
Ismerd meg! 

Erőtörvények és az erők hatásmechanizmusa * 

Két test közötti kölcsönhatás mértéke az erő. 
Descartes a kölcsönhatást csak közvetlenül látható és érzékelhető érintkezés 

alapján tartotta lehetségesnek. Ekkor a testek között jelentkező erők vagy közvetlen 
érintkezést tételeznek fel  a testek között, vagy azt rudak, fonalak,  sínek közvetítik. 

A XVII. századig a testek szabadesését a testek tulajdonságaként értelmezték. 
Newton állapítja meg, hogy a testekre a Föld vonzóerőt gyakorol. A test súlya a Föld 
és a test közötti vonzóerő. Felvetődik a kérdés, hogyan hat a test és a Föld közötti téren 
keresztül ez az erő? 

Newton feltételezte,  hogy a Holdat a Föld felé  ugyanaz a gravitációs erő vonzza, 
mint bármely szabadon eső testet. Megfogalmazta  az általános tömegvonzás törvé-
nyét, amely szerint bármely két test között fellépő  vonzóerő nagysága egyenesen 
arányos a tömegük szorzatával és fordítottan  arányos a közöttük levő távolság négy-

zetével. Az erőtörvény nem tartalmazza az időt, ami arra utal, hogy a 

gravitációs erő végtelen sebességgel terjedő, távolba ható erő. A közvetlen érintkezés-
sel létrejövő kölcsönhatás hívei elégedetlenek voltak a newtoni távolba ható erővel. 

Faraday fogalmazta  meg azt a feltevést,  hogy elektromágneses kölcsönhatás pont-
ról-pontra terjedő hatás. Az elektromos és a mágneses mező analógiájaként bevezet-
ték a fizikába  a gravitációs mező fogalmát  is. Adott tömegű test a környező térben új 
fizikai  tulajdonságok megjelenését idézi elő, a test maga körül gravitációs mezőt kelt. 
Agravitációs mező az anyag egyik megjelenési formája,  amely a testek közötti gravi-
tációs vonzást pontról-pontra közvetíti. A közvetítés mikéntje máig is ismeretlen, de 
a gravitációs mező fogalma  sem általánosan elfogadott. 

A speciális relativitáselmélet leszögezi, hogy a fénysebesség  a legnagyobb elérhető 
sebesség, a végtelen sebességgel terjedő kölcsönhatás ellentmond e törvénynek. 

Einstein posztulátumai rávilágították arra a tényre, hogy a távolságmérések és az 
időmérések között belső kapcsolat létezik, Minkowszki a teret és időt egységes egész-
ként fogta  föl,  és a négyes tér fogalmának  bevezetésével megtette az első komoly lépést 
a fizika  geometrizálasában. 

Az általános relativitáselmélet értelmében a tér geometriai tulajdonságait az 
anyag szabja meg. A testek környezetünkben megváltoztatják a tér nemeuklideszi 
geometriáját. (A nemeuklideszi geometria megteremtői Bolyai János, Ny. I. Loba-
csevszkij és K. Fr. Gauss. A reális fizikai  terek leírására legjobban felhasználható  a 
Riemann által kidolgozott geometria.) Anyag jelenlétében a tér-idő görbült. A gravi-
tációs mezőt és a tér görbületét a tömegek konfigurációja  határozza meg. Tehát az 
anyag határozza meg a tér görbületét és a tér szerkezete meghatározza az anyag 
mozgását. Az általános relativitáselmélet magyarázta a Merkur bolygó perihélium-
mozgását, megjósolta a fény  lassulását és a fénysugarak  görbülését gravitációs mező-
ben, a gravitációs vöröseltolódást, a gravitációs összeomlást, amellyel magyarázható 
az ú.n. fekete  lyuk kialakulása. 

Az általános relativitáselmélet téregyenleteinek létezik hullámmegoldása. A gra-
vitációs zavar légüres térben fénysebességgel  terjed, gravitációs hullámok formájában. 

* A Firka-pályázaton díjazott dolgozat 



A gravitációs hullámok kísérleti kimutatásában a fizikusok  főleg  a detektálás 
miatt komoly nehézségekbe ütköztek. A gravitációs hullámok detektálásának elvi 
alapja, hogy a haladási irányra merőlegesen a gravitációs hullámok eltorzítják a teret. 
A gravitációs hullámok kibocsátása nagy gyorsulással mozgó, nagy tömegű testektől 
várható. A detektálásához szükséges gravitációs hullámokat laboratóriumban is le-
hetne kelteni. Ám az elméletileg legnagyobb teljesítményű hullámkeltő is, a mérőbe-
rendezésekben olyan kis arányú tozulást hozna létre, amelyet nem lehetne kimutatni. 
Ezért fordult  a fizikusok  figyelme  olyan csillagászati mérések fele,  amelyek kapcso-
latba hozhatók a gravitációs hullámokkal. Gravitációs hullámok forrásaként  számí-
tásba jöhetnek a kettőspulzárok. Ezeken kívül szupernóva robbanásnál, gyorsan forgó 
fekete  lyukaknál is számítani lehet nagy energiájú gravitációs hullámok kibocsátására. 

