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Katedra 

Barangolás a modern fizikában 

IV. rész 
 
Sorozatunkban a modern fizika eredményeit kívánjuk közérthetően, szemléletes példákkal il-

lusztrált módon bemutatni különösen a fizikatanároknak, a tanítási gyakorlaton részt vevő egyetemi 
hallgatóknak az oktatás szemléletesebbé tételéhez, az iskolásoknak pedig a fizikai összkép és a rálá-
tás kialakításához. 

 

Anyaghullámok 
Hogy a fény hullámjelenség (Young, Maxwell), régóta ismerjük, de a részecske jelle-

gét Einstein mutatta ki (1905). Nemcsak a fény mutat kettős jelleget, a szilárd és tömör 
anyag is hullámokból állhat, ha mozgásban van. A részecskét képviselő hullámcsomag 
frekvenciája egyenesen arányos az energiájával, hullámhossza pedig fordítottan arányos 
a részecske impulzusával (de Broglie, 1924). Mindkét esetben az arányossági tényező a 
megmagyarázhatatlan eredetű Planck-féle állandó. A Bohr-féle atommodellben a meg-
engedett elektronpályák az elektronokhoz tartozó hullámhossz egész számú többszörö-
sei, az elektronhullámok interferencia maximumának megfelelően. Ezt, a kezdetben for-
málisan felállított modellt később igazolták. Davisson és Germer (1927) kísérletileg ki-
mutatta az elektronsugarak interferenciáját. Még meglepőbb az ún. egy részecskés kísér-
let. Ehhez vegyünk egy elektronforrást (béta sugárzó izotópot), árnyékoljuk le úgy, hogy 
másodpercenként átlagban egy elektron lépjen ki belőle, majd vezessük ezt a Young-féle 
kétréses készülékbe, amelynek mérete akkora legyen, hogy az elektron repülési ideje át-
lagban legfeljebb egy századmásodperc legyen (hogy a réseken mindig csak egy elektron 
haladjon keresztül). Több hét után előhívva a filmet, sötét és világos interferenciacsíko-
kat kapunk. A részecske önmagával kerül interferenciába. De Broglie elmélete magyará-
zatot szolgáltat a Heisenberg-féle határozatlansági összefüggésre is, miszerint egyidejű-
leg nem lehet kellő pontossággal meghatározni egy részecske helyzetét és impulzusát. 
Vagyis, minél pontosabban mérjük az egyik mennyiséget, annál pontatlanabb mérést 
eredményez a másik paraméter mérése. De alighanem előkészítette a kvantumelmélet 
talán legfontosabb egyenletének, a Schrödinger hullámegyenletnek a megalkotását 
(1926). Az egyenletből formális matematikai módszerekkel le lehetett vezetni a de 
Broglie-féle anyaghullám minden tulajdonságát, és meg lehet magyarázni az atomok 
színképének finomszerkezetét. Kiderült, hogy a hullámfüggvények a Heisenberg saját-
függvényekkel azonosak. A hullámfüggvény négyzete megadja a részecske helyzetének 
valószínűségét egy adott helyen egy adott időpontban. 

Ha ismerjük egy fizikai rendszer korábbi állapotát, a klasszikus szemlélet szerint ki 
lehet számítani annak későbbi állapotát. A mikrorészecskék világában más a helyzet: 
nem lehet biztosan tudni, hogy ütközés után a részecskék hol lesznek, csak egy adott 
valószínűséggel. Az idő is kvantált, nagyon pici kvantumlépésekben ugrálhat előre és 
hátra, de előre egy picit többet ugrik. Makrofizikai nézőpontból azonban az idő a múlt-
ból a jövő felé halad. Ezt a meglepő tényt részecskefizikai kísérletek alátámasztják. Nagy 
energiájú, több lépéses részecske kölcsönhatásoknál előfordul, hogy a kísérlet eredmé-
nyét csak úgy lehet értelmezni, ha elfogadjuk, hogy egyes részecskék hamarabb léptek 
kölcsönhatásba, mint amikor keletkeztek. Az idő „hátrálásának” mértéke ilyenkor a má-
sodperc milliomod részének milliárdod részénél is rövidebb. Ez teljesen ellentmond a 
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kauzalitás elvének. Egyébként olyan mértékű időbeli visszahatást is kimutattak, ami a 
Heisenberg-féle határozatlansági összefüggéssel nem magyarázható. Amíg a részecske 
nem lép kölcsönhatásba, hullámfüggvényként létezik. Kölcsönhatáskor (például mérés-
kor, ami makroszkopikus beavatkozás) összeomlik a hullámfüggvény, és egy részecskét 
találhatunk a tér valamelyik pontjában. 

