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Piro- és piezoelektromos jelenségek 

I. rész 
 

 A piezoelektromosság felfedezése egy érdekes fizikai jelenséghez fűződik, amely va-
lószínűleg már az ókorban ismert volt Ázsiában és „Ceyloni mágnes” néven vált ismertté 
Európában. Ceylon szigetén, a színpompás turmalinkristályok lelőhelyén figyelték meg, 
hogy a forró hamuba tett turmalinkristály igen furcsa módon viselkedik. A forró hamu 
által felmelegített kristály a hamuszemcséket, száraz falevelet vagy fűszálakat, mágnes-
ként magához vonzotta. Mivel már az ókorban ismert volt a mágnesség jelensége, az a 
tény, hogy természetes mágneses testek vastartalmú anyagokat magukhoz vonzanak, 
ezért a jelenséget eleinte a mágnességgel azonosították. Valójában ez a jelenség nem 
mágneses, hanem elektromos jellegű, semmi kapcsolata sincs a mágnességgel. Azt is 
észrevették, hogy a felmelegített turmalinkristály miután magához vonzza a kis papírsze-
letkéket azután hamar el is taszítja azokat, valósággal ellöki magától. A kristálynál fellé-
pő hatás, egy tipikus elektrosztatikus jelenség, hasonló ahhoz, amikor egy megdörzsölt 
fésűvel közelítünk kis papírdarabkához. Az elektromosan feltöltött fésű magához vonz-
za, majd az érintkezés során feltölti a papírdarabkákat. Ezután az azonos töltések között 
fellépő taszító erők miatt a fésű eltaszítja magától a papírdarabkákat. Ugyanez a hatás je-
lentkezik a „Ceyloni mágnes” esetében. A melegítés hatására a turmalinkristály elektro-
mosan feltöltődik, emiatt a kristály egyik lapja pozitív, az átellenes felülete negatív tölté-
sű lesz. Ezt a folyamatot elektromos polarizációnak nevezik. Kristályoknak hő hatására 
történő polarizációját piroelektromos-hatásnak nevezik. Ez a hatás olyan kristályoknál 
lép fel, amelyek poláris tengellyel rendelkeznek (olyan kristálytengely, amelynek a kris-
tállyal alkotott döféspontjai nem cserélhetők fel), és aszimmetrikus töltéseloszlásuk foly-
tán spontán elektromos polarizációt mutatnak. Az ilyen kristályok, a természetes mág-
nesekhez hasonlóan, természetes elektromos testek, természetes elektrétek (lásd az 
elektrétről szóló cikket a FIRKA 2005-06/6-os számában). Ezek a spontán módon po-
larizált (elektromozott) testek közönséges hőmérsékleten mégis semleges elektromos 
testként mutatkoznak. Vajon miért van ez így?  

Magyarázata a következő: a levegőben mindig vannak elektromosan feltöltött ré-
szecskék, ionizált molekulák, atomok. Egy spontán polarizációt mutató kristály elekt-
romos tere magához vonzza ezeket az elektromos töltéseket, a kristály pozitív töltésű 
felülete a negatív, míg a negatív töltésű a pozitív töltéseket, mindaddig amíg be nem áll 
a semlegesítődési folyamat. Ha egy ilyen kristályt melegíteni kezdünk, akkor egy adott 
kritikus hőmérséklettől kezdődően a kristály felületére tapadó gázionok kezdenek elpá-
rologni a felületről és a kristálynak fokozatosan nő az elektromos tere mindaddig, amíg 
az összes ion el nem párolog. 

A  XIX. század utolsó évtizedeiben két fiatal 
francia fizikus, a Curie testvérpár, a 24 éves Jaques és a 
21 éves Pierre, figyelmét felkeltette a turmalin–
kristálynál tapasztalt piroelektromos jelenség. A Curie 
testvérek, mivel kristályfizikával foglalkoztak, jól ismer-
ték a különböző piroelektromos kristályok szerkezeti 
felépítését. A vizsgálataik során arra a megállapításra 
jutottak, hogy az ion-kristályok egy csoportjánál a me-
legítés során a kristályrács elemi cellájában olyan alak-
változás jön létre, amely elektromos polarizációt ered-
ményez. 

 
1. ábra 
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Találtak olyan anyagokat, amelyeknél a kris-
tálycella melegítés előtt kifelé elektromosan sem-
leges volt, a pozitív és a negatív töltések súly-
pontja egybeesett (1. ábra). A melegítés fellazítja 
a rács-ionok közötti kötéseket. A rácsponti ionok 
elmozdulnak, emiatt a pozitív és negatív töltések 
súlypontja már nem esik egybe, a cella elektro-
mos dipólusként viselkedik (2. ábra), kifelé a cella 
és ennek következtében az egész kristály, elekt-
romos teret kelt.  

Lényegében a melegítés következtében a kris-
tály egy sajátos alakváltozást szenved, ez ered-
ményezi a kristály elektromos polarizációját.  

 
2. ábra 

Jacques és Pierre Curie (1880) arra a gondolatra jutott, hogy a kristály megfelelő 
alakváltozását el lehet érni hő hatás nélkül is, például mechanikai hatással. Azt tapasztal-
ták, hogy a szimmetria-centrum nélküli poláris tengellyel rendelkező kristályok esetében 
elő lehet idézni a kristály elektromos polarizációját, a kristályra megfelelő irányba gyako-
rolt nyomó- vagy húzóerővel. 

A Curie testvérek az általuk fel-
fedezett jelenséget, bizonyos kristá-
lyoknak mechanikai deformáció hatására 
történő elektromos polarizációját, piezo-
elektromos-hatásnak nevezték el. (a 
piezo szó görögül összenyomást je-
lent). A mintegy 20 piezoelektromos 
kristálytípus közül a legismertebb a 
SiO2 kristály, a kvarc.  

A 3. ábrán a piezoelektromos-
hatást vizsgáló berendezés vázlata 
látható. 

 
3. ábra 

A vizsgált próbatest a kvarc kristályból megfelelően kivágott lemez, melynek felüle-
tei két fémlemezzel érintkeznek. A két fémelektród egy érzékeny elektrométerhez kap-
csolódik. Amikor az elektródokra nyomóerő hat, az elektrométer feszültséget jelez. Ha 
a kristály A és B felületére nyomást gyakorolunk (a kristályt összenyomjuk), akkor az A 
oldalon pozitív, a B oldalon negatív töltések jelennek meg. Nyomóerő helyett húzóerőt 
alkalmazva, a kristály kis mértékben megnyúlik. Ebben az esetben is feszültséget jelez az 
elektrométer, de most a feszültség polaritása az összenyomáshoz képest megváltozik. 
Ha a kristályra ható erőket periodikusan változtatjuk, akkor a lapfelületein váltakozó fe-
szültség jelenik meg, a kristály váltakozó feszültséget szolgáltató generátorként műkö-
dik. Ezt kísérletileg is ki lehet mutatni. A 4. ábrán látható az alkalmazott eszköz kapcso-
lási vázlata. A 3. ábrán látható kísérleti berendezést úgy módosítjuk, hogy az elektromé-
ter helyére egy katódoszcilloszkópot kapcsolunk.  

Ha egy nagyobb méretű rezgő hangvillát érintünk a kristályhoz kapcsolódó egyik 
fémlemezhez, akkor a kristály átveszi a hangvilla rezgéseit. A rezgésbe jött kristály A és 
B oldallapjai között váltakozó feszültség keletkezik, amelynek képe megjelenik az oszcil-
loszkóp képernyőjén.  



2007-2008/2 65 

A 3. ábrán bemutatott kísérletnél az összenyomás 
vagy húzás az x irányban (a poláris tengely iránya), az 
A és B lapokra merőleges irányban történt. Ezt az 
alakváltozást longitudinális irányúnak nevezik és a fel-
lépő hatás a longitudinális piezoelektromos-hatás. Az x 
irányra merőleges y irányba gyakorolt összenyomás-
nál/húzásnál ugyancsak fellép a piezo-effektus. Ebben 
az esetben transzverzális piezoelektromos-hatásról beszé-
lünk. Az x és y tengelyek által meghatározott síkra me-
rőleges z irányban (a kristály optikai tengelyének az irá-
nya) történő alakváltozás nem eredményez piezo-effektust.  

 
4. ábra 

Longitudinális piezoelektromos-hatás esetén a kristály lapfelületén megjelenő Q 
elektromos töltés arányos a kristályra ható F deformációs erővel : Q = k.F , ahol k a pi-
ezoelektromos modulusz, kvarc esetén k = 2,2.10−12 C/N. 

A piezoelektromos-effektus során energiaátalakulási folyamat megy végbe, melynek 
során mechanikai munkavégzés (mechanikai energia) következtében elektromos energia 
keletkezik. Energiaátalakulási folyamatok során mindig feltehető a kérdés, vajon a jelen-
ség nem egy reverzibilis folyamat-e? Ha ez az effektus reverzibilis folyamat, akkor a kö-
vetkezőképpen lehet kimutatni. Egy kvarc kristályra elektromos energiával hatunk 
(megfelelő irányú elektromos térbe helyezzük). Reverzibilis folyamat esetén, a kristályon 
mechanikai alakváltozás (megnyúlás vagy összehúzódás) kell fellépjen. E jelenség kimu-
tatására az 5. ábrán látható kísérleti berendezést alkalmazhatjuk.  

 
5. ábra 

 
A kristály oldallapjaival érintkező elektródokra egy váltakozó áramú oszcillátor fe-

szültségét kapcsoljuk. Az elektródok között váltakozó elektromos tér keletkezik, ennek 
hatására a kristály folyamatos alakváltozást szenved. Amikor az egyik elektródon pozitív 
feszültség maximum van, a kristály megnyúlik. Egy fél periódus múlva ugyanazon elekt-
ródon negatív feszültség maximum lesz, ekkor a kristály összehúzódik. Az oszcillátor ál-
tal keltett elektromos tér rezgésszerű változásait hűen követi a kristály alakváltozása, 
amely a kristály mechanikai rezgését eredményezi. A kvarckristály rezgései továbbter-
jednek a környező légtérben hanghullámok alakjában. Úgy ahogy a hangvilla rezgései is 
továbbterjednek a levegőben hanghullámok alakjában. Mivel a kvarckristály rezgési 
frekvenciája megegyezik az elektronikus oszcillátor frekvenciájával (radiofrekvenciás 
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oszcillátor), ezért a keletkezett rezgések nem hallhatók, (a megahertzes tartományba eső 
ultrahangok). 

A rezgő kvarckristály által keltett ultrahangok intenzitása (a rezgések amplitúdója) 
függ a rezgő kristály méreteitől. A maximális intenzitás rezonancia esetén adódik, ami-
kor a kristály saját rezgési frekvenciája megegyezik a váltakozó elektromos tér frekven-
ciájával. 

Azt a jelenséget, melynek során egy kristály elektromos tér hatására, alakváltozást 
(mechanikai deformációt) szenved inverz piezoelektromos-hatásnak nevezzük. Az 
elnevezés nyilvánvalóan arra utal, hogy a jelenség a piezoelektromos-hatásnak a reverzi-
bilis, fordított folyamata. 

(folytatjuk) 
Puskás Ferenc 

 

 
Érdekes informatika feladatok 

XIX. rész 

Az étkező filozófusok esete 

 
A párhuzamos paradigma talán legnépszerűbb feladata az étkező filozófusok (the dining 

philosophers), amelyet Edsger Wybe Dijkstra (1930–2002) javasolt 1971-ben a holtpont 
helyzetek és a párhuzamos szinkronizálás szemléltetésére. 

Egy tibeti kolostorban öt filozófus él. Min-
den idejüket egy asztal körül töltik. Mindegyi-
kük előtt egy tányér, amelyből soha nem fogy ki 
a rizs. A tányér mellett jobb és bal oldalon is 
egy-egy étkezőpálcika található. 

A filozófusok gondolkodnak, majd amikor 
megéheznek felveszik a tányérjuk mellett lévő 
két pálcikát, esznek, majd visszateszik a pálciká-
kat és ismét gondolkodni kezdenek. Evés köz-
ben – mivel mindkét pálcika foglalt – a filozó-
fus szomszédai nem ehetnek. Amikor egy filo-
zófus befejezte az étkezést, leteszi a pálcikákat, 
így ezek elérhetővé válnak a szomszédai szá-
mára. 

 

 

A nagy kérdés pedig az, hogy mit kell, hogy csináljanak a filozófusok, hogy ne vesz-
szenek össze a pálcikákon. Ha mindegyikük felveszi például a jobb pálcikát és nem teszi 
le, mindegyik várakozni fog a szomszédjára és éhen halnak. 

A holtpont (deadlock) akkor következhet be, amikor két (vagy több) folyamat egyidejű-
leg verseng erőforrásokért, és egymást kölcsönösen blokkolják. A két vagy több folya-
mat közül egyik sem tud továbblépni, mert mindkettőnek éppen arra az erőforrásra 
lenne szüksége, amit a másik lefoglalt. 

A feladat szimulálásához elengedhetetlenül szükséges a szinkronizálás. 
Valósítsuk meg az Étkező filozófusok szimulálását Visual C++-ban folyamatszálakat és kri-

tikus szakaszokat használva! 


