
Miről vallanak a fizikai állandók 

A bennünket körülvevő világ megismerésére törekedve megállapításokat 
teszünk az abban található tárgyakról, egyedekről, jelenségekről. Ez viszony-
lag egyszerű akkor, ha egy-két objektumra irányítjuk érdeklődésünket, de 
követhetetlenül sok megállapítást, ítéletet kell felsorakoztatni, ha vizs-
gálódásunk tárgyát nagyon sok elemből álló halmaz képezné. Például 
aránylag egyszerű egy emberre vonatkozó tényeket megállapítani, de 
lényegesen bonyolultabb egy népre, népcsoportra vagy pláne az egész 
emberiségre vonatkozó érvényes megállapításokat tenni, ugyanis olyan 
közös tulajdonságokat kellene találni, amelyek többé-kevésbé jellemzik az 
általunk kiválasztott nagy közösség tagjait. 

Ugyanez a helyzet akkor is, amikor egy testet alkotó részecskék nagy 
közösségére vonatkozó érvényes állításokat keresünk. 

Mindkét esetben el kell vetnünk az egyedi tulajdonságok figyelembe 
vételét és célravezetőnek elfogadnunk egy nagyobb közösség megnyil-
vánulását kifejező tulajdonságok kiemelését. 

Például az ember jellemzése esetében olyan megállapításokat teszünk, 
hogy az ember második jelzőrendszerrel, tudattal rendelkező, gondolkodó 
lény, vagy az ember termelő tevékenységet folytató társadalmi lény. 

Ezek a tények az egész emberiséget jellemzik globálisan. Olyan megnyil-
vánulásokból szűrték le őket, amelyek során az emberek környezetükkel 
illetve egymással kölcsönhatottak. 

Tehetünk egy csomó olyan megállapítást is, amelyekkel egy népet próbál-
tak globálisan, (néha tévesen) jellemezni, pontosságot, rendszerességet 
tulajdonítva a németeknek, könnyedséget, szeretetreméltóságot a Földközi-
tenger medencéjében élő népeknek, harciasságot a tatárjáráskor betörő 
mongoloknak. Noha ezek a megállapítások nagyolóak, a közösséget, amely-
re vonatkoznak, többé-kevésbé találóan jellemzik, néha annak lehetnek 
olyan tagjai is, akik egyénileg nem rendelkeznek a felsorolt tulajdonságokkal. 
Olyan fogódzókat, amilyeneket az előbbi egyszerűsített megállapítások 
jelentenek, az emberiség vonatkozásában, jelenthetnek az élettelen természet 
vonatkozásában a fizikai állandók és az anyagállandók. (A hasonlat nem 
jelenthet tökéletes analógiát a halmazokat alkotó egyedek különböző volta 
miatt). 

Az egyetemes állandók az előbbi hasonlat szerint az egész emberiségre 
megkülönböztetés nélkül érvényes megállapításoknak felelnének meg; ezek 
a fizikai törvényekben szereplő dimenzióval (mértékegységgel) rendelkező 
fizikai állandók közül azok, amelyek függetlenek a vizsgált anyag 
minőségétől (a példa szerint függetlenek a népcsoporttól), és amelyek mai 
ismereteink szerint nem számíthatók ki más adatokból. Ilyenek: 

— a Planck állandó hatásdimenziójú (Js) mennyiség, értéke h=6,623.10 - 3 4 

Js, az egész atomfizikában nagy fontosságú mennyiség. A fény korpuszkuláris 
elmélete szerint az energia-kvantum, az elemi energia-mennyiség, amelyet 
egy foton szállít ε = hγ; 

— a fény (elektromágneses hullámok) terjedési sebessége légüres térben 
c=(2,99793 ± 0,00003).108m/s; a relativitás-elmélet értelmében a legnagyobb 
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sebesség, amellyel energiát szállító fizikai hatás, illetve bármilyen jeladás 
terjedhet; 

— a Boltzmann-állandó egyetlen molekulára vonatkoztatott állandó, nagy 
szerepe van az anyag kinetikus elméletében; k=l ,38.10 - 2 3 J /K; 

— gravitációs állandó - a Newton féle gravitációs törvény univerzális 
állandója k = 6 , 6 7 L 6 . 1 0 - 1 1 N m 2 / k g 2 . 

