
Az addició anti-Markonyikov lefutását az határozza meg, hogy a 
láncvívő reakciószakasz első lépéseként a stabilabb szekunder gyök 
(H3C-CH-CH2-Br) és nem a magasabb energiatartamú, tehát instabilabb 
primer gyök (H3C-CHBr-CH2 ) képződik. Ugyanis a karbokationhoz 
hasonlóan, a szabadgyökök stabilitása is az alábbi sorrendben változik: ter-
cier > szekunder > primer. 

A mellékelt adatokból kitűnik, hogy a H-Br addició láncvívő 
szakaszának mindkét fázisa exoterm (AH1+ AH2 = -67 KJ/mól) tehát, ha 
a külső reakciófeltételek adottak, a H-Br gyökös mechanizmussal is 
addiciónálódhat az alkénekre. 

Mivel a klóratom a brómatomnál nagyobb energiatartalmú, gyökös 
mechanizmusú addicióra a HCl kevésbé hajlamos. A jódatom képződése 
termokémia szempotból kedvezményezett ugyan, de alacsony energiatar-
tama miatt a gyökös mechanizmusú láncvívő reakciószakasz kifej-
lesztésére alkalmatlan. 

dr. Szurkos Árpád 

Marosvásárhely 

Ötven éves a magyar Hold radar -v isszhang 
kísérlet 

A radartechnika (Radio Detection and Ranging) és annak eredményei 
évszázadunk végére mindennapjainkhoz tartozik. 

Ötven éve, 1946. február 7-én, az akkori magyar sajtó adta hírül, hogy 
a Bay Zoltán fizikus vezette kutató csoport,a háború sújtotta, rommá lőtt 
Budapestről rádiójeleket küldött a Holdra és észlelte is azok 
visszaverődését. 

A háborúban győztes, nagyhatalom Amerikában egy hónappal koráb-
ban (jan.10.) észleltek radar-visszhangot a Holdról és ezzel lelkesen 
foglalkozott az akkori amerikai és nemzetközi sajtó. Új korszak kezdődött 
a csillagászatban: az addig megfigyelésekre korlátozódó kutatások mellett 
megkezdődött az aktív űrkutatás. E radar kísérletek lettek elindítói egy új 
tudományágnak, a radarcsillagászatnak. 



Bay Zoltán csoportja 1942-től kezdve , katonai rendelkezések 
alapján, mintegy két év alatt, minden külső segítség nélkül, teljes háborús 
e lsz ige te l tségben do lgozot t ki egy működőképes földi radar 
készüléket, amely a háború végére alkalmas lett ellenséges repülőgépek 
felderítésére. A kifejlesztett technikát, a közben megszerzett tapasztala-
tokat használták fel az adott alapvető tudományos kísérletre, a Hold 
letapogatására a rádióhullámokkal. 

A rádióhullámok visszaverődése révén véghezvitt távolságmérés már 
az 1920-as évek óta ismeretes volt az ionoszféra kutatásban. 

Eszerint, ha T időközökben T időtartamú impulzusokat küldünk ki 
(mikrohullám tartományban) valamilyen objektum irányában, a visszavert 
impulzusok t időkéséséből és c terjedési sebességéből az adó-objektum 

távolsága kiszámítható: s = 1/2 c t. 

Bay Zoltán és társai a következő kérdésekre vártak választ: 
1. Kijutnak-e a mikrohullámok a világűrbe? 
2. Mekkora a Hold visszaverő képessége a mikrohullámokra? Föld-Hold 

távolság mérés, igazából nem állt szándékukban. E távolság középértéke 
ismeretes: 383.000 km, igen nagy, földi objektumokhoz képest. A 
probléma összetettségére következtethetünk, főleg a nagy távolság (R) 
szerepére, ha szemügyre vesszük a "radar egyenletet", amely az adó által 
leadott középteljesítmény ( P k ) és a vevőbe jutó vett teljesítmény ( P v ) közt 
létesít kapcsolatot: 

a- a mérendő tárgy (pl Hold) felülete, 
A- antenna felület, hullámhossz, p-visszaverőképesség. 
Ezekszerint a visszakapott teljesítmény a távolság negyedik hatványával 

csökken. A nagy távolság 15-16 nagyságrenddel csökkenti az esélyeket a 
földi radarhoz képest. A Hold visszaverőképességét 1/10-nek véve, 2,5 
méteres hullámhossz és a rendelkezésükre álló elektronika mellett a jel/zaj 
viszony legjobb esetben 1/10-re várható, vagyis egy visszhang jele legfen-
nebb egy tizede az elektronikus zajnak. A megoldás a biztos jelvételre, 
nagy számú impulzus küldése a Hold irányában és a visszavert jelek 
összegezése,míg az eredő fölülmúlja a zajszintet. 

A továbbiakban Bay Zoltánt idézve: "a Holdnál az oda-vissza futás ideje 
két és fél másodperc, tehát ha 3 másodpercenként 1 jelet küldünk ki és 
a visszavert jeleket összegezni akarjuk, akkor 100 jel esetén a jeleket 5 
percig, 1000 jel összegezésénél pedig 50 percig kell megőriznünk"... Ab-
ban az időben az elektronika nem rendelkezett ilyen hosszú időre 
alkalmas "memória" szervekkel. 

