ami a jelenség mélyebb megértéséhez vezet(het). A szimmetriák és 
a megmaradási törvények a természeti jelenségek nagyon széles körére érvényesek. Az 
alábbiakban - példaként - atommagreakciók esetében mutatjuk meg ezek érvényesülését.

Egy közbenső mag kialakulásán keresztül lezajló atommag-reakció általános alakja a kö

vetkező:

Itt az 1. oldal a kezdeti állapot: a céltárgy és a lövedék kiindulási állapota. A 2. részlet egy 
közbenső állapot, a 3. pedig a végállapot. A részecskék mozgásának részleteit a mozgás- 
mennyiség- és energiamegmaradás (1. alább) törvényének együttes alkalmazásával lehet 
meghatározni. Az energetikai feltétel teljesülése esetén a reakció vagy bomlás végbemehet, 
ekkor a mozgásmennyiség-megmaradás miatt a részecskék meghatározott módon mozog
nak. Az energiamegmaradás törvénye szükséges, de nem elegendő feltétele a reakciónak vagy 

bomlásnak. A többi megmaradási törvény által megkövetelt feltételek teljesülése is kell az 
egyes folyamatok bekövetkezéséhez (kiválasztási szabályok).

Ex + E.á + Q — Ey + E b. (153.4)

1. 2. 3.

X+a —>C* —>Y + b. (153.5)
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a) Mozgásmennyiség (lendület, impulzus) megmaradása

A klasszikus fizikában is ismert általános megmaradási törvény olyan rendszerekre, 
amelyekre külső erő nem hat. A koordináta-rendszer eltolásával kapcsolatos, transzlációs 

szimmetria eredménye. Ennek következménye, hogy bomlási folyamatban legalább 3 ré
szecskének kell részt vennie.

b) Perdületmegmaradás

A törvények forgási szimmetriája okozza. Ha egy mikrorendszer valamely Jkcz(] pcrdületű 
állapotából Jvég-be megy át, miközben a kibocsátott részecske L perdületet elvisz, a megma
radási törvényből a következő kiválasztási szabály adódik („háromszög-egyenlőtlenség”):

azaz (153-6)

c) Energiamegmaradás

Talán a legáltalánosabban ismert megmaradási törvény. A fizikai törvények időeltolástól 

való függetlenségéből következik. A (153.2) típusú átalakulási folyamatokban az m(f 2 + £ k 
teljes energiát vizsgáljuk (Ek a mozgási energia):

[m(1 (X) + m0 (a)]c2 - [m(l (Y) + m„ (b)]c2 = (153.7)

= [ Ek (Y) + Ek (b)J- [Ek (X) + Ek (a)] = M ic2 = Q.

Nyugvó X céltárgymag esetén Ek (X) = 0 laboratóriumi rendszerben. A reakció (bomlás) tí
pusa az energia, vagyis a folyamat (2-értéke szerint (mint a kémiában):

Q > 0 exoerg reakció, energiafelszabadulás (mozgásienergia-felszabadulás);
Q = 0 rugalmas folyamat; (153.8)
Q < 0 endoerg reakció (küszöbfolyamat).
A mikrorészecskék kötött állapotainak energiája diszkrét. Gerjesztésük csak jól megha

tározott energiával történhet. Legerjesztődeskor a kezdeti és a végállapot közötti energia- 
különbségnek megfelelő energiát visz el a kibocsátott részecske.

d) Paritásmegmaradás

A kvantumfizikai rendszerekben a folyamatok lezajlása általában nem függ a térbeli tük
rözéstől, azaz a „tükör mögötti” világban ugyanúgy zajlanak le a folyamatok. Egyedül a 
gyenge kölcsönhatásban sérül ez a megmaradási elv, aminek nagyon izgalmas következmé
nyei vannak (jobb-bal megkülönböztethetősége). Kvantummechanikailag a paritás (P) az 
állapotfüggvénynek a tükrözéssel szembeni viselkedését jellemzi. Egy állapotfüggvénynek 
meghatározott paritás tulajdonítható akkor, ha a koordináta-rendszer origóra való tükrözé
sekor a függvényérték előjele ugyanaz marad vagy megváltozik. Ekkor a paritás P értéke a 

következő:

ha (¡>(-x,-y,-z) = +<p(x,y, z) szimmetrikus függvény, akkor P = +1,

ha <p(—x,-y,—z) = -<p(x, y, z) antiszimmetrikus, akkor P = -1. (153.9)
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Megjegyezzük, hogy az atommagfizikában a paritás fontos jellemző. Az atommagok ál
lapotfüggvényeinek mindig van meghatározott paritásuk, s az atommagfolyamatokban a 
paritás megmaradó mennyiség (kivétel a /^-bomlás, 1. 152. § 3.).

e) Elektromostöltés-megmaradás

A fizikai folyamatokban a kezdeti és a végállapotok előjelesen vett töltésösszegei meg
egyeznek. Ez a megmaradási törvény teljesen általános: a természetben mindenhol teljesül.

f) Részecskemegniaradás

A  fermionok különböző családjaira vonatkozik. A magfizikai és részecskefizikai folya
matokban (magreakcióban, bomlásokban) az eddigi kísérleti tapasztalatok szerint a nehéz
részecske-szám (bariontöltés) és a könnyűrészecske-szám (leptontöltés) megmaradás érvé
nyesül.

A részecskék-antirészecskék elektromos töltése ellentétes, a semlegesek antirészecskéi 
töltés nélküliek maradnak (töltésszimmetria). Egyéb töltésük (pl. bariontöltés, lepton- 
töltés) hasonlóan alakul. Találkozásuk során „megsemmisülnek”, annihilálódnak: nyugalmi 
tömegüknek megfelelő energiájú fotonok keletkeznek. A párkeltés fordított folyamat: egy 
elegendően nagy energiájú foton a kölcsönhatás következtében részecske-ant¡részecske 
párt kelt (ez az energia elektron-pozitron pár keltése esetén Ey > 1,022 MeV).

3. Speciális magreakciók

a) Szórások

Ha a kimenő csatornában ugyanazok a részecskék vannak, mint a bemenő csatornában, 
akkor szórásról beszélünk. Azaz: X + a —> X + a. Ha a kimenő csatornában valamelyik ré
szecske gerjesztett állapotban van, akkor rugalmatlan szórás, egyébként pedig rugalmas szó
rás történik.

b) Befogás

Ha a kimenő csatornában csak egyetlen (gerjesztett) részecske található, akkor befogás
ról beszélünk. Leggyakoribb a neutronbefogás: AX + n—>A+l X. Ezt legtöbbször gamma-le- 
gerjesztődés (152. § 4.) követi, azaz a gerjesztett részecske elektromágneses foton kibocsá
tásával szabadul meg gerjesztési energiájától.

4. Reakciómechanizmusok

a) Optikai modell

A  rugalmas szórás szögeloszlása optikai analógiát mutat. Az atommag a ráeső részecskék 
felé egy „felületet“ („hatásos keresztmetszetet“) mutat. A szaknyelv ezt hatáskeresztmetszet

nek hívja. A magfizikusok a hatáskeresztmetszettel szokták jellemezni az atommagfo
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lyamatokat. A rugalmas szórás crcl hatáskeresztmetszete és a magreakciók crR hatáskereszt
metszete együttesen kiadja az atommag teljes hatáskeresztmetszetét (o-tütal). Közelítő 
formulája R  sugarú atommagra: pb + 14 5 MeV neutron

t̂otai =CTci +CTR =2rc(fl+A)2 =271R2. (153.10)

Az R  melletti A a bombázó részecske de Broglie- 
hullámhosszának 27t-ed része, azaz A = ?J2n. Az egy
szerűbb 2nR2 forma adódik, ha a bombázó részecske 
de Broglie-hullámhosszára A < R, azaz, ha a bombá
zó részecske hullámtulajdonságai elhanyagolhatók 

(nagy energia és/vagy nagy tömeg).
Ha a bombázó részecske hullámtulajdonságai 

nem hanyagolhatok el, akkor a szórási kép - a hul
lámoptikához hasonló - diffrakciós szerkezetet mu

tat a szórási szög függvényében (153.1. ábra, mérési 
pontok). Ezért hívják ezt „optikai” modellnek. Ilyen
kor a diffrakciós képből az atommag méretére, felü
leti diffuzitására stb. lehet következtetni.

b) Közbenső mag modell

Az X(a,b)Y reakció lezajlását úgy is elgondolhatjuk, hogy két lepésben megy végbe: 
Először az „a” és az „X” részecskék „összeolvadnak” és egy új „C” részecskét hoznak létre 
(ez a „közbenső mag”, KM), amely azután elbomlik, a „b” és „Y” részecskékre (Niels 
Bo h r ):

X 4- a —» C* —> Y 4- b. (153.11)

A magreakció két lépcsőjére jellemző fizikai folyamatok:
-A KM kialakulása. A  bombázó részecske befogódik a magba, kötési és mozgási energiá

ja sok ütközésben a mag nukleonjai között szétosztódik. Egyensúlyi állapot alakul ki. Az egy 
nukleonra jutó átlagos energia nem elegendő az azonnali kilépéshez. A magas hőmérsékle
tű KM keletkezési körülményeit a rendszer elfelejti.

- A KM elbomlása. Hosszú idő után véletlenszerűen előfordul, hogy egy-egy nukleonra 
vagy nukleoncsoportra annyi energia koncentrálódik, hogy ki tudnak lépni a KM-ból. Szög
eloszlásuk a véletlenszerű sebességirányok miatt izotrop (a tér minden irányába azonos va
lószínűségű), energiaeloszlásuk a párolgó folyadékmolekulákéhoz hasonló. Az elbomás jel
lemzői csak a KM tulajdonságaitól függnek, a kialakulás körülményeitől nem. Ez a függetlenség 

elve.

' Ezek alapján közbenső mag kialakulására utalnak a következő kísérleti jelek:
(i) a gerjesztési függvényben keskeny rezonanciák vannak (153.2. ábra), ami nagy élet

tartamra utal, = 10~16 s;
(ii) az emittált részecskék energiaspektruma párolgó folyadékcseppre emlékeztet;
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235

235
U (n, totális)
U (n, hasadás) -AE,,

£n,eV

153.2. ábra 153.3. ábra

(iii) szögeloszlásuk izotrop: minden irányba azonos valószínűséggel lépnek ki a részecs
kék;

(iv) az (X + a) rendszer állapotai nagyon hasonlók, függetlenül a keletkezés módjától.
A 153.2. ábra gerjesztési függvényt mutat a 235U atommagra kis neutronenergián. A felső

görbe a totális hatáskeresztmetszet (1. fentebb), amelynek 13 rezonanciája van ebben a tarto
mányban. A hasadás (alsó görbe) ugyanezt a szerkezetet mutatja, kisebb értékekkel. A re
zonanciák szélességére AE  = 0,1 eV adódik, ami r = 3,3 • 10-15 s élettartamot jelent a 
A£ -r = h/2 = 3,29 ■ 10“16 eV • s Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint.

A 153.3. ábra az ütközés utáni folyamatok gazdagságát mutatja. Az „a” lövedék £ a kez
deti mozgási energiával létrehozza a „C” közbenső mag gerjesztett állapotát (a gyorsítótól 
eredő AE.d szórással). A közbenső mag alapszintje a Ba kötési energiával mélyebben van. Ez 
a C* mag (ha létezik) elbomlik különböző, egymással vetélkedő és eltérő valószínűségű csa
tornákra. A keletkező részecskék a0 csoportja a rugalmas szórásnak felel meg (hiszen ebben 
a végállapotban visszakapjuk az alapállapotú „X” atommagot és a bombázó „a” részecskét), 
a többi pedig a rugalmatlannak, ami gerjesztett nívókat hoz létre az X atommagban. Ezek 
elbomlásában a y- és részecskeemisszió verseng. A stabil (vagy radioaktív) Y-mag egymás 
utáni „a”- és „b”-emisszióval keletkezik, esetleg közvetlenül egyetlen „c”-vel. Izomer
állapotok is létrejöhetnek. Az Y-ra vezető reakció lehet endoerg is, Qc < 0 (az ábrán ez az 
eset szerepel).

c) Direkt magreakció mechanizmus

Nagy energiákon a bombázó részecske redukált hullámhossza kicsi, A < R, emiatt csak 
egyes nukleonokkal lép kölcsönhatásba. A rendszer rövid életartamú lesz: t ~ 10-22 s. A ger
jesztési függvény széles rezonanciákat mutat (AE ~ MeV). A kilépő részecskék szögelosz
lása előreirányuló és diffrakciós képet mutat. Ezek a direkt magreakciók. Formáik:

(i) gyors szórási folyamatok, rugalmas és rugalmatlan ütközések;
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(ii) kiütés, „knock-out”: (p,n), (n,p), (a,p), közvetlen kölcsönhatás a lezárt héjakon 
kívüli nukleonokkal;

(iii) felcsípés, „pick-up”: (p,d), (n,d), (3H ,a),..., nukleonokat fog be a bombázó részecske 

és magával viszi;
(ív) vetkőztetés, „stripping”: (d,p), (d,n), (3H,d),..., komplex részecskéből nukleon válik 

le és beépül az atommagba.

5. Ütközési kísérletek

Magreakciókat leggyakrabban ütközési kísérletekben vizsgálnak. Ezekben álló vagy 
mozgó céltárgy ütközik a bombázó részecskével a (153.11) szerint. Vizsgálhatók a rugalma
san vagy rugalmatlanul szórt részecske jellemzői (elektronok rugalmatlan szóródása követ
kezik be a Franck-Hertz-kísérletben, 140. § 4.), a kiváltott újabb részecske tulajdonságai, a 
gerjesztett állapotok adatai. Az energianívók helyzete ezzel a módszerrel állapítható meg a 
legbiztonságosabban.

Az ütközési frekvencián (ütközési gyakoriságon, reakciósebességen, jele z) értjük a kisze
melt részecske ütközési számának és az eltelt időnek a hányadosát. A számítások szerint

z = N 0a  = nva, (153.12)

ahol N  az X céltárgyatommagok száma, 0  az „a” részecske fluxussűrűsége (amely számér- 
tékileg az egységnyi idő alatt az egységnyi felületen áthaladó részecskék száma), a  pedig az 
ütközési hatáskeresztmetszet. Ennek mag- és részecskefizikában használatos Sl-n kívüli 
egysége a barn (jele: b), 1 b = 10"2“ m2. A lövedékrészecskék sebessége v, a részecskeszám- 
sűrűségük pedig n. A bombázó energia változtatásával mért gerjesztési függvénynek
nevezzük. Ennek alakja a kölcsönhatás jellegzetességeit mutatja. Csúcsai a rezonanciák, 
amelyek szélességéből (AE ) az állapot élettartama kiszámítható.

A magfolyamatokban keletkező részecskék energiaeloszlásának és irányeloszlásának 
mérése a reakciómechanizmus felderítését teszi lehetővé. A gerjesztett állapotok spektro
szkópiájával a nívók tulajdonságait, kvantumszámait lehet megállapítani.

6. Alkalmazások

Az alapkutatáson túl a magreakcióknak rendkívül széles felhasználási területük van. 
A magfizikán belül az új nuklidok előállítása fontos feladat: a stabilitási völgytől távoli, „exotikus” 
magok vizsgálatával a magerők tulajdonságait lehet tanulmányozni. Elterjedt a mestersége
sen előállított rövid felezési idejű izotópok nyomjelzésre való felhasználása (ipar, orvos
biológia, diagnosztika): a megfelelő kémiai formájú radioaktív anyag sugárzása révén nyo
mon követhető. Fontos lehetőség a lokálisan alkalmazható sugárzásos roncsolás az orvosi 
terápiában (daganatos sejtek elpusztítása). Ionok valamilyen szilárd anyagba történő be- 
bombázásával (implantáció) megváltoztathatók az elektromos és optikai tulajdonságok 
(anyagtudomány). Nagy jövő előtt áll a radioaktív szennyező anyagok átalakítása, „transz-



672 VI. Atommag- és részecskefizika 154. §

mutációja” nagyon rövid felezési idejű vagy stabil atommagokká (radioaktív hulladékok ke
zelése). Neutronforrásként alkalmazzák a töltöttrészecske- és y-foton indukált reakciókat 
(155. §), valamint a maghasadást (156. §).

A nukleáris analitika izotópszelektív módszer kis mennyiségű anyag nagy pontosságú 
meghatározására (környezetvédelem, ipar). A töltött részecskékkel végzett analízis a kis ha
tótávolság miatt (165. § 1.) főleg felületi eloszlások vizsgálatára alkalmas, a neutronokkal 
pedig kiterjedt anyagmintákról lehet információt nyerni nagy áthatolóképességük miatt 
(155. §).

VI. A) 4. A MAGERŐK

154. § A magerők tulajdonságai

A magerők egyik leglényegesebb sajátosságát, a rövid hatótávolságot már a töltött folya- 
dékcsepp-modell (149. §) kapcsán láttuk. A magerők természetének további részleteit a 
kétnukleon-rendszereknél, illetve a nukleon-nukleon ütközésekben lehet a legtisztábban 
megfigyelni.

1. Kétnukleon-rendszerek

A tapasztalat szerint a kétnukleon-rendszerek közül csak a 2H deuteron létezik, a 2n 
dineutron és a 2He diproton nem.

Kötött állapot

2,2 MeV

=40 MeV

tt

Nem kötött állapot

=40 MeV

ti
Mélyebb potenciál Sekélyebb potenciál 

deuteron diproton, dineutron

154.1. ábra
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A deuteron kötött kétnukleon-rendszer. Perdülete 1 Ti, s ez azt mutatja, hogy a magerők 
vonzása erősebb, ha a két nukleon spinje párhuzamosan áll (TT), azaz a magerők spin- 
függőek. A deuteron kötési energiája 2,2 MeV.

A  deuteron méretéből a Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés segítségével a nukleo

nok mozgási energiájára lehet következtetni:

= (154.1)
2 ni 2m(Ax)

Itt Ax azjc-tengely mentén való „lokalizáció”, azaz a deuteron átmérője. Meglepetés, hogy kb. 

40 MeV adódik! Ez azt jelenti, hogy a deuteron (és a diproton, ill. dineutron) kötési viszonyai a

154.1. ábra alapján képzelhetők el.

A proton-proton és neutron-neutron rendszerben a nukleonok a Pauli-elv miatt csak 
antiparalel spinnel állhatnának, s ez már nem elég ezek kötéséhez. A megfigyelésekből te
hát a magerők spinfüggésére következtethetünk.

2. Nukleon-nukleon ütközések

Kísérletileg a p-p és n-p szórás jól tanulmányozható energiafüggés, szögeloszlás és polarizá

ció (spinek beállítása) vizsgálatával. A  p-p ütközésnél a Coulomb-kölcsönhatás mellett a magerők 

jelenléte egyértelműen látszott. A  n-n szórás közvetlenül nem tanulmányozható a megfelelő cél

tárgy hiánya miatt. Következtetések vonhatók le a n + d —»p + n + n kísérletekből. Ezek alapján 

is bebizonyosodott a nukleon-nukleon kölcsönhatások azonossága, azaz a töltésfüggetlenség. A  töl- 

tésfüggetlenscgre már korábban is következtettünk azzal, hogy a mágikus számok azonosak voltak 

külön a protonokra és külön a neutronokra.

3. A nukleáris kölcsönhatás mezoncserés modellje

A magerők első elméletét YUKAWA dolgozta ki 1935-ben (Hideki YUKAWA japán fizi
kus, 1907-1981; Nobel-díj 1949-ben). Analógiaként a Coulomb-kölcsönhatást használta, 
amelyben nulla nyugalmi tömegű fotonok közvetítik a kölcsönhatást a részecskék között. 
YUKAWA feltételezte, hogy a nukleonok is részecskéket cserélnek egymással, ezeknek a ré
szecskéknek azonban nyugalmi tömegük is van, ezért lesz a kölcsönhatás rövid hatótávolsá
gú. A magerők hatótávolságából a cserélt részecskék tömegét is meg lehet becsülni.

A nukleonok között cserélt Mn tömegű részecske Mnc2 energiaváltozást, bizonytalansá
got jelent a folyamatban. Maximálisan c fénysebességgel történhet a kicserélődés. A köl
csönhatás r,) hatótávolsága az az út, ameddig a részecske eljut At idő alatt c fénysebességgel 
(Ara határozatlansági relációból határozható meg):

cAí =  /■(, =  h/(Mnc) = Xc ~ 1,4 fm. (154.2)
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Ebből a részecske tömegére mintegy 200 elektrontömeget kapunk. Ezeket a hipotetikus 
részecskéket mezonoknak nevezte el, mivel a tömegük középen (mezzo) van az elektronok 
és a protonok tömege között. Miután a pionokat, azaz a közepes tömegű 7t-- és 7i"-részecs- 
kéket, mezonokat (158.2. táblázat) POWELL 1947-ben felfedezte, YUKAWA feltételezése kí
sérletileg is igazolódott. (Cecil POWELL angol fizikus, 1903-1969; Nobel-díj 1950-ben.) 
A nukleonok n-- és 7i(l-mezonokat cserélnek egymás között a reakciókban. A kölcsönhatást 

a pionok közvetítik:

p —>n + 7t+, n —>p + 7T, p —>p + 7t°, n —>n + 7tu. (154.3)

A magban a pionok folyamatosan keletkeznek és eltűnnek, összetartva ezzel a nukleonokat. 
YUKAWA számításai szerint a nukleonok közötti kölcsönhatás potenciális energiája nagyon 

erősen függ a távolságtól:

= (154.4)
r

ittg az ún. magerő-töltés (154.2.).
Összefoglalva, a magerő tulajdonságai a kísérleti tapasztalatok alapján: nagyon erős, rövid 

hatótávolságú, telítődési tulajdonságú, vonzó, nagyon kis távolságoknál taszító, spin-függő, 
töltésfüggetlen, kicserélődési jellegű.

VI. A) 5. NUKLEÁRIS ENERGETIKA

A magreakcióban, radioaktív bomlásban felszabaduló energia néhány MeV, a maghasa
dásban = 205 MeV. Ez - bár több milliószor akkora, mint a kémiai reakciókban (pl. égés) 
felszabaduló energia - mégis a mindennapi életben megszokott, makroszkopikus értékek 
= 10'11 - 10_13-ad része. Csak akkor remélhető, hogy ez a gyakorlati életben is használható 
lesz, ha - a kémiai reakciókhoz hasonlóan - nagyon sok részecske, azaz „makroszkopikus 
mennyiségű” anyag átalakulását lehet előidézni. Ehhez feltétlenül láncreakcióra van szük
ség. Ennek jelenleg kétféle megvalósítása ismeretes:

- a maghasadáson alapuló energiatermelés a láncreakciót neutronokkal valósítja meg 
(azaz a maghasadáskor felszabaduló neutronok hoznak létre újabb maghasadásokat),

- a fúziós energiatermelésben a reakció során termelődő energia (hő) indítja be az újabb 
folyamatokat, és hozza létre a láncreakciót.

Először a neutronos láncreakcióval foglalkozunk, de ehhez a neutronfizika alapfogal
maival is meg kell ismerkedni.
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155. § Neutronfizika

1. A neutron felfedezése

A radioaktív bomlásból származó a-részecskékkel előidézett magreakciók közül a 9Be + 
+ 4He —»... folyamatban keletkezett nagy áthatolóképességű sugárzásról kezdetben azt hit
ték, hogy y-fotonoktól ered. CHADWICK 1932-ben a protonokkal közel azonos tömegű, 
semleges részecskéknek tulajdonította az ólmon könnyen áthatoló, hidrogéntartalmú kö
zegből protont kiváltó sugárzást (James CHADWICK angol fizikus, 1891-1947; Nobel-díj 
1935-ben). A neutronnak elnevezett részecskék tömegére azt kapta ütközési kísérletekből, 
hogy A/„ > A/p. Az előbbi magreakció így: 9Be + 4He —» l2C + 'n.

2. Energia tartományok szerinti csoportosítás

- A MeV-keV-os mozgási energia intervallumba esőket gyors neutronoknak nevezik.
- A = eV tartomany a rezonancia neutronoké a folyamatok jellege folytán.
- Közeggel való kölcsönhatásban szórás révén termikus egyensúly alakul ki és „neutron

gáz” keletkezik. Az energiaspektrum legvalószínűbb értéke a k Boltzmann-állandóval 
E  = kT, amihez 300 K-nél = 0,025 eV tartozik. Az ilyen energiájú termikus neutronok sebes
sége 2200 m/s, de Broglie-hullámhossza = 1,89 ■ 10~10 m.

3. Neutronforrások

Minden (töltött részecske, n) és (y,n) magreakció, valamint a maghasadás elvben használ
ható neutronok előállítására. A neutronokkal végzett kísérletek nagyszámú és jól ismert 
energiaeloszlású (lehetőleg monoenergetikus) neutronok előállítását kívánják.

A fontosabb (a,n) források céltárgyatommagjai: 7Li, “Be, 1UB, ,gF. Az a-részecskéket kez
detben radioaktív források (Pu, Po, Am izotópjai) szolgáltatták, ma gyorsítók. Még ma is 
szükség van radioaktív n-forrásokra: terepen, hordozható eszközökben, vagy ahol fontos a 
kis méret. Gyakrabban használatos ilyen n-források: Pu-Be, Pu-Li, Am-Be.

Részecskegyorsítót alkalmaznak a (p,n) és (d,n) forrásoknál, amelyek céltárgymagjai: 
3H és 7Li, illetve 2H, 3H A részecskegyorsítókkal változtatható energiájú, folyamatos és im
pulzusüzemű, nagy intenzitású források építhetők. Egyéb reakciók: (y,n) és az atommagha
sadás.

4. Magreakciók neutronokkal

Aneutron-indukált reakciók közül a 153.1. és 153.2. ábrák mutatnak be néhányat. A ter
mikus tartományban alacsony rendszámoknál az (n,a), (n,p), (n,3H), (n,3He), közepes és 
nagy tömegszámoknál az (n,y), nehéz elemeken az (n,y) és hasadás megy végbe különösen 
nagy hatáskeresztmetszettel. Gyorsneutronokkal (n,töltött részek), (n,2n), (n,3n) és komp
lex részek kibocsátásával járó reakciók is létrehozhatók.
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Különösen fontos megjegyezni, hogy a neutronok sebességének csökkenésével jelentő
sen nő azoknak a neutronokkal indukált folyamatoknak a hatáskeresztmetszete, amelyek
nek létrejöttéhez nem szükséges küszöbenergia (ilyen pl. a maghasadás is az B5U esetében). 
Ez azt jelenti, hogy lassú (termikus) neutronok sokkal nagyobb valószínűséggel hozzák létre 
az adott reakciót, mint a nagyobb sebességűek.

156. § Maghasadáson alapuló energiatermelés

A nehéz atommagokban az egy nukleonra eső kötési energia = 7,62 MeV. Ha egy ilyen 
atommag két közepes méretűre hasad, akkor ott a nukleonok erősebben lesznek kötve: 
= 8,49 MeV (148.4. ábra). Ez a különbség az 235U esetén összesen (235 ■ 0,87 MeV) = 
= 205 MeV, ami felszabadulhat a hasadványok mozgási energiájaként. A hasadványok lefé
keződve a közegnek (uránnak és környezetének) adják át ezt az energiát, ami a közeget me
legíti. Egy atommagból nem sok, de 1 g 235U-ből már 22,8 MW-h energia termelhető, ami 
2400 kg szén hőegyenértéke. A Paksi Atomerőmű hazánk villamosenergia-termelésének 
közel 40%-át adja C02 kibocsátása nélkül.

1. A maghasadás fizikája

a) A maghasadás felfedezése

A transzuránok után kutatva neutronnal besugárzott uránban Ba, La, Ce elemet azono
sított HAHN és STRASSMANN 1938-ban. (Ottó HAHN német kémikus, 1879-1968; Nobel-díj 
1944-ben; Fritz STRASSMANN német fizikus, 1902-1980.) Értelmezésük szerint az uránmag 

hasadása következett be, s amiatt jelentek meg ezek a közepes méretű atommagok.

b) Kísérleti adatok, 235U + n —> 236U* —> hasadványok + neutronok + energia

A hasadásban egy könnyű és egy nehéz hasadvány, valamint = 2-3 azonnali, prompt neut

ron keletkezik. A bombázó részecske a neutronon kívül más is lehet. A spontán hasadás a ra
dioaktivitás egyik formája a nehéz magoknál.

(i) Prompt neutronok

Az 236U-ban 92 proton és 144 neutron van. Az egyszerűség kedvéért szimmetrikus hasa
dást feltételezve két Z  = 46 rendszámú palládiumizotóp keletkezik. A palládium legnehe
zebb stabil izotópja a llllPd. Még ha mindkét hasadvány A = 110 tömegszámmal is keletkez
ne, akkor is csak 92 protont és 128 neutront (azaz 220 részecskét) tudnának elvinni. 
144 -128 = 16 „neutrontöbblet” van tehát az 236U-ban a stabil hasadványokhoz képest. Ez a 
szám lényegesen akkor sem változna, ha aszimmetrikus hasadással számolnánk. A többlet
neutronok egy része a maghasadáskor azonnal felszabadul, ezek a prompt neutronok. A  sza
baddá váló neutronok átlagos száma 2,43, energiájuk átlagértéke = 2 MeV.

(ii) Késő neutronok

A  hasadványok neutronfölösleggel keletkeznek, tehát P~-bomlók, magasan gerjesztett 
állapotúak. Egy részük a /̂ “-átalakulást követően még neutront is tud kibocsátani: ezek a
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késő neutronok. A felezési idő a /J-bomló előfutár (anya-) magra jellemző. Mintegy 6 cso
portjuk van a 0,2-56 s felezési idő tartományban. A prompt neutronokhoz az arányuk 
P = 0,65%. Hosszú felezési idővel történő kibocsátásuk miatt alapvetően fontosak a szabá
lyozható láncreakció megvalósíthatóságához.

(iii) A hasadási termékek tömegeloszlása

A  neutronemisszió utáni magok a hasadási termékek. Tömegeloszlásuk a 156.1. ábrán 
látható módon aszimmetrikus.

A gerjesztési energiától erősen függ a görbe alakja. Nagy energián az eloszlás egyre 
szimmetrikusabb lesz. Az eloszlás jellegzetessége még a csúcsokban a páros-páratlan effek
tustól eredő „csipke” és a két maximum helye. A könnyű hasadványok csúcsa A = 90 körül 
van és kicsit változik a hasadó mag tömegszámával, a nehézé viszont állandó és A ~ 134. 
A tömegeloszlási görbe aszimmetriája héjeffektust jelez. A nehéz csúcs helyének a hasadó 
rendszer tömegétől való függetlensége a Z = 50, N  = 82-es mágikus törzs szerepét mutatja.

(iv) A hasadási reakció gerjesztési függvénye

Ennek alapján a céltárgyatommagok két csoportja különböztethető meg:
- hasaclóképes (fisszilis) mag: termikus neutronra elhasad. A hasadás nagy valószínűsé

gű, s ezzel az (n,y) folyamat verseng.
-szaporító nuklid (fertilis): csak gyors, = MeV-os neutronra hasad el, de termikus neut

ronokkal (n,y) reakcióban új hasadóképes anyagot állít elő:

238U(n,y)239U -> /}-(23,5 m) -> 239Np -> /}(2,36 nap) -> 239Pu, (156.1)

232Th(n,y)233Th —> /}“(22,3 m) —> 233Pa —> /J~(26,9 nap) —> 233U. (156.2)

(v) A maghasadás energetikája

A felszabaduló = 205 MeV energia a következőképpen oszlik el: 168 MeV a hasadvá
nyok mozgási energiája, 5 MeV a neutronoké, 7 MeV a prompt /-fotonoktól ered, a hasadá-
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si termékek /?~-bomIásának elektronjai 8 MeV-ot, antineutrínói (alig megfogható) 10 MeV- 
ot, y-sugarai 7 MeV-ot adnak.

2. Nukleáris erőművek

A maghasadás energiatermelésének folyamatosságát, önfenntartó képességét az bizto
sítja, hogy a folyamatban egynél több neutron keletkezik, emiatt a neutronos láncreakció 
megvalósítható.

a) Láncreakció, kritikus rendszerek.

A láncreakció a neutronháztartáson alapul (156.2. ábra)

Jelöljük /V,-ve 1 egy időpillanatban a hasadást létrehozó neutronoknak a számát Minden 
hasadáskor átlagosan 2,4 neutron keletkezik, ezért a hasadás után 2,4-szer ennyi neutro
nunk lesz. A neutronok egy része kiszökhet a makroszkopikus hasadó anyagból (pl. urán
tömbből). Másik része ugyan befogódik, de nem hasít, hanem elnyelődik, pl. (n,y) reakciót 
kelt. Ha inhomogén a rendszer, vagyis az urán mellett más anyag is van, akkor az is elnyelhe
ti a neutront. A maradék neutronok okozzák a „következő generációban” a maghasadáso
kat, a számuk tehát Ni+l. Legyen tehát k = 7Vj+l / N t. A  neutronok száma az m-edik generá
cióban már km, azaz exponenciálisan növekszik. Ez a nukleáris láncreakció. Ha nem lennének 
visszaszabályozó folyamatok, akkor elvileg az összes rendelkezésre álló atommag elhasadna 
rövid idő alatt, ami hatalmas energiafelszabadulással járna. Ezt valósítják meg az atombom
bában. A keletkező energia magas hőmérsékletre hevíti, szétrobbantja az anyagot olyan da
rabokra, amelyekből már könnyen kiszöknek a neutronok, s a láncreakció leáll, még mielőtt 
az összes anyag „elfogyott” volna.

A folyamatok jellemzésére a következő mennyiségeket szokták használni:

N
- sokszorozási tényező: az i és i +1 generációra k = ; (156.3)

- reaktivitás: a rendszer neutrontermelő képessége p =(k -1)/ k. (156.4) 

A neutronsokszorozó rendszerek elnevezései:

%  Kiszökés

Elnyelődés 

Újabb hasításNeutronok

Maghasadás Neutronok

156.2 ábra

- szubkritikus: k < 1, p  < 0, (156.5)
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-kritikus: k = 1, p =0, (156.6)

-szuperkritikus: k > 1, p > 0, (156.7)

-promptkritikus: p >  \3. (156.8)

Itt p a késő neutronok hányada.
A tiszta (homogén) hasadó anyag (pl. 23,U, 239Pu) kritikus tömege a maghasadásban kelet

kező gyors neutronokkal is szuperkritikus rendszert tud létrehozni. Ezt együtt tartva nukleá
ris robbanás keletkezik. Az atombomba a kritikus mennyiséget a tárolás során több darab
ban tartalmazza, amelyeket egymásba kell robbantani, hogy szuperkritikussá váljon.

b) Atomreaktorok

A láncreakció önszabályozott és szabályozott, ellenőrzött módon stacionárius energia- 
termelésre használható fel a reaktorokban (156.3. ábra). Ezeknél - biztonsági okokból - so
hasem használnak tiszta fisszilis izotópot. Az 235U a természetes uránban csak 0,71%-ban 
van jelen az 23HU mellett. Az 238U nagy valószínűséggel elnyeli a neutronokat, ezért a magha
sadáskor keletkező gyors neutronokkal semmilyen tömeg mellett sem lehet láncreakciót 
előidézni. A maghasadás valószínűsége azonban erősen nő, ha a neutronok sebessége csök
ken. Ezért az egyik elterjedt megoldás termikus neutronokat használ hasadás előidézésére. 
Ehhez a kezdeti gyorsneutronokat le kell lassítani. Ezt a feladatot kis rendszámú elemekből 
álló anyagok tudják megtenni, amelyek atommagjaival ütközve a neutronok elveszítik az 
energiájukat. Az ilyen anyagokat moderátornak hívják. Lényegében három moderátor
anyagot használnak: a könnyűvizet, a nehézvizet és a grafitot. A könnyűvíz - amellett, hogy 
lelassítja a neutronokat - a 'H + n —»2H magreakció révén el is nyeli egy részüket. Ez sajnos 
lehetetlenné teszi, hogy természetes uránnal és könnyűvízzel moderálva láncreakciót hoz
hassunk létre. Természetes urán fűtőelemből vagy nehézvízzel moderált reaktorokat (CANDU 
típusú), vagy grafittal moderált reaktorokat (RBKM vagy „Csernobil-típusú”) lehet építeni.

A hasadás során felszabaduló energia a hasadóanyagot felmelegíti, ezért hűtőközegre is 
szükség van. A hűtőközeg a hőt elvezeti és egy másik zárt rendszerben gőzt fejleszt. Ez hajtja 
a turbinát, amely a villamos áramot termelő generátort forgatja.

Különösen veszélyes kombináció a grafittal moderált, könnyűvízzel hűtött konstrukció. 
Mivel a moderálási feladatot a grafit már ellátja, a hűtővíz csak a neutronok „elnyelésével” 
szól bele a láncreakcióba. Ha tehát a reaktor teljesítménye növekszik és a hűtővíz elforr, ne
utronelnyelő anyag távozik a reaktorból, s ez a láncreakciót még inkább „felpörgeti”. Ilyen 
megszaladásos folyamat zajlott le 1986-ban Csernobilban, a történelem legnagyobb atomre- 
aktor-katasztrófájában. A grafitmoderátoros vízhűtésű reaktoroknak ezt a biztonsági hiá
nyosságát a TELLER Ede (magyar származású amerikai fizikus, 1908-) által vezetett csoport 
már az 1950-es években felismerte az Egyesült Államokban, és ennek következtében a nyu
gati világban már akkor leállították az ilyen típusú berendezéseket.

Ha vízzel moderálunk és vízzel hűtünk, ez a folyamat nem következhet be. A láncreakció 
fennmaradásához ugyanis szükség van a moderátorra. Ha valamilyen oknál fogva a teljesít
mény növekedni kezdene, a víz elforr, megszűnik a neutronok lassítása (eltűnik a moderá
tor), s a láncreakció „önműködően” leáll.
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156.3 ábra

A legelterjedtebb és hazánkban Pakson is alkalmazott nagynyomású víz moderátoros-víz- 

hűtéses (könnyűvizes) rendszernél az 235U mennyiségét mintegy 3-3,5%-ra fel kell dúsítani 
(termodiffúzióval, centrifugálással) a természetes uránban lévő 0,71%-ról.

A dúsított, = 2700 °C olvadáspontú urán-oxid-kerámia tabletták a 2-3 m hosszú cirkó
niumcsövekbe, ezek pedig fűtőelem-kazettákba kerülnek. A reaktor aktív zónája a hasadó
anyag mellett a moderátort is tartalmazza, amely egyben a hűtőközeg és a hőhordozó is. Ez 
utóbbi (= 300 °C, 125 bar) zárt csőrendszerben szivattyúval keringtetve jut el a hőcserélőbe, 
azaz agőzfejlesztőbe. A reaktor és a csatlakozó csőhálózat a főkeringtető szivattyúval alkotja 
a primer kört (156.3. ábra), a turbina gőzellátó rendszere pedig a szekunder kör. Ez a levá
lasztás nagy biztonságot jelent az esetleges radioaktív környezetszennyezéssel szemben.

A láncreakció szabályozását neutronelnyelő szabályozó rudakkal, illetve a hűtővízben ol
dott, ugyancsak neutronelnyelő tulajdonságú bórsavval végzik. A szabályozó rudak a gyors 
szabályozást végzik, a bórsav pedig a lassút. A friss üzemanyag-kazetták behelyezésekor a 
hűtővízben magas bórkoncentrációt állítanak be, majd ahogyan fogy az 235U a folyamat so
rán, a neutronelnyelő bórt fokozatosan ki kell vonni a hűtővízből, hogy a megfogyatkozott 
uránnal is fenn tudjon még maradni az önfenntartó láncreakció. Amikor már az összes bór
savat kivonták, a reaktort le kell állítani, a kiégett üzemanyagrudakat eltávolítani, és frisse
ket kell behelyezni. Ezért a reaktorok üzeme kb. egy évig tartó szakaszos kampányokra 
tagolódik.

c ) Az energiatermelés biztonsága

A reaktorbiztonságnak több szintje van. Az egyik legfontosabb a belső biztonság, azaz a re
aktor önszabályozása. Ez két formában valósul meg.
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- Magfizikai: a hasadás valószínűsége csökken, ha a neutronok átlagenergiája (sebessé
ge) nő. Ez bekövetkezik, ha valami miatt a hőmérséklet növekszik. A negatív visszacsatolás 

folytán a reaktivitás csökken, a láncreakció lelassul, vagy akár teljesen megszűnik.
- Reaktorfizikai szabályozást a moderátor és anyaga, a fűtőelemek elhelyezése, az üzem

mód biztosíthat, a típustól függően. Az említett nyomottvizes reaktorban, ha a moderátor hő
mérséklete nagyobb, a sűrűsége kisebb lesz. Csökken a moderálás, nő a neutronok átlag
energiája, kisebb lesz a reaktivitás. A reaktor semmilyen körülmények között nem válhat 

atombombává! Csernobilban sem atomrobbanás történt, hanem olyan fizikai folyamat, 
amely leginkább egy kazánrobbanáshoz hasonlítható.

A külső biztonságot a zónába bevihető biztonságvédelmi és szabályozó rudak adják. Ezek 
nagy neutronelnyelő hatásuk révén csökkentik a reaktivitást (kadmium, bór, acél).

Fontos szólni a maghasadás során keletkező radioaktív anyagok sorsáról, mert az atom
reaktorok legnagyobb veszélyét ezeknek a környezetbe jutása jelenti. Ez ellen a konstruktő
rök többszintű (legalább 5 szintű) mélységi védelemmel védekeznek. Egyszerre több védel
mi rendszernek is meg kellene hibásodnia ahhoz, hogy ezek kis része kijusson a környezetbe. 
Az egyidejű meghibásodásoknak igen kicsi a valószínűsége.

157. § Fúziós reakciók a csillagokban és a Földön

A könnyű elemek egyesülése nagyobb kötési energiájú atommagot eredményez a 148.4. 
ábra szerint. Ez éppúgy energiafelszabadulással jár, mint a nehéz elemek hasadása. A csilla
gokban ez az energiatermelés jól működik.

1. Asztrofizikai folyamatok

A Nap sugárzási teljesítménye 3,76 • 1020 MW. A földi légkör legfelső rétegének minden 
négyzetméterére = 1400 W jut, amiből a felszínre ennek csak 60%-a, 840 W érkezik. A csil
lagok energiatermelését BETHE magyarázta meg az egyedül lehetséges magfizikai alapokon 
1938-ban. A magreakciók a nagy mennyiségben jelen lévő protonok és termékeik között zaj
lanak le. Az energiatermelő folyamatokhoz a Coulomb-taszítás miatt mégis szükséges akti
válási energiát a magas hőmérsékletű plazmában az ütközések biztosítják. Változatos folya
matok termelnek energiát és építik fel először a He-atommagot, majd a többit.

'H + 'H -> 2H + e+ + v Q = + 0,42 MeV (a/l)
e+ + e - -+ 2 y Q = + 1,02 MeV (a/2)
2H + 'H -> 3He + y Q = + 5,49 MeV (b)
3He + 3He -> 4He + 'H + ‘H Q = +12,86 MeV (c)

Az a) és b) reakciónak kétszer kell bekövetkeznie, hogy a c) befejezhesse az a-részecske fel
építését. Közben a pozitronok a plazma elektronjaival kétszer annihilálódva (a/2) növelik a 
csillagban maradó energiát, az elszökő neutrínók pedig csökkentik azt. A fenti folyamatok a 
csillagok plazmájának legsűrűbb részén, a legnagyobb hőmérsékletű centrumban mennek 
végbe (a Napnál T~ 15 ■ 106 K). A végeredmény összefoglalóan („ppl-lánc”):
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4'H -> 4He + 2e+ + 2v, Q = +26,72 MeV. (157.1)

Vannak a Napban lezajló fúziónak más útjai is, itt azonban ezekre nem térünk ki. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy az (a/l) reakció roppant kis valószínűségű, mert az kell hozzá, 
hogy az alatt a rövid idő alatt, amíg két proton egy ütközés során éppen „egymás közelében” 
tartózkodik, egyikük pozitív béta-átalakulással neutronná alakuljon. Mivel ezt csak a gyen
ge kölcsönhatás tudja megtenni, ezért kicsi ennek a folyamatnak a valószínűsége. Ez a sze
rencsénk, mert ez teszi lehetővé, hogy a Nap évmilliárdokon keresztül sugározzon nagyjából 
egyenletes teljesítménnyel, időt adván a biológiai evolúciónak.

A csillagokban végbemenő reakciókat termonukleáris fúziónak nevezik, mert a részecs
kék a rendkívül magas hőmérsékleten ütközve szerzik mozgási energiájukat. A megfelelő 
reakciósebesség ezenkívül nagy sűrűséget is követel. A folyamatok hatáskeresztmetszete 
erősen különbözik, és függ az energiától. Alapvető a Coulomb-taszítás: ez meghatározza azt 
a minimális hőmérsékletet, amelyen valamelyik reakció beindulhat.

2. Termonukleáris energiatermelés a Földön

A Nap belsejében uralkodó részecskesűrűséget nehéz földi körülmények között előállí
tani. A deutériumból azonban másként is termelhető hélium. Két fontosabb út a sok lehető
ségből:

„D+D”: 2H(d,n)3He Q =  3,27 MeV (157.2)

„D+T”: 2H(3H,n)4He Q = 17,59 MeV (157.3)

A nagyobb hatáskeresztmetszetű D+T folyamat reménykeltőbb, aminek beindításához 
70-100 millió fok szükséges.

a) Hidrogénbomba

Földi körülmények között fegyverként sikerült eddig makroszkopikus mennyiségben 
felszabadítani a termonukleáris reakciók energiáját. A D+T folyamathoz szükséges magas 
hőmérsékletet hagyományos, hasadási (atom-) bombával érik el. Ez a kétfokozatú nukleáris 

bomba. Technikai nehézség a szerkezet megfelelő ideig történő összetartása, hogy nagy 
energia szabaduljon fel. A (157.2,3) folyamatokban keletkező neutronok 3-14 MeV energi
át visznek el „haszontalanul”. A háromfokozatú atombomba természetes urán köpenyt is 
tartalmaz, amelyben a gyorsneutronok hasadást idézve elő megnövelik a szerkezet hatásfo
kát, pusztító erejét. Az ilyen szerkezetek nagy urán- és hasadványtartalma súlyos radioaktív 
szennyezést is okoz. Ezt küszöböli ki a neutronbomba, amely kis kritikus tömegű hasadó
anyaggal gyújtja be a fúziót. Hatására az élőlények elpusztulnak.
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b) Szabályozott termonukleáris fúzió

(i) A plazma állapot

A D+T-fúzió beindításához a fúziós keveréket sok millió fokos hőmérsékletre fel kell 
hevíteni Ilyen hőmérsékleten az atomok már nem tudják megtartani elektronjaikat, ionizá
lódnák. Az anyagban egymástól többé-kevésbé függetlenül, szabadon mozgó ionok és elekt
ronok „keveréke” lesz jelen. Az ilyen állapotú anyagot plazmának nevezzük. Különleges tu
lajdonságaival a plazmafizika foglalkozik.

A D +T keverékű, n ionszám-sűrűségű plazmát r ideig kell összetartani, hogy a stacioná
rius működéshez elegendő energia szabaduljon fel. Ennek feltétele, hogy teljesüljön az

m  > 2 • 1020 s/m3, T = 108 K (157.4)

Lawson-kritérium. A  sűrűség és idő megválasztása szerint két megoldás terjedt el.
(li) Kis plazmasürűség, nagy osszetartási idő

A  nagy t  eléréséhez mágneses mezővel tartják össze a plazmát. A legjobb megoldás a v i

lágszerte elterjedt, szovjet tervezésű tokamak rendszer. A körgyűrű alakú vákuumkamrá
ban a plazma egy transzformátor szekunder köreként működik. Toroidális és korrekciós 
mágneses mező van a belsejében

Időben változo primer köri elektromos mező hatására a gázban kisülés révén plazma 
alakul ki, amelyet a nagy áramsűrűségű elektromos áram felfűt. Az instabilitások miatt csak 
rövid időre sikerült eddig a stacionárius működés, akkor is legfeljebb felét adva vissza a be
fektetett energiának. A 157.1. ábrán a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor 
(ITER) terve látható, amely - megvalósulása esetén - már több energiát fog termelni a fuzio 
révén, mint amennyit a plazma fűtésére kívülről be kell táplálni.

157.1 ábra
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(iii) Nagy plazmasűrűség, rövid összetartási idő
Ezt szilárd halmazállapotú D + T  keverék mikrorobbantásos felhevítésével érik el. Az 

üzemanyag-pasztillákat lézer- vagy elektronnyalábbal bombázzák minden oldalról. Gyor
san kell nagyon nagy energiát bepumpálni, hogy a kialakuló plazma ne kezdjen el tágulni ad
dig, amíg be nem indul a fúzió. Ezért inercialis (tehetetlenségi) fúziónak is nevezik ezt az el
járást.

A  további tervekben az energiamérleg javítására hibrid rendszerekre is gondolnak. A  ke
letkező gyorsneutronokat természetes urán köpenyben hasadásra lehet felhasználni. így 
működik majd a fúziós-fissziós hibrid reaktor. Amúgy ezek a gyorsneutronok a környezetben 
lévő anyagokat felaktiválják. Tehát ez az energiaforrás is termel radioaktív szennyeződést.

A  fúziós energia felszabadításának nagyon nagy gyakorlati jelentősége van. Egyrészt a 
kiindulási anyagból (deutériumból) hatalmas, szinte kimeríthetetlen készletek állnak ren
delkezésre a világ óceánjaiban (a deutérium izotóparánya 0,015%), másrészt pedig fúzió so

rán n em keletkeznek olyan hosszú felezési idejű radioaktív termékek, mint a hasadásos 
atomerőműveknél Ezért nem vetődik fel a „nagy aktivitású hulladékok” hosszú időre törté

nő elhelyezésének problémája sem („atomtemető”). A  szabályozott fúzió - ha megvalósul
na -viszonylag „tiszta” és gyakorlatilag kimeríthetetlen energiaforrást jelentene az emberi
ség számára.



VI. B) RÉSZECSKEFIZIKA

A  proton, neutron és elektron segítségével a mindennapi anyag felépíthető. A  végső épí

tőkövek megismerése, a közöttük ható erők közös gyökerének kutatása különösen akkor 
kapott nagy lendületet, amikor kiderült, hogy mindez az anyag kialakulásának általános és 

egységes történetét is megfejthetővé teszi.

VI. B) 1. A RÉSZECSKEFIZIKA ALAPJAI

158. § Részecskék és jellemzőik

Földön és égen egyaránt folyik a részecskék keresése. Mennyire elemiek ezek és mennyi

re részek? A  kísérletek szerint közülük néhány tovább már nem bontható, szerkezet nélküli. 
Másik részük a szórási kép szerint összetett. A  részecskék két nagy családba sorolhatók 
sajátperdületük szerint.

a) A  feles spinüek, amelyeknek sajátperdülete h =  h/(2n) felének páratlan számú több
szöröse: 1/2, 3/2, 5/2,... stb. Ezek a fém ionok, amelyekre érvényes a Pauli-féle kizárási elv 
(azaz nem lehet két olyan részecske, amelynek minden kvantumszáma megegyezik). Ilyen 
az elektron, proton, neutron, neutrínó stb.

b) A z egész spinű részecskék sajátperdülete ti egész számú többszöröse: 0,1, 2, 3,..., rá
juk a kizárási elv nem vonatkozik. Ezek a bozonok; ugyanabban az állapotban akárhány le
het belőlük. Ilyen például a foton, de ilyenek a pionok is.

•Kezdetben úgy tűnt, nagy a káosz a részecskék világában. A 158.1. táblázatba már a rend- 
teremtés eredményeként kerültek: foton  (mint bozon), leptonok (fermionok), a hadronok 
családjában a mezonok (bozonok) és barionok (fermionok). (A táblázatokban az „Energia” 
oszlopban az M0 nyugalmi tömegnek megfelelő M(f 2 nyugalmi energia van feltüntetve 
MeV-ban.)
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1. Új részecskék

A  legnagyobb energiájú laboratórium az univerzum, ahol maximálisan = 102ueV-os pro

tonok is keletkeznek. Az elsődleges forrás kisebb részben a Nap, nagyobb részben a távoli 
galaxisok. Földi gyorsítóval E  = 1,4 1013 e V  lesz a csúcs az Európai Részecskefizikai Köz

pontban, a CERN-ben 2007-re felépülő p + p  ütköztetőnél. Elektronokat is használnak ele
mi részek keltésére. Ilyen hatalmas energiákon a keletkező részecskék újabbakat hoznak 
létre, amelyek tovább szaporítják a töltött és semleges részecskéket. Kiterjedt elektromágne
ses és nehézrészecske-záporok jönnek létre. Az előbbiekben fotonok, elektronok, pozitro

nok, müonok, neutrínók, az utóbbiban pionok (^-mezonok), nukleonok keletkeznek.
Az elektron Paul DlRAC (angol fizikus 1902-1984; Nobel-díj 1933-ban) által megjósolt 

antirészecskéjét, apozitront 1932-ben fedezték fel a kozmikus sugárzásban ködkamra (165. §) 
segítségével. Mágneses térben görbülő pályából lehetett azonosítani.

Ugyancsak a kozmikus sugárzásból mutatták ki ködkamrával a müont, amely = 207-szer nehe
zebb az elektronnál. Később ennek bomlását is vizsgálták, amelynek során élettartamát 2,2 • 10“6 s- 
nak mérték. Ha kozmikus eredetű részecskék ütközéséből keletkezett a légkör 10-20 km magassá
gú rétegeiben, még fénysebességgel is csak = 659 m-t tud megtenni élete során. Hogyan éli túl a sa
ját halálát? A megoldás az, hogy nagy sebessége miatt a saját „órája” lelassul. Ez a relativitáselmé
let egyik szép bizonyítéka (130. §).

A kozmikus sugárzást magas hegyen kutatva fotolemezen észleltek bomlást, amely semleges 
részecskére utalt. Ez a n-mezon (pion) volt, amelyből nemcsak semlegeset, hanem + és -  töltésűe
ket egyaránt találtak. Elektrongyorsítóban keltett 330 MeV-os fékezési sugárzást Be-céltárgyra 
ejtve a semleges pion annihilációját látták: /i° —> y + y.

Ködkamrában jellegzetesen „V” villaszerű nyomot hagyó folyamatot a semleges kaon (K-me- 
zon) és A-hiperon töltött részecskékre történő bomlásával azonosították: Kn—> n* + n , valamint 
A0 —> p + n .

A vizsgálatok egyre inkább a gyorsítós laboratóriumokba tevődtek át. Sok antireszecskét már 
itt állítottak elő: antiproton, antineutron, sőt antihidrogén-atom. Néhány reakció a részecskék kel-
tésére ütközésben és bomlással:

p+ + p + —> p+ + n + n* és ti* —> fi* + (158.1a)

p+ + atommag —> p" +... (158.1b)

p+ + atommag—» n~+... és n ¡ r  + vv (158.1c)

y + atommag —» +... és /i0-* y + /  (158.Id)

n + p + A° + K° (158.1e)

p+ + p —> n + n p " + n —> n  + n + 7r- (158.lf)

A másodlagosan keltett részecskékkel (az ezekből bomlás útján létrejövőkkel még inkább) 
ugyanaz a kísérleti nehézség, mint a neutronfizikában: a nyaláb kis intenzitású és nem irányított. 
Eleinte csak elemi vagy alig komplex részecskéket gyorsítottak (e“+ e+, p++ p +,p^ + p ',  e~+ p+), 
de később megjelentek a nehéz ionok is. Már nemcsak a részecskék alapállapotait, hanem gerjesz
téseiket is lehetett vizsgálni. így fedezték fel a rezonanciákat, amelyek a gerjesztési függvényben 
lévő csúcsokat jelentik.
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Részecskék elrendezése és adataik 158.1. táblázat

Család Jel
Energia

M(f2,
MeV

Élet
tartam

T, S

El.
töltés
Q/e

Spin
Pár.
r

Izo- 
spin 

T Tz

Lep
ton

töltés
W - T

Ba-
rion
B

Ritka
ság
S

Foton Y 0 oo 0 1- 0 10 0 0 0 0 0
L e~ 0,511 > 1032 -1 1/2 1 0 0 0 0
E V'c <3 10“6 0 1/2 1 0 0 0 0
P 105,66 2,20 10-6 -1 '/2 0 1 0 0 0
T vu <0,19 0 '/2 0 1 0 0 0
O T~ 1777,0 2,91 10-B -1 '/2 0 0 1 0 0
N V'r < 18,2 0 '/2 0 0 1 0 0

n~ 139,57 2,60 10-8 ±1 o- 1 ±1 0 0 0 0 0
H M V’ 134,98 8,4 10-17 0 o- 1 0 0 0 0 0 0

E K+ 493,7 1,24 10-8 +1 o- 'Á +'Á 0 0 0 0 +1
A Z K°s 497,8 8,94 10-" 0 o- l/2 +'/2 0 0 0 0 +1

o k"l 497,8 5,17 10-8 0 o- ‘/2 +Vl 0 0 0 0 -1
D N K- 493,7 1,24 10^ -1 o- '/2 -'/2 0 0 0 0 -1

O rf 547,3 5,58 lO“19 0 o- 0 0 0 0 0 0
R K J/y 3096,9 7,6 lO“21 0 1- 0 0 0 0 0 0

Réz 769,3 4,4 10“24 1- 1 0 0 0 0 0
O Nuk P 938,3 > 1038 +1 '/2+ '/2 +'/2 0 0 0 +1 0

B leon n 939,6 886,7 0 'A+ >/2 - ‘/2 0 0 0 +1 0
N A h A 1115,7 2,63 lO“10 0 '/2 + 0 0 0 0 +1 -1

R i z - 1189,4 8,02 10-“ +1 '/2 + 1 +1 0 0 0 +1 -1
O 1 P 1192,6 7,4 lO' 20 0 '/2 + 1 0 0 0 0 +1 -1

0 e £- 1197,4 1,48 lO"10 -1 >/2 + 1 - 1 0 0 0 +1 - 1

K N r =■<> 1314,8 2,90 10-'° 0 '/2 + 1/2 +'/2 0 0 0 + 1 -2
0 o 1321,3 1,64 10-lu - 1 '/2+ V2-'Á 0 0 0 +1 -2
K n Qr 1672,4 8,21 10-“ - 1 3/2+ 0 0 0 0 +1 -3

A++ = 1232 5,5 lO“24 2 3/2+ 3/2 0 0 0 +1 0

2. Részecskecsaládok, csoportok

A  sok részecskét kezdetben nem tudták rendszerbe foglalni. A  tömeg önmagában nem
ad egyértelmű eligazítást, mint az elemek periódusos rendszerében. A  158.1. táblázatbeli
„könnyű” részecskeként, leptonként kezelt r közel kétszer nehezebb, mint a nehéz részecs
kék, hadronok közötti proton. Ez utóbbiak igen népes és jól strukturálható családot alkot
nak, ami összetett voltukra enged következtetni. A  könnyebb mezonok és a nehezebb
barionok reakcióikban hasonlítanak egymáshoz. A  158.1. táblázat csak töredéküket tünteti
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fel. A  mindössze hat lepton a szerkezet nélküli, legegyszerűbb képződményeknek kicsi, jól 
körülhatárolt családját alkotja. Végül a foton  különlegessége az, hogy egyedül alkot egy 
„családot”.

Új megmaradási törvényekre épített kvantumszámokkal („töltésekkel”) lehet eligazod
ni a részecskék között. Ezek egyike az S ritkaság (strangeness): bizonyos nehéz részecskék 
csak párokban keletkeznek az erős kölcsönhatásban. A  ritkaság megmaradása teljesül az 
erős és elektromágneses kölcsönhatásban. Ugyanilyen a B bariontöltés-megmaradás is. 
A  párban való keletkezés a könnyű részecskékre is jellemző, ami az L  leptonszám-megmara- 
dás törvényének hatása. Ezt M a r x  György (1927-2002) ismerte fel elsőként 1953-ban. Az 
új kvantumszámok, illetve töltések jól leírják a részecskék folyamatok szerinti különbözősé
gét. A  részecskék és antirészecskéik tömege és élettartama azonos, a Q, fj ,B , L c, L̂ „ L r, S 
mennyiségeik előjelet váltanak.

3. Bomlási formák

I
A részecskék átalakulásait a megmaradási törvények, kiválasztási szabályok határozzák meg 
(153. § 2.). A gyors bomlások az erős kölcsönhatásra jellemzők (a-bomlás, magreakciók). A na
gyobb élettartamot & gyenge (/3-átalakulás) és elektromágneses kölcsönhatással (y-legerjesztődés, 
töltések közötti folyamatok) szemben mutatják a részecskék. Ütközési folyamatok gerjesztési 
függvényeiben létrejövő rezonancia is azonosítható rövid ideig élő részecskeként. A hadronok ma
guk is mutatnak gerjesztett állapotokat, ami összetett felépítésre utal. A leptonoknál ilyen nem ta
pasztalható, ezek az igazi elemi részek. Viszont ők is átalakulhatnak egymásba. Csak az Lc, L^, L x 
leptontöltések mindegyikének megmaradásával értelmezhetők agyenge kölcsönhatás alábbi bom

lási folyamatai:

T * - > ^ + v , + v r, ^  -> e* + vc + V,,. (158.2)

A hadronok nagyon változatos képet mutatnak: erős kölcsönhatást, gyenge és elektromágneses 
bomlást. Az egyik kaon bomlásában töltésaszimmetriát találtak 0.3%-ban, azaz nem egyenlő mér
tékben mennek végbe a következő folyamatok:

K" —>e* + vc + 7T és K“ —>e +vc + 7r+. (158.3)

Kaonbomlásban találták a paritássértés első megjelenését. A müonbomlásban is egyértelműen ki
mutatható volt ez a szimmetriasértés.

159. § Neutrínófizika

A  kísérleti technikák igazi próbája a gyengén ionizáló sugárzások észlelése. A  neutrínó 
semleges, tömeg nélkülinek feltételezett, 1/2 spinű részecske.

1. A létezés bizonyítása

A  részecskék létezésének igazolása alapvető feladat. A  neutrínónál ez különösen fontos 
a gyenge kölcsönhatás megértése szempontjából.
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a) Közvetett módszer

Az egyik legmeggyőzőbb mérést SZALAY Sándor (1909-1987) és CSIKAI Gyula (1930-) 
végezte Debrecenben, 1957-ben. A  6Li mag antineutrínó általi visszalökését és a /^-részecske 
irányát ködkamrával rögzítették (165. § 4.).

A  159.1. ábrán látható igen kifejező felvétel tanúsága szerint kellett lennie egy harmadik 
részecskének is, a mozgásmennyiség-megmaradás miatt. A  He-izotópot a kamrában állítot
ták elő. A  neutronforrást csőpostával lőtték el a kamra közeléből a háttér csökkentése vé
gett. Mágneses térrel az e~ mozgásmennyiségét megmérték a pályagörbületből.

159.1. ábra

h) Közvetlen detektálás

(i) Neutrínó kimutatása
A  neutrínófizikában azóta is sokszor alkalmazott reakciót használták fel a neutrínó ki

mutatására:

37C1 +vc —»37Ar + e~ (159.1)

A  kísérletet Róbert H. DAVIS (amerikai fizikus, 1926-; Nobel-díj 2002) kezdte el az 1950-es 
évek közepén. Nagy jelentősége miatt (a Nap-neutrínók érzékelése) még m a  is folynak 

neutrínódetektálási kísérletek. Egy 1500 m  mély bányában (a kozmikus sugárzás egyéb 
komponenseitől védve) Dakota államban 400 m 3 etilén-tetrakloridban (C2C14) keletkezett 
aktivitást mérték meg. Időszakonként héliummal (nemesgáz) átbuborékoltatták a hatalmas 
tartályokban lévő folyadékot. A  (159.1) reakció révén létrejött argonatomokat a hélium „ki
mosta” a tartályból és magával ragadta. A  kijött héliumot nagyon alacsony hőmérsékletre 
hűtött faszén abszorbensen vezették át, amely csak a héliumot engedte tovább, minden 
egyebet (az argont is) megkötötte. Az így „bekoncentrált” nagyon kis mennyiségű radioak
tív argon aktivitása a bomlás révén mérhető volt.

(ii) Antineutrínó kimutatása
A  neutron /} -bomlásának inverzét használta fel 1959-ben Frederic REINES (amerikai fi

zikus, 1918—; Nobel-díj 1995-ben) és George A. COWAN (amerikai vegyész, 1920-). A  (152.14) 
folyamat-egyenlet átrendezésével:
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p + vc —>e+ +n. (159.2)

Erős antineutrínó-forrás az atomreaktor a sok P~-bomló hasadási termék miatt. Olcsó cél
tárgy a víz. A  pozitron az elektronnal történő annihilációjával detektálható: két 511 keV-os 
foton keletkezik, egymással ellentétes irányban. Termikus neutronokat a Cd nagy valószí
nűséggel fog be, miközben prompt-gamma fotonok bocsátódnak ki, így a neutron is detek
tálható. 200 M W - o s  reaktor, 1,4 m 3víz mindössze 36 ±  4 eseményt adott óránként, ebből a

(159.2) folyamat hatáskeresztmetszete kiszámítható: cr = (11±2,6) 10-44 c m 2. Ez annyira 

kicsi, hogy a neutrínók vastag anyagrétegen is (Föld, Nap) áthatolnak.

2. A neutrínó tulajdonságainak vizsgálata

a) Részecske-antirészecske azonossága
Az elektron-lepton családra ezt kísérletileg úgy ellenőrizték, hogy reaktorból nyert vc nyalábot 

klóroldatba lőve próbálták a (159.1) folyamatot megfigyelni Aktivitás nem volt mérhető, így 
vc * ve.

b) Önálló leptoncsaládok
A vt feltételezés bizonyításához a (158.1) a és c ütközési-bomlási folyamatait használták 

15 GeV-os protonokkal Be-ot bombázva. A bomlás közben keletkezett vp energiája = 200 MeV. 
A vastag árnyékolás miatt csak ezek léphettek be az alumíniumlemezekből és helyérzékeny szám
lálókból felépített inhomogén tömbbe. Ha a a legkönnyebb leptonokat is kelti, akkor elektrono
kat és általa létrehozott fotonokat, majd újabb elektronokat, pozitronokat kell észlelni. Csak 
müonokra utaló jelenségeket találtak. Emiatt egyértelmű a családok létezése. Ezt egy új kvantum
számmal, a zamat- vagy íz-kvantumszámmal (flavor) fejezzük ki. Ez a kvantumszám nemcsak a lep
tonok esetében használható. Látni fogjuk, hogy a kvarkokból is három család van.

c) A neutrínó tömege

A csillagokban végbemenő folyamatok neutrínótermelése óriási. Ezek a részecskék kijutnak a 
sűrű plazmából és betöltik az univerzumot. Ha van tömegük, az alapvetően befolyásolja a sűrűség- 
eloszlást. SZALAY A. Sándor (1947-), MARX György és Jakov ZELDOVICS (szovjet fizikus, 1914- 
1987) asztrofizikai, kozmológiai alapon a neutrínó energiájára <22 eV felső korlátot adtak (1972). 
Abban az időben ez volt a legalacsonyabb korlát. Azóta a /¡-bomlás enerigaspektrumának alakját 
felhasználva még pontosabb becslések is születtek.

d) Neutrínóoszcilláció
A megjelenő neutrínófajták valamilyen alaptípusok kvantummechanikai szuperpozíciói. Ezek 

időben változhatnak. Véges tömeg esetén lehetséges az egyes neutrínóízek közötti átmenet. 
A neutrínónyaláb a térben terjedve átalakul, esetleg többször is (és több íz között). Ez a neutrínó
oszcilláció:

K -> v,, vt -> ve -»v,,. (159.3)
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Lényeges, hogy nem bomlás megy végbe: nem háromrészecskés a folyamat. Kísérletileg az oszcillá
ció úgy észlelhető, hogy egyrészt valamelyik fajta eltűnik, másrészt egy új megjelenik. Gyorsítóval 
állítják elő a megfelelő részecskét, amely bomlásával „termeli” a kiindulási neutrínót (158.1 folya
matok). Európában a genfi CERN-beli gyorsító által keltett neutrínókat = 700 km távolságra, a 
Róma melletti Gran-Sasso hegy alatti laboratórium detektorai észlelik majd. Megjegyezzük, hogy 
ezek a kísérletek még napjainkban is folyamatban vannak, s az itt közölt „eredmények” még vál
tozhatnak.