Vitatott, hogy az elektron töltését és tömegét egyetemes állandónak 
tekintsék-e vagy sem. Egyetemes állandónak tekintendő akkor, ha arra 
gondolunk, hogy a különböző anyagfajtákban előforduló elektronok azonos 
tulajdonságúak, a rájuk vonatkozó e és m értékek minden elektronra 
azonosak. Viszont amennyiben az elektront magát tekintjük más elemi 
részecskéktől fizikai tulajdonságai révén megkülönböztethető anyag-
féleségnek, akkor a fenti mennyiségeket anyagállandóként kell értelmezni. 

Az egye temes ál landók számértékei természetesen a használt 
mértékegységektől is függnek. Belőlük azonban összeállíthatók olyan di-
menziótlan, mértékegység nélküli mennyiségek, amelyek már függetlenek a 
mértékegység megválasztásától. Ilyen pl. az elektron és a proton között ható 
elektromos és gravitációs erő aránya 1 0 3 9 . Körülbelül ilyen nagyságrendű 
számot kapunk akkor is, ha az univerzum korát (20 milliárd év), az atomóra 
periódusához (atomi rezgések periódusa) viszonyítjuk. 

Dirac, a modern elméleti fizika óriása szerint ez az egybeesés nem lehet 
véletlen, erre kell valamilyen magyarázatnak lennie, még ha az okot nem is 
ismerjük. A kapcsolat puszta létéből értelmezni tudjuk ezt a számot: elektro-
mos erő/gravitációs erő = az univerzum életkora x egy egységnyi számmal. 
Mivel az univerzum életkora folyamatosan nő, Dirac el tudja képzelni azt is, 
hogy az univerzum öregedésével az elektromos és a gravitációs erő viszonya 
változzék. Ez azonban pillanatnyilag nem tekinthető másnak, mint merész 
hipotézisnek. Az azonban tény, hogy az egyetemes állandókból adódó, 
mértékegység nélküli mennyiségek jól meghatározott értékeinek alapos 
megértése lényegesen előrevinné a természet műhelyébe való alapos 
betekintésünket. 

Az anyagállandók az egyes anyagok fizikai tulajdonságainak jellemzésére 
szolgálnak, olyan szerepet töltenek be, mint példánkban a népeknek tulaj-
donított fő jellemvonások; ilyenek pl. a sűrűség, a rugalmassági állandók, a 
hőtágulási tényezők, a fajhő, az elektromos permittivitás, a mágneses perme-
abilitás. 

Egy anyagállandó jól meghatározott értéke adott anyagot jellemez, így 
lehetővé teszi az anyag azonosítását. 

Ismert például Arkhimédesz tudományos bravúrja, amikor hidrosztatikai 
mérésekkel, lényegében sűrűségmérésekkel leleplezte az ötvös csalását, 
mármint azt, hogy egy érmét nem készített teljes egészében aranyból, amint 
állította. Ha a korona aranyból lett volna, súlyának látszólag 19,3-ad részét 
kellett volna elvesztenie vízbemártáskor. (az arany sűrűsége 19300kg/m 3 , a 
vízé 1000 kg/m 3 . Mivel súlyának látszólagos csökkenése ennél nagyobb volt, 
nyilvánvalóvá vált, hogy az ötvös az aranynál kisebb sűrűségű fémet, rezet 
is használt, sűrűsége 8920 k g / m 3 ) Az anyagállandók tapasztalati úton, 
mérésekkel határozhatók meg; az atom és molekula elmélet igyekszik azokat 
az anyag alkotórészei közötti kölcsönhatásokra és egyetemes állandókra 
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visszavezetni. Kísérletileg meghatározott értékeik elméleti úton való helyes 
kiszámítása — a mikroszkopikus viselkedésre vonatkozó valamelyik modell 
alapján — a modell helyességét igazolja. Az utóbbi időkben gyors felfutásban 
levő anyagtudományok nem ideális modellek alapján keresik az anyag-
jellemzők értékeit, a strukturális hibákat is figyelembe veszik, és így tudják 
értelmezni az anyag reális tulajdonságait. 