Különféle meggondolások után egy, az elektronikától távol álló, nem 
konvencionális módszert javasoltam: a hidrogén coulommétert, vagy 



voltamétert, amelyben az áram hatására kivált hidrogén gáz vékony 
kapillárisban a folyadék-meniszkuszt az áramintegrállal arányosan tolja 
el..." 

A kísérletben tíz, sorba kötött, közös anóddal rendelkező voltamétert 
kötöttek a vevő kimenő fokozatára. Mindegyik voltaméter az adóimpulzus 
után meghatározott időpontban került egy forgókapcso lón át 
bekapcsolásra, a Holdról jövő jel mindig ugyanarra a voltaméterre esett. 

Ugyanabban a voltaméterben a zaj statisztikusan közepelődik. A többi 
voltaméter csupán a zajt észlelte, így a kísérlet "zéró vonalát" adta. 

Ezzel a módszerrel 1000 impulzus észlelése közben a jel/zaj viszony 
30-szorosan javult,azaz a jel mérhető módon a zaj fölé emelkedett. 

A Bay-csoport földi radar berendezése eredetileg 55 cm-es hullám-
hosszon működött, ami a Hold megcélzásakor már nem állt ren-
delkezésükre, ugyanis 1945 februárjában a Tungsram laboratóriumot, 
amely helyet adott kísérleteiknek, az oroszok leszerelték. Ehelyett egy 
2,5m-en működő adót használtak, hátrányát kiegyenlítették egy nagyobb 
antennával ( 6 x 8 m 2-es kereten 36 dipólantenna). Az adó impulzus 
időtartama 0,06 másodperc, a csúcsteljesítmény 3-4 kW volt, és az három 
másodpercenként ismétlődött. 

A jel összegezésének és a zaj relatív csökkentésének módszere ma 
általánosan használatos a rádiócsillagászatban, csak a memóriaszerv 



gyanánt alkalmazott berendezés változott, hála a szilárd-test fizika és a 
számítógépek fejlődésének. 

Ma már naprendszerünk számos égiteste észlelhető radarral, beindult 
az úgynevezett radartérképezés a Naprendszer méreteinek pontos 
meghatározása. Számos radar kísérlet alkalmas a relativitás elmélet el-
lenőrzésére. 

A magyar Hold-visszhang kísérlet a hosszúidejű jelintegrációval egy 
lépéssel tovább ment az amerikainál abban az irányban, melyet a modem 
radarcsillagászat követ. 

Bay Zoltán (1900-1992) személyére később visszatérünk. Kutató 
tevékenysége olyan fontos területeken volt sikeres és kimagasló, hogy a 
szakértők Eötvös Lóránddal emlegették együtt, mint a XX. század két 
legkiválóbb magyar kísérleti fizikusát. 

Farkas Anna 

Kémiai évfordulók 1996-ban 

200 éve született: 
CLAUS, CARL (1796-1864) (Klausz, Karlovics Karl). Orosz kémikus, a kazanyi 

egyetem kémiaprofesszora, majd a dorpati egyetemen a gyógyszerészet tanára. 
Tanulmányozta, hogy miként lehet Oroszország keleti részeinek ásványi kincseit 
felhasználni. 1841-tól az aranymosók maradékait vizsgálta, amely platinát, iridi-
umot és ozmiumot tartalmazott. Ezeket a maradékokat a szentpétervári tudomán-
yos intézet már nyugati kémikusokkal (Davy, Berzelius, Wollaston) vizsgáltatta, 
de eredménytelenül. Clausnak sikerült benne 1844-ben új elemet felfedezni, 
melyet hazájáról "ruténium"-nak nevezett el. 

175 éve halt meg: 
ACHARD FRANZ CARL (1753-1821). Marggraf tanítványa volt és őt követte a 

Berlini Akadémia igazgatói funkciójában. 1799-tól a cukorrépa cukortartalmát és 
annak feldolgozási lehetőségeit tanulmányozta. Üzemi méretűvé fejlesztette az 
1747-ben Marggraf által kidolgozott cukorelőállítási módszert. 1801-ben, III. 
Wilhelm Friedrich segítségével felépítette Sziléziában az első olyan cukorgyárat, 
amely a cukorrépa feldolgozásán alapult. A nagyipari cukorgyártás úttörőjének 
tekinthető. 

150 éve született: 
OLEVSZKI KAROL M. (1846-1915). Lengyel fizikus és kémikus, a krakkói 

Jagello Egyetem analitikai és szervetlen kémia professzora. Munkássága elsősor-
ban az alacsony hőmérsékletek kémiája területén vált eredményessé: 1883-ban 
Wroblewskivel együtt cseppfolyósították az oxigént és nitrogént; 1895-ben 
előállította a cseppfolyós, majd a szilárd argont. Meghatározta a hidrogén kritikus 
hőmérsékletét és nyomását, és tökéletesítette a hidrogén cseppfolyósítására 
alkalmas készüléket. 