A gravitációs hullámok detektálásának lehetőségével elsőként Joseph Weber 
marylandi (USA) fizikaprofesszor  1959-ben közölt tanulmányában foglalkozik.  A 
Weber elképzelése alapján megépített detektorok alumínium hengerre szerelt piezo-
kristályok. Az első mérési sorozatot 1967-ben kezdték el. Két év múlva Weber azt 
nyilatkozta, hogy a detektorokat gravitációs hullámok gerjesztették. Érzékenyebb 
detektorokkal végzett kísérletekkel sem tudták eldönteni, hogy Weber valóban gravi-
tációs hullámokat detektált-e? 

Jelenleg a méréseket egy gravitációs hullám-detektor hálózattal végzik. Úgy tűnik, 
hogy a marylandi és a római detektorokkal a Nagy Magellán Felhőben felrobbant 
1987A szupernóva gravitációs sugárzását sikerült megfigyelni.  A neutrínók egy má-
sodperccel követték a gravitációs hullámokat. 

A detektorok érzékenységét jelentősen növelték lézer interferométerekkel. 
1975 óta Taylor és Hulse egy olyan különleges kettőspulzár megfigyelését  végzi, 

amely megfelelő  kozmikus laboratóriumnak bizonyulhat a gravitációs hullámok ki-
mutatásához. Kettőscsillagnak tekintjük két olyan csillag együttesét, amelyek gravi-
tációsan kötött rendszert alkotnak, és a tömegközéppont körül keringenek. 

Kettőscsillagoknál a gravitációs hullámok kibocsátása során fellépő  energiavesz-
teség következtében csökken a relatív pálya periódusa és félnagytengelye,  a két csillag 
közelebb kerül egymáshoz. Néhány kettőscsillag megfigyelt  pályaelemváltozása össz-
hangban van az általános relativitáselméletből számított értékkel. Remélhetőleg 
újabb kettőspulzárok felfedezésével  és a detektorok fejlődésével  lehetővé válik a gra-
vitációs hullámok további vizsgálata. 

Dirac feltételezte,  hogy a gravitációs mező kvantált. A gravitációs térkvantumok, 
az ú.n. gravitonok. Feltételezés szerint a graviton abszorbeálódik vagy emittálódik a 
gravitációs kölcsönhatásban. A rendkívül gyenge kölcsönhatás miatt a graviton felfe-
dezése roppant nehéz. 

Az elektromosan töltött testek között fellépő  vonzó vagy taszító erőt ugyancsak 
távolba ható erőnek tartották. Coulomb törvénye szerint a pontszerű, elektromosan 
töltött testek között fellépő  vonzó vagy taszító erő egyenesen arányos a töltések szor-
zatával és fordítottan  arányos a testek közötti távolság négyzetével. 

Az erőtörvény: alakú. 

1. ábra 2. ábra 



Faraday szerint a kölcsönhatásban lévő részecskéket az erővonalak rugalmasan 
kifeszített  szálakként kötik egymáshoz (1. ábra). így, a távolba ható erőket helyette-
sítette az erőtérrel. A töltött részecskék maguk körül elektromos mezőt hoznak létre, 
amely a másik részecske jelenlététől függetlenül  is létezik. A töltés körüli mező egy 
készenléti állapotnak tekinthető, és a kölcsönhatást közvetíti. A töltés az elektromos 
mező forrása. 

Maxwell megjósolta az elektromágneses hullámok létezését, megállapította, hogy 
légüres térben fénysebességgel  terjednek. Maxwell elektrodinamikája szerint a gyor-
suló töltés elektromágneses hullámokat sugároz. Az elektromágneses mező kvantált-
sága lehetővé tette, hogy a mozgó töltések közötti kölcsönhatást úgy értelmezzék, 
hogy az egyik töltés mozgás közben fotonokat  sugároz ki, a másik elnyeli (2. ábra). A 
kölcsönhatás lényegében a foton  emissziójával és abszorbciójával jön létre. 

Ennek alapjan az elektrosztatikus mezőt is úgy képzelhetjük el, hogy a töltés 
fotonokat  sugároz ki és nyel el. Hogy a képnek ne tulajdonítsunk túlságosan szemlé-
letes értelmet, virtuális fotonokról  beszélünk. Mivel a foton  nyugalmi tömege zérus, 
energiájának nincs alsó határa. Ezért egy virtuális foton  két – tetszőleges távolság-
ban levő – részecske között anélkül is átadható, hogy a határozatlansági elv értelmé-
ben detektálható lenne. 

Az atommagot összetartó erők a természet legintenzívebb ismert erői. A magerők 
létrejöttét erős kölcsönhatással magyarázzuk. 

Hideki Yukawa, japán fizikus,  1935-ben felvetette  azt az elképzelést, hogy a ma-
gerőt pontosan úgy közvetíti egy mezőkvantum, ahogyan a foton  közvetíti az elektro-
mágneses kölcsönhatást. Yukawa a magerőkvantumot mezonnak nevezte el, és 
meghatározta a tömegét. A sztatikus magerőtér úgy jön létre, hogy a teret keltő ré-
szecske kvantumokat emittál, majd újra elnyeli őket. Egy m nyugalmi tömegű kvan-
tum minimális energiája E = m c2 . Ez a kvantum azonban nem távozhat el a tér nyugvó 
forrása  közeléből, mert nincs elég energia az önállósulásához. Az energia és idő között 
fennálló  határozatlansági összefüggés  értelmében a magerőkvantum Δt=h/ 2 π m c 2 -nél 
tovább nem létezhet. Ez alatt az idő alatt az őt kisugárzó nukleontól cΔt = h/ 2 π m c -nél 
nagyobb távolságra nem juthat el. A nyugvó nukleon a magerőteret véges távolságban 
magához láncolja, annál szorosabban, minél nehezebbek a kvantumok. A magerők 
hatósugara 2 1 0 – 1 5 m, és ez "középnehéz" kvantum létezésére utalt. 

3. ábra 



Yukawa elmélete 1937-től 1947-ig porosodott a lomtárban. 1947-ben a kozmikus 
sugárzásban felfedezték  a π+-mezont és a π–-mezont, majd 1950-ben a -π°-mezont. 
Ezeket a mezonokat pionoknak nevezik, a tömegük 270 elektrontömeg körül van. 
Beigazolódott Yukawa magerőtér elmélete és tizenöt évvel az elmélet felallítása  után 
megkapta a Nobel-díjat; a pionok felfedezője,  Powell, szintén Nobel-díjban részesült. 

Yukawa elmélete szerint a nukleont virtuális mezonokfelhője  veszi körül. A neut-
ron és a proton kölcsönhatása úgy jön létre, hogy a proton π+-mezont sugároz ki, és 
rövid időre neutronná válik, a π+-mezont egy neutron elnyeli és protonná válik. A 
proton és a neutron a nukleon két változata. A 3. ábrán az ú.n. Feynman-gráfok  a 
mezonok kicserélésével megvalósuló nukleon-nukleon kölcsönhatást mutatják be. Az 
állandó mezoncserét Gamow két, csonton marakodó kutya kapcsolatával szemléltet-
te; az ízletes csont hol az egyik, hol a másik kutya szájában van, ez tartja össze őket. 

Tehát a kölcsönhatást úgy értelmezhetjük, hogy a kölcsönhatásba lépő részecs-
kék, a kölcsönhatást közvetítő részecskéket (foton,  mezon) sugároznak ki, illetve 
nyelnek el. A kölcsönhatás a keletkezés és megsemmisülés elemi aktusaira vezethető 
vissza. 
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Néhány észrevétel az ionos vegyületek olvadáspontjának 
változásával kapcsolatban * 

AIX. osztályos kémiakönyvben az ionos vegyületek olvadáspontjával kapcsolat-
ban a következőket olvashatjuk: 

"Az ionkötés annál erősebb, s ennek megfelelően  az ionos anyag olvadáspontja 
annál magasabb, minél nagyobb mértékben különböznek egymástól az alkotó elemek 
kémiai jellegei. Például: 

vegyület NaF NaCl NaBr 
olvadáspont 992°C 80 l 0 C 740°C 

Az olvadáspont (a kristály stabilitása) az ionok töltésétől is függ.  így például az 
olvadáspont növekszik a pozitív ion töltésének növekedésével: 

Ferenczi Irén, tanár, 
Székely Mikó Kollégium – Sepsiszentgyörgy 

1973. 

no 

vegyület 
olvadáspont 

NaF 
992°C 

MgFa 
1266°C 

AlF3 
1990°C 

nő 

* A Firka-pályázaton díjazott dolgozat 