Az elektromos szuszceptibilitás (χ) a külső elektromos térbe vitt szigetelők 
molekuláinak rendezhetőségét jellemző anyagállandó. A dielektromos ál-
landóval ( ε r ) a következő összefüggés kapcsolja össze: s r = 1 + χ. A külső 
elektromos tér hatására a dielektrikumokban a pozitív és negatív töltések 
eltolódnak egymáshoz képest, ún. polarizáció következik be, s ezáltal a test 
egész felületén indukált töltések keletkeznek anélkül, hogy ionizálódnék az 
anyag. A felületegységre vonatkozó polarizációs töltés P = Qp/S, ahol Qp az 
S felületen megjelenő polarizációs töltés. P = χE. A szigetelő síkkonden-
zátorba történő behelyezésénél minél nagyobb a felületegységre jutó po-
larizációs töltés, annál több erővonal végződik mindjárt a szomszédos 
polarizációs töltéseknél, így a szigetelő belsejében az erővonal sűrűség, 
térerősség kisebb, mint vákuumban lenne; a kisebb térerősség pedig tud-
valevően kisebb feszültségnek és nagyobb kapacitásnak felel meg. A ka-
pacitásváltozás mérésével megadható e r és χ értéke. Ezekből a molekulákat 
alkotó atomok térbeli elhelyezkedésére, szimmetriájára is lehet következtetni. 
Ezen mennyiségek értékei a hőmérséklet növekedésével csökkennek, ugyan-
is a fokozott hőmozgás a rendezhetőséget csökkenti. A külső elektromos tér 
irányát változtatva egyes anyagoknál más-más εr és χ érték adódik. Ebből az 
irányfüggésből, anizotrópiából a molekuláris szerkezet anizotrópiájára követ-
keztethetünk. 

Az egyes anyagok permittivitása jellemző az adott anyagokra; ez a tény 
lehetségessé teszi pl. a kőzetek nedvességtartalmának meghatározását a 
dielektromos állandó mérésével, ugyanis ennek értékét elsősorban a kőzetek 
nedvességtartalma határozza meg εrvíz = 81, εr = 2 - 10 (száraz kőzetre). 
Nyilvánvaló tehát, hogy a dielektromos állandó nagy értékéhez nagy ned-
vességtartalmat, kisebb értékhez kisebb nedvességtartalmat kell társítani. 

A mágneses szuszceptibilitás az elektromos szuszceptibilitással analóg 
mennyiség a mágneses jelenségekben. M = χm H (M: az egységnyi térfogat 
mágnesezettsége a H külső mágneses tér hatására). A mágnesezettség abból 
adódik, hogy a külső mágneses tér az anyagban spontánul létező elemi 
mágneseket, mágneses dipolokat mintegy saját irányába állítja. A mágneses 
szuszceptibilitás és a permeabilitás közti kapcsolat. μ r = 1 + χm 

Paramágneses anyagok esetében χm « 1, tehát a mágneses tér irányító hatása 
nagyon kicsi, χm csökken a hőmérséklet növekedésével, ebből arra követ-
keztethetünk, hogy a hőmozgás erősödésével a mágneses tér irányító hatása is 
gyengül. 

A ferromágnesességet csak kristályszerkezeteknél tapasztalják, tehát az 
nem egyes atomok vagy molekulák sajátossága, hanem kristályszerkezeti 
tulajdonság. Ilyen kristályokra vonatkozóan μr és χm nagyon nagy értéket 
vesz fel. Ennek magyarázata az, hogy egy ferromágneses test kis mágneses 
tartományokra, doménekre oszlik úgy, hogy e Weiss féle tartományok 
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(domének) mindegyike már külső mágneses tér nélkül is egy belső térerősség 
kutatására telítettségig mágnesezett, azaz minden egyes doméniumban az 
elemi mágnesek azonos irányúak és irányításúak. Külső mágneses tér 
hatására egyrészt faleltolódások jöhetnek létre a kedvezőbb irányításokat 
tartalmazó dománek kiterjedésének irányában, másrészt az egyes domének 
iránya befordul a külső mágneses tér irányába. 

