
142 2006-2007/4 

Egyes programozási nyelvek esetében (pl. C, C++, Java stb.) az üres paraméter-
listát határoló zárójeleket is ki kell tenni az alprogram neve után, más nyelvekben (Pas-
cal, Ada) ezt nem szabad, vagy nem feltétlenül kell (PL/I) kitenni. 

A koritunok olyan speciális alprogramok, amelyek szakaszosan adhatják át egy-
másnak a vezérlést. Egy korutin meghívhat egy másik korutint saját maga befejezése 
előtt, ekkor mindkettő szakaszosan fog futni. Másodszori meghívásnál ott fogja folytat-
ni tevékenységét, ahol először abbahagyta – így a párhuzamosság látszatát kelti. A 
korutinok tehát tetszés szerint adogathatják át egymásnak a vezérlést, nincs külön hívási 
vermük, ezért a korutinok hívását inkább folytatásnak (resume) szokás nevezni. Kevés 
nyelv támogatja a korutinokat, pl. SIMULA, Modula-2. Korutinokat általában a 
coroutine kulcsszóval lehet deklarálni, és életciklusukban létezik két fontos pillanat: 
az első a detach, mikor az új korutint leválasztjuk a régiről (detach), a második a transfer,
amikor átadjuk vagy visszaadjuk a vezérlést (transfer). 

 

15. Végkövetkeztetések 
Az elemzés utolsó szakaszában a megismert programozási nyelvről keltett be-

nyomásainkat összegezzük: 
− Megoldatlan problémák 
− Vélemények a nyelvről
− Erőssége 
− Gyengesége 
− Továbbfejleszthetőség 
− Megbízhatóság 
− Általánosság 

Kovács Lehel 
 

tudod-e?

Mit mondhatunk a világ legszebb  
tíz fizika kísérletéről? 

I. rész 
 

Ha az érdeklődő elolvassa a fenti címet, bizonyára felötlik benne a kérdés, hogy mi 
is lehet szép egy fizika kísérletben, más szóval mitől lehet szép egy fizika kísérlet. Egy 
másik gondolat a fenti címmel kapcsolatban talán az lehet, hogy a töménytelen sok fizi-
ka kísérlet közül ki mondhatja meg, hogy melyik a tíz legszebb. Ha egy nagy gyakorlattal 
rendelkező kísérleti fizikust megkérdezünk, akkor az első kérdésre így válaszolna:  egy 
kísérlet akkor szép, ha egy jó ötlettel felépített eszközzel, lényeges eredményt tudok el-
érni. A szépség fokát nagy mértékben meghatározza az eredmény jelentősége, az alkal-
mazott eszközök egyszerűsége, áttekinthetősége, a kísérlet kivitelezésének belső logiká-
ja, vagyis a kísérlet lefolyásának az érthetősége, a kísérletből levont következtetés beil-
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leszkedése a fizikai világképünkbe, végül sok esetben vonzóvá teszi a kísérletet annak 
látványossága és érdekessé teheti a kapott eredmény újszerűsége. 

 Nyilvánvaló, hogy az eddig ismert jelentős fizika kísérletek közül nem könnyű kivá-
lasztani a 10 „legszebbet”. Ez a választás sok szempontból nagyon szubjektív, mondhatni 
kinek melyik tetszik jobban! Ha különböző fizikusoktól megkérdezzük, hogy melyik 10 
kísérletet tartja a legszebbnek, a fenti elvek figyelembevétele alapján, akkor igen külön-
böző válaszokra számíthatunk. Mégis, ha nagyszámú megkérdezett alapján állítjuk össze 
a 10 legszebb fizika kísérlet listáját, az mégis bizonyos szempontból mérvadó lehet szá-
munkra. R. P. Crease tudománytörténész nagyszámú amerikai fizikus megkérdezése 
alapján összeállított egy listát, ahol természetesen a sorrendnek is jelentősége van. Az 
alábbiakban közöljük a 10 legszebb fizika kísérlet rövid leírását, a megfelelő „ szépségi ” 
sorrendben. 

 

1. Az első helyre az  elektron hullámtermészetének igazolása került. 
1924-ben vetődött fel de Broglie francia fizikusban az a gondolat, hogy a nyugalmi 

tömeggel rendelkező mikrorészecskék, így például az elektronok hullámtulajdonsággal is 
rendelkeznek. Ezt a lehetőséget a fény kettős tulajdonságának (hullámként és részecs-
keként is viselkedhet) az analógiája sugallta. Ha a fény bizonyos kölcsönhatásokban 
(fényelektromos-hatás, Compton-hatás) tömeggel rendelkező részecskeként viselkedik, 
akkor a mikrorészecskék pl. az elektronok bizonyos kölcsönhatásokban hullámként kell 
viselkedjenek. Így az m tömegű és v sebességű elektron egy  λ hullámhosszú hullámot 
képvisel, melynek értéke a de Broglie-egyenlet alapján kiszámítható : 

 

vm
h=λ (1) 

 
ahol h a Planck állandó. De Broglienak ezt a feltevését, amely a hullámmechanika meg-
alapozását jelentette, a korabeli nagy fizikusok közül is sokan kétkedve fogadták, pl. 
H.A. Lorentz, és J. Perrin. Einstein sem lelkesedett kezdetben a de Broglie által felvetett 
gondolatokért, amikor Langevin eljuttatja hozzá de Broglie doktori dolgozatát, amely-
ben ezt az elméletét részletesen kifejti, azt tovább küldi Max Bornnak, hadd mondjon ő
erről véleményt. Born viszont már kezdettől fogva lelkes támogatója volt de Broglie el-
méletének. A fizika további fejlődése szempontjából is égetően szükséges volt annak el-
döntése, hogy a mikrorészecskék viselkedhetnek-e hullámként. A kísérletet, amely ezt a 
kérdést eldöntötte, C. Davison és L.H. Germer végezte el 1927-ben. Davison abból a 
meggondolásból indult ki, hogy a röntgensugarak egy kristályon áthaladva, amint azt M. 
Laue kísérletileg is igazolta, jellegzetes diffrakciós képet mutatnak, a kristály mögött el-
helyezett fényképező lemezen. Míg M. Laue a kristályok röntgensugaras transzmissziós 
diffrakciós képét állította elő, addig a Bragg család, apa és fia (W.H. Bragg és W.L. 
Bragg) a kristály lapsíkokról visszaverődő röntgensugarak diffrakciós jelenségét vizsgál-
ta. Megtudták határozni a röntgensugarak hullámhosszát, a kristályok rácsállandójának 
az ismeretében. Mindhárom fizikus (M. Laue., W.H. Bragg és W.L. Bragg) ezen mun-
kásságáért Nobel-díjat kapott. 

Az 1a. ábrán látható, egy vékony fém fólián áthaladó elektronsugarak diffrakciós 
képe és az 1b. ábrán a kísérleti berendezés elvi vázlata. 
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a) b) 

c) 

 

d) 

e) 

1. ábra 
 

Az 1c. ábrán látható a kristály lapsíkjairól visszaverődő elektronsugarak diffrakcióját 
vizsgáló berendezés elvi vázlata. Az ábrán E1 az elektronsugarakat előállító I izzószál 
áramforrása, míg E2 a gyorsító feszültséget előállító áramforrás. A az elektronsugarakat 
gyorsító anódlemez, F a kristálylapról visszaverődő elektronsugarakat összegyűjtő Fara-

I
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day-henger és G a visszaverődő elektronsugarak által keltett elektromos áram erősségét 
mérő galvanométer.  

A de Broglie-egyenletből (1) levezethető az elektronsugár λ hullámhossza és az U 
gyorsító feszültség közötti összefüggés : 

 emU
h

2
=λ

(2) 
Az 1d. ábrán látható a galvanométeren mért áramerősség változása az U gyorsító fe-

szültség függvényében. Az áramerősség maximumok az elektron-hullám interferencia 
maximumainál adódnak. Az 1e. ábrán látható a kristály lapsíkjáról és az első atomsíkról 
visszaverődő elektronsugarak pályája. Ha a sugarak közötti δ útkülönbség a hullám-
hossz egészszámú többszöröse, akkor interferencia maximumot kapunk. Az interferen-
cia maximumra felírható  a (3)-as összefüggés, az ún. Bragg-egyenlet  
 

δ= 2 δ’
δ = 2 d sin θ = n λ (3) 

n = 1,2,3,... 
 
ahol n jelenti az interferencia maximum rendjét, d a rácsállandó és θ az elektronsugár és 
a kristály lapsíkja által bezárt szög. A d rácsállandó és a θ szög ismeretében kiszámítható 
az elsőrendű maximumhoz tartozó hullámhossz.  

Ugyanakkor az 1d. ábráról meghatározható az első áramerősség maximumhoz tar-
tozó gyorsító feszültség értéke, ennek ismeretében a (2)-es összefüggés segítségével 
ugyancsak kiszámítható az elektronsugarak hullámhossza. Davison és Germer mindkét 
módszerrel elvégezve a méréseket, az elektronsugár hullámhosszára ugyanazt az értéket 
kapta, ami azt igazolta, hogy a röntgensugarakhoz hasonlóan az elektronsugarak is hul-
lámként viselkednek a kristályráccsal való kölcsönhatás során. Ezzel a kísérlettel sikerült 
igazolni az elektron hullámtulajdonságát, ezáltal a mikrokozmosz vizsgálatának új lehe-
tőségeit tárja fel.  

 

2. A második helyre a pisai ferde toronyból végzett hí-
res Galilei szabadesési kísérlet került. A  XVI. század elején az 
arisztotelészi szemlélet uralta a mechanikát. A szabadon 
eső testekről azt tartották, hogy a súlyosabb testek na-
gyobb gyorsulással esnek. 1590-ben Galileo Galilei (1564-
1642), a pisai egyetem  tanára, elvégzi a  város   ferde  tor-
nyáról híressé vált kísérletét.  

A toronyból két különböző nagyságú követ egyszerre 
leejt és azt tapasztalja, hogy azok minden esetben egyszerre 
érnek földet. Ezzel megcáfolta az arisztotelészi elméletet, 
bebizonyította, hogy a testek tömegüktől függetlenül, azo-
nos gyorsulással esnek szabadon. Egyúttal ez az eljárása 
példamutatóvá vált a természettudományos kutatás számá-
ra, rámutatva arra, hogy egy elmélet helyességét nem a tu-
dósok tekintélye kell, hogy eldöntse, hanem a kísérlet, a 
gyakorlat kell azt igazolja.  2. ábra 
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3. A harmadik helyre az elektron töltésének a meghatározására vonatkozó Millikan-
kísérlet került. R. A. Millikannek 1911-ben végzett, híressé vált olajcseppes kísérlete során si-
került nagy pontossággal meghatároznia az elektron elektromos töltését. Millikan mérései 
előtt is már ismert volt az elektron töltésének a nagyságrendje, de az olajcseppes kísérlet-
sorozatból az is nyilvánvalóvá vált, hogy az elektron az elemi elektromos töltés hordozója, 
az „elektromosság atomja”, szabad állapotban nem létezik ennél kisebb elektromos töltés 
(a kvarkok csak kötött állapotban egy részecskén belül létezhetnek). Ez a megállapítás a 
részecskefizika szempontjából fontos jelentőséggel bírt a későbbiek során. A 3a. ábrán 
látható a Millikan-kísérlet vázlata. A P porlasztóból a sík kondenzátor belsejébe a felső
nyíláson keresztül olajcseppeket juttatnak a kondenzátor belsejébe. A kísérletező kiválaszt 
egy olajcseppet, és az M mérő-mikroszkóp segítségével figyeli annak mozgását. Az olaj-
csepp eleinte gyorsulva esik lefelé, de ez a mozgás a növekvő közegellenállási erő folytán 
egy idő múlva átmegy egyenletes mozgásba. Ekkor a két ható erő a nehézségi és a közeg-
ellenállási erő egyensúlyba kerül, erre az esetre felírható a (4)-es összefüggés: 

 

G= mg= C.V (4) 
 

Ezután a  kondenzátor légterét rövid ideig röntgensugarakkal besugározzák. A su-
gárzás ionizáló hatása folytán az olajcseppek negatív elektromos töltéssel töltődnek fel. 
A kondenzátorban ható elektromos erők hatására elérhető, hogy egy adott U1 feszült-
ségnél az olajcsepp egyenletes mozgással, V1 sebességgel felfelé mozogjon. A csepp se-
bességét a leolvasó mikroszkóp skálájához viszonyítva mérik (3b. ábra). Meghatározzák, 
hogy adott skálafok távolságot mennyi idő alatt tesz meg. Egyenletes mozgás esetére 
felírható a következő összefüggés:  

 

1
1 CVG

d
qU += (5) 

 

A vizsgált olajcsepp további mozgását figyelve a mikroszkóp látóterében, egy U2 fe-
szültségnél is elérhető az olajcsepp felfelé való egyenletes mozgása egy V2 sebesség ér-
téknél. Ebben az esetben felírható a (6)-os összefüggés: 

 

2
2 CVG

d
qU += (6) 

ahol d a kondenzátor lemeze közötti távolság 
A (4), (5) és (6) összefüggésekből meghatározható az olajcsepp q töltése. Millikan 

és munkatársai igen nagy számú mérést végeztek. Több éven át tartó kísérletek során, 
több ezer mérés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az olajcseppek elektromos 
töltései egy jól meghatározható legkisebb töltésmennyiségnek az egész számú többszö-
rösei. Ez a töltésérték az elektron töltése, és nagysága  e = - 1,602 . 10-19 C.

a)     b) 

3. ábra�

olajcsepp 
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4. A negyedik helyre Newton híressé vált prizmás-kísérlete került. Érdekes, hogy New-
tonnal kapcsolatban nem a szabadesésnek a Föld tömegvonzásával kapcsolatos magya-
rázatát tartották a legjelentősebb kísérletnek. Ez talán annak tulajdonítható, hogy a new-
toni magyarázat nem egy híressé vált kísérlethez, hanem egy évezredes tapasztalathoz, 
megfigyeléshez kapcsolódik, gondoljunk csak a fáról leeső alma történetére. 

Arisztotelész óta az volt a köztudatban, 
hogy a fehér fény a legtisztább fény a ter-
mészetben, tehát ez a legegyszerűbb, a leg-
elemibb fény. A színes fény a fehér fénynek 
valamilyen megváltoztatott, „bepiszkított” 
változata. Newton egy prizmát helyezett a 
napsugarak útjába és a prizmán átmenő su-
garakat a falra kivetítve a szivárványból már 
ismert színsorozatot, a fehér fény színképét 
állította elő, ahol  a vörös, a sárga, a zöld, a 
kék és az ibolya színek folytonosan mentek 
át egymásba (lásd a 4. ábrát).  

 

4. ábra 
A színkép színeit összegyűjtve visszanyerte a fehér fényt. Ezzel bizonyította, hogy a fe-

hér fény nem egy egyszerű fény, nem egy alapszín, amely tovább nem bontható, hanem 
minden esetben több szín keveréke, amely az alapszínekből összerakható, illetve alapszínek-
re bontható. Ez a kísérlet  megalapozta a fény korpuszkuláris elméletét, mivel Newton azt 
feltételezte, hogy a fény apró színes rugalmas golyókból áll, a fehér fény minden színt tartal-
mazó golyók keveréke. Newton fényelméletét, a foton-elmélet elődjének tekinthetjük.   