3. Neutrínócsillagászat

A nukleáris asztrofizika által a csillagok energiatermelésére adott magyarázat (157. §) olyan 
magreakciókat és bomlásokat feltételez, amelyek mindegyike vc keletkezésével jár. A Napban a 
pp-láncok -  15 MeV-onként termelnek egyet, a vc-fluxus = 6,64 • 1014 m_2s_1 a Földön.

a) Nap-neutrínó rejtély
A (159.1) folyamat lehetővé teszi vc észlelését. DAVIS kísérletében (1. fentebb) naponta

0,34 ± 0,06 37Ar-mag keletkezett, 1,8 ± 0,7 SNU értéket adva (Solar Neutrínó t/nit: 1 SNU = 
= 10'“  vc-befogás/s egy 37Cl-atomra). Az 1964-1988 közötti időben végzett, fluktuációkat és néha 
tendenciákat is tartalmazó mérések átlaga 2,18 ± 0,75 SNU volt. Az elméleti számítások szerint a 
Napban végbemenő, ismert folyamatok eredményeképpen 7,9 ± 2,6 SNU várható a Földön. A kí
sérleti értéknek az elméletihez viszonyított aránya csupán 0,27 ± 0,04; később és más technikákkal is 
csak = 0,6. Ez a nagy szisztematikus, a hibahatárokat jóval meghaladó eltérés meglepetést és kétsé
geket okozott. Hibás a mérés (hitelesítés)? Pontatlanok a termonukleáris folyamatok adatai? 
Rossz a Nap-modell? A Nap-neutrínó rejtély véglegesnek tűnő megoldása a kísérletileg észlelt ne- 
utrínó-oszcilláció a Földre érkező részecskéknél.

b) Szupemovarobbanás neutrínói
A Nagy Magellán-felhő egyik, 25-szörös Nap-tömegű, 170 000 fényév távolságra levő kék szu

peróriás csillagának robbanását 1987-ben észlelték. Maradványa az SN1987A jelű szupernóva. 
A hidrogénjének nagy részét elfogyasztó csillagban a gravitációs összeomlás miatt az elektronok a 
protonokba préselődve neutronná alakulnak és vc szabadul fel: neutroncsillag születik. Először a 
neutrínók jelennek meg. A neutronizációt órák múlva követik a fényemissziós folyamatok. A Föl
dön szabad szemmel is látható jelenség alapján utólag vizsgálták meg az egyébként más célra 
(Nap-neutrínó, protonbomlás) épített berendezések adatait. Ezzel a véletlennel megszületett a 
nagyon perspektivikus neutrínócsillagászat. Mintegy 20 neutrínót sikerült egyértelműen detektálni 
ezzel az eseménnyel összefüggésben több laboratóriumban, a legkülönbözőbb módszerekkel.

VI. B) 2. STANDARD MODELL

A  kísérletek eredményei alapján egységes képet lehet alkotni a részecskék tulajdonságai
ról, a közöttük fellépő kölcsönhatásokról, az anyag felépítéséről. A  Standard Modell mind
ezt kvantitatíven és ellentmondásmentesen írja le. N e m  lezárt elmélet még m a  sem. Az
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elektromágneses kölcsönhatás leírására kiépített kvantumelektrodinamika (QED) volt a 
példa a kvantumszíndinamika (QCD) kidolgozásához, amely a teljesen más jellegű, de az 
előbbiekkel közös gyökerű erős kölcsönhatást térelméleti úton tárgyalja. A  jelenségek kö
zötti kapcsolatok világosan látszanak az elektromágneses, gyenge és erős kölcsönhatásban.

160. § A fundamentális elemi részek

A  megismert részecskék némelyike szerkezet nélkülinek bizonyult: ezek a leptonok (és a 
foton). A  hadronok tulajdonságai, típus-kvantumszámai (töltései: B, S) azt mutatják, hogy 
ezek összetehetők további elemekből, és bizonyos tulajdonságokban erősen elkülöníthető 
csoportjaik léteznek. A  részecskék csoportosítását a 158.1. táblázat mutatja Mikroszkopikus 
szinten tovább kellett keresni a végső építőköveket és az erőhatást közvetítő részecskéket.

1. Leptonok

A  szerkezet nélküli feles spinű részecskék közös tulajdonsága, hogy a gyenge és elektro
mágneses kölcsönhatásban vesznek részt (a gravitációs mellett). Ezekben a leptonszám 
minden zamatra (ízre) vonatkozóan megmarad Úgy alakult, hogy az emberi mértékkel 

hosszú ideig létező világban az elektron játssza a főszerepet. A  leptonok atomi folyamatok
ban való egyenjogúságát olyan kísérletek bizonyították, amikor valamelyik héj-elektront he
lyettesítették müonnal. A  158.1. táblázat foglalja össze a leptonok lényeges tulajdonságait. 
Külön érdekesség, hogy a családok N  = 3 száma, a zamat-kvantumszám  lehetséges érteke kí
sérletekkel bizonyított eredmény e+ e ütközésekből: N  = 2,994 ±0,012 Ez azt jelenti, hogy 
nem várhatjuk egy negyedik „családtag” megjelenését. A  3 generáció mindegyike egy elekt
romosan semleges és egy töltött egyedből áll, amelyek a leptontöltést hordozzák.

2. Kvarkok

A  hadronok két csoportjának, a mezonoknak és barionoknak a reakciói a magerőkkel, il

letve az erős kölcsönhatással kapcsolatosak. Bomlási folyamataikat viszont a gyenge köl
csönhatás irányítja. Nagy energiájú, protonon végzett szóráskísérletekben a proton „belse
jében” 3 szórócentrum látszott, amit kezdetben partonnak neveztek el. Úgy tűnt, hogy ezek 
a pontszerű részecskék lehetnek a végső építőelemek. A  hadronok teljes, általános leírásá
hoz végül is 6 építőkövet kell feltételezni a megfelelő tulajdonságokkal. Ezeket egységesen 
kvarkoknak (quark) nevezzük. Három családba sorolhatók összesen 6 zamat- (íz-) kvantum
számmal (flavor).

I
A 160 1 táblázat foglalja össze a kvarkok fizikai tulajdonságait. (Mivel jelölésük az angol név 
kezdőbetűjével történik, az eredeti íz szerepel A „top” másik neve „truth”, a „bottom”-nál pedig 
„beauty”.A „charm” „bájos”-ként is szerepel.)
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A hadronok Q kvarkokból történő felépítésének általános elve:

Mezon = QQ i kí’ark-antikvark állapot

Barion = QvQQm 3-kvark állapot

Az i , ..., m bármelyik kvark lehet: az elektromos és más töltéseket, valamint a spint a részecske 
végső tulajdonságai szerint úgy kell kialakítani, hogy a Pauli-elv ne sérüljön. Ez a meglévő kvan
tumszámokkal, töltésszámokkal nem lehetséges, egy további kvantumszámot kellett bevezetni.

A kvarkok jellemző tulajdonságai 160.1. táblázat

KVARK 
Zamat, íz 
(Flavor)

Jel
Energia

A V 2
MeV

El.
töltés
Qle

Spin
Pár.
r

Izospin 

T Tz

Ba
rion
B

Rit
kaság

5

Báj

C

Top

Y"*

Bot
tom
B*

Upper u 5 +2/3 'A + 'A + ’A 1/3 0 0 0 0
Down d 9 -1/3 'A + 'A -'A 1/3 0 0 0 0
Charm c 1350 +2/3 'Á * 0 0 1/3 0 +1 0 0
Strange s 170 -1/3 V2 + 0 0 1/3 -1 0 0 0
Top t 174 300 +2/3 lÁ  + 0 0 1/3 0 0 +1 0
Bottom b 4400 -1/3 V2 + 0 0 1/3 0 0 0 -1

Az újabb jellemző mennyiség a kvarkoknál a színtöltés: ez hordozza az erős kölcsönhatással 
kapcsolatos különös tulajdonságot. Három színű lehet minden kvark:piros -  R , zöld-G, kék-B . 
Csak olyan stacionárius kombinációk jöhetnek létre, amelyek színtelenek lesznek végeredmény
ben. Ez a barionoknál mindhárom szín felhasználásával történik (a barionok „fehérek”), a mezo
noknál a szín-antiszín kombinációval (a mezonok „feketék”).

A kvarkok különlegessége a nem-egész elektromos töltésen kívül, hogy szabad állapotban nem 
fordulnak elő. Ez a kvarkbezárás jelensége (162. § 2.).

3. Közvetítő bozonok

Az anyagban a feles spinű fermionok mint építőkövek között a kölcsönhatást az egész spinű 
közvetítő bozonok viszik át. A mechanizmust a 154. § 3. részben vizsgáltuk a magerőkre fenomeno- 
logikusan. Általánosítva: az m tömegű közvetítő bozon Ac = ti / (mc) Compton-hullámhossza jel
lemzi az erő hatótávolságát, ha a részecske nem hordozza az erőteret kialakító töltést. A 160.2. táb
lázat az egyes kölcsönhatásokat közvetítő bozonok adatait foglalja össze.

A nukleonok közötti kölcsönhatást a pionok cseréjével magyaráztuk a (154.3) alapján: ez 
fenomenologikus értelmezés. Valójában a hadronok felépítéséből adódóan a kvarkok közötti köl
csönhatásjátszik szerepet. Ez a színtöltésektől ered. A QCD ezzel magyarázza a komplex részecs
kék folyamatait. A közvetítő bozonok agluonok (ragacsok). Ezekből 8 darab van és „színesek”: 
maguk is egyenként hordozzák a kölcsönhatásban szereplő mindhárom R,GJ3 színtöltést. A had
ronok felépítésének ez a módja mikroszkopikus szemléletet takar (hasonlóan a termodinamika és 
a statisztikus fizika kapcsolatához).



694 VI. Atommag- és részecskefizika 161. §

Közvetítő részecskék 160. 2 táblázat

Kölcsön
hatás Bozon

Energia
M„c2
MeV

El.
töltés
Q/e

Szín
töltés

Gyenge
tölt.

Spin
Pár.
r '

Elektro- y 0 0 0 0 1"
w+ 80 419 + 1 0 1 r

gyenge W- 80 419 -1 0 1 T
z° 91 188 0 0 1 r

Erős 0 0 RGB 0 i-
Gravitáció Graviton ? 0 0 0 0 2+?

Agyenge kölcsönhatásnak 3 különböző töltésállapotú, nagy tömegű közvetítője van: a W+, W- 
és Z° weakon; az elektromágnesesnek pedig egy: a foton.

A  160.2. táblázatban a teljesség kedvéért feltüntettük a gravitációt közvetítő, még elméletileg 
sem tisztázott tulajdonságú bozont, a graviiont is.

161. § Az anyag felépítése

I
A látható világ atomjainak magjait nukleonok alkotják, a héját elektronok. A többi hadron és 
lepton nem alkot ennyire komplex rendszereket stacionáriusan. A kvark-felépítés, a Standard Mo
dell egységes keretbe foglalja a stabil és a bomló anyagot. A (160.1) séma alapján a hadronok 
összetétele megadható.

1. Alapvető fermionok és bozonok

Az anyag fundamentális építőköveit és családjaikat, valamint a közvetítő bozonok egységes 
rendszerét a 161.1. táblázat mutatja.

A Standard Modell fundamentális részecskéi 161.1. láblázat

LEPTON KVARK spin = 1/2 h

el. töltés színtöltés el. töltés generáció

0 z Ur UG UB +2/3 1.
-1 e a -1/3

0 vn m Cr CG CB +2/3 2.
-1 V a SR SG SB -1/3
0 vr t lR l G tB +2/3 3.

-1 T &R ^ G -1/3
y W+ W- Zn gRl -8 gol-8 gBl -8 mértékbozonok 1 h
elektro-gyenge .... erős, szín .. kölcsönhatás
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A színtöltés az egyes kvarkoknál R,G,B-\e 1 van jelölve. A gluonok színenkénti számát „1-8” 
mutatja. Összesen 6 lepton, 18 kvark és 4+24 közvetítő bozon, azaz 52 elemi rész és ugyanennyi 
antirészecske építi fel a világot.

2. Mezonok

A mezonok kvark-antikvark párokból épülnek fel (160.1). Az eredő spin 0 és 1/i lehet a 
kvarkok spinbeállásától függően: T i, illetve T1\_Az elektromos töltés, a ritkaság és egyéb kvan
tumszámok figyelembevételével például: n* = ud és na = uü.

3. Barionok

I
 Az eredő spin félegész- ti/2 vagy 3/í/2aTlT, illetve a TTT spinbeállásoknak megfelelően. A ba- 

riontöltés mindegyiknél 1 (antirészecskénél -1). A nukleonok kvark-összetétele:

p = uud és n = udd, antinukleonok: p = uud és n = udd.

Színekkel: p = u(R)u(G)á(B). Az elektromos töltés a neutronra: 2 /3 -1 /3 -1 /3  = 0, protonra 
2/3+ 2 /3 -1 /3  = +1; spin: 1/2 -1 /2  + 1/2 = 1/2; barionszám: 1/3+ 1/3+ 1/3 = 1.

162. § Kölcsönhatások

A  részecskék kölcsönhatása során az adott mező hat a tulajdonságot je len tő  valamilyen 
töltésre a közvetítő részecskéken (bozonokon) keresztül. M a négy, kis energián egyértelm ű
en különválasztható tulajdonságú erő teret ismerünk: elektromágneses, gyenge, erős, gravitá
ciós. Ezek nem  teljesen függetlenek egymástól.

A  kölcsönhatásokat relatív erősségükkel, hatótávolságukkal, közvetítő bozonjaikkal je l
lemezzük a 160.2., 1611 és 162.1. táblázatok adatai szerint. Az erősseget két, egymással 
érintkező p ro tonra  vonatkoztathatjuk. Ezzel kapcsolatos a csatolási állandó, amely függ a 
kölcsönhatási energiatol. Jellem ző a terekre az is milyen szim m etriák, m egm aradási törvé
nyek érvényesek (162.1 táblázat).

1. Elektro-gyenge erők

Az elm élet az elektrom ágneses és a gyenge folyam atokat egységben tárgyalja. Az elekt
romágneses erők az elektrom os töltések között hatnak a közvetítő fotonok  abszorpciójával és 
emissziójával. A gyenge kölcsönhatást a W +, W és Z '1 bozonok közvetítik a gyenge töltéssel 
rendelkező leptonok, valam int a kvarkok kozott. A  csatolási állandó m indkét erőre  növek
szik a kölcsönhatási energiával és = 100 GeV-nál megegyezik egymással. Ezért egyesíthetők 
egyetlen m ezőként.

A  kvark-felépítés és a közvetítő bozonok alapján a neutron [3 -bom lásának új képe: az 
egyik d-kvarkból a W “ által elvitt elektrom os töltés m iatt u-kvark lesz.



696 VI. Atommag- és részecskefizika 162. §

Az alapvető kölcsönhatások és jellemzőik 162.1. táblázat

KÖLCSÖNHATÁS

Jellemzők
ERŐS ELEKTRO

MÁGNESES GYENGE GRAVITÁCIÓ

Forrás Színtöltés Elektr.tölt. Gyenge töltés Tömeg
Hatótávolság 10-15 m oo 10-lttm oo

Közvetítő bozon Gluon, 8x3 Foton w+ w- Z° Graviton ?
Relatív erősség 1 lO“2 lO“5 io-39
Jellemző élettartam, s lO“23 10-20 10-m
Hatáskeresztmetszet, m2 10-30 lO“33 10“39

Megmaradási elvek, szimmetriák é r v é n y e s e k  ?
Energia, E igen igen igen igen
Mozgásmennyiség, p igen igen igen igen
Perdület, I igen igen igen igen
Elektromos töltés, Q igen igen igen
Izospin, T igen nem nem
Izospin vetület, Tz igen igen nem
Leptontól tés, L igen igen igen
Bariontöltés, B igen igen igen
Ritkaság, S igen igen nem
Charm, C igen igen nem
Top, T* igen igen nem
Bottom, B* igen igen nem
Tértükrözés/Paritás, P igen igen nem igen
Töltésszimmetria, C igen igen nem igen
Időtükrözés, T — CP igen igen nem:10-3 igen igen
Mindhárom, CPT igen igen igen igen

2. Erős kölcsönhatás

Az erős kölcsönhatást a színtöltések okozzák mikroszkopikus szinten. A  magerők oka a 

kvarkok között a gluonok által közvetített erőhatás. A  színkölcsönhatás ugyan kis távolsá
goknál is erős, de a távolság növelésével tovább növekszik kvarkbezárást okozva. A  Q C D
szerint a kölcsönhatás ereje az energia növekedésével, azaz kisebb megközelítési távolságon 
csökken (mozgó csatolási állandó). Emiatt nagyon nagy energián, = 1016 GeV-on, az 
elektro-gyenge és az erős kölcsönhatás csatolási állandójának nagysága megegyezik.
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3. Gravitáció

A  gravitáció minden tömeggel rendelkező részecskére hat és a szokásos energiákon min
dig vonzó. Csak egyfajta „töltést” hordoz. A  részecskefizikában elhanyagolható a jelenleg 
elérhető kölcsönhatási energiákon. A  csatolási tényező = 1 lenne a Planck-tómegnél: 

=(hc IG )112 = 1,22 -101V G e V / c 2 = 2,18-lO'8 kg, ahol G  a gravitációs állandó. A  kvan
tumgravitáció ott jelentkezne, ahol a gravitációt az előző három kölcsönhatással lehetne 
egyesíteni - nagyon nagy sűrűségű anyagban.

4. Egyesítés, egységesítés

Régi törekvés, hogy a természeti jelenségeket egységben lássuk. Az első eredmény 
N E W T O N  nevéhez fűződik, aki a földi és égi gravitációt azonosnak tekintette. A  másik nagy 
előrelépést M A X W E L L  tette meg, aki egységbe foglalta az elektromos és mágneses jelensé
geket, megalkotva az elektromágnesség elméletét. A  Standard Modell az elektro-gyenge el
mélettel továbbment ezen az úton. Az erős kölcsönhatással történő egyesítés jelenti (majd) 

a „Nagy Egyesítés Elméletét” (GUT, Grand Unification Theory). Ennek várható eredmé
nye, hogy a proton instabil és egyik lehetséges bomlási módja:

A  kísérleti határérték jelenleg rp >  5 • 1032év (a világegyetem életkora mindössze ru < 2 • 1010 
év). Az L  és a B megmaradás sérül, de (B -L) nem. A  gravitációt is magában foglaló egyesí
tés a „Mindenek Elmélete” (TOE, Theory o f Everything).

A  kapcsolatok a következőképpen szemléltethetők:

p —»e+ +nu, u u d —» uu e+, élettartama: rp = 103" év. (162.1)

E L E M I  R É S Z E K

mezonok barionok 
kvarkok 

eL-gyenge el.-gyenge, szín 
gravitációs gravitációs

A n y a g i  részecskék 

leptonok hadronok

T é r k v a n t u m o k ,  kölcsönhatások

gluonok foton weakonok graviton 

(erős) szín elektro- gyenge gravitációs
mágneses

elektro-gyenge
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VI. B) 3. ANYAGFEJLŐDÉS

163. § A sokszínű háttér

Az atommag- és részecskefizika eredményei sok ponton kapcsolódnak a kozmológiá

hoz. A  csillagok energiatermelését és az elemek kialakulását a magfizika megmagyarázza. 
Ezeket kiegészítve más megfigyelésekkel egységes kép alakítható ki az anyag fejlődésének, 

történetének szakaszairól. Ez a kép azonban még nem tekinthető lezártnak.

1. Az univerzum tágulása

Az extragalaxisok atomjaiból származó színképvonalak A hullámhosszai vöröseltolódásl 
mutatnak. Ez a Doppler-effektus alapján a forrás és megfigyelő egymáshoz viszonyított v se
bességű mozgásával magyarázható. Minden irányban távolodnak tőlünk ezek a rendszerek! 
A  távolodás sebessége annál nagyobb, minél messzebb van tőlünk az objektum. Edwin 
H ü BBLE (1889-1953, amerikai csillagász) 1929-ben ezt a megfigyelést a következő törvény

ben fejezte ki:

v = H r (163.1)

ahol H  ~ 0,716 • 10"lu/év a Hubble-állandó.
A  Földről (és bárhonnan) mert r galaxistávolságok nőnek az idővel. Az egész világmin

denség így egy felfúvódó léggömbre hasonlít, amelynek felületen mért távolságok állandóan 
növekednek. Ekkor viszont egy t = 0 időpontra visszavetítve a folyamatot azt kapjuk, hogy 
akkor az univerzum objektumainak „végtelenül” közel kellett lenniük egymáshoz. Ez az 
alapja a világ keletkezését és mai formájába fejlődését tárgyaló ősrobbanás elméletének 
(„Big Bang”= „Nagy B u m m ”). Az ősrobbanás az l/H-bó\ számítva 14 milliárd (más becslé
sekből 13-15 milliárd) évvel ezelőtt történt.

2. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás

A  Hubble-törvény és az általános relativitáselmélet táguló univerzumra vonatkozó meg
oldásai alapján kézenfekvő volt az a gondolat, hogy az ősrobbanás során a kezdeti nagy 
energiasűrűség a tágulással lecsökken és ennek maradványa alacsony hőmérsékletű fekete- 

test-sugárzás. Ezt a mikrohullámú háttérsugárzást megtalálták. Hőmérséklete:

T = (2,73 ±0,01) K. (163.2)

A  hőmérséklet irány szerinti anizotropiája a tömegeloszlás sűrűségének 10 4 értékű fluktuá

cióit mutatja. Ez alapvető fontosságú az univerzum nagyléptékű szerkezetének megértésé
hez: a gravitációval ezekből kondenzálódnak a csillagok, galaxisok és azok nagyobb egysé

gei. A  galaxisok eloszlása nem egyenletes a térben.
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3. Csillagfejlődés, asztrofizika

Az asztrofizikai fúziós reakciókkal az energiatermelés és az elemfelépülés kezdete értel
mezhetővé vált (157. §). A  csillagok által kibocsátott fény spektrális eloszlása azt mutatta, hogy 
tömegüktől, méreteiktől függően alakul a sorsuk. Ugyanolyan atomi vagy ionos színképú 
csillagok fényessége, mérete jelentősen eltér egymástól. így csillagcsoportok alakulnak ki, 
amelyek a csillagfejlődés egyes szakaszaival hozhatók kapcsolatba. Az átlagos méretű és 
egyensúlyban sugárzó csillagnak vehető Nap tömegét egységnek választva a csillagokat több 
osztályba sorolják: fősorozatbeli csillagok (m  ~  M Nap), fehér törpék (m  < < M Niip), vörös óriások 
és szuperóriások (m »  M Nap). A  szín a hőmérséklettel, spektrális jellemzőkkel kapcsolatos.

4. A részecskék és atommagok kozmikus eloszlása

Nagy energiájú gyorsítókkal olyan részecskéket lehet kelteni, amelyek nem építőkövei a 
stabil anyagnak rövid élettartamuk miatt. Ezek megtalálhatók a kozmikus sugárzásban is, 
ahol nagy sebességű protonok ütközései keltik. Volt egy rövid időtartam az univerzum tör
ténetében, amikor a gyorsan bomló részecskék még „eltek”, sőt olyanok is, amelyeket még 
máig sem fedeztünk fel. Vagyis az ősrobbanásban keletkeztek ezek (és antirészecskéik), 
majd elbomlottak. A  nukleonok túlélték a gyors lehűlés folyamatát. így alakult ki a részecs
kék m a  észlelhető száma, típusa. Az atommagok a protonokból keletkeztek, illetve kelet
keznek ma is a termonukleáris fúzióban (157. §). Eközben energia termelődik a csillagok
ban. Magfizikai okokból (148. §) a vasnál nehezebb elemek így már nem épülhetnek fel. Az 
eleinek eloszlása a naprendszerben a 163.1. ábrán látható. Ez H-ből és He-ból tartalmaz a 
legtöbbet. Figyeljünk fel arra, hogy a függőleges tengely logaritmikus skálája 14 nagyságren
det fog át! A  csillagbcli folyamatok fogyasztják is a He-ot és termelik is (157. §). A  Li, Be és 
B  „átmeneti” képződmények a fúziós láncokban, kiégnek. A  C, N, O  nagy koncentrációjú 
szigetek. Hasonló képződmény a Z  = 26,28 tartomány: a legstabilabb nuklidok találhatók itt 
(Fe, Ni). A  mágikus protonszámok utáni atomok nagyon kicsi gyakoriságúak. Szembeötlő 
az erős páros-páratlan effektus.

Rendszám (Z)

163.1 ábra
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164. § Az ősrobbanás elmélete

Az atom-, atommag- és részecskefizika, plazmafizika, gravitáció a csillagászattal együtt 
eléggé elfogadható választ ad az univerzum folyamataira, az anyag fejlődésére.

1. Anyagsűrűség, geometria és tágulás

A  folyamatokat a robbanás pillanatától lehet követni, ami =15 milliárd évvel ezelőtt tör
ténhetett. Az anyag létrehozta a teret és kialakította annak geometriáját. Meddig tágul és 
hogyan? Ez a p átlagos anyagsűrűségtől függ, illetve ennek és a pc kritikus sűrűségnek a viszo
nyától. Vagyis: mennyire „fékeződik” az anyag a tágulás során a gravitáció következtében? 
A  Hubble- és a gravitációs állandóból kiszámították, hogy

p c = 5-10“27 k g / m 3. (164.1)

H a  p < pc: nyitott univerzum, korlátlan és gyorsuló tágulás,
p =  pc: lapos (euklideszi) tér, a tágulás lefog állni (egyensúlyi méret), 
p > pc: zárt univerzum, maximális méret elérése után összeesés.

Az univerzum tényleges p értékének meghatározása igen nehéz. Nagyon befolyásolja pl. a 
neutrínótömeg léte, vagy az ún. „sötét anyag”. A  mikrohullámú háttérsugárzás mért térbeli 

eloszlásából az következik, hogy agörbület nulla: azuniveizum lapos, euklideszigeometriájú. 
Ez p = p c eredményt jelentene! A  tágulás tehát lassul, majd valamikor megáll. A  legújabb 
mérések szerint viszont a tágulás még egyre gyorsuló ütemben folytatódik.

Az elemzések azt mutatják, hogy a barionok nagy része nem világító anyag, és az univer
zum túlnyomó része pedig n em barion. A  láthatón kívül van tehát sötét anyag („dark 
matter”), amelynek gravitációs hatását érezzük. Ez a tejútrendszerben a teljes anyag- 
mennyiség 90%-át adja! Más csillagrendszerekben hasonló a helyzet. A  sötét anyag miben
léte még m a  is az asztrofizika egyik legizgalmasabb kérdése. Egyesek szerint gyengén köl
csönható részecskékből (pl. neutrínókból) állhat.

2. Részecskefizikai folyamatok

A. forró univerzum a kiindulás: óriási anyag-energia végtelenül kis térfogatban. Az univerzum 
fejlődése során az idő előrehaladtával a tágulás miatt a sűrűség és a hőmérséklet (egy szabadsági 
fokra átlagosan jutó energia) is rohamosan csökken. Az ősrobbanás után = 10“43 s-ig olyan nagy az 
energia, hogy a négy kölcsönhatás még nem válik szét. A kvantumgravitációs, 1019 GeV energiájú, 
1032 K hőmérsékletű szakaszt a Mindenek Elmélete (TOE) írja (majd) le. Kicsit „később”, 10~35 s 
múltával és = 1016 GeV körüli állapotban (T = 1027 K) a gravitáció már elvált, csak három kölcsön
hatás maradt együtt, s ez a Nagy Egyesítés Elméletével (GUT) kezelhető. A. távolságskála hirtelen 
megváltozott, illetve a tér görbülete csökkent. Az univerzum időben exponenciálisan mintegy 
= 105°-szeresére növelte meg a méretét: felfúvódott. Ez a folyamat az infláció, amely 10-34 -  10-32 s kö
zött ment végbe. A GUT a kvark-gluon-lepton plazma kölcsönhatásait ebben a tartományban vizs
gálja. Az eddig közös elektro-gyenge kölcsönhatás 100 GeV alatt szétválik (t = 10-12 s,T  ~ 1015 K). 
Ezzel kialakul a „mai fizika” a négy különálló kölcsönhatással. Ezután a kvarkok hadronokká ala-
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kulnak (kvarkbezárás). Létrejön a proton és a neutron: t =  10-4 s ,^  < 1 GeV, T  = 1013 K. A rövid 
élettartamú részecskék elbomlanak. így az egyensúlyi sűrűségek megváltoznak. A nukleon- 
antinukleon mennyiség az ősrobbanásmodell szerint kezdetben egyenlő volt, tehát B =0. A  GUT 
(162. §) barionszám-megmaradást sértő folyamattal oldja meg a problémát.

3. Magfizika, atomfizika az anyag történetében

Ha magára maradna a neutrongáz, /T-bomlása miatt idővel eltűnne. Fennmaradását atom
magba zárása biztosítja. Beindulnak az ősrobbanás nukleonokat könnyű atommagokká szintetizá
ló reakciói. Az egyik első ilyen folyamat a proton és neutron egyesülése deutériummá:

p+ n —>2H + /  .

De -  mivel a hőmérséklet igen magas -  nagyon nagy energiájú gamma-sugárzás is jelen van, amely 
a fordított folyamatot okozza: „szétveri” a deuteront:

2H + y —> P+ n.

Ezek a folyamatok „egyensúlyt” tartanak egy ideig, / = 400 s elteltevei azonban már eleggé lecsök
ken a hőmérséklet (7' = 5 • 10K K, azaz kT = 0,05 MeV), s lecsökken a nagy energiájú fotonok ará
nya, így felepülhet az elsődleges (primordiális) deutérium. Ha már van deutérium, ezen a hőmér
sékleten a fúziós reakciók gyorsan „végigszaladnak” a héliumig, s kialakulnak az ősrobbanásos 
4H e++ részecskék és néhány könnyű atommag a p, 2H, 3H, 3He ütközéseivel. A 2H, 3He, 4He, 7Li 
világegyetemben megfigyelt koncentrációja csak az ősrobbanásmodellel számolva adódik helye
sen, egyedül a csillagokbeli termeléssel nem magyarázható. Mivel nincs stabil A = 5 és 8 tömegszá
mú atommag, a 4He-től a nukleoszintézis nehezen folytatható tovább a tágulás során. A 3a —> 12C 
folyamat csak a csillagok hőmérsékletén megy majd végbe. Az alapanyagokat azonban a Big Bang 
már megtermelte.

A kezdetek után t ~ 1013 s (= 300 000 év) múlva a részecskék átlagenergiája 1 eV alá csökken 
(T = 104 K). Kialakulnak a semleges atomok: az elektronokat a fotonok nem tudják leválasztani a 
héjból. A fotonok számára átjárhatóvá válik a tér, nem nagyon lépnek kölcsönhatásba az anyaggal. 
A sugárzás és a részecskék különválnak. A jelenleg megfigyelt 2,7 K-es háttérsugárzás ennek az ál
lapotnak az utódja, a fluktuációi az akkori struktúrákról árulkodnak. Megkezdődik az „anyagidő
szak” / = 10fi év után. Atomok, molekulák alakulnak ki, kezdetét veheti a nagyléptékű struktúrák 
kialakulása

4. Gravitáció és az eleinek kialakulása

A hosszú hatótávolságú gravitáció a sűrűségingadozásokból csomósítja az anyagot Ez önma
gát erősítő folyamat. Rendkívül változatos formakat ölt emiatt az univerzum szerkezete: ködök,
csillagok, kettős csillagok, csillagtársulások, galaxisok, galaxisrendszerek és ezek töredekei jönnek
létre.

Az ősrobbanástól eltelt idő I = 10* év, T  = 10 K a hőmérséklet, a sűrűség p  = 10“22 kg/m3: a csil
lagfejlődés kezdete. A gravitáció a kozmikus gázfelhőt egy-egy sűrűsödési pont körül összehúzza,
ősgalaxisok keletkeznek, a sűrűség megnő: p = 10“19 kg/m3. A nagy sebességű részecskék összetor
lódnak, ami lökéshullámot kelt. Ez végigterjed a teljes anyagon, sok ütközéssel felmelegíti azt.
Plazma alakul ki. Mintegy 30 • 10fi év elteltével T  = 15 ■ 106 K  p  ~ 105 kg/m3, a nyomás 
p  = 2 • 10*1 bar. Az átlagos energia k7"= 2 keV, a termonukleáris fúziós reakciók beindulnak. A hid-
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rogén héliummá ég el lassan a fúzióban: alacsonyabb hőmérsékleten először a deuteriumos folya
matok dominálnak (157.2,3). A plazma felfűtése után a ppl-lánc (157.1) termeli az energiát és a He- 
ot. A Nap-méretű csillagoknál ez néhány milliárd év alatt stabilizálódik és mintegy (3-5) • 109 évig 
tart. Önszabályozása a gravitáció és a fúzió egyensúlyán alapul. A Nap ebben a nyugodt fázisban 
van a fősorozatbeli társaival együtt. Ha ez az egyensúly megbomlik és valamelyik folyamat dominál: 
a csillag szétrobban vagy a gravitációs összeomlás állapotába kerül.

A nehezebb atommagok a rövidebb élettartamú, nagyobb tömegű csillagokban keletkeznek a 
vasig a fúzió segítségével A magasabb rendszamuak kialakulásához már egymás utáni (n, y) reak
ció és /¡“-bomlás szükséges. A nagy mennyiségű neutronnak két forrása van. A hatalmas tömegű 
csillagok belsejében a plazma elektronjai az óriási nyomás hatására a protonokkal inverz fSr- 
bomlást szenvedve neutronokat hoznak létre: e + p —> n + ve. Nagy fluxusú lassúneutronok befo
gásával és /¡“-bomlással továbbépülhetnek az elemek. A sok neutron a hatalmas nyomás miatt 
mintegy óriás atommagot alkot. Ez a neutroncsillag. Ebbe zuhan bele a külső gázréteg a gravitáció 
miatt Hirtelen lefékezódesúk folytán a hőmerseklet megnövekszik, a kialakuló lökéshullám a vi
lágűrbe löki a külső rétegeket. Ezt megelőzően a rövid ideig tartó hatalmasgyorsneutron fluxus to
vábbépíti az elemeket a transzuránokon túl is. A nagy energiával kilökött rétegek szetterjednek a 
világűrben. A csillag neutrínóemissziója, majd fényessége nagyon megnövekszik. Mindezt szuper- 
nova-robbanásként észleljük (159. § 3.). A csillag anyagának nagy része szétszóródik.

A nehéz elemek legnagyobb mennyiségét a neutronban még gazdagabb kvazárok állítják elő. 
A galaxisok fényességét felülmúló objektum kvázicsillag: = 106 Nap-tömegű, hőmérséklete = 10“ K, 
galaxiskorong veszi körűi A neutroncsillagokéhoz hasonló folyamatok mennek végbe de életé
nek vegen a neutronsűrűség sokkal nagyobb A nehéz elemek atommagjai itt alakulnak ki nagy 
mennyiségben. Az ilyen hipercsillag élete 10-100 év. A gravitáció összeroppantja: pontszerűvé 
zsugorodik. A fény sem jut ki belőle: fekete lyuk keletkezik. Az idősebb galaxisok közepén kvazár
maradvány létezhet, amely a nehéz elemek nagy részét megtermelte és szétszórta. A naprendszer 
nehéz elemeinek keletkezése a szupernóvák és kvazárok folyamataival magyarázható.
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A  részecskék, atommagok tulajdonságainak és kölcsönhatásainak tanulmányozásához a 

keletkezett sugárzásokat egyrészt észlelni kell, másrészt a sugárzások egyes paramétereit 
(pl. energiaeloszlás) meghatározni. Ehhez érzékelő berendezésekre, ún. detektorokra van 

szükség.
A  mag- és részecskefizikában leggyakrabban használt szóráskísérletek elvégzéséhez a 

lövedék-részecskéket fel kell gyorsítani a szükséges energiára. Ezt a feladatot látják el a 
gyorsítóberendezések.

165. § Sugárzások detektálása

A  mikrorészecskék észlelése az általuk okozott fizikai és kémiai hatások alapján lehetséges. 
H a  csak az áthaladás tényét kell rögzíteni, akkor detektálás történik. Energiaeloszlásuk megha
tározása a spektrometria feladata. Biológiai hatásaik ellenőrzését, mérését a dozimetria végzi.

1. Kölcsönhatás az anyaggal

Az ütközési folyamatok az elektromosan töltött részecskék és /-kvantumok esetén az 
atomhéjban kötött vagy szabadnak tekinthető elektronokon játszódnak le. Ionizáció révén 
töltéshordozók keletkeznek, gerjesztéssel pedig fotonok. A  töltések a mag Coulomb-terében 
gyorsulva (lassulva) fékezési sugárzás révén is veszíthetnek energiát. H a  egy elektromosan 
töltött részecske dielektrikumon halad át nagyobb sebességgel, mint a dielektrikumbeli 
fénysebesség, különleges fénysugárzást bocsát ki: ez a Cserenkov-sugárzás. [Pavel CSERENKOV 
(1904-1990) szovjet fizikus; Nobel-díj 1958-ban.]

A  neutronok nem hatnak közvetlenül az elektronokra (s így közvetlenül nem ionizál
nak), de az atommaggal kölcsönhatásban töltött részecskéket vagy fotonokat keltenek és 
ezek az előbbiek szerint már ionizálnak. (Természetesen a töltött részecskék és a fotonok is 
kölcsönhatásba lépnek az atommaggal, de ez az atomhéjbeli folyamatokéhoz képest elha
nyagolható valószínűségű.)
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a) Töltött részecskék fékeződése
Az E energiájú részecske pályája mentén ionizálja az atomokat, molekulákat. Ennek 

egyrészt az a hatása, hogy a pálya mentén pozitív ionokból és negatív elektronokból álló fel
hőt kelt, másrészt pedig az energiája csökken. Ez az ionizációs energiaveszteség. Azt az R 
utat, amelynek megtétele után a részecske energiája nullára csökken, hatótávolságnak ne
vezzük.

Fajlagos energiaveszteség 
Nagyon rövid A* út megtétele alatt a töltött részecskék AE ionizációs energiavesztesége közelítő-

2lég egyenesen arányos a megtett úttal: -AE = p  Ai, ahol az első zárójelben a részecské

re, a második zárójelben pedig a közegre vonatkozó mennyiségek vannak (Zr a részecske töltése, v 
a sebessége, Z  a közeg átlagos rendszáma,^ a közeg átlagos tömegszáma, p pedig a közeg sűrűsé
ge). Ebből

(165.1)AE  __ ' z ] ' ( T i ( M X ) ' z '
At ~ v~

V / l 2E' l

Itt Mr és Er a részecske tömege, ill. mozgási energiája. A képlet bal oldala a fajlagos energiaveszte
ség, mértékegysége pl. MeV ■ m2/kg. Ez első közelítésben független a közegtől, mivel Z/A = 1/2 ve
hető általában. Fontos azonban, hogy a részecskék tömege lineárisan, töltése pedig négyzetesen 
növeli a fajlagos ionizációt. A nagyságrendekről ad tájékoztatást a 165.1. táblázat, amely „egység
nyinek” veszi egy 1 MeV energiájú elektron fajlagos energiaveszteségét [bár az elektronokra a 
(165.1) képlet csak nagyon közelítőleg alkalmazható].

Relatív energiaveszteségek 165.1. táblázat

Név Z M Energia, MeV Faji. ionizáció

elektron -1 1 mc 5 0,2
elektron -1 1 mc 1 1
elektron -1 1 mc 0,2 5
proton 1 1 836 mc 1 1 836
alfa-részecske 2 7 290 mc 1 29150
nehézion (12C) 6 21 900 mc 1 787 000
hasadvány 50 241 000 mc 80 7 500 000

A  fékezési sugárzás a részecskék gyorsulásától függ, ezért ez elsősorban a „könnyű” részecskék
nél jelentős (hiszen a gyorsulás a tömeggel fordítottan arányos). Az elektronra = 3 • l()'’-szor na
gyobb az energiaveszteség, mint protonra.

A Cserenkov-sugárzás az n > 1 törésmutatójú közegben jön létre, ha egy elektromos töltésű ré
szecske v sebessége nagyobb, mint a közegbeli fénysebesség, azaz v > cin. A  fénysugárzás a ré
szecske mozgásiránya köré húzott, 0  nyílásszögű kúpban terjed. A kúp nyílásszögére a következő 
adódik:
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cos© = -
nv

(165.2)

Ezért észlelésével nemcsak a részecske mozgásirányát, hanem a részecske sebességét is meg lehet 
határozni.

b) A y-sugárzás gyengülése

A  sugárzás /„ intenzitása csökken azx vastagságú rétegen való áthaladás következtében. 

Kis rétegvastagságok esetén az intenzitás relatív megváltozása (AIII) a Ax rétegvastagsággal
és az anyagra jellemző p gyengítési együtthatóval arányos: —  = -pAx. (ji mértékegysége

l/m.) Ebből exponenciális gyengülési törvény adódik.
Az exponenciális gyengülési törvény (a 152.1 képlethez hasonlóan):

I{x). /„ e - (165.3)

A  felezési rétegvastagság az átjutó fotonok számát (az intenzitást) felére csökkenti: 
x i/2 = In 2/p, mivel I (x l/2) = /„ /2. A  gyengítési együtthatót a közeg sűrűségével osztva kap
juk a/j'= p / p  tömegabszorpciós együtthatót, amelyet m 2/kg-ban adhatunk meg. Az abszorp

cióra jellemző mennyiség az anyagi minőségtől és a fotonenergiától függ: p ' = /(Z, E). 
A  165.1. ábrán az£-függés látható a Z  = 82 rendszámú ólomra.

Az eredő hatás három folyamatból tevődik össze: fotoeffektus, Compton-szórás és pár
keltés.

A  fotoeffektus során /-kvantumok az atom belső (K,L,M) héján lévő elektronokat „ütik 
ki” a helyükből, miközben a foton elnyelődik, s teljes energiáját átadja a kilökött elektron

nak. A  kiváltott elektron helyére egy L  (M,...) héjbeli lép be és hfK = E K - E L energiájú ka
rakterisztikus röntgensugárzás is keletkezik. Az esetek egy részében ez a foton nem jelenik 
meg: az L  héjról szabaddá tesz egy elektront. A  karakterisztikus röntgenkvantum helyett 

Auger-elektron keletkezik^ = hfK -  EL = E K - 2  E L energiával

Gamma-energia, MeV

165.1. ábra
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A  Compton-szórásban a fotonok a szabadnak tekinthető, „álló” elektronokkal rugalma
san ütköznek (135. §). Az elektron valamilyen sebességre tesz szert. A  foton 0 y szögben szó
ródik és redukált hullámhossza AA-sal megnövekszik (energiája csökken):

AX = X ' - X  = —  (l-cos0J, (165.4)

ahol A (l = h / ( m uc) = 3,85 10 11 m  az elektron Compton-hullámhossza.
A  párkeltés során egy atommag közelében a foton egy elektron-pozitron párt hoz létre, 

ha teljesül, hogy

E r > (mcl + mpaz )c2 = 2mHc2 = 1,022 MeV. (165.5)

Másodlagos folyamatként a keletkezett pozitron egy elektronnal találkozva annihi- 
lálódik két 0,511 MeV-os, egymással ellentétes irányban szétrepülő fotont keltve.

A  három folyamatra és összegükre számított tömegabszorpciós együttható energiafüggé
se a 165.1 ábrán látható ólomra. A  fotoeffektus görbéjének kis energiájú szakaszán a K, L 
héjak abszorpciós élei mutatkoznak 13, illetve 88 keV körül.

c) Dozimetria

Az ionizáló sugárzások hatnak az élő szervezetekre is, ezért ellenük védekezni kell. Ez
zel foglalkozik a sugárvédelem. A  sugárvédelem központi fogalmai az ionizáló sugárzások 

dózisai. A  legfontosabb „fizikai” dózisfogalom az elnyelt dózis, amely számértékileg a tö
megegységenként elnyelt energiát jelenti:

A F

D = (165 6> AM

Az elnyelt dózis Sl-mértékegysége a gray: 1 Gy =  1 J/kg.
Különböző típusú sugárzások különböző orvosi-biológiai hatást okoznak, még azonos 

elnyelt dózis esetén is. Ezt veszi figyelembe a w r< sugárzási tényező:

H  = Dwr . (165.7)

A  H egyenértekdózis már biológiai dózisfogalom. Mértékegysége a Sv (sievert). 1 Sv an
nak az ionizáló sugárzásnak a mennyisége, amely ugyanolyan biológiai hatást fejt ki, mint
1 Gy röntgen- vagy y-sugárzás, mert ezekre definíciószerűen w R = 1. Lassúneutronokra 
w R = 5; gyorsneutronokra w R = 10. A  magyar lakosság sugárterhelése a természetes háttérsu
gárzásból évente = 0,002 Sv, de vannak a Földön olyan lakott területek, ahol a természetes 

eredetű sugárterhelés ennek a többszöröse. Az atomipar (pl. az atomerőművek radioaktív 
kibocsátása) a lakosság természetes sugárterhelését kb. 1%-kal növeli meg.
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2. Detektorok

H a  a sugárzás által közvetlenül vagy közvetett módon létrehozott töltések elektromos 
mezőben keletkeznek, akkor össze lehet őket gyűjteni, és elektromos jelet kaphatunk. Ez le
hetővé teszi a sugárzás azonnali észlelését. Két üzemmód használatos: impulzus- és egyen
áramú. Az előbbi minden egyes részecske beérkezését impulzusokkal jelzi, az utóbbiban 
ezek az elektromos impulzusok „összefolynak” és elektromos áramerősség mérhető.

Egyes detektorokban a részecske energiáját is meg lehet mérni. Ha a részecske hatótá
volsága belefér a detektor aktív térfogatába, akkor leadja abban a teljes energiáját, s így a 

szétvált töltések száma arányos lesz a részecske teljes energiájával. A  töltések megmérésé
vel az energia is meghatározható. Az energiaeloszlást mérő spektrométerek minősíthetők 
energiafelbontó képességükkel. Egy monoenergetikus részecskenyaláb - statisztikus ingado
zások következtében - nem mindig ugyanakkora elektromos jelet kelt, s ez „kiszélesíti” a 
detektált energiacsúcsot. A  felbontóképességet a csúcs AE szélességével szokás jellemezni.

A  detektorok a rájuk eső részecskék nem mindegyikét képesek észlelni. Gondoljunk 
arra, hogy pl. a gamma-fotonok egy része kölcsönhatás nélkül át tud haladni egy bizonyos 
anyagdarabon. A  detektorok hatásfoka megmutatja, hogy a beérkezett részecskék hányad 
részét sikerült detektálni. A  hatásfok mindig 1-nél kisebb szám.

a) Gáztöltésű számlálók
H a  az ionizáló sugárzás gázokban kelt ionokat és elektronokat, akkor a gáztérbe helye

zett elektródákra össze lehet gyűjteni a szétvált töltéseket. Egy elektron-ion pár keltéséhez 

20-50 eV energia szükséges az anyagi minőségtől függően. H a  elég nagy az elektromos tér
erősség, nem lép fel rekombináció az ellentétes előjelű töltések között és veszteség nélkül 
kigyűjthetők. Ez az elve az ionizációs kamrának. H a  egyenáramú üzemben működik, akkor 
áramának erőssége a részecskék - gáztérben leadott - energiájával és a sugárzás intenzitá

sával arányos. Impulzusmód esetén pedig a részecskék egyenkénti észlelésére és energiájuk 

mérésére nyílik lehetőség.
Nagy elektromos térerősség mellett a sugárzás által keltett elektronoknak olyan nagy le

het az energiájuk, hogy a gázatomokkal ütközve újabb elektron-ion párt hoznak létre, útjuk 
során többször is. A  nagy térerősséget inhomogén elektromos mezővel érik el. Henger ala
kú (/*k = 1 cm) katód tengelyében vékony (/a = 0,05-0,1 mm-es) anódszál van. A  sokszorozás 

ennek közelében jön létre: itt elég nagy ehhez az E térerősség. Ez a másodlagos folyamat a 
töltéssokszorozás, ami belső erősítésnek felel meg. H a  a létrehozott és begyűjtött össztöltés az 
eredeti sugárzás energiájával arányos mennyiségű marad, akkor proporcionális számlálóról 
beszélünk. A  gáztöltés többnyire kisnyomású metán vagy argon-metán keverék (90%- 
10%). A  jelnagyság analízisével a részecskék energiaspektruma felvehető. Töltött részecs
kék, röntgen-fotonok egyaránt analizálhatók.

A  165.2 ábrán látható elrendezésben az U.d nagyfeszültség az R u soros ellenálláson ke
resztül van rákapcsolva az anódra. Az anódáram lökésszerű megnövekedése a töltéscsomag 

hatására feszültségimpulzust kelt.Ra-n, amit tovább lehet erősíteni a leválasztó C kondenzá
tor utáni erősítő fokozatokban.

Nagy térerősségű elektromos mezőben olyan sok másodlagos töltéshordozó keletkezik, 

hogy számuk független lesz a primer részecskék típusától és energiájától. Ez a detektor a
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c
Katód

Anód

165.2. ábra

Geiger-Müller-számláló vagy „GM-cső” (Hans GEIGER német fizikus, 1882-1945). Töltése: 

argon +  metán +  alkoholgőz, vagy argon +  halogéngáz.
A  kis anyagsűrűség folytán a gáztöltésű detektorok hatásfoka alacsony.

b) Szcintillációs detektorok
A  részecskék által a közegnek leadott energia atomi és molekulaállapotokat gerjeszthet. 

H a  a gerjesztett állapotból alacsonyabb szintre fénykibocsátással történik a legerjesztődés, 
fényfelvillanás, lumineszcencia lép fel. Az egyes részecskék becsapódását azonnal követő 
fényfelvillanást szcintillációnak nevezik, s ezeket közvetlenül és egyenként lehet észlelni. 
A  többlépcsős folyamat során a részecskeenergia részben fénykvantumokká alakul át, ame
lyeknek száma így az energiával arányos. Az egy foton keltéséhez szükséges energia 20- 
100 eV. A  fotonok hullámhossza a detektor anyagára jellemző (A = 400 nm). Mindenféle su

gárzás jó hatásfokkal detektálható szcintillációs módszerrel.
Vannak szervetlen (kristályos) és szerves szcintillátor anyagok. Ez utóbbiak is lehetnek 

kristályosak, de közöttük amorf (plasztik), sőt folyékony is található (folyadék-szcintilláto- 
rok). Ezek jelentősége azért nagy, mert egyes radioaktív anyagok „belekeverhetők” a folya- 
dék-szcintillátorba, s így rövid hatótávolságú alfa- és béta-sugárzás is mérhető velük nagy 
hatásfokkal. Folyadék-szcintillátorokat használnak - többek között - trícium vagy radiokar
bon meghatározására, valamint egyes atomerőművi üzemzavarokban kibocsátott stroncium 
észlelésére is. A  szervetlen kristályok „növesztésének” vannak korlátai, plasztik- és folya- 
dék-szcintillátorból viszont akármekkora méretű detektorok készíthetők. Ezért alkalmaz
nak előszeretettel ilyen szcintillátorokat a nagy áthatolóképességű sugárzások észlelésére a 

nagyenergiájú fizikában.
A  szcintillátorok fényfelvillanásai igen gyengék, érzékelésükrefotoelektronsokszorozókat 

(FES) használnak. A  fotokatódból a szcintillációs fény külső fényelektromos jelenséggel 
(134. §) elektronokat kelt. Ezeket az elektronokat felgyorsítják és ráfokuszálják a pozitív fe
szültségen lévő közbenső elektródára, a dinódára. Minden becsapódó elektron ebből egynél 
több elektront vált ki (n), amelyek ugyanúgy felgyorsulnak és a következő dinódából már n2 
keletkezik. N  fokozat után nN elektront gyűjt össze az anód. A  teljes erősítés ÍO’-IO6 is lehet. 
Az anódra adott feszültség 600-3000 V  között van típustól, mérettől, gyorsaságtól, feladat
tól függően. (Az optikai spektroszkópia is használja a FES-t spektrográfok detektoraként.) 
A  165.3. ábrán látható a szcintillációs detektor felépítése. A  szcintilláló anyag és a vákuum

kamrát lezáró ablak közé optikai csatoló olaj kerül, hogy reflexió ne lépjen fel, ami csökken-
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tené a fotokatódra jutó fotonok mennyiségét. A  FES fontos alkalmazási területe még a 

Cserenkov-sugárzás észlelése.

c) Félvezető spektrométerek
A  félvezetőkben a töltéshordozók a betöltött energiaszintekről felgerjesztett elektronok 

és az így keletkezett elektronhiányos helyek, a „lyukak” mint pozitív töltések. Az elektron

lyuk párok keltéséhez a szükséges energia mindössze 3-4 eV. így azonos mennyiségű le
adott energia hatására a félvezetőkben keletkezik a legtöbb töltéshordozó (összehasonlítva 
a gáztöltésű és a szcintillációs detektorokkal). Emiatt a keltett töltéshordozók számának a 
statisztikus ingadozása itt lesz a legkisebb, s ezáltal a félvezető detektorok energiafelbontá
sa a legjobb. A  detektor lényegében egy félvezető dióda, amelyre záró irányú feszültséget 
kapcsolunk. Amikor ionizáló részecske halad át a detektoron, töltéshordozók jönnek létre 
és áramlökés keletkezik. Ez akkor érzékelhető jól, ha egyébként nem (vagy alig) folyik 
áram, azaz a diódának nagyon kicsi a záró irányú visszárama. A  visszáram csökkentésének 
lényegében két módja van: vagy igen nagy tisztaságú kristályokat kell használni, vagy pedig a 
szennyezések hatását megfelelő idegen atomok adalékolásával kell kompenzálni. A  vissz

áram okozta zaj tovább csökkenthető alacsony hőmérsékletre történő hűtéssel (cseppfolyós 
nitrogénnel, -196 °C). Töltött részecskék, fotonok egyaránt nagy hatásfokkal vizsgálhatók a 

megfelelő alapanyagú és felépítésű detektorokkal.

Si(Li), Ge(Li), HPGe detektorok 
A  lítiummal kompenzált szilíciumdióda, a Si(Li)-detektor kis energiájú y- és röntgenkvantumok, 
az ugyanígy készített Ge(Li) kristály pedig nagy energiájú gamma-fotonok észlelésére alkalmas. 
Germánium nagy tisztaságban (High Purity) is előállítható: ezek a HPGe-detektorok. A Si(Li) 
spektrométerek tipikus energiafelbontó képessége 6 keV-os röntgenkvantumra =150 eV, a HPGe 
detektoroké pedig 1 MeV-nál = 1 keV. Gamma-fotonok nagy hatásfokú észleléséhez nagy térfoga
tú detektorokra van szükség. Töltött részecskék detektálására vékony aktív réteg is elegendő. Itt 
Si-diódákat alkalmaznak elsősorban. Feloldásuk = MeV-os protonokra = 10 keV.

3. Nukleáris spektroszkópia

A  nukleáris spektroszkópia a gerjesztett állapotok tulajdonságainak vizsgálati módsze
re. A  Bohr-elmélet szerint (140. §) az ugyanahhoz a maghoz tartozó két energiaállapot kö
zötti átmenet során megjelenő foton/frekvenciája (illetve a> körfrekvenciája) kiszámítható
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a Bohr-törvény alapján: Evég- E kczd = h f = hco (140. § 1.). Az állapotok részecskeemisszióval 
is elbomolhatnak, ekkor az összetételre jellemző proton- és neutronszám megváltozik (ra
dioaktivitás). A  magfizikában előforduló energiaértékek a k e V - M e V  nagyságrendbe es

nek.
A  diszkrét nívók jellemzésére az energia mellett a perdület és a paritás szolgál, illetve a 

radiális, mellék- és egyéb kvantumszámok (1. pl. 152.3. ábra). Ezen adatoktól függ, hogy a 
nívók hogyan bomlanak el (kiválasztási szabályok). Gerjesztett állapotban az atommag m o 

mentumai és az alakja is megváltozhatnak.
További fontos adatok: az állapot r = A/ élettartama vagy bizonytalansága; a AE nívószé

lesség, amit az állapot energiájának bizonytalanságaként is felfoghatunk; a 8E nívótávolság, 
illetve a p(E) = 1/8E nívósűrűség. A  Heisenberg-féle határozatlansági reláció összeköti a két 
mennyiséget: A/ír > h/2 = 3,29 • 1 0 1'1 eV ■ s. H a  8£ >  AE, az átfedő, illetve a folytonos nívók 
tartományában vagyunk (de még kötött állapotban). Ekkor folytonos nívósűrűség-függ- 

vényt használhatunk. A  többi állapotjelző valamilyen eloszlásfüggvénnyel adható meg. Az 
állapot elbomlási sebessége (bomlási állandója, 152. §):

A = 1/r = 2&E/h (165.8)

Az eV-ban mérhető A E így a bomlás „valószínűségével” arányos. Sok átmenet energiakü
lönbségéből kombinációs elvvel meghatározhatók az energianívók helyei, több-kevesebb bi
zonytalansággal. Nehézségek a kiválasztási szabályok által tiltott átmenetek esetén lépnek fel.

4. Helyzetérzékeny detektálás

A  részecskék közötti folyamatokról teljes képet a térben történő mozgásuk ismeretében 
alkothatunk. Az atommag- és részecskefizikai felhasználáson túl az orvosi diagnosztikában 
is nagy szerepet játszik a nukleáris képalkotás.

a) Vizuális nyommegjelenítés
A  fotoemulzióban az ezüstöt nemcsak a fény redukálja ki a fém-halogenidből, hanem 

bármilyen más részecske is. A  pálya apró pontok formájában rajzolódik ki. A  képet mikro

szkóppal dolgozzák fel. A  szilárdtest nyomdetektorok kristály, üveg vagy műanyag (polietilén,...) 
alapú lemezek, amelyekben a töltött részecskék roncsolják a kémiai kötést. Az eredetileg 
5-10 n m  átmérőjű lyukak oldószerekkel optikai mikroszkóp számára láthatóvá tehetők.

A  ködkamra elvét Charles WlLSON dolgozta ki 1912-ben (skót fizikus, 1869-1959; No- 
bel-díj 1927-ben). Működési elve a repülőgép által keltett kondenzcsíkhoz hasonló. Telített 
gőz vízfázisba megy át és ez apró cseppek formájában jelenik meg. Az ionok „cseppképző- 
dési centrumok”, s ezért egy ionizáló részecske az útja mentén nyomot hagy a gőzben (159.1. 
ábra). A  telítettséget adiabatikus expanzióval vagy hőmérsékleti gradiensre alapozott diffú
zióval lehet elérni.

A  buborékkamra (90. § 2.) működési elve hasonló a ködkamráéhoz, csak itt nem túltelí
tett gőz csapódik ki az ionokra, hanem nagy nyomású, túlhevített folyadékban képződnek 
buborékok (forrásnak indul). Előnye a ködkamrához képest, hogy jóval nagyobb benne az
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anyagsűrűség (folyadék van benne, s n em gáz), ezért a nagyenergiájú fizika kedvelt detekto
rai közé tartozik. Érzékeny térfogata = 10-100 m 3 nagyságú is lehet a részecskefizikai folya
matok tanulmányozására. A  töltőanyag egyúttal céltárgy is lehet (cseppfolyós H 2, H e , ...).

b) Elektronikus képalkotás
Közvetlenül digitális feldolgozásra alkalmas formában lehet a részecskére vonatkozó 

koordináta- és ionizációs (energia-) információt megszerezni. A  nagyenergiájú fizikában 
sok-anódszálas proporcionális számlálókat alkalmaznak úgy, hogy az adott koordinátájú 
szálról kiolvassák az ionizációs jelet. Ezeket sokszálas proporcionális kamráknak (Multi- 
Wire Proportional Chamber, M W P C )  nevezik. Térben elosztott szcintillációs detektorokkal 
hasonlóan megjeleníthető a pálya. A  félvezető-technika az elektronikus képrögzítést a töl
téscsatolt CCD-mátrixokkal (Charge Coupled Device) oldja meg a videofelvevőkben. H a 
sonló technikát alkalmaznak a töltött részecskék pályájának megjelenítésére is. A  mátrix
ban elhelyezett kis detektorokból, „pixelekből” soronként egyesével léptetik ki a töltéscsomagot, 
amit digitalizálás után memóriába írnak. A  fenti módszerek mindegyike felhasználást nyer 
az orvosi diagnosztikában is

166. § Részecskegyorsítók

A részecskegyorsítás alapelve
Csak elektromos töltésű részecskét lehet gyorsítani. A  gyorsításhoz a töltött részecské

nek elektromos mezőben kell mozognia. Megfelelő elrendezés esetén a részecske akár 
többször is nyerhet energiát ugyanabból az elektromos mezőből. Az m tömegű, Q töltésű 
részecskék k-szor befutva az U potenciálkülönbséget az elektromos mezőben, v sebességre 
gyorsulnak fel. Energiájuk

E = mv2/2=Q(kU) (166.1)

lesz. A  részecskék töltése az elemi töltés egész számú többszöröse, azaz Q = ne (n >  1 például 
alfa-részecskéknél vagy nehézionoknál). Időben változó mágneses mező által keltett U fe
szültségű örvényes elektromos mezőben k a töltés által megtett „körök” számát mutatja.

Lineáris és körpályát egyaránt befuthatnak a részecskék. Az utóbbi esetben a centripe- 
tális gyorsulás folytán sugárzási veszteség lép fel: ez a szinkrotronsugárzás. Ezt külön is hasz
nálják anyagszerkezeti és analitikai vizsgálatokban.

1. Kvázistacionárius elektromos tér

A  gyorsítás sztatikus elektromos mezővel történik.

a) Van de Graaff-gyorsító
A  nagyfeszültséget fémelektróda sztatikus feltöltésével állítják elő, amely a földdel 

együtt kondenzátort alkot A  töltéseket elektromos kisülésből juttatják rá a szigetelőből ké
szült szalagra, ami felviszi a töltéseket az elektróda belsejébe. A  maximálisan elérhető
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gyorsítófeszültséget a fémfelületen kialakuló térerősség és a környező szigetelő átütési szi
lárdsága határozza meg. Szabadtéren = 2 MV-ot értek el. Nagynyomású gázba helyezve az 
elektródát és a lineáris gyorsítócsövet = 20 MV-ig jutottak egy fokozattal. Negatív, majd po

zitív töltésű ionokkal (áttöltés révén) kétszer ki lehet használni a nagyfeszültséget gyorsítás
ra (tandem-gyorsítók).

b) Kisfeszültségű berendezések
Egyszerűbb gyorsítók (kaszkádgenerátor) építhetők 100-200 kV-os transzformátorral 

készített egyenfeszültségű tápegységből (166.1. ábra). Nagy erősségű ionáram érhető el, 
ami a félvezetőgyártásban fontos ionimplantációra, továbbá neutronforrásként használható
(157.2,3).

2. Betatron

Elektronokat gyorsító berendezés. A  gyorsuló elektronok állandó sugarú körpályán m o 
zognak, amelyen a sebességükkel összehangoltan növekvő mágneses tér tartja meg őket. 
A  gyorsítást ugyanezen - időben növekvő - mágneses mező által keltett örvényes elektro
mos mező végzi. Általában 0-50 MeV-os elektronokat állítanak elő, de 300 MeV-os betat
ron is épült. M a  már főleg nagy energiájú, nagy intenzitású fékezési sugárzás előállítására 

használják fotonindukált reakciók vizsgálatára és alkalmazott kutatásokban. Orvosi, sugár- 
terápiás alkalmazása is jelentős.
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3. Rezonanciagyorsítók

Időben váltakozó elektromos mező azonos fázisát használják ki arra, hogy ugyanazt a 
gyorsító teret sokszor (k-szor) befutva nagy energiájú részecskéket nyerjenek. Úgy kell őket 
üzemeltetni, hogy a gyorsítandó részecskék mindig megfelelő fázisban érjék el a gyorsító te
ret, azaz „rezonanciában” legyenek vele. Egyenes (lineáris) és kör alakú elrendezésben egy
aránt építhetők.

a) Linac (Linear accelerator, lineáris gyorsító)
Nagyfrekvenciás váltakozó elektromos mezőben a részecskéknek úgy kell mozogniuk, 

hogy mindig gyorsító térbe érjenek (jussanak). Egyenes mentén egymás „után” elhelyezett 

légritkított fémcsövekben halad a részecske. A  fémcsövek belsejében n e m  hat rá erő, ezért 
állandó a sebessége. A  csövek hossza azonban változik, és úgy van meghatározva, hogy a ré
szecske éppen akkor ér mindig az aktuális cső végére, amikor a két cső között levő elektro
mos mező éppen újra gyorsítani tudja. A  frekvencia állandó, a hosszakkal és a fokozatszám
mal együtt a gyorsító maximális energiája rögzített. Nagy energiájú, nehéz töltött részek 
gyorsítására kiválóan alkalmas, ha nem kell változtatható végenergia. Kisméretű Linackal 
elektronok könnyen gyorsíthatok 30-50 M e V  energiára. Terápiás célokra mind elektron

besugárzáshoz, mind fékezési röntgensugárzáshoz nagyon elterjedt az orvosi gyakorlatban.

b) Ciklotron (166.2. ábra)
Nagyfrekvenciásán változó elektromos mező gyorsítja ciklikusan a merőleges B-mező 

által az r sugarú körpályán tartott, v sebességű, m  tömegű, Q töltésű részecskéket. A  mágne
ses mező a Q töltésű ionokra QvB = QrcoB Lorentz-erőt fejt ki, amely szolgáltatja a körmoz
gáshoz szükséges centripetális erőt: QrwB = mrw2. Ebből

aj = QB / m . (166.2)

Az E-mező két, „ D” alakú elektróda között jön létre váltakozó iránnyal. Itt gyorsul a ré
szecske egyenes pályán, majd a „duáns” belsejében r sugarú körpályán mozog.

1 ionforrás
2 duánsok
3 eltérítő lemez
4 kilépő ablak
5 oszcillátor
------részecskepálya

5

166.2. ábra
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Az újabb gyorsulás akkor következik be, amikor éppen az elektromos mező megfelelő 
fázisában ér a duánsok közé. Mivel a sebessége megnő, nagyobb sugarú körön folytatja út
ját. A  mágneses mező a teljes térrészben jelen van. A  lehetséges legnagyobb sugáron elekt

romos mezővel vagy a mágneses mező helyi csökkentésével eltérítik az ioncsomagot és az 
érintő mentén kivonják, majd a céltárgyra irányítják.

c) Orbitális gyorsítás relativisztikus energiákra

Nagy energián (sebességen) a relativisztikus tömegnövekedés miatt a változó elektro
mos mező fázisából kiesik a részecske, és így nem gyorsul tovább. Ennek kiküszöbölése, 

azaz a részecskemozgás és az elektromos tér változása közötti szinkron helyreállítása több
féleképpen lehetséges [1. (166.2) összefüggés]:

- a mágneses mező indukciójának növelése térben (a nagyobb energiájú részecskék tér
ben más pályákon mozognak);

- a mágneses mező indukciójának növelése időben (szinkronban a részecskék energiá
jának növekedésével);

- a gyorsítófeszültség frekvenciájának változtatása időben;
- az utóbbi kettő változtatása időben.

A  nagy energiájú részecskék pályáját még nagy indukciójú mágneses mezővel is csak ke
véssé lehet „meghajlítani”, ezért a részecskék akár több kilométer sugarú körön keringhet
nek. A  nagy gyorsítóknál alapvetően fontos a mágneses mező előállításának költségei miatt, 
hogy a részecskék pályasugara állandó maradjon. Ilyen berendezésekkel m a  már nemcsak 
elektronokat, protonokat, a-részeket, hanem nehézionokat (U92+) is gyorsítanak.

d) Ütközőnyalábok

Amikor egy nagy energiájú lövedék álló céltárgymagba ütközik, az ütközési energiának 
csak egy része fordítódhat reakcióra (pl. új részecskék keltésére), hiszen a mozgásmennyi- 
ség-megmaradás miatt a keletkező részeknek jelentős mozgási energiával kell szétrepülni

ük. Felismerték, hogy a részecskék teljes energiáját koncentrálni lehet az ütközésekbe ak
kor, ha a két részecskét egymással szemberohanva ütköztetik. Ezek az ütközőnyalábos 
gyorsítók (collider). Többfokozatú gyorsítóval (Large Hadron Collider, L H C )  7000 G e V  
energiájú protonokat, valamint 570 000 GeV-os Pb-ionokat fognak előállítani és ütköztetni 
a CERN-ben 2007-től kezdődően. Ennek megfelelően 14 000 GeV, ill. 1140 000 G e V  ener
gia fog koncentrálódni egyetlen ütközésben. Ezek az ütközések várhatóan az anyag mélysé
geinek új rétegeit tárják majd fel a kutatók előtt.



VII. rész

FÜGGELÉK: DIFFERENCIÁL- 
ÉS INTEGRÁLSZÁMÍTÁS

írta: DR. LlTZ JÓZSEF

167. § Differenciálszámítás

1. Az érintőprobléma

Valamely y = f ( x ) függvény görbéjének P(x, y) pontbeli érintője annak a szelőnek a ha
tárhelyzete (167.1. ábra), amelyet a P(*,_)') ponton és a görbe egy másik Q(x + Ax,y + Ay) 
pontján keresztül húzunk, amikor a Q  pont a P ponthoz minden határon túl közelít.

167.1. ábra
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2. A differenciahányados

A  167.1. ábráról leolvasható, hogy amikor a független változó jc-ről (* +  A*)-re nő meg,

ezalatt a függvényérték y  = f(x)-rő\ y  + Ay = f ( x  + Ax)-rc változik. E  két növekmény —  há-
Ax

nyadosát differenciahányadosnak nevezzük, vagyis

Ay _ f ( x  + A x ) - f ( x )  
Ax Ax

(167.1)

A  differenciahányados geometriailag a P és a Q  pontokat összekötő szelő meredeksége (tg fi).

3. A differenciálhányados (derivált)

H a  a Q  ponttal minden határon túl közelítünk a P pont felé, vagyis ha Ax —> 0,1 akkor a —
Ax

differenciahányados határértékét (limeszét) az f(x) függvény differenciálhányadosának (deri
váltjának) nevezzük, jele: y ' , f ' (x ) vagy — } (Az idő szerinti differenciálhányadost a függ-

áx
vény jele fölé tett ponttal is szokás jelölni: y.) Az y = /(x) függvény differenciálhányadosa tehát

(167.2)/=  f Xx)  = ̂  = lim ^  = lira Í V í l ^ h m
dx Ax~,n Ax Ar_>ü Ax

A  differenciálhányados geometriailag a P ponthoz húzott érintő iránytangense (tg a).