 

Determinizmus, valószínűség, kauzalitás, határozatlanság 
A mikrorészecskék esetében megdől a determinizmus alapelve, azaz a részecske ké-

sőbbi állapota nem határozható meg exakt pontossággal  a korábbi állapotának függvé-
nyében. A mikrorészecskék ütközés utáni pillanatában csak azt lehet tudni, hogy mek-
kora valószínűséggel lehet számítani a tér adott szektorában a részecske megtalálására. 
Számos megmagyarázhatatlan paradoxon létezik mai napig. Például, a már említett egy-
részecskés interferencia-paradoxont Hawking szerint azért nem érdemes vitatni, mert 
minden fizikai elmélet csak egy matematikai modell, és nincs értelme azt a valósággal 
összetéveszteni. Ezzel szemben Penrose Einsteinre hivatkozva azt állítja, hogy minden-
képpen léteznie kell egy valóságos, objektív világnak, és az azt leíró érvényes elméletnek 
is. Heisenberg határozatlansági tétele szerint a mennyiségek maguktól „ingadoznak”. A 
méréssel beavatkozunk az ingadozásba, tehát nem lehet objektíven megmérni egy 
mennyiséget, azaz nem teljesen pontos a mérési eredmény. A határozatlansági tételből 
következő, az idővel és az energiával kapcsolatos paradoxon komoly problémákat vet 
fel. Ha az energiát nagyon pontosan akarnánk megmérni, akkor az időhatár úgy megnő-
ne, hogy a jövő és a múlt szerepet cserélhet. Vannak olyan modellelképzelések, melyek 
szerint nem zárható ki bizonyos esetekben az ok-okozat kapcsolat felborulása (vagyis 
hogy a következmény hamarabb következik be, mint maga a kiváltó ok), azaz sérül a 
kauzalitás elve.  

 

Alagúteffektus 
A hétköznapokban nem fordul elő, hogy a vastag falnak ütött labda átmenjen a falon. 

A mikrorészecskék világában ez gyakran előfordul. A jelenség neve alagúteffektus. Vagyis, 
a részecske bizonyos valószínűséggel képes egy olyan potenciálgáton átjutni, amelyhez 
nincs elegendő energiája. A jelenséget Heisenberg határozatlansági tételével lehet magya-
rázni. A jelenségnek az elektronikában (a tranzisztoroknál) konkrét gyakorlati alkalmazásai 
vannak. A Pauli-féle kizárási elv – amelyet úgy is meg lehet fogalmazni, hogy nem létezhet 
két részecske ugyanannak az atomnak a belsejében ugyanabban a kvantumállapotban – 
csupán a feles spínű részecskékre érvényes, például a fermionokra. A kvantumfizikában az 
egész spínű részecskék, például a fényrészecskék akárhányan lehetnek azonos energiájú ál-
lapotban, a térnek egy adott tartományában. De a makroszkopikus testek esetén is sikerült 
igazolni azt, hogy az egész spínű részecskékből (például a hélium atommagokból) álló tes-
tek atomjai azonos energiájú állapotban vannak. Ha meggondoljuk, hogy a világegyetem 
nagy része a földitől eltérő „extrém” körülmények között létezik, a földi körülmények (15-
20°C, 1atm) nagyon ritkák. Ezért nehéz a Földről megérteni a világ többi részének viselke-
dését. Gondoljunk csak a sötét anyag és a sötét energia problémájára, amelyek mibenlétére 
nézve nincsenek elfogadható magyarázataink. 

 
Összefoglalta: Kovács Zoltán, Dr. Héjjas István (2007) Ezoterikus fizika. ANNO ki-

adó, Budapest – könyve alapján. 
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