Fajhőre vonatkozó kísérleti adatok már a múlt század végén bőven álltak 
a fizikusok rendelkezésére, viszont ezek nem voltak értelmezhetők az akkor 
elfogadott elvek, modellek alapján. A klasszikus ekvipartíciós elv (energia 
egyenletes eloszlásának tétele) szerint adott hőmérsékleten hőegyensúlyban 
levő atomok rendszerében a hőenergia egyenletesen oszlik meg az összes 
lehetséges mozgásféleség (szabadsági fokok) között. 

A Boltzmann féle paradoxon viszont a következő dilemmát veti fel: ha egy 
anyagot hevítünk, akkor abban keringjenek gyorsabban az elektronok, 
rezegjenek sebesebben a protonok, a protont alkotó részecskék is rezegjenek 
erősebben a maguk korlátai között és így tovább. Így tehát bármely közön-
séges anyagfajta fajhőjének hatalmas nagynak kellene lennie. Valójában 
azonban a fajhő, molhő mindössze akkora amennyiről az atomok külső 
mozgásával egymagában számot lehet adni. Érthetetlen volt miért nem hatol 
be hőenergia az atom belsejébe s miért nem gerjeszt belső szabadsági 
fokokat. Ez a fajhőhöz kapcsolódó paradoxon mutatta meg az atomok 
klasszikus leírásának korlátait. Feloldása a kvantumelmélet révén vált lehet
ségessé, mely szerint az atom oszthatatlannak (belső szerkezet nélkül 
valónak) mutatja magát, ha a neki juttatott energiák egy küszöbérték alatt 
maradnak. 

Az anyagállandóknak kitüntetett szerep jut a fizikában oly fontos fázis és 
fázisváltozás fogalmának bevezetésénél. A fázis egy heterogén rendszer 
összefüggő része, olyan homogén rész amelyet fizikai határfelületek 
választanak el a rendszer többi részétől. A fázisátalakulások során az 
anyagállandók (sűrűség, törésmutató, dielektromos állandó) ugrásszerűen 
változnak. A különböző fázisokat pontosan az anyagállandókkal leírt fizikai 
sajátságok, nem pedig a vegyi összetétel különböztetik meg egymástól. 
Például a víz és a jég vagy egyazon kristály paramágneses, ferromágneses 
állapotban más-más fázist jelentenek, noha vegyi összetételük azonos. Szilárd 
halmazállapotban gyakori, hogy azonos vegyületek különféle kristályrács 
típusban kristályosodnak, több ún. allotrop módosulatot képeznek. Ezek 
mindegyike más-más fázis, fizikai tulajdonságaik különböző volta miatt, noha 
vegyi összetételük ugyanaz. 

A fázisok közti átmeneteket fázisátalakulásoknak nevezzük. Az első fajú 
fázisátalakulások esetén (pl. halmazállapot-változások, egyes allotrop 
kristály-módosulatok közötti átmenetek), a két fázis, amelyek között az 
átmenet megvalósul az átalakulás hőmérsékletén együtt van, közöttük ter
modinamikai egyensúly létezik (pl. víz és jég az olvadás hőmérsékletén). 
Mivel a két fázis ezen a hőmérsékleten alapvetően különböző az egy 
molekulára jutó ún. fajlagos térfogat (anyagállandó) ugrásszerű változást 
szenved az átmenetkor. Ezek a fázisátalakulások látens hőcserével járnak. 

A másodfajú fázisátalakulások esetén a két fázis az átalakulási hőmérsék
leten azonos energia-állapotban van, az átalakulás nