
nyomás a vízoszlop magasságától. Ehhez az anyag-
részhez kapcsolódva szakköri vagy projektmunka ke-
retén belül stopper segítségével bejelölhetik egyenle-
tes idõközönként a hengeres edénybõl kifolyó víz-
szintmagasságokat, azok egyenletlenségeibõl össze-
függéseket vonhatnak le és az ókori elvek alapján
megkereshetik az ideális vízóraalakot.

Középiskolában már sokkal inkább alkalmazhatjuk
a videóelemzõ és szimulációs programokat, illetve
izgalmas kalandozásokban lehet részünk, ha vizsgáló-
dásaink körébe a történelmet is bevonjuk. Ellenõrzé-
seket végezhetünk ókori szerkezetekkel, azokat – ak-
tuális tudásszintünknek megfelelõen – továbbfejleszt-
hetjük. A projektek bemutatása és élményszerû elõ-

adása is mind több tanulóval ismertetheti meg a fizika
valódi komplex világát, rádöbbentve õket, hogy fizika
nélkül a hétköznapi eszközök mûködése és a világ
jelenségei mindörökre rejtélyben maradnának.
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TETTEN ÉRT TUDOMÁNY:
A SZUPRAVEZETÉS JELENSÉGÉNEK FELFEDEZÉSE, 1911

Vantsó Erzsébet az ELTE-n végzett ny. ma-
tematika-fizika szakos tanár, szaktanács-
adó. Közremûködött fizika felnõttoktatási
tantervek, tankönyvek, kutatások készíté-
sében.

Kamerlingh-Onnes elõadása az elsõ Solvay-konferencián
Vantsó Erzsébet

Budapest

2019 nyarán több nagy rendezvény is várta a magyar
fizikusokat és fizikatanárokat. Nemcsak a hároméven-
ként rendezett Fizikus Vándorgyûlés éve ez. Július-
ban Budapesten tartotta nagykonferenciáját a GIREP
(Groupe International de Recherche sur l’Enseigne-
ment de la Physique), az 1966-ban a fizikaoktatás
fejlesztésére alapított nemzetközi szervezet is. Az ösz-
szejövetelt utoljára éppen 30 éve, 1989 õszén, Marx
György professzor szervezésében rendezték Magyar-
országon. Most magyar részrõl az ELFT, az MTA
SZTAKI és a konferenciának helyet adó BME rendezé-
sében, a GIREP magyarországi képviselõjeként Jaro-
sievitz Beáta és Sükösd Csaba kezdeményezésére-
szervezésében ismét Magyarországon gyûltek össze a
fizikaoktatás nemzetközi prominensei.

A zsúfolt rendezvénynaptárakba belepillantva lát-
hatjuk, hogy a kutatóknak számos, a fent említettek-
hez hasonló lehetõség áll rendelkezésére, hogy meg-
osszák egymással nemcsak eredményeiket, hanem
akár születõben levõ új gondolataikat is. Az oly fontos
személyes találkozásra és eszmecserére a nemzetközi

konferenciák, valamint szimpóziumok, workshopok
tucatjai állnak rendelkezésükre, ezért nehéz elképzel-
nünk, mekkora újdonság és mekkora eredmény volt
az elsõ fizikai témájú nemzetközi konferencia meg-
szervezése. Ez volt az elsõ Solvay-konferencia, amely
1911. október 30-tól november 3-ig zajlott Brüsszel-
ben.

Errõl az elsõ rendezvényrõl (valamint az ott elhang-
zott, a szupravezetés felfedezésérõl beszámoló német
nyelvû elõadásról) a 2011 áprilisában tartott 54. Or-
szágos Fizikatanári Ankéton, Radnai Gyula elõadásá-
ban hallottam elõször. Az elsõ Solvay-konferenciára
visszaemlékezõ elõadása részleteként elhangzott,
hogy Kamerlingh-Onnes itt mutatta be elõször az
abszolút zérus fok közelében végzett kísérletei ered-
ményeit, a szupravezetés jelenségének elsõ megnyil-
vánulásait, és a magyarázatra történõ elsõ próbálko-
zásokat [1]. Az elõadás és az azt követõ cikk így az
akkor 100 éves felfedezés elõtt is tisztelgett [2, 3].

A szupravezetõk napjainkban egyre nagyobb jelen-
tõségre tesznek szert, e sikertörténet mellett kevesebb
figyelmet kap, hogy az eredeti, a cseppfolyós hélium
hõmérsékletén fennálló jelenség felfedezése már
1911-ben, éppen néhány hónappal az elsõ nemzet-
közi konferencia elõtt megtörtént. Vajon milyen esz-
közökkel, milyen elõzményekre támaszkodva valósult
meg a felfedezés? Milyen technikai nehézségeket kel-
lett legyõzni az adott korban? E kérdésekre választ
maga a felfedezõ ad. Ritka pillanat, és ezért kiemelke-
dõen érdekes, ha a tudomány mûhelyébe pillantha-
tunk be, ahol szinte folyamatában követhetünk és
végül tetten érhetünk egy nagy jelentõségû felfede-
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zést. Ez motiválta, hogy – tanártársaim érdeklõdésére
számítva – lefordítsam az egykori konferenciakiad-
ványban megjelent cikket,1 Kamerlingh-Onnes az

1 Köszönet Radnai Gyulának, hogy az eredeti szöveget rendelke-
zésre bocsátotta.

élõszó frissességével hangzó elõadását, kiegészítésül
összegyûjtve a szupravezetés történetének néhány
érdekes mozzanatát.

A szupravezetés második félévszázada

A szupravezetés jelenségét – talán azért, mert elmélete,
teljes kvantumfizikai magyarázata az 1950-es években
született csak meg – a közvélemény gondolatban több-
nyire a huszadik század közepéhez – második feléhez
köti. Ekkor jelent meg a Ginzburg–Landau- és a BCS-
elmélet. Az elmélet névadói, Vitalij L. Ginzburg (1916–
2009) és Lev D. Landau (1908–1968) orosz–szovjet
fizikusok egyik nagy eredménye a szupravezetõ-képes-
ség elméletének 1950-ben történt kidolgozása. Landau
a szuperfolyékonyságra vonatkozó elméletéért már
1962-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Ginzburgnak erre
2003-ig kellett várnia; ekkor Alexej A. Abrikosov (1928–
2017) orosz származású amerikai, és Anthony J. Legget
(1938–) angol származású amerikai fizikusokkal együtt
megosztott Nobel-díjat kapott, a bizottság indoklása
szerint „a szupravezetés és a szuperfolyékonyság terü-
letén végzett úttörõ munkáért”.

A szuperfolyékonyságot, azt a jelenséget, hogy
igen alacsony hõmérsékleten a cseppfolyós hélium
súrlódásmentesen, ellenállás nélkül áramlik, Pjotr L.
Kapica (1894–1984) orosz–szovjet mérnök-atomfizi-
kus; Nobel-díj, 1978) figyelte meg elõször, 1938-ban.
Az elméleti magyarázatra váró, a szupravezetéssel
kapcsolatos jelenségek között fontos helyet foglalt el
a Meissner-effektus is. Ezt a névadó Fritz Walter
Meissner (1882–1974) és Robert Ochesenfeld (1901–
1993) német fizikusok fedezték fel, 1933-ban. Lénye-
ge, hogy ha egy mágneses térbe helyezett szuprave-
zetésre képes anyag hõmérsékletét a kritikus érték alá
csökkentik, akkor a mágneses mezõ megszûnik az
anyag belsejében, csak a szupravezetõ anyagon kívül
létezik. Az indukcióvonalak kikerülik és körülfogják a
szupravezetõ anyagot. Ezzel a ténnyel a szakiroda-
lomban olyan szemléletes megfogalmazásban is talál-
kozhatunk, hogy „a szupravezetõbõl a mágneses tér
kiszorul”.

Az 1957-ben megalkotott BCS-elmélet elnevezése
Bardeen, Cooper és Schrieffer nevének kezdõbetûibõl
alakult ki; az elméletért 1972-ben kaptak Nobel-díjat.
John Bardeen (1908–1991) amerikai fizikus már 1956-
ban Walter Brattain és William Shockley amerikai
tudósokkal megosztott Nobel-díjat kapott a tranzisz-
tor 1947-es feltalálásáért. A díjbizottság 1972-es in-
doklása szerint, „a szupravezetés magyarázatára tör-
tént elsõ sikeres mikroszkopikus elmélet kidolgozásá-
ban” fiatal munkatársai John Robert Schrieffer (1931–
2019) és Leon Neil Cooper (1930–) vettek részt. Utób-

bi a szupravezetés létrejöttében nagy szerepet játszó
elektronpárokról, a késõbb róla elnevezett Cooper-
párokról alkotott elmélettel járult hozzá a jelenség
magyarázatához.

A nem-fizikus közfigyelem a másodfajú szuprave-
zetõk felfedezése (Georg Bednorz és Alexander Mül-
ler, Nobel-díj 1987) után, nagy gyakorlati jelentõsége
miatt kezdett a jelenségkörre irányulni. Johannes
Georg Bednorz (1950–) német születésû, és Karl Alex
Müller (1927–) svájci fizikusok „a kerámiaanyagokban
való szupravezetés területén történt áttörésért” kapták
a díjat.

Az 1983-ban és a késõbbiekben felfedezett külön-
féle kerámia-szupravezetõk kritikus hõmérséklete,
amely alatt elektromos ellenállásuk hirtelen nullára
esik, 100 K körül van. Ezek a „magas” hõmérsékletû
szupravezetõk. Az alacsony hõmérsékletû szuprave-
zetõk kritikus hõmérséklete 20 K-nél kevesebb, az
elsõnek felfedezett szupravezetõ anyagé, a higanyé
csak 4,19 K. Ezen alacsony hõmérsékletek elõállítása
és fenntartása lényegesen költségesebb, mint a má-
sodfajú szupravezetõ anyagok hûtéséhez szükséges
hõmérsékleteké. A gyakorlat számára ez teszi fontos-
sá a kerámia-szupravezetõket.

A felfedezésük óta eltelt majd 40 évben közismertté
vált, hogy a másodfajú szupravezetõk jól alkalmazha-
tók nagy mágnesek huzaljaiként: velük kis – azaz
zérus – energiaveszteségû, lényegesen nagyobb ára-
mú, tehát nagyobb mágneses teret elõállító, olcsóbban
mûködtethetõ elektromágnesek készíthetõk. Remény-
beli alkalmazásuk a nagy teljesítményû transzformáto-
rok, elektromotorok, energiatároló eszközök területe.
Kísérletek folynak erõmûvi áramtárolóként való fel-
használásukra (2009 óta mûködik ilyen áramtároló az
oberlausitzi Boxberg erõmûben). A másodfajú szupra-
vezetõket alkalmazzák az óriás részecskegyorsítókban
a nyaláb irányítására, az orvosi MRI-ben, ennek kö-
szönhetõ a mágnesek segítségével a pálya felett lebe-
gõ, több száz km/óra sebességgel száguldó vonat – a
japán Maglev vasút – mûködtetése, a legérzékenyebb
mágneses tér szenzor (SQUID) megalkotása, a világ
leggyorsabb „hagyományos” számítógépeinek készíté-
se, vagy a kvantumszámítógépek perspektívája. Érthe-
tõ tehát, hogy intenzív kutatások irányulnak a még
magasabb kritikus hõmérsékletû, azaz szobahõmér-
sékletû szupravezetõ anyagok felfedezésére [5–8].

A szupravezetés az iskolában

A szupravezetés jelensége a középiskolában a fizikai
tanulmányok utolsó évében – motiváló érdekesség-
ként – többnyire szóba kerül. A cseppfolyós levegõ-
vel végzett kísérletek a középiskolai fizikai délutá-
nok kedvelt mûsorszámai. Ezek során néhány iskolá-
ban, amelyek továbbképzésen kapott ajándékként
évekkel ezelõtt hozzájuthattak magas hõmérsékletû
kerámia-szupravezetõ anyaghoz, a „magas”, azaz a
cseppfolyós levegõ hõmérsékletén történõ szuprave-
zetés jelenségét is be tudják mutatni. Említésre kerül
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a szupravezetõk mágneses tulajdonsága, azaz, hogy
a szupravezetõ anyag belsejében a mágneses induk-
cióvektor értéke nulla, környezetében viszont nem,
és ennek kapcsán említhetõk a jelenség gyakorlati
alkalmazásai.

Amióta nagy lehetõségként néhány száz magyar
fizikatanár meglátogathatta a CERN-t, közülük évente
többen szerveznek oda tanulói csoportokat. Így a diá-
kok személyes élményévé válhat, hogy a genfi Nagy
Hadronütköztetõben (LHC) is szupravezetõ tekercseket
alkalmaznak a nagy mágneses tér létrehozására, a ré-
szecskenyalábok irányítására és fókuszálására.

A történet kezdete

A szupravezetés felfedezõje, Kamerlingh-Onnes neve
kevéssé ismert a közvélemény elõtt; a kor más nagy
fizikusai – az elsõ Solvay-konferencia résztvevõi és
még mások – mellett átsiklunk eredményeinek meg-
említése felett.

Heike Kamerlingh-Onnes (1853–1926) holland fizi-
kus, családi nevét a források hol kötõjellel, hol anél-
kül írják. Ez a bizonytalanság jogos: eredeti családne-
ve Onnes, második keresztneve, a Kamerlingh csato-
lásával maga alkotott belõle kettõs nevet. A Leideni
Egyetem kísérleti fizika professzoraként 1904-ben egy
alacsony hõmérsékletek kutatására alkalmas laborató-
riumot – ahol számos vendégkutató is tevékenykedett
– hozott létre.

„»A fizika sarkvidékei éppen úgy harcra serkentik a
kutatókat, mint az Északi- és Déli-sark a felfedezõket.«
A Leideni Egyetem rektora, Kamerlingh Onnes ezek-
kel a szavakkal vázolta saját helyzetét az 1904-ben
tartott évnyitó beszédében. Abban az idõben a fiziku-
sok köreiben a cseppfolyós gázok tulajdonságai és a
hélium cseppfolyósítása a sarkvidékhez tartozott.” [4]

A gázok sorában az elõször 1871-ben, a Nap szín-
képének elemzése során felfedezett, földi körülmé-
nyek között csak 1894-ben elõállított hélium volt az
utolsó, amelyet sikerült cseppfolyósítani. „Onnes …
méréseinek eredményeibõl arra a következtetésre
jutott, hogy a hélium 5 K alatt lesz csak cseppfolyós.
Ilyen alacsony hõmérsékletet csak nagy mennyiségû
hidrogén párologtatásával lehetett elérni.” Tehát a
hélium cseppfolyósítása csakis a hidrogén cseppfo-
lyósításának mindennapi gyakorlattá válása (1898)
után válhatott lehetségessé.

2 Ezt akkor még a hosszabb, „0,9 fok abszolút hõmérséklet” kifeje-
zéssel jelölték, mivel a kelvin elnevezést csak 1954-ben vezették be,
a jelölést a „°” jel elhagyásával 1967-ben rövidítették K-ra, a 10.,
illetve 13. CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures –
Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia) döntése alapján.

Onnes egyik erõssége az volt, hogy élõbeszédhez
közeli módon, szinte riportszerûen számolt be ered-
ményeirõl írásban is, ami a mai olvasóban a beava-
tottság érzését kelti. Így számolt be a hélium sikeres
cseppfolyósításáról (1908) is. Az 1908-ban elért leg-
alacsonyabb hõmérséklet 0,9 K volt.2 Az abszolút nul-

la közeli hõmérsékletek mérésére szolgáló eljárást,
valamint a folyékony hélium tárolására alkalmas edé-
nyeket is Kamerlingh-Onnes fejlesztette a laborató-
riumában. Cseppfolyósító berendezése és más kísér-
leti eszközei Leidenben, részint az egyetemen, részint
a városi múzeumban, ma is megtekinthetõk.

Ezek után már elkezdõdhettek az igen alacsony, a
cseppfolyós hélium hõmérsékletén végezhetõ kísérle-
tek. Korábban – elméleti megfontolások alapján –
eltérõ vélemények alakultak ki a kor fizikusai között
arról, miként viselkedhetnek az elektromos vezetõk
az abszolút nulla fok közeli hõmérsékleteken. Az
egyik véglet, Lord Kelvin – már nem lehetett a Solvay-
konferencia résztvevõje, 1907-ben hunyt el – vélemé-
nye szerint abszolút nulla fokon az elektronok moz-
gása megáll, ezért az elektromos vezetés megszûnik,
így a vezetõ végtelen nagy ellenállásra tesz szert. Má-
sok álláspontja ennek ellenkezõje volt: az ellenállás
csökkenni fog, sõt nullává válik.

Kamerlingh-Onnes, a kísérleti fizika elkötelezettje-
ként, méréssel kívánta eldönteni a kérdést. Már 1882-
ben, a Leideni Egyetemen tartott székfoglaló beszédé-
ben megfogalmazta kutatói ars poeticáját: „A kísérleti
fizika legfõbb feladata … a jelenségek között fennálló
kvantitatív kapcsolatok keresése … Méréssel a Tudá-
sig az irányelv, amelyet minden fizikai laboratórium
falára kívánnék írni.” Azonban nem volt egyoldalú
kísérletezõ. A szupravezetésrõl beszámoló elõadásá-
ból is látható, hogy már az elsõ kísérleti eredmények
ismertetésekor is – a legújabb ismeretekre támaszkod-
va – törekedett az elméleti magyarázatra.

Az alacsony hõmérsékleteken való vezetõképes-
ség vizsgálatát Onnes különbözõ fémeken végezte.
A platina, majd az arany után a higany vizsgálatára
tért át.

Meglepõ eredményeirõl és az elméleti modellre tett
próbálkozásairól az elsõ Solvay-konferencián számolt
be. Mint majd láthatjuk, a jelenség magyarázatára tör-
ténõ legelsõ próbálkozások során is, az akkor már
évtizedes múltra visszatekintõ, és több jelenség meg-
világítására sikeresen alkalmazott kvantumelmélet
ígérkezett megfelelõ eszköznek [4].

A konferencia hivatalos francia nyelve mellett né-
metül és angolul is lehetett elõadást tartani, így érthe-
tõ, hogy a konferenciakiadvány is több nyelven jelent
meg. Elõször 1912-ben a francia nyelvû.3

3 La Theorie Rayonnement et les Quanta. Rapports et Discussions
de la Reunion tenue a Bruxelles, du 30 Octobre au 3 Novembre
1911, sous les auspices de M.E. Solvay. Publies par MM. P. Langevin
et M. de Broglie, Gauthier–Villars, Paris, 1912.
4 Fordította Vantsó Erzsébet.

A német nyelvû [1] két évvel késõbb jelent meg.
Többet tartalmazott, mint a francia nyelvû kiadás for-
dítását: függelékként közölte mindazokat az eredmé-
nyeket, amelyek a kvantumelmélet területén 1911
õsze – a Solvay-konferencia – és 1913 nyara, a kiad-
vány lezárásának idõpontja között születtek. Kamer-
lingh-Onnes alább közlendõ elõadásának fordítása4 e
német nyelvû kiadás alapján készült.
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Kamerlingh Onnes: Az elektromos ellenállásról

„Úgy vélem, az elektromos ellenállásnak az a határér-
téke, amit Nernst úr az alumínium esetében, alacsony
hõmérsékleten tapasztalt, a fém szennyezettségével
megmagyarázható.5

5 Magam is mindig azon a véleményen voltam, hogy a határérték
nagyságát a szennyezõdések befolyásolják; lásd Physikal. Zeitschr.
12 (1911) 978. Az alumíniumot éppenséggel igencsak nehéz egé-
szen tisztán tartani; lásd Ann. D. Phys. 36 (1911) 412. Nernst.
6 Lásd Communic. fr. the physical laboratory at Leiden, nr. 119,
120, 123.

A szennyezõdések hasonló hatását mutattam ki a
platina és az arany esetében is, amikor a vizsgálatot a
cseppfolyós hélium hõmérsékletéig terjesztettem ki.6

A részint Clay úrral együttesen, a cseppfolyós hid-
rogén hõmérsékletén végzett megfigyelésekbõl az ol-
vasható ki, hogy az ellenállás határértéke annál kisebb,
minél tisztább a fém. Nos, a higanyt könnyen lehet a
többi fémnél sokkalta tisztább állapotban tartani. Sõt ez
irányban olyan messze is juthatunk, hogy egyáltalán
semmi olyan ellenállás ne maradjon, amit a szennyezõ-
déseknek tulajdoníthatnánk. Ekkor az extrém tiszta hi-
gany ellenállása nulla lesz. Feltehetõleg ugyanígy visel-
kedne a tökéletesen tiszta platina és arany is.

E helyt most a legalacsonyabb hõmérsékletû hi-
gany ellenállására vonatkozó vizsgálataimba szeret-
nék közelebbi bepillantást engedni.

E vizsgálatok részét képezik azon munkálatoknak,
amelyeket már hosszabb ideje a hidrogén olvadás-
pontja közeli, illetve ennél alacsonyabb hõmérsékle-
teken fellépõ számos sajátosság kutatására folytattam.
Megkíséreltem, hogy mindezeket a sajátosságokat az
elektronok atomokhoz való mintegy odafagyásával
magyarázzam. A higany ellenállására vonatkozó kísér-
letek talán egzaktabb utalásokat eredményezhetnek
ebben a kérdésben. Valószínûleg az elektronok ato-

mokhoz való effajta odafagyását hasonlóképpen kell
értenünk, mint azon bizonyos Planck -féle oszcilláto-
rok nyugalmi állapotát.

A 12. ábra 7 a platina, az arany és a higany 100 fok

7 Az ábrák számozása a fordításhoz felhasznált kiadvány eredeti
számozását követi.

abszolút hõmérséklet alatt tapasztalható ellenállás-
változását mutatja. Ordinátaként ugyanazon fémszál T
hõmérsékleten való WT és a (0 °C-on mért) W273 el-
lenállásának aránya van feltüntetve.

A szilárd higany 0 °C-on való ellenállásának érté-
két a −100 °C feletti hõmérsékleteken való mérések
extrapolációjával kaptuk.

A 12. ábra mindenekelõtt azon eredményeket tar-
talmazza, amelyeket Clay úrral, a cseppfolyós hidro-
gén hõmérsékletén végzett méréseket is beleértve,
már korábban megcéloztunk. A megfelelõ pontokat I
jelöli. A görbe a higany esetében még a cseppfolyós
hidrogén hõmérsékletén sem mutat olyan inflexiós
pontot, mint amilyen a többi fém esetén tapasztalha-
tó. Ezen inflexiós pont megléte azt sejteti, hogy léte-
zik a fémeknek valamely egymásnak megfeleltethetõ
állapota. A másik két fémre vonatkozó görbe már a
cseppfolyós hidrogén hõmérsékletén jelentõsen gör-
bül az abszcisszatengely irányába.

Azon korábbi vélekedéseim alapján, amelyek Lord
Kelvin és – alapvonásaiban – Königsberger elméle-
tére is hasonlítanak, még alacsonyabb hõmérsékleten
az ellenállás további csökkenésének kellene bekö-
vetkeznie.
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A 12. ábrát most kiegészítjük a cseppfolyós hélium
hõmérsékletén végzett kísérleteim eredményével (az
ábrán II-vel jelölve).

Mielõtt a platinával való kísérleteket elvégeztem
volna a cseppfolyós hélium hõmérsékletén, azt gon-
doltam, hogy az abszolút nullpont megközelítése so-
rán az ellenállás a várt csökkenés helyett egy határér-
ték, méghozzá a nulla érték felé fog törekedni. Megle-
petésem mégis nagy volt, amikor kiderült, hogy a pla-
tinaszál PtB ellenállása (lásd 12. ábra ) a cseppfolyós
hélium hõmérsékletétõl kezdve a hõmérséklettõl füg-
getlenné válik, ami a 13. ábrán (ez ötszörös nagyí-
tásban készült) egyértelmûen felismerhetõ. (A görbék
különbözõ mértékû szennyezettséget ábrázolnak, a
pontozottan jelölt görbe mutatja, mely adatok vonat-
koznának a vegytiszta aranyra.)

A különbözõ aranyfajtáknak megfelelõ görbék
alapján a szennyezõdések hatásáról az állapítható
meg, hogy az egészen tiszta fém ellenállása gyakorla-
tilag – vagyis az elkerülhetetlen szennyezõdéseket
leíró értékekig – már az abszolút nulla feletti hõmér-
sékleteken nulla lesz (lásd 14. ábra, ahol az ellenállás
méretaránya hússzoros).

Ezek az új eredmények már nem egyeztethetõk
össze azzal a feltevéssel, hogy a szabad elektronok
odafagynak az atomokhoz, hanem inkább azt látsza-
nak alátámasztani, hogy itt megszûnik az elektronok
mozgását gátló minden akadály. Az a tény, hogy az
ellenállás megszûnése már az abszolút nulla pont
elõtt bekövetkezik, közel áll a kvantumelmélet alkal-
mazásához, ahhoz hasonlóan, ahogyan Einstein és
Nernst a fajhõ eltûnését magyarázták. Csak annyit
kell feltételeznünk, hogy a fémekben az elektronok
mozgását akadályozó tényezõk a Planck-féle oszcil-
látorok mozgásából származnak. Ezen elképzelés
alapján közelítõleg meghatározhatjuk az ellenállás-
változást a hõmérséklet függvényében, ha a Planck-
törvényt beillesztjük a Riecke–Drude–Lorentz -elmé-
letbe. Az akadályozó tényezõk hatását az oszcilláto-
rok gyorsaságával vagy rezgési amplitúdójával kell
arányosnak vennünk, azaz E négyzetgyökével ará-
nyosnak, ahol E -t az

Planck-féle képlettel definiáljuk. Így az ellenállások

ET = β ν

e
βν
T − 1

viszonyára a következõ összefüggés adódik:

Egy ilyesfajta képlettel a ν -értékek használatával jól

W273

WT

= 273

T

E273

ET

.

visszaadhatók azon megfigyelések, amelyek nem áll-
nak nagyon távol a rugalmas adatokból kiszámolható,
a fajhõ kiszámítására is alkalmas értékektõl; ez a felis-
merés növeli annak valószínûségét, hogy a kvantum-
elmélet erre az esetre is alkalmazható.

E módszerrel a higany viselkedése elõre meghatá-
rozhatóvá válik.

A számítások szerint a vegytiszta higany ellenállá-
sának a hélium forráspontján (4,25 fok abszolút hõ-
mérsékleten) még észlelhetõnek kell lennie, de 3 fok
abszolút hõmérsékleten már gyakorlatilag zérus kell
legyen. Mivel a higany tisztán elõállítható, e számítás
gyakorlatban való megerõsítése eleve elvárható volt.
Ténylegesen ez is történt.

A higanyt olyan gondosan, amennyire ez csak le-
hetséges, cseppfolyós levegõben való desztillációval
megtisztítottuk. Ezután egy üvegkapillárisban hagytuk
megfagyni. A kapillárisban elhelyezkedõ higanyszál
végeihez két-két, ugyanilyen módon elõállított higany
vezetõszálat kapcsoltunk, amelyek közül az egyik pár
a mérõáram vezetésére szolgált, a másik párat a po-
tenciálcsökkenés mérésére használtuk. Az eredmé-
nyeket a 14. ábra mutatja.

Látható, hogy 3 fok abszolút hõmérsékleten az el-
lenállás kisebb, mint a saját, 0 °C-on mért értékének 1
milliomod része. A legújabb mérések szerint ez a ha-
tárérték még kisebb.

Mindezen nagymértékû egybeesések ellenére a
fent leírt képletet csak elsõdleges közelítésnek tekin-
tettem, elsõ próbálkozásnak a kvantumelmélet alkal-
mazására.

Az nehezen dönthetõ el, vajon az itt említett oszcil-
látorok azonosak-e azokkal, amelyek a Rubens által a
higany színképében megfigyelt, rendkívül nagy hul-
lámhosszúságú fényt kibocsátják.

A legújabb mérések során, amelyek azt vizsgálták,
hogyan csökken tovább az ellenállás, néhány olyan
tulajdonság mutatkozott, amelyek nem illenek össze a
korábban adott magyarázattal, és amelyek eredete
még nem tisztázott. Éppen ezért errõl e helyt még
nem tudok részletes tájékoztatást adni.

Mindazonáltal biztosnak látszik, hogy – ahogyan a
200-szoros nagyítású 15. ábráról leolvasható – a higany
ellenállása a hélium forráspontjához igen közeli, de
annál kicsit kisebb hõmérsékleten hirtelen, emellett
nem folytonos csökkenést mutat. Ennek következtében
az ellenállás eltûnése már elõbb fellép, mint ahogy ez a
fentebb közölt képlet alapján várható lenne.
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Itt még néhány megjegyzést tennék:
1. Az az érdekes képlet, amelyet Lindemann úr

velem egy idõben tett közzé, csak akkor alkalmas
kvantitatív következtetésekre, ha az elméletileg meg-
határozott konstansok helyett a tapasztalati értékeket
helyettesítjük be. Ezen kívül még a végsõ maradékel-
lenállást is számításba kell vennünk. Ha visszapillan-
tunk a tényekre, vagyis, hogy a tiszta fém maradékel-
lenállása gyakorlatilag nulla, akkor Lindemann úr
képlete a Nernst úr által javasolt empirikus törvénnyé
alakul, amelyben – hogy a tiszta fémre alkalmazható
legyen – a maradékellenállást elhagyjuk. Azok a ma-
radékellenállások, amelyekrõl a tiszta fémek esetében
még fennállhatnak, valószínûleg sokkal kisebb nagy-

ságrendûek, mint azok, amelyek az empirikus Nernst-
formulában szerepelnek, és a még meglevõ szennye-
zõdések leírására szolgálnak.

2. Ami pedig a szennyezõdések mértékétõl függõ
maradékellenállás nagyon alacsony hõmérsékleteken
való stagnálását illeti, megjegyzendõ, hogy az ötvöze-
tek esetén – bár ez elméletileg még nincs alátámaszt-
va – hasonló viselkedés feltételezhetõ.”

✧

Bár neve itthon nem közismert, hazájában kevesen
kérdõjelezik meg, hogy Heike Kamerlingh-Onnes a
20. század egyik legkiválóbb kutatója volt. Hollandia
huszonegy városában õrzi nevét utca vagy tér. Az elis-
merés nem túlzott [4].
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LÁTVÁNYOS LÉGNYOMÁSMÉRÉS
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

Farkas Zsuzsanna az SZTE Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Általános és Környe-
zetfizikai Tanszékének tanszékvezetõ fõis-
kolai tanára. Tanulmányait – kémia-fizika
tanári szakon – a JATE-n végezte, PhD-fo-
kozatát fizikából a SZTE-n kapta. Fizika
szakmódszertannal foglalkozik, több egye-
temi jegyzet, középiskolai tankönyv szerzõ-
je, tudományos ismeretterjesztõ feladatot lát
el fizikából. Legutóbbi kitüntetései: Pro
Juventute Emlékplakett 2015, JGYPK, Rek-
tori Elismerõ Oklevél 2017, SZTE.

Torma Gábor matematika-fizika szakos
tanár 2019-ben végzett a Szegedi Tudo-
mányegyetemen. 2018 óta tanít a szegedi
Dugonics András Piarista Gimnáziumban
(óraadóként, majd tanárként). Több évig
volt demonstrátor az SZTE JGYPK Általá-
nos és Környezetfizikai Tanszékén, vala-
mint az SZTE TTIK Bolyai Intézetében is.
2019 óta az SZTE Matematika- és Számítás-
tudományok Doktori Iskolájának PhD-hall-
gatója.

Farkas Zsuzsanna, Torma Gábor
SZTE, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Korábbi cikkünkben [1] már beszámoltunk arról, hogy
monumentális légnyomásmérõ eszköz épült a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar
fõépületének udvarán, az Általános és Környezetfizikai
Tanszék gondozásában (1. ábra ). A „vizes” Torricelli-

csõ létrehozása lehetõséget ad a higannyal már nem
elvégezhetõ, de klasszikus, fizikatörténetileg nagy je-
lentõséggel bíró kísérlet bemutatására. A higany helyett
vizet, illetve – a téli hidegre is gondolva – praktikus
döntésként fagyálló oldatot tartalmazó csõ az alkalma-
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