4. Általános differenciálási szabályok

A  függvények differenciálását néhány egyszerű szabály rögzíti. Ezek a (167.2) alapján 
adódnak.

a) Állandó differenciálhányadosa 

H a  y  = c = állandó, akkor

(167.3)

1 Olvasd: delta iksz tart nullához.

2 y' kiejtése: ipszilon vessző vagy ipszilon jelzett. f '(x) kiejtése: ef vessző iksz vagy ef jelzett iksz.
— kiejtése: dé ipszilon per dé iksz. (Vigyázat! A — jelben a d nem szorzótényező, hanem jel!) 
ck ck
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b) Állandóval szorzott függvény differenciálhányadosa 
H a  y = c ■f ( x ), akkor

y '  = c f \ x )

c) Két függvény összegének és különbségének differenciálhányadosa 
H a  y = u(x) ± v(*), akkor

y '  = u' (x)±v' (x)

d) Két függvény szorzatának differenciálhányadosa 
Ha y = u(x) -v(*), akkor

y '  = u'(x) v(x) + u(x) v'(x)

e) Két függvény hányadosának differenciálhányadosa

H a  y = —* akkor 
v(x)

u \ x )  v (x )-u (x )  v \x )

H x )]2

(167.4)

(167.5)

(167.6)

(167.7)

f)  Összetett függvény differenciálhányadosa
H a  az y = /(«) külső függvény függ az n = g(x) belső függvénytől, vagyis ha y = f  [g(*)] 

összetett függvény, akkor

(167.8)

Összetett függvényt tehát úgy differenciálunk, hogy a külső függvény f '[g(x)] deriváltját 
megszorozzuk a belső függvény g'(x) deriváltjával.

5. Fontosabb elemi függvények differenciálhányadosa

a) Hatványfüggvény differenciálhányadosa
. Az y = x" (n tetszőleges szám) hatványfüggvény differenciálhányadosa:

y  = n x (167.9)
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b) Trigonometrikus függvények differenciálhányadosa 

A z y  = sin x függvény differenciálhányadosa:

y  = cos x

A z y  = cos x függvény differenciálhányadosa:

y  = -  sin*

(167.10)

(167.11)

c) Exponenciális függvények differenciálhányadosa 

A z y  = a* függvény differenciálhányadosa:

/  = a' -Ina (167.12)

H a  az alap a = e = 2,718, akkor az y  = ex függvény differenciálhányadosa In e = 1 foly
tan

y  = e (167.13)

d) Logaritmusfüggvény differenciálhányadosa 

A z y  = lóg itx függvény differenciálhányadosa:

y =
1

x Ina
(167.14)

Ha a logaritmus alapja a = e, akkor az y = In x differenciálhányadosa In e = 1 folytán

(167.15)
, 1

y =~x

6. Magasabb differenciálhányadosok

H a  egy y = f (x)  függvény y ' = f \ x )  differenciálhányadosát ismét differenciáljuk, akkor 
az eredeti függvény második, harmadik...n-edik deriváltját kapjuk. Pl. a második derivált

d 2_ y .

dx2
fölé tett két ponttal is szokás jelölni: y.)

jele: y", f  "(x) vagy (Az idő szerinti második differenciálhányadost a függvény jele

y"  kiejtése: ipszilon két vessző vagy ipszilon kétszer jelzett. f"(x) kiejtése: ef két vessző iksz vagy ef 
d2_ y

dx2
kétszer jelzett iksz. kiejtése: dé kettő ipszilon per dé iksz négyzet.
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7. Kétváltozós függvények differenciálhányadosa
Legyen a z = f ( x , y ) kétváltozós függvény rögzítetty  esetén* szerint, rögzített* esetén 

y  szerint deriválható. Ekkor a z = /(*, y ) kétváltozós függvény* szerinti parciális (részleges)
differenciálhányadosa:

f ( x  + Ax ,y)~  / ( * ,y)  _ 8 z  _ df (x,y)  
&*->» f a  it->o fax dx 8x
h m  —  = lim (167.16)

y szerinti parciális differenciálhányadosa pedig:

h m  = lim /(* .:y  + A y )-/(* ,;y )  = &  = df(x,y)
*)-><) Ay A)' dy dy

(167.17)

A  8 jel az egyváltozós függvények differenciálásától való megkülönböztetésre szolgál.
A  — képzésénél teháty — állandó mellett * szerint kell differenciálni, — képzésekor pedig

dx dy
*-et tekintjük állandónak ésy szerint differenciálunk.

A  fentiekhez hasonlóan értelmezzük a kettőnél több változós függvények parciális diffe

renciálhányadosait is.

168. § Integrálszámítás

1. Határozatlan integrál

a) A határozatlan integrál fogalma
A  differenciálás fordított műveletét határozatlan integrálásnak nevezzük. Mindazokat az 

F(x) +  C függvényeket (ahol C tetszőleges állandó), amelyeknek differenciálhányadosa 

/(*)> így jelöljük:

j f ( x ) á x  = F(x)+C (168.1)

Az | f (x)őx kifejezés az f(x) függvény határozatlan integrálja, /(x)-et integrálandó függ
vénynek (integrandusznak) nevezzük, áx pedig azt jelenti, hogy* szerint kell integrálnunk. 
F(x) az/(*) primitív függvénye. A  határozatlan integrál elnevezés a C  konstans tetszőleges, 
vagyis határozatlan voltára utal.

4 Qz Qz ,
A — és a — szimbólumokat dé zé per dé iksznek, ill. dé zé per dé ipszilonnak olvassuk.

dx dy
5 Olvasd: integrál kis ef iksz dé iksz egyenlő nagy ef iksz plusz cé.
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b) Alapintegrálok
A  legegyszerűbb típusúak azok az integrálok, amelyeknél az integrandusz valamelyik 

elemi függvény differenciálhányadosával egyenlő. Ezeket nevezzük alapintegráloknak, és a 
differenciálási szabályok megfordításából adódnak. A  legfontosabb alapintegrálok az aláb
biak:

Jdr = x+C JVch:
n + 1

+C . ahol n * -l.

|idí = ln|*| + C

| sin xdx = - cos x+C

f e^ck = — e** +C 
J l

| cos *dr = sin x +C

(168.2,3)

(168 4,5)

(168.6,7)

c) Általános integrálási szabályok
A  határozatlan integrálnak két fontos tulajdonsága van. Ezeket az ún. általános integrá

lási szabályok rögzítik
- Az összeg (íll különbség) differenciálási szabályának megfordításából adódik, hogy az 

f(x) ésg(x) függvényekből álló összeg- (különbség-) függvény tagonként integrálható:

/[/(*)■± = F(XY±G(x)+c (168.8)

- A  c állandóval szorzott függvény differenciálási szabályának megfordításából követke
zik, hogy a c állandó szorzótényező az integraljel elé kiemelhető.

j c  f (x)dx = cjf (x)dx. (168.9)

2. Határozott integrál

a) A határozott integrál fogalma

Az J /(x)dr = F(x) + C határozatlan integrálban helyettesítsünk jk helyére először b-1, 
azután o-t, majd képezzük különbségüket! A  különbség képzésekor kiesik a C  határozatlan 
állandó és egy meghatározott F(b)-F(a) értéket kapunk. Ezt az értéket az f(x) függvény 
a és b határok közötti határozott integráljának nevezzük. Jele a következő:

|  f ( x )d x  = J f ( x )d x  = [/(* )]*  = F ( b ) - F ( a ) (168.10)

Azo-t a határozott integrál alsó határának, a b-1 pedig a határozott integrál felső határának 
nevezzük.
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A  határozott integrál kiszámítása a fentiek szerint tehát két részfeladatból áll:
- az integrálandó f(x) függvény F(x) primitív függvényének a megkeresése;
- a b  felső és az a alsó határ helyettesítési értéke különbségének képzése.

b) A határozott integrál geometriai jelentése 
b

Kimutatható, hogy az J f (x)dx az y = f ( x ) függvénynek az [ű, b] zárt intervallumhoz tar-
a

tozó görbe alatti területe.

168.1. ábra

Ennek belátására a 168.1. áb ra  alapján az [ajb] intervallumot osszuk fel úgy, hogy az 
egyes részintervallumok legyenek Ax„ Ax2, Axn, a részintervallumok belsejében
tetszőlegesen választott helyek pedig £,2... Ezekkel a jelölésekkel a fenti

y = f ( x ) görbe alatti területet a következőképpen nyerjük. Képezzük a Axj részintervallu
m ok értékeinek és az f(x) függvény megfelelő £ helyein vett/(<!;,) értékeinek szorzataiból al

kotott összeget! H a  az [a,b] intervallum felosztását minden határon túl finomítjuk, azaz 
Aíj —> 0, akkor a görbe alatti terület:

= ¡ f ( x )dx- 
' i=l „

(1 6 8 .1 1 )
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A, Á

abszolút fekete test 572 
aerodinamika 162 
aerosztatika 159
alacsony hőmérsékletek előállítása 291 
alagúteffektus 605,659, 660 
ALDRIN 84 
állapothatározók 210 
állapotjelzők 210
állapotváltozás; izobár -  212; izochor -  212;

izotermikus -  212 
állásszilárdság 117 
állóhullámok 186 
AMPERE 293,385,402

-  -féle gerjesztési törvény 402
-  -törvény 405 

amplitúdó 33, 506
-  -moduláció 37, 464 

antennák 453
anyagi pont mechanikája 24 
anyagi rendszerek 280 
anyagmennyiség 18, 218

-  -koncentráció 217, 349 
ARAGO 542
áramerősség; áramlási -  165;

■elektromos -  342; 
termodinamikai -  217 

áramerősség-mérő (ampermérő) 368 
áramkör; egyszerű -  359; összetett -  361;

-  hatásfoka 380 
áramlástan 162

áramsűrűség; elektromos -  343; termodinami
kai -  217

áramtekercsre ható erőnyomaték 396 
áramvezetés

-  elektrolitokban 411
-  élő szervezetben 412
-  félvezetőkben 409
-  fémekben 407
-  gázokban 412
- szilárd dielektrikumokban 411
-  vákuumban 412 

áramvezetőre ható mágneses erő 395 
ARKHIMÉDÉSZ 151

-  törvénye 151 
ARMSTRONG 84 
árnyékjelenségek 469 
A st o n  640
átalakulási hő; fajlagos —  283; moláris —  283;

standard —  283 
átmeneti (tranziens) jelenségek; —  RL-körben 

424; —  RC-körben 381 
atombomba 679 
atommag 636

-  kötési energiája 641
-  mérete 636
-  -modellek 651
-  -momentumok 646
-  összetétele 636
-  stabilitása 643
-  tömege 639 

atomok 216, 593
-  elektromágneses momentuma 610
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-  elektronrendszere 618 
atomreaktorok 679 
atomszínképek 590 
autokorrelátor 547 
AVOGADRO 209

--állandó 209, 222
-  -szám 209
-  -törvény 213, 593

B
Baco n , F. 16 
Balmer  590

-  -képlet 590
-  -sorozat 591

barometrikus magasságképlet 161, 221 
Bay  Zoltán  472 
Becquerel  656 
BEER-LAMBERT-törvény 552 
behajlás 142 
belső energia 234

-  súrlódás 168 
BERNAL 175 
Be r n o u l l i 166

-  -egyenlet 165 
BETHE 641, 681 
biológiai evolúció 277, 279 
B láthy Ottó  titusz  458
Bo h r , N. 16, 569, 589,596,597,598,669

-  -féle atommodell 597
-  -posztulátumok 597 

BOLTZMANN 16,211,230,269,271,273,573
-  -állandó 211
-  -egyenlet 273 

BORN 589 
BOYLE 212

-  -MARIOTTE-törvény 212 
BRACKETT-sorozat 591 
B r a g g , H. 525,585 
BRAGG, L. 526,585

-  -egyenlet 526 
BRAHE 74 
Brewster 537

-  -szög 537 
Bródy  Imre 378 
Broglie 583

-  -féle anyaghullámok 583 
Brown 216

-  -mozgás 216, 273 
buborékkamra 392 
Bunsen-égő 167

C

Ca r a t h é o d o r y  202 
Ca r n o t  232,255,256,263

-  -féle körfolyamat 256, 266 
Ca v e n d ish  76,77,127,140  
C elsius 203

-  -féle skála 203 
C h ad w ick  675
Clausius 16,232,262,263,269,271

-  -féle egyenlőség 260
-  -féle egyenlőtlenség 266
-  -gép 263 

COMPTON 580,581
-  -effektus 580 

COOLIDGE 620
-  -cső 620 

CORIOLIS 87
-  -erő 87 

COULOMB 76, 127,140, 296
-  -törvény 296, 297 

COWAN 689
CRICK 278 
CURIE, P. 401 
CURIE-SKLODOWSKA 656

Cs
csavarás 140 
csengő 429 
CSERENKOV 703

-  -sugárzás 703 
CSIKAI GYULA 689 
csoportsebesség 507, 585

D
DALTON 213, 216,593

-  -törvény 213 
DARWIN 279 
D av is  689,691 
DAVISSON 584
deformálható testek mechanikája 134
délibáb 529
demodulátorok 464
DEMOKRITOSZ 216
DEPREZ 397
d é r i  M iksa 458
DESCARTES 474, 530
desztillálás 288
deviációs szög 476
diamágnesség 400
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diavetítő 492 
differenciálszámítás 715 
diffúzió 217, 
dikroizmus 545 
dimenzió 20
dinamika alaptörvénye 50 
DIRAC 601, 686 
diszlokáció 147 
diszperzió 508; rotációs -  543 
DNS-molekula 278 
DOPPLER 200

— -effektus 199 
DUANE 621

— -Hunt-törvény 621

E, É
Edison 378
égéshő 241
egyelektronos atomok 606 
egyenáramok 341 
egyenáramú forgógépek 454

— generátorok 454
— motorok 455 

egyenes áramvezető 404 
egyenirányítók 463 
egyesített magmodell 656
egyszerű gépek; emelő típusú —  118; lejtő típu

sú —  120 
Ehrenfest 281
E instein 16,433,558,560,561,566,569,578, 

579,580, 630, 631
— -féle fényelektromos egyenlet 578 

ElNTHOVEN 447 
ekvipartíciótétel 230 
ekvipotenciális felület 81, 325 
ekvivalenciaelv 565
elegyek hűtése 290 
elektrokardiográfia 447 
elektrolitok 411 
elektromágnes 428 
elektromágneses hullámok 448

—  dinamikai jellemzői 449
—  kisugárzása 453
—  terjedési sebessége 448
—  tulajdonságai 452
—  vétele 453
—  zavarai 453

elektromágneses indukció 413; kölcsönös —  
423; mozgási —  420; nyugalmi —  413; -  
ön- -  423
-  jelfogó (relé) 429
-  momentum 396

elektromágneses rezgések 434; nagyfrekvenciás
—  445; szabad —  443
-  kényszerrezgés 439 

elektrométer 295
elektromos áram; eltolási —  431; stacionárius -

-  342; váltakozó —  419
—  erőssége 342, 419, 443
—  iránya 341
—  munkája 376
—  sűrűsége 343
—  teljesítménye 379, 420 

elektromos dipólus 300, 311
-  eltolási vektor 339
-  erőművek 457
-  impulzusok 446
-  kapacitás 329
-  polarizáció 339
-  térerősség 301, 328
-  töltésmegosztás (influencia) 306 

elektromos ellenállás (rezisztencia) 346, fajla
gos —  348; induktív —  437; kapacitív —
438; ohmos —  346, 436; vezetékek---- a
348
—  függése a hőmérséklettől 350
—  mérése 371
-----ok kapcsolása 365

elektromos feszültség 318, 420; gömbkondenzá
tor ---- e 320; hengerkondenzátor---- e 320;
indukált - -4 1 5 ;
síkkondenzátor----- e 418,
váltakozó — 418
—  mérése 319; 

elektromos kapacitás 329
elektromos mező 301; indukált —  415; stacio

nárius —  alaptörvényei 344, 345
—  energiája 334
—  energiasűrűsége 334
-  -  érzékeltetése 303
-  -  feszültsége 318 
--forráserőssége 309, 416
—  örvényerőssége 321, 416
—  szemléltetése (elektromos erővonalak) 

303, 322
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elektromos töltés 294; pontszerű —  295, 299, 
302,310, 325
-  elhelyezkedése a vezetőkön 328
-  megmaradása 296 
 ű gömb 312
-----ű koaxiális hengerek 314
-----ű síklap 315
-----ű sík elektródok 315

elektomos vezetés (konduktancia) 347; fajlagos
-  349; moláris —  349 

elektromosenergia-átvitel 460 
elektromotoros feszültség (elektromotoros erő,

forrásfeszültség) 358, 421 
elektron 593

-  fajlagos töltése 593
-  -spin 611 

elektronika 460
elektronikai áramköri elemek 460

-  áramkörök 463
-  áramkörrendszerek 465 

elektroszkóp 295 
elektrosztatika 294

-  -i mező alaptörvényei 310, 322, 338, 339
-  -i mező konzervatív jellege 323 

elemi töltés 594
elmozdulás 24
élőlények entrópiaprodukciója 276 
előtét-ellenállás 370 
empirikus hőmérsékleti skálák 203 
energia; elektromos -  335; forgási -  122; me

chanikai -  64; mágneses -  426; mozgási -  
62; potenciális -  64, 79,324 

energiaáram-sűrűség 192 
energiatétel; elektromos -  327; mechanikai -  

65,79 
entalpiaváltozás 239 
entrópia 261; belső -  267; külső -  268 

-csökkenés a Földön 277 
-produkció 268
-  statisztikus értelmezése 271 
-tétel 267
-változás 262, 267 

EÖTVÖS 78,88, 89,90,127,140, 565
-  -effektus 90
-  -inga 89

erő 49, 51; adhéziós -  154; centrális -  74; centri
fugális -  86; centripetális -  66; Coriolis- -  
87; gravitációs -  76; kényszer- -  55; kohéziós
-  154; konzervatív -  63; nehézségi -  55, 77; 
rugalmas -  55; súrlódási -  55; szabad- -  56

erőlökés 53
erőmérő (dinamométer) 49 
erőnyomaték (forgatónyomaték) 71 
erőpár 113 
erősítők 463
erőtörvény 55; elektromos -  301; gravitációs -  

75; mágneses -  386 
EULER 143 
eutektikum 290 
extraordinárius sugár 539

F
fagyás 286
fagyáspontcsökkenés 289 
F a h r e n h e it  203

-  -féle skála 203
F a r a d a y  16,293,301,303,335,413,415,416, 

432,458
-  -állandó 411
-  -effektus 546
-  -féle indukciós törvény 415
-  -féle nyugalmi indukció 413 

F a r k a s  Be r t a l a n  84 
fázisátalakulások; elsőrendű -  281; folytonos -

282
fázisdiagramok 285
fázisegyensúlyok 281
fázissebesség 507, 585
felbontási határ 495
felbontóképesség 495
felhajtóerő 151,162; hidrodinamikai -  174
felületi feszültség 155

-  hullámok 187 
félvezető diódák 460 
félvezetők 409
fény abszorpciója 552 

-elektromosság 576 
-elhajlás 517
-  kettős természete 583 
-nyaláb 469 
-nyomás 582
-  polarizációja 534 
-sebesség 472 
-sugár 469 
-szórás 527 
-szóródás 274 
-törés 474 
-vezető szál 
-visszaverődés 473

FERMI 636
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ferritek 402
ferromágnesség 401, 613 
feszültség; elektromos -  318; 
mechanikai -  136 
feszültségforrások 357

-  kapcsolása 373 
feszültségmérő (voltmérő) 370 
feszültségosztó 366
Fick 218

-  -törvény 218 
FIZEAU 471 
fizika

-  felosztása 15
-  kapcsolata 16
-  tárgya 15
-  -tudomány úttörői 16 

fizikai inga 128
fizikai mennyiségek 16

-  alapmennyiségek 17
-  származtatott -  17 

fókuszpont 487 
folyadékcsepp-modell 651 
folyadékkristályos kijelző 543 
folyadékok hőtágulása 207

-  szerkezete 175 
fonalinga 68 
fordulatszám 43 
forgómozgás alapegyenlete 123 
forgótekercses árammérő 397 
forrás 288
forráspont-emelkedés 289 
fotocella 576 
fotodióda 551
fotoelektronsokszorozó 579 
fotokémia 580
fotometria 548; objektív -  548; szubjektív -  550 
foton 579 
fotoszintézis 450 
FOUCAULT 89,422, 472

-  -áramok 422
-  -inga 89 

Franck 600
— HERTZ-kísérlet 600 

F ra nk én  546 
F r a u n h o f e r  519,600

-  -vonalak 600 
frekvencia (rezgésszám) 33, 506

-kétszerezés 546

-moduláció 464 
F r e n k e l 613 
F r e sn e l  511

-  -féle gyűrűslencse 492
-  -formulák 537
-  -szám 

fúziós reakciók 681
-  -  a csillagokban 681 
- - a F ö ld ö n  681

fűtőérték 241

G

G á b o r  D én es  530,634 
G a g a r in  84
G alilei 16,23,32,48,497

-  -transzformáció 556 
GAMOW 660
G a u ss  293,310

-  -törvény 310, 338,345, 390, 432 
G a y -Lu ssa c  212,213

-  első törvénye 212
-  második törvénye 212 

gázelegyek 213 
gázgépek 271
gázok 208

-  cseppfolyósítása 284
-  hőtágulása 208 

GEIGER 659, 708
— MÜLLER-számláló 708 
— NuTTAL-szabály 659 

gén 278 
GERLACH 601 
GERMER 584 
GIBBS 232,271 
GLAN-THOMSON-prizma 546 
GLASER 393 
GOEPPERT-MAYER 655 
GOLAY-cella 552
gömbtükör 481; domború -  483; homorú -  481 
gőzgépek 270 
gőzök 283
gravitációs erőtér (m ező) 80

-  potenciál 81
-  térerősség 80
-  törvény 75 

G u e r ic k e  160 
GOUDSMIT 612
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Gy

gyorsulás 29, 39; átlag- -  29; centripetális -  44; 
nehézségi -  32; pillanatnyi -  29; szög- -  45

H
H-atom színképe 590

-  -szerű ionok színképe 591 
H a g e n  170

-  -  POISEUlLLE-törvény 170 
HAHN 676
hajítás; ferde -  41; vízszintes -  40 
hajlítás 141 
HALL 408, 409

-  -effektus 408
-  -együttható 409 

halmazállapot-változások 283 
hangátalakító rendszerek (mikrofonok, hang

szórók) 465
hangerősség 198 
hangforrások 193 
hangmagasság 193
hangrögzítő rendszerek (hanglemez, magneto

fon) 465 
hangsebesség 196 
hangszínezet 193 
hangtan 193 
hangterjedés 196
harmonikus rezgések összetétele 35, 47 
háromfázisú áramelosztó rendszer 456 
hatás-ellenhatás törvénye 54 
HEISENBERG 16, 569,588,601, 613