 
5. Az ötödik helyre Young fényinterferencia-kísérlete�került. Newton prizmás kísérletével 

bebizonyította, hogy a fehér fény egy összetett sugárzás, amely alapszíneire bontható. A 
kísérlet értelmezésére kidolgozta a korpuszkuláris fényelméletet (1704), amely szerint a 
fény apró kis színes, rugalmas golyócskákból áll, amelyeknek a megfelelő keveréke adja 
ki az összetett fehér fényt. Ezzel az elmélettel Newton megtudta magyarázni a geomet-
riai optika alapjelenségeit (fénytörés, fényvisszaverődés), de már a Newton-féle gyűrűk
magyarázatára, amely egy tipikus interferencia jelenség, csak egy nagyon bonyolult, ne-
hézkes magyarázattal szolgált. 1801-ben Thomas Young (1773-1829) elsőként magya-
rázta meg a fényinterferencia jelenségét a fény hullámelmélete alapján, és az interferen-
cia jelenség elnevezése is Youngtól származik. A fény hullámelmélet gondolata 
Huygenstől származik (1668), de ő csak a geometriai optika jelenségeit magyarázta a 
fény hullámelmélete alapján. 

Young első kísérleti berendezése hihetetlenül egyszerű volt. Az ablakot lefedte egy pa-
pírlappal, amelyre egy kis lyukat fúrt. A lyukon áthaladó kis keresztmetszetű fény-nyalábot 
egy keskeny kártyalappal ketté osztotta és a fény-nyalábok a szemben levő falon sötét és 
világos csíkokat hoztak létre. 1803-ban már a jól ismert Young-féle interferencia berende-
zéssel végzett kísérleteket (lásd 5a, 5b. ábrát), ennek segítségével már meg tudta határozni 
a különböző színű fénysugarak hullámhosszát. Amint az 5a. ábrán látható az interferencia 
kísérlethez két pontszerűnek feltételezhető fényforrást alkalmazott, amelyet azáltal ért el, 
hogy az S fényforrás sugarait az R lemez, egymáshoz nagyon közel levő, keskeny résein 
(S1, S2) engedte át. A fénysugarak útjába helyezett  lemezen az S1  és  S2  keskeny rések 
mint egymáshoz közellévő koherens, pontszerű fényforrások világították meg az E ernyőt, 
amelyen az interferenciára jellemző világos és sötét sávok jelentek meg. Ha a fényfelfogó 
ernyő egy adott P pontja körül világos fénysáv alakul ki, akkor ott interferencia maximum 
keletkezett, amelyre felírható a következő összefüggés (lásd 5b. ábrát): 
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D
Idk =λ (7) 

 

Dk
Id

⋅
⋅=λ

a)     b) 

5. ábra 
ahol  k = 1,2,3... jelenti az interferencia rendszámát, azt, hogy a középső fényes sávtól szá-
mítva, hányadik maximumhoz, azaz fényes sávhoz tartozó hullámhosszról van szó. λ jelenti 
a fény hullámhosszát, d a két rés közötti távolságot, D a kettősrést tartalmazó R lemez és az 
E ernyő közötti távolságot, I az ún. sávköz, két fényes sáv középvonala közötti távolság. A 
kísérleti berendezés adatainak ismeretében kiszámítható a fény hullámhossza. 

Young ezzel a kísérletével igazolta a fény hullámtermészetét és más interferencia je-
lenséget is megmagyarázott (Newton-gyűrű, fény-diffrakció). Young munkássága nyo-
mán a továbbiakban a fényjelenségeket kizárólag hullámjelenségként vizsgálták a fiziku-
sok, egészen Einsteinig, aki a fényelektromos jelenségek esetében bebizonyította, hogy 
ez a jelenség csak a fény korpuszkuláris tulajdonsága alapján értelmezhető. A X.X. szá-
zad elejétől kezdve nyilvánvalóvá vált a fény duális tulajdonsága, ami abban nyilvánul 
meg, hogy vannak jelenségek (kölcsönhatások) ahol a fény hullámként, más kölcsönha-
tásokban részecske (korpuszkula) ként viselkedik.   

