
„Száz éves" az elektron 
A címben a száz évest idézőjelbe tettem, mert a kijelentés meglehetősen 

pontatlan. Ha azt mondom, hogy az öregapám száz éves, akkor világos, hogy ez 
azt jelenti, hogy száz évvel ezelőtt született. Az elektron esetében nyilván nem 
erről van szó, és senki sem gondol arra, hogy 110 éve még nem léteztek 
elektronok. A körülöttünk levő dolgok atomokból épülnek fel, és minden 
atomban vannak elektronok. Így hát, - mondhatná valaki - amióta világ a világ, 
mindig voltak elektronok. Ötven évvel ezelőtt ez a válasz mindenkit kielégített 
volna, de ma már azt mondjuk, hogy ez azért nem egészen így van. A 
közelünkben levő tárgyak valóban atomokból állnak, de a Nap, vagy más forró 
csillag belsejében, ahol a hőmérséklet több millió fok, az atomokról az elektronok 
mind leszakadnak és ott csak atommagok és elektronok vannak, nem atomok 
és molekulák, mint itt a Földön. A „Nagy Bumm", angolul „Big Bang" 
kozmogóniai elmélet szerint a világegyetem (vagy legalábbis annak általunk 
többé-kevésbé ismert része) egy ősrobbanásban keletkezett húsz milliárd (20.10 9) 
évvel ezelőtt. Attól kezdve a világegyetem egyre tágul és a hőmérséklete 
folyamatosan csökken. 

Hogy a nulla időpillanatban mekkora volt a hőmérséklete, azt nem tudjuk 
megmondani, de a számítások szerint a Planck idő, vagyis mintegy 1 0 - 4 3 s eltelte 
után már „lezuhant" 1 0 3 2 K-re. (Hogy ezek a számok mit jelentenek, ahhoz az 
emberi képzelet túl szegény. Gondoljunk csak arra, hogy egy mól anyagban 
"mindössze" 6 .10 2 3 molekula van. De már ez is egy szédítő szám. Könnyen 
kiszámíthatjuk, hogyha 1 gramm, azaz 1 cm 3 vízben levő molekulákat 
„felfűznénk", úgy, hogy a szomszédos molekulák érintkezzenek, akkor láncot 
kapnánk, mely 10 ezerszer olyan hosszú, mint a Föld pályája a Nap körül). 
Ezeknek a fantasztikus hőmérsékleteknek a kiszámítása azért fontos, mert szoros 
összefüggés áll fent a világegyetem hőmérséklete és a világot felépítő részecskék 
között. Hogy ezt megértsük, abból kell kiindulnunk, hogy egyrészt a relativitás 
elmélete szerint egy m tömegű részecske összenergiája mc2, ahol c a fény 
terjedési sebessége, másrészt pedig a statikus fizika szerint egy T hőmérsékletű 
gázban a részecskék mozgási energiája kT, ahol k a Boltzmann féle állandó. Azt 
a T0 hőmérsékletet, amely kielégíti az mc 2 =kT 0 egyenletet, az m tömegű 
részecske küszöbhőmérsékletének nevezzük. Ha a hőmérséklet ennél magasabb, 
akkor az m tömegű részecske és a neki megfelelő antirészecske spontán 
keletkezik a hőmérsékletnek megfelelő energiájú fotonokból. Ha a hőmérséklet 
T0 alá csökken, akkor elkezdődik a megfelelő részecskék tömeges pusztulása: a 
részecske, a megfelelő antirészecskével ütközve sugárzó energiává, fotonokká 
alakul át (anihiláció). A protonok és a neutronok küszöbhőmérséklete 1,09.10 1 3 

K, a mezonoké 1,5.10 1 2 K, az elektronoké pedig 5,9.10 9 K. Ebből az következik, 
hogy a Planck idő eltelte után a világegyetem főleg elemi részekből állt: 
protonokból és antiprotonokból, neutronokból és antineutronokból, mezonok-
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ból, elektronokból, pozitronokból. A világegyetem tágulása azonban a hőmérsék-
let rendkívül gyors csökkenésével járt. Alig 10-5 másodpercre volt szükség ahhoz, 
hogy a hőmérséklet 1 0 1 3 K-re csökkenjen, vagyis a protonok és a neutronok 
küszöbhőmérséklete alá. Ekkor pedig elkezdődik a protonok és a neutronok 
tömeges anihilációja. Alig marad belőlük valami, éppen "csak" annyi, amennyi 
ma a tejútrendszereket, csillagokat, bolygókat, holdakat és csillagközi térben levő 
gázokat, port és meteoritokat alkot. A nagy robbanás után 1 másodperccel a 
hőmérséklet már csak 1 0 1 0 K, tehát már a mezonok is eltűntek. A világegyetem 
akkor kb. egyenlő számú elektronból, pozitronból, neutrinóból, antineutrinóból 
és fotonból áll. Ezekhez képest a nehezebb részecskék aránya elenyészően 
csekély, hisz egyetlen protonra, vagy neutronra 10 9 elektron jut. 

Rövidesen elérjük azonban az elektron küszöbhőmérsékletét is, és 
megkezdődik az elektronok és pozitronok tömeges pusztulása. Az ősrobbanás 
után 3 perc és 46 másodperccel a hőmérséklet 10 9 K alá esik. Ekkorra a 
pozitronok már gyakorlatilag teljesen eltűntek, és elektronokból is csak annyi 
maradt, hogy a protonok elektromos töltését semlegesíteni tudja. A hőmérséklet 
most már elég alacsony ahhoz, hogy a protonok és a neutronok egymáshoz 
kapcsolódhassanak és elkezdődik az atommag szintézise. A szabad neutronok 
gyakorlatilag eltűnnek, és beépülnek a keletkező hélium atommagokba. 

Ezek után mintegy hétszáz ezer évig lényeges változás nem történik, akkor 
azonban a hőmérséklet már annyira alacsony lesz, hogy az atommagok az 
elektronokkal stabil képződményeket, atomokat képezhetnek. Az elmondottak-
ból kiderül, hogy a kezdeti állításunkat úgy kell módosítanunk, hogy elektronok 
ugyan voltak, mióta világ a világ, de nem azért mert az atomok építőkövei, hisz 
elektronok voltak már sok százezer évvel ezelőtt, hogy az első atomok megjelen-
hettek. Sőt, volt egy olyan korszak is, — igaz, hogy mindössze néhány másod-
percig tartott — amikor 1000 milliószor több elektron volt, mint manapság. 

Hogy az elektron „100 éves", az tehát nem életkort jelent, hanem azt, hogy 
száz éve fedezték fel az elektront. Ez is olyanszerű azonban, mint a honfoglalás. 
A múlt század vége felé Magyarország a honfoglalás ezeréves évfordulójára 
készült. A kormány hivatalosan felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy 
mondja meg, hogy pontosan melyik évben jöttek be a magyarok az egykori 
Pannóniába. A "pontos" válasz az volt, hogy a 880-890-es években. Igaz ám, de 
azért mégsem lehet millenniumi ünnepségeket tartani 20 éven keresztül. Valamit 
tenni kellett. Az országgyűlés törvényt szavazott meg, hogy a honfoglalás 
ezeréves évfordulóját 1895-ben fogják megünnepelni. Csakhogy a millenniumi 
tervek olyan nagyszabásúak voltak, hogy az előkészületeket nem sikerült 
határidőre befejezni. Egy kis törvénymódosítás vált szükségessé, és azért tudjuk 
úgy, hogy őseinket Árpád 896-ban vezette át a Vereckei szoroson. 

Az elektront is a könyvek szerint 1897-ben fedezték fel. A története azonban 
sokkal messzebbre nyúlik vissza. Az első lépés a kémiai reakciók és az 
elektromosság közti kapcsolat felfedezése volt. Már a múlt század elején rájöttek 
arra, hogy a galvánelemekben áramtermelés közben kémiai átalakulások mennek 
végbe. Hasonlóképpen azt is tapasztalták, hogy az elektromos áram oldatokon 
áthaladva vegyi átalakulásokat hoz létre, vagyis elektrolízis történik. Davy 
elektrolízissel számos új elemet állított elő az 1810 körüli években. Tanítványa, 
Michael Faraday, mennyiségileg vizsgálta az elektrolízist és 1834-ben megál-
lapította az elektrokémiai ekvivalensek törvényét, amely szerint (mai termi-
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nológiát használva) egy mól egyértékű ion leválasztásához ugyanannyi elektro-
mosságra van szükség, függetlenül az ion anyagi minőségétől. 

Az atomelmélet és Faraday törvényei alapján számos fizikusban felmerült az 
a gondolat, hogy az elektromosságnak is vannak atomjai, ezek töltése az elemi 
töltés és az egy vagy többértékű ionok egy, vagy több ilyen elemi töltéssel 
rendelkeznek. Ezt a következtetést 1881-ben, a Faraday emlékének szentelt 
beszédében Helmholtz a következőképpen fogalmazta meg: "Faraday 
törvényének a legmeglepőbb következménye talán a következő: ha elfogadjuk 
azt a hipotézist, hogy az egyszerű anyagok atomokból állnak, nem kerülhetjük 
el azt a következtetést, hogy az elektromosság is mind a pozitív, mind pedig a 
negatív, meghatározott elemi anyagokból áll, amelyek úgy viselkednek, mint az 
elektromosság atomjai." 

Hasonló hipotézist állított fel ugyanebben az évben Stoney is, aki 1890-ben el 
is nevezte az elektromosság atomját "elektronnak". Bizonyos fénytani jelenségek 
(a törésmutató diszperziója) magyarázatára Larmor és Lorentz egy elek-
tronelméletet dolgozott ki. Ez az elmélet akkor ünnepelte legragyogóbb diadalát, 
amikor 1896-ban Zeeman felfedezte a spektrumvonalak mágnesen térben történő 
felhasadását (Zeeman effektus), amit Lorentz még abban az évben értelmezni 
tudott az elektronelmélet segítségével. 

Miért mondjuk mégis azt, hogy 1897-ben fedezték fel az elektront? Azért, mert 
akkor végezte el Thomson azt a kísérletet, aminek alapján az elektronok létét a 
fizikusok véglegesen bizonyítottnak tekintették. Ebben a kísérletben Thomson 
nagy feszültségre feltöltött fémlemezek között bocsátott át katódsugarakat és azt 
tapasztalta, hogy a sugarak elhajolnak a negatív töltésű lemeztől a pozitív felé, 
ami azt bizonyította, hogy a katódsugár negatív töltésű anyagi részecskékből áll. 

De mik is azok a katódsugarak? Ismeretes, hogy ha az elektromos töltéssel 
rendelkező testhez egy másik testet közelítünk, egy adott pillanatban a két test 
között szikra csap át, elektromos kisülés jön létre. Ha a két test közötti 
potenciálkülönbséget fenntartjuk, a kisülés folytonossá válhat (például Volta féle 
ív). Az elektromos kisüléseket vizsgálta a múlt század közepén Crookes, légrit-
kított térben. Üvegcsőbe két fémlemezt forrasztott, s a csőből kiszivattyúzta a 
levegőt. A lemezeket magasfeszültségű áramforráshoz kapcsolva, közöttük ál-
landó elektromos kisülés jött létre, s a csőben maradt kisnyomású gáz pedig 
világítóvá vált. 

Elég nagy feszültséget alkalmazva, 1859-ben Plücker azt tapasztalta, hogy az 
üvegcsőnek katóddal szemben levő része zöldes fényben világít. Úgy látszik, 
mintha a katódból valamilyen láthatatlan sugárzás indulna ki, amely az üvegcső 
falába ütközve világítóvá teszi. Ha a sugarak útjába valamilyen fémtárgyat 
helyezünk, a cső falán a tárgy éles árnyképe jelenik meg. 1869-ben Hittorf azt 
tapasztalta, hogy ha mágnest közelítünk a katódsugár-csőhöz, a mágnes eltéríti 
a katódsugarakat. 1871-ben Varley megállapította, hogy az eltérítés iránya alapján 
feltételezhető, hogy a katódsugarak negatív töltésű részecskékből állnak. 1876-
ban Goldstein arról számolt be, hogy elektromos térben is elhajolnak a katód-
sugarak. Az elektron tehát ekkor már gyakorlatilag fel volt fedezve, de Hertznek 
1883-ban végzett eltérítési kísérletei nem sikerültek, és sokan továbbra is 
kételkedtek az elektronok létezésében. 

Az elektronok egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy át tud hatolni vékony 
fémlemezeken, amit Hertz észlelt 1892-ben. A következő évben, tanítványa 
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Lénárd Filip (aki Pozsonyban született, Budapesten tanult és később a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja lett) a katódsugár-cső falára vékony 
alumíniumlemezből kis ablakot készített (Lénárd ablak), amely áteresztette a 
katódsugarakat. Az ablakhoz kis edényt helyeztek és megpróbálták benne a 
sugarakat alkotó anyagi részecskéket felfogni. Bármeddig működtették is a 
készüléket, semmilyen kémiai anyag jelenlétét nem lehetett kimutatni a kis 
edényben. A katódsugarakon végzett vizsgálataiéit Lénárd 1905-ben fizikai 
Nobel-díjat kapott. 

Thomson 1897-es kísérletei végül is eldöntötték a csaknem 40 éve tartó vitát, 
kimutatva, hogy a katódsugarak negatív töltésű részecskékből állnak, sőt le-
hetővé tették a részecskék természetének a felderítését is. Az eltérés nagyságából 
kiszámították a részecskék fajlagos töltését, ami mintegy 2000-szer nagyobbnak 
adódott a hidrogénionok fajlagos töltésénél. Ez azt jelentett, hogy az elektron 
tömege csaknem 2000-szer kisebb az atomtömeg egységénél. Tehát minden 
valószínűség szerint az elektron az atom egyik építőköve. Ez teljes összhangban 
van az 1886-ban Goldstein által felfedezett csősugarak tulajdonságaival. Ha a 
katódsugárcső katódját átfúrjuk, a katód mögötti térben levő gáz is világítóvá 
válik. A furaton áthaladó, ún. csősugarak is elhajolnak elektromos és mágneses 
térben de az elhajlás alapján megállapítható, hogy ezek a részecskék pozitív 
töltésűek, nem egyebek mint a csőben levő gáz atomjaiból vagy molekuláiból 
egy vagy több elektron elvesztése révén keletkező kationok. 

Zsakó János 
Kolozsvár 

A magashőmérsékletű szupravezetés 
A szupravezetés jelenségét 85 évvel ezelőtt fedezték fel, de az azóta eltelt idő 

alatt semmivel sem lankadt a fizikusok és a mérnökök érdeklődése a téma iránt. 
A jelenség lényege abban áll, hogy egyes anyagok igen alacsony hőmérsék-

leten, az abszolút zéró fok közelében, elvesztik elektromos ellenállásukat. Ezt a 
hőmérsékletet kritikus hőmérsékletnek nevezzük. A szupravezetők olyan 
vezetőkké válnak, melyeknek nincs ellenállásuk, ugyanakkor, ezen anyagok igen 
sajátságos mágneses, termikus, mechanikai és elektromos tulajdonságokra 
tesznek szert. 

Erről a kérdésről a FIRKA 1991/1-es számában részletesebben olvashattunk. 
Ez alkalommal csak a magas hőmérsékletű szupravezetőket ismertetjük, főleg 
azok kristályszerkezeti vonatkozásait. A szupravezetők alkalmazásainak gyors 
elterjedését lényegében egyetlen tényező akadályozza: az igen alacsony kritikus 
hőmérséklet. Az eddig alkalmazott szupravezető anyagok a cseppfolyós hélium 
hőmérsékletén működtek. A cseppfolyós hélium előállítása és fenntartása elég 
költséges, bonyolult berendezést igényel. Maga a hélium is értékes és nehezen 
hozzáférhető anyag. Ezért nagy erőkkel folyik a kutatás az egész világ kutatólabo-
ratóriumaiban, olyan szupravezetők után, melyeknek magas a kritikus hőmérsék-
letük. Már 1974-ben nagy jelentőségű volt, amikor előállították az első olyan 
szupravezető ötvözetet, a Nb3Ge-ot, amelynek kritikus hőmérséklete 22,3 K volt. 
Ez a hőmérséklet ugyanis már cseppfolyós hidrogénnel biztosítható. 
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