-  -féle határozatlansági reláció 588 
héjmodell 654
HELMHOLTZ 238 
helyvektor 24 
H e n r y  424 
HERTZ, G. 600 
HERTZ, H. 34, 452 
HESS 241
hidraulikus em elő 148 
hidrodinamika 162 
hidrogénbomba 682 
hidrosztatika 148 
hírközlő rendszerek 465 
HlLL 546
HOFSTAEDTER 637 
holdfogyatkozás 470 
hologram 530; térfogati -  533 
HOOKE 134

-  -törvény 135 
hőáramlás 243
hőátvitel (hőátbocsátás) 242 
hőerőgépek 269
hőkapacitás 238, 244, 246; fajlagos -  245,247; 

moláris -  244, 247
-  mérése 248 

hőlégballon 211 
hőmennyiség 238

-  mérése 248
hőmérséklet 202; átalakulási -  283; eutektikus -  

290; termodinamikai -  18, 259
-  értelm ezése 226 
- i  sugárzás 570 
-m érés 203, 204, 575, 576

hőmozgás 217 
hősugárzás 244 
hőszivattyúk 271 
hőtágulás 205 
hőterápia 445
hővezetés; belső -  242; külső -  242 
HUBBLE 698 
hullámcsomag 507, 586 
hullámfüggvény 182, 586,589 
hullámhossz 182, 506 
hullámmozgás 177
hullámok; elektromágneses -  448; mechanikai -  

177
hullám-részecske kettősség 583 
hullámszám 183,506,587 
HUMPHREY-sorozat 591 
H u n d  618

-  -szabály 618 
HUNT 621 
H u y g e n s  511

-  -FRESNEL-elv 510, 517 
hűtőgépek 271

I , í
ideális gázelegyek

—  moláris tömege 214
—  termikus állapotegyenlete 214 

ideális gázok 204
—  belső energiája 230
—  nyomása 224
—  speciális állapotegyenletei 212
—  termikus állapotegyenlete 210 

ideálisgáz-skála 204
időtágulás 558
impulzus (lendület, mozgásmennyiség) 52
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-  megmaradásának törvénye 53
-  -tétel 92 

inerciarendszer 48 
információ 275

-tárolás élő rendszerekben 277 
ingadozási jelenségek 273 
integrálszámítás 719 
interferencia 508 
interferométer 515 
ionkötés 299 
iontöltésszám 352 
irreverzíbilis folyamatok 262,266  
izotópok 636, 640

J
Jak o bi 455 
Ja n u s  Pa n n o n iu s  13 
JEDLIK ÁNYOS 455,520 
JENSEN 655 
Jo u l e  377

-  -hő 377
— LENZ-törvény 377

K
kaloriméter 248 
Ka m e r l in g h -On n e s  351 
kapilláris jelenségek 158 
kapocsfeszültség 350; üresjárási -  358 
Ká r m á n  Tó d o r  174

-  -féle örvényút 174 
katódsugárcső (elektronsugárcső) 305, 392 
Kelvin (Thom son , W.) 16,204,205,232,259,

263,442
-  -gép 264

kémiai (korpuszkuláris) anyagtranszport 217
-  kötések 626
-  elemek 216 
-potenciál 217

kép 479; látszólagos -  479; valódi -  479 
képlékeny alakváltozás 143 
Kepler 74,75,497

-  -törvények 74, 75 
KERR-effektus 546 
keszonbetegség 214 
kettős törés 539
kettős vezeték között ható erő 404 
kezdőfázis 506 
kihajlás 143
kinetikus gázelmélet 223

-  alapegyenlete 225 
Kir c h h o f f  361,518,573

- első törvénye (csomóponti törvény) 362
- második törvénye (huroktörvény) 362
- sugárzási törvénye 573 

kiválasztási szabályok 617 
koherencia 508

-hossz 510 
kolloid részecskék ülepedése 222 
kombinációs elv 592 
komplementaritási elv 589 
kondenzátorok 331; gömb- - 331; henger- - 

331; sík- - 331
- dielektrikummal 333
- kapcsolása 332,333 

kontinuitási (folytonossági) egyenlet 164 
Ko p e r n ik u sz  74
korpuszkulák 216 
Kö ssél  299
Ko szt o lá n y i D ez ső  279 
kölcsönhatások 695; elektro-gyenge - 695; erős

- 696; gravitációs - 697 
kölcsönös indukció 423 
körfolyamatok; termodinamikai - 256, 266 
körfrekvencia 33, 506
körmozgás; egyenletes - 42, 66; egyenletesen 

változó - 44, 66 
közegellenállás 171 
közlekedőedények 150 
kristályhibák 146 
kvantumelektronika 630 
kvantumszámok 614

L

lágyvasas elektromos műszerek 398 
LAMBERT 549

- -féle koszinusztörvény 549 
LAND 545
latens hő 281
látszólagos ellenállás (impedancia) 441
LAVOISIER 593
lebegés 37
LEBEGYEV 582
lecsapódás 288
légnyomás 160

-  függése a magasságtól 161, 221 
LEITH 533
leképezési hibák 490

- törvény 481,487
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LENARD 576,577 
lencse 486

-rendszer 489 
LENZ 377, 414

-  -törvény 414 
LEUKIPPOSZ 216 
levegőrészecskék ülepedése 221 
lézerek 632
lineáris erőtörvény 67 
Lissajous 48

-  -görbék 48 
LORENTZ 352,386,433,561

-  -féle elektronelmélet 352
-  -erő 386
-  -kontrakció 561
-  -transzformáció 560 

LYMAN-sorozat 591

M
magassági betegség 214 
magerők 672 
maghasadás 676
mágnes; állandó -  383; elektro- -  428 
mágneses dipólus 384

-  indukció 385
-  palack 393
-  szivattyú 391 

mágneses mező 384
-  energiája 426
-  energiasűrűsége 427
-  érzékeltetése 387
-  forráserőssége 389
-  örvényerőssége 402
-  szemléltetése (indukcióvonalak) 387 

magnetosztatika 383
magreakciók 665 
makroállapot 272 
MALUS 535

-  -féle összefüggés 535 
Mariotte  212
M a r x  G y ö r g y  688,690 
Ma x w e l l  16,223,230,293,310,430,431,432, 

452, 697
-  első törvénye 310,338, 345,432,433
-  -féle indukció 430
-  -féle sebességeloszlás 223
-  harmadik törvénye 390, 432, 433
-  második törvénye 322, 339, 346, 432, 433
-  negyedik törvénye 403, 432, 433 

MAYER 247

— -egyenlet 247 
mechanikai hullámok 177

—  elhajlása 189
—  energiaviszonyai 190
—  interferenciája 185,189
—  polarizációja 184
—  terjedési sebessége 179
—  törése 188
—  visszaverődése 184,188 

megszakító automata 429 
MENGYELEJEV 593

— -féle periódusos rendszer 
merev test

—  általános mozgása 110
—  egyensúlya 111
—  forgómozgása 107,121
—  haladó mozgása 107
—  mechanikája 106
—  síkmozgása 108, 126 

mérlegek 120 
mesterséges holdak 82 
Mic h el so n  472,515,556 
MIÉ 528

— -féle szórás 528 
mikroállapot 272 
mikrohullámú rezgések 446 
mikroszkóp 494 
MlLLIKAN 16, 577, 578,594

— -kísérlet 594 
modulátorok 464 
moláris gázállandó 210

— térfogat 209
— tömeg 209 

molekulák 216,593 
molekuláris fizika 217 
molekulaszínképek 628 
MORLEY 556 
MOSELEY 623

— -törvény 623
mozgás 24; egyenes vonalú egyenletes -  26;

egyenes vonalú egyenletesen változó -  28 
mozgás leírása gyorsuló koordináta-rendszerek

ben 84 
mozgásegyenlet 54 
mozgási indukció 420 
mozgó ponttöltésre ható mágneses erő 390 
MÖSSBAUER 664

— -effektus 664 
MRI 650 
munka 58,316
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0,0-tétel 62, 97 
műsorszóró rendszerek (rádió, televízió) 465 
művesekezelés 220

N
nagyfrekvenciás sebészet 446
nagyítás 482, 488
nagyító 493
napfogyatkozás 470
négyzetes középsebesség 226
nemzetközi gyakorlati hőmérsékleti skála 205
Nemzetközi Mértékegységrendszer (Sí) 17

-  alapegységei 17, 18
-  alapmennyiségei 17, 18
-  kiegészítő egységei 18
-  kiegészítő mennyiségei 17,18
-  prefixumai 19 

N e u m a n n  421
-  -törvény 421 

neutrínó
-  -csillagászat 691
-  létezésének bizonyítása 688
-  tulajdonságai 690 

neutronfizika 675
Newton 16,23,48,52, 53, 74, 76, 77, 78,697

-  első törvénye 48
-  -féle gravitációs törvény 75
-  -féle gyűrűk 514
-  -féle súrlódási törvény 168
-  harmadik törvénye 54
-  második törvénye 49 

NICOL 545 
NMR-analízis 649 
normálállapot 209 
nukleáris erőművek 678 
numerikus apertúra 495 
nutáció 130
NUTTAL 659

Ny
nyílt folyamat; adiabatikus —  253; izobár —  

252; izochor -  -  251; izotermikus 250 
nyírás 139
nyomás 52, görbületi -  157, hidrosztatikai -  

149; parciális -  213 
nyugalmi indukció 413 
nyújtás 135

OERSTED 384,413,432
-  -kísérlet 

OHM 346
-  -törvény vezetőre 346,354,360
-  -törvény egyszerű áramkörre 359
-  -törvény váltakozó áramú körben 439 

oldatok hűtése 290
olvadás 286
ONSAGER 217,218, 232 
optikai aktivitás 542

-  denzitás 553
-  izomerek 543
-  pirométer 552
-  rács 520
-  tengely 540
-  út 506

optoelektronikai eszközök (fényérzékelők, 
fényemittálók, folyadékkristályos kijelzők) 
462

ordinárius sugár 539 
óriásmolekulájú anyagok 176 
OROWAN 147 
OSTWALD 170,263,264

-  -féle viszkoziméter 170 
oszcilloszkóp 305 
ozmózis 219

Ö
önindukció 423
önindukció-mentes (bifiláris) tekercselés 424 
örvényáramok 422 
örvények 172 
ősrobbanás 698, 700

P
pálya 24
paramágnesség 400
páratartalom; abszolút -  287; relatív -  287 
parciális nyomás 213 
párolgás 287 
Pa sc a l  149,279

-  -törvény 149,159 
PASCHEN-sorozat 591 
PAULI 618, 661

-  -féle kizárási elv 618
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PELTIER 381
-  -effektus 381

perdület (impulzusmomentum) 72
-  megmaradásának tétele 73,95  
-tétel (impulzusmomentum-tétel) 72, 94

periódusidő 43, 506 
permeabilitás 399, 402 
permittivitás 297
perpetuum mobile; elsőfajú —  239; harmadfajú

-  274; másodfajú —  264 
PERRIN 222
PETERS 546 
PFUND-sorozat 591 
piezoelektromosság 339 
PlTOT 167

-  PRANDTL-cső 167
Planck 16,263, 273,569, 574, 575, 578, 579

-  -féle energiakvantum 574 
plazma 344
POISEUILLE 170 
POISSON 138

-  -szám 138 
PoLÁNYI 147 
polarizáció szöge 537 
polarizátor 545 
POUND 566
pontrendszer mechanikája 91 
Porta 383
potenciál; elektromos -  325, 329; gravitációs -  

81
potenciális energia; elektromos —  324; mecha

nikai —  64 
pörgettyűmozgás 128 
POWELL 674 
PRANDTL167

-  -féle határréteg 173 
precesszió 131 
PREVOST 570

-  tétele 570 
Prigogine  232 
prizma 476

R
racemát 543 
rácsállandó 521 
radioaktív jelenségek 656

-  a-bomlás 658
-  ̂ -átalakulás 660
-  y-legerjesztődés 662
-  bomlási sorok 664

-  bomlási törvény 657
-  kormeghatározás 664 

rádiólokátor- (radar-) rendszerek 465 
rakétamozgás 103
RAOULT 288 
RAYLEIGH 508

-  -egyenlet 508
-  -féle felbontási tétel 523
- -féle szórás 527 

reakcióhő 240
reális (valódi) gázok 204

-  állapotegyenlete 215 
REBKA 566
redukált hők 258 
reflexióképesség 537 
R ein es 689
relativisztikus energia 563

-  impulzus 562
-  sebesség-összeadás 561 

részecskegyorsítók 711
részecskék 685; egész spinű -  685; feles spinű -  

685
részecskeszám-sűrűség 210 
reverzibilis folyamatok 260 
rezgések; csatolt -  105,444; csillapodó -  69, 

444; harmonikus -  33,45, 67, 435; kényszer-
-  71,439 

rezgésidő 33
rezgéskeltők (oszcillátorok) 463 
rezonancia; elektromágneses -  442; mechanikai 

-7 1
RlECKE 407,409

-  -kísérlet 407 
RlTZ 592 
RÓMER 471 
R ö n t g e n  620 
röntgensugárzás 620
röntgenszínkép 620; folytonos -  620; vonalas -  

622
rugalmas alakváltozások 135; egyszerű —  135;

összetett — 140 
RUSSEL 13
R u t h e r f o r d  595, 596,597, 637, 658,665

- -féle atommodell 595
-  -szórás 637 

RYDBERG 591, 592

S
sarki fény 394 
sávszélesség 443
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SCHRÖDINGER 569, 601
-  -egyenlet 601, 603

sebesség 26,38; átlag- -  28; kerületi -  43; pilla
natnyi -  28; szög- -  43 

SEEBECK 380
-  -effektus 380 

SlEDENTOPF 496 
Siem ens 348,455 
síktükör 480 
SODDY 640

-  -féle eltolódási törvény 659 
SNELLIUS 474

-  -DESCARTES-törvény 474 
söntellenállás 369
Standard Modell 691

-  fundamentális részecskéi 691 
STEFAN 573

-  -BOLTZMANN-törvény 574 
STEINER 124

-  -tétel 124 
S T E R N  611

-  -GERLACH-kísérlet 611 
S te w a r t  407,409 
S t o k e s 171

-  -féle súrlódási törvény 171 
S trassm an n  676 
sugárnyomás (fénynyomás) 450 
sugárzás kvantumelmélete 630 
sugárzások detektálása 703 
súly 77

-  -os tömeg 564 
--p o n t 116
-  -talanság 77
-  -vonal 116

sűrűség; töltés- -  300; tömeg- -  52;
-  -mérés 153

Sz
szabadesés 32 
szabad tengely 128 
szabadsági fok 107,228 
S z a la y  a . S á n d o r  690 
SZALAY SÁNDOR 689 
számítógéprendszerek 466 
szem 499
szigetelők (dielektrikumok) 295,336,411 
szilárd testek

-  felületi hőtágulása 206
-  térfogati hőtágulása 207

- - vonalas hőtágulása 206 
szilárdtestek szerkezete 145 
színképsorozatok 590,599
színkeverés 504; additív - 504; szubtraktív - 504 
szivárvány 529
szívritmus-szabályozó (pacemaker) 447
szkin-effektus 446
szolenoid (hengeres tekercs) 405
szöggyorsulás 45
szögsebesség 43
szublimáció 288
szuperpozíció elve 53
szupravezetés 351
szupravezető graviméter 417

T

tárgy 479; látszólagos - 479; valódi - 479
távcső 497
TAYLOR 147
tehetetlen tömeg 564
tehetetlenség törvénye 48
tehetetlenségi nyomaték 122
teljesítmény 63,379
teljes visszaverődés 477
t e l l e r  E d e  679
térfogati munka 234

- összenyomás 138 
termikus elektronemisszió 409 
termikusenergia-átalakítók 269

- -transzport 241 
termisztorok 356 
termodinamika

- első főtétele 238
- harmadik főtétele 274
- második főtétele 263, 269,273
- nulladik főtétele 202 

termodinamikai folyamatok 233
- függvények 233
- hőmérséklet 18, 205
- hőmérsékleti skála 259
- paraméterek 210
- rendszerek 232,281
- valószínűség 272 

termoelektromos detektor 551
-jelenségek 380 

Th a l é sz  294,383 
THOMSON, J. J. 593,595,640

- -féle atommodell 595
- -féle tömegspektrográf 640
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T hom son, W. (Ke l v in ) 16,204,205,232,259,
263,442 

tirisztorok 462 
tisztalátás távolsága 493 
tokamak 683 
TOLMAN 407, 409

-  -STEWART-kísérlet 407 
TORRICELLI 160

-  -kísérlet 160 
torziós rezgés 127
töltéseloszlás; felületi -  300; térfogati -  300 
tömeg 51; súlyos -  78; tehetetlen -  78 
tömegközéppont 92

-  megmaradásának tétele 94
-  -tétel 94 

tömegspektroszkóp 392, 639 
tömegviszonyok törvénye; állandó —  216;

többszörös —  216 
törőerősség 487 
törőszög 476
törvényes mértékegységek 20 
transzformátor 458 
tranzisztorok 461 
túlhűtés 286 
turbulens áramlás 171

U,Ú
UHLENBECK 612 
ultrahang 194 
UPATNIEKS 533 
úszás 152 
út 24

Ü
ülepedési (szedimentációs) jelenségek 221 
ütközések 98

V
váltakozó áram 418, 435

-  -  erőssége 435,419, 420
-  feszültsége 435,418,420
-  teljesítménye 419, 420, 443 

váltakozó áramú forgógépek 455
-  generátorok 418, 455
-  motorok 458 

V a n  A ll én  394
-----övék 394

VAN DERWAALS215
-  -féle állapotegyenlet 215 

VANTHOFF219 
vegyületek 216
vegyülő gázok térfogati törvénye 213 
vezetők 295 
villám 412
villamosenergia-átalakítók 454 
viszkoziméter; Ostwald-féle -  170; torziós -  168 
víz különleges viselkedése 208

-  szerkezete 176 
vízpotenciál 220 
V o lta  318
vonatkoztatási rendszer 24 
vöröseltolódás 566 
VULF 585

— BRAGG-összefüggés 584

W
Wa g n e r  428 
Wa t so n  278 
W at t  270 
W e b e r  389 
W ein rich  546 
W eiz sá c k e r  641 
W h e a t st o n e  372

-  -híd 372 
WIEN 574

-  -féle eltolódási törvény 574 
w ig n e r  Jen ő  655,666 
W ilso n  710
WU 661

Y
YoUNG 135,510

-  -modulus 135 
YUKAWA 673,674

Z
ZEEMAN-STARK-effektus 593 
ZELDOVICS 690 
Z iper no w sk y  Ká r o l y  458

Zs
Z sig m o n d y  R ic h á r d  496 
Zsu k o vszk ij 175

-  -féle profil 175



90.10 ábra

93.7 ábra

90.11 ábra 117.7 ábra 117.8 ábra



119.9 síbra



121.9 ábra



125.5 abra
,1=800 750 700 650 600 550

1- 10: emissziós színkép 
11: abszorpciós színkép

138.4 ábra



ÁLTALÁNOS MATEMATIKAI JELÖLÉSEK

= egyenlő A * delta iksz

* nem egyenlő df
dé ef per dé iksz

= azonosan egyenlő őx
~ arányos d v

dé kettő ef per dé iksz négyzet
< kisebb, mint dx
< kisebb vagy egyenlő J/(*)ck integrál ef iksz de iksz

> nagyobb, mint b

nagyobb vagy egyenlő J f(x)dx integrál a-tól b-ig ef iksz dé iksz

= közelítőleg egyenlő
a

« sokkal kisebb, mint

» sokkal nagyobb, mint

ALAPVETŐ MATEMATIKAI OSSZEFÜGGESEK

1. A másodfokú egyenlet általános alakja és megoldóképlete

2 , n -b±^Jb2 -4acax +bx + c= 0  (a *0)  x =-------------
2 a

2. Exponenciális függvény

y  =  a '  y  = e x

3. Logaritmusfúggvény

a alapú logaritmus- lóg a x = y
Tízes alapú logaritmus (a =  10): lg x = y
Természetes logaritmus (a =  e =  2,718...): In* = y

lg * = 0,434 In* In * = 2,303 lg*

4. Trigonometria

sin a 1
sin 30° = cos 60° =1/2 tg a = ■

cos a ctg a

cos30°= sin60°= V3/2 sin(a ± ¡3) = sin a cos fi ± cos a sin ¡3



sin 45°= cos 45°= V 2/2 sin(a±/?) = sinacos /?± cos a sin P
tg 30° = ¡3 cos(a ±P)  = cos a cos /? + sin a sin p

tg 45°= 1 sina + sin B = 2 sin cos ———
2 2

tg60°=-\/3 sin a -  sin P = 2 cos °  + — sin ———
2 2

sin2 a  + co s2 a  = 1 sin a  sin p  = — c o s (a - /? )  - i c o s ( a  + /?)

5. Közelítő formulák

* « 1  esetén (l±*)n = l+m:

a kis szögekre (radiánban):

sin a = a tg a = a

6. Vektorok szorzata (68. §)

Skaláris szorzat: a • b = ab cos a
Vektoriális szorzat: ja x b| = ab sin a

7. Differenciálszámítás

OIIV>sII 5. y = In* y ' = l/x
2. y = *  > =1 6. y = sin * y '=  cos*
3. y = * n /  = nx"-' 7. y  = co s* y ' -  - s in *
4. y = e x / = e x 8. y = tg* y ' = l/cos2*

8. Integrálszámítás

1. Jck = * + C 4. f e^d* = — 
J /c

eto + C

r x n+1
2. f*"ck = ----+ C  (n* 1)

J n + 1
5. |  sin*ck = -  cos x + C

3. J—dbc = In|*|+C 6. Jcos*dv = sin*+C
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6000 Ft (S3S7 Ft +  afal

A fizika alapjai című egyetem i-főiskolai tankönyv elsősorban azon 
hallgatók szám ára író d o tt, akik sza ktá rg ya ik [kém ia, biológia, 
m űszaki tudományuk] m echanikai, term odinam ikai és m olekuláris 
fiz ik a i, elektrn m ágn essÉgtani, fénytani, a to m h é f, atommag- és 
ré s ze c s k e fizik a i vonatkozásaival kívánnak m egism erkedni. B ízónk 
abban is , bogy a kooyvet érdeklődéssel fogadják a fizik a ta n á ro k  
ás a fizik á t sze re tő  középiskolái tanulók 
A tankönyv az ism eretközlés soráo a tapasztala in kbó l, 
a kísérletekből és a m érési eredm ényekből kiindulva jó t el a fizik a i 
törvények m egfogalm azásához. A szakm ai anyag kivá la sztá sa k o r 
mer ülOobOztetett figyelm et fo rd ít a z otóbbi é v tize d e k , ill. évek 
kiemelkedfi eredm ényeinek bem utatására és a társtudom ányokkal 
való kapcsolódásokra, A könyv tö rzsan ya gán ak m egértéséhez 
a középiskolát m atem atikai ism eretek elegendőek.
A z  a tk otészerkesztö k és a s ze rző k  fit H a z a i  egyetem 
[Bodjipesl) M ő szakf és Gazdaságtudom ányt Egyetem , Debreceni 
Egyetem , Eötvös lo rd o d  Todom áoyegyetem , Pécsi Todományegyeteray 
Szegedi Todomáoyegyetem) több évtizedes oktatási ta p a szta la to t 
s ze rze tt tanárai.