 
6. A hatodik helyre került H. Cavendish kísérlete, a G tömegvonzási állandó meghatározása. A 

Newton-féle tömegvonzási erő törvényében szereplő G egyetemes állandó értékét kísérleti 
úton első ízben Cavendish határozta meg 1798-ban az általa kifejlesztett torziós mérleggel 
(torziós inga). Elsőként végzett laboratóriumi méréseket Newton tömegvonzási törvényé-
nek az igazolására és meghatározta a G gravitációs állandó értékét, egyúttal azt is igazolta, 
hogy az egy univerzális állandó, melynek  értéke nem függ a gravitáló testek anyagi minő-
ségétől. Cavendish, az általa kifejlesztett torziós mérleggel, egy pontos és nagy érzékenysé-
gű mérőeszközt vezetett be a fizikába, amelyet évszázadok múlva is sikerrel alkalmaztak a 
fizikusok. Ennek a mérőeszköznek a legjelentősebb tovább fejlesztője Eötvös Loránd 
volt, aki a nevét viselő Eötvös-féle ingával ( gravitációs variométer, leírása megtalálható a 
FIRKA 1998-99/3-as számában), 10-9 nagyságrendű tömegváltozást is ki tudott mutatni. 
Eötvös ezzel az ingával vizsgálta a súlyos és a tehetetlen tömeg viszonyát és a fenti hibaha-
táron belül a kettőt megegyezőnek találta, amely nagymértékben alátámasztotta az általá-
nos relativitás elmélet alapgondolatát.  

Cavendish torziós mérlegének az elvi vázlata a 6. ábrán látható. 



2006-2007/4 149 

Az egyik végén rögzített vékony kvarc szálon, 
fel van függesztve egy vízszintes helyzetben le-
vő könnyű rudacska, melynek végein található 
két egyenlő nagyságú m=50 g tömegű göm-
böcske. Két M= 50 kg tömegű ólom gömb, a 
vízszintes rúdon levő gömbökre, a gravitáció 
következtében vonzó erőt gyakorol, melynek 
hatására a vízszintes rúd λ szöggel elfordul, a 
vízszintes síkban. A szálra rögzített T tükör 
nagy érzékenységű fénysugaras leolvasást bizto-
sít. Az elforduló rúd megcsavarja a torziós szá-
lat, amelyben egy  F= k.α nagyságú torziós erő
keletkezik, amely egyensúlyt tart a gömböcskék-
re ható  gravitációs erővel. k  a szál torziós ál-
landója. Az elfordulás után beállt egyensúly ese-
tén, felírható a következő összefüggés :   

 

6. ábra 

 

αk
R

M.mGF 2 ⋅== (8) 

 Ebből az összefüggésből a G értéke kiszámítható, mivel a többi mennyiség ismert 
(k), vagy a kísérlet során közvetlenül mérhető. Cavendish a gravitációs állandó ismere-
tében ki tudta számítani a Föld tömegét és annak közepes sűrűségét, mivel a Föld suga-
ra már Eratoszthenész óta ismert volt. Ez utóbbi két adat meghatározása, jelentett na-
gyobb társadalmi elismerést Cavendish számára, mivel ez közelebb vitte az emberiséget 
Földünk megismeréséhez  
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2] Simonyi Károly: A FIZIKA KULTÚRTÖRTÉNETE, Gondolat  Kiadó, Bp. 
3] ifj.Gazda István – Sain Márton: Fizikatörténeti ABC, Tankönyvkiadó, Bp. 

 
Puskás Ferenc 

 

Az „oldatok királya” 

 
Már az általános iskolai tanulmányok során a kisiskolásban tudatosul, hogy az élettel 

kapcsolatos nélkülözhetetlen anyagok nagy része oldat: az ivóvíz, a természetes vizek, 
az üdítők és élvezeti italok, az ételeink nagy része, számos gyógyszerkészítmény, tisztí-
tószerek stb. Mindezen anyagok között kiemelkedő helyet foglalnak el az ember életé-
ben nem ok nélkül az „oldatok királyának” nevezett borok. 

Régészeti kutatások eredményei alapján állítható, hogy az ember több mint 6000 éve 
ismeri és készíti a bort. Azonban nem állítható, hogy csak azokon a helyeken, ahol talál-
tak tárgyi bizonyítékokat, ott ismerték a szőlőtermesztést és a bort.  

 Már a Biblia számos részében is találunk a szőlőművelésre és borra utaló sorokat. 
Így az Ószövetség elején, Mózes első könyvében: „Noé pedig földművelő kezde lenni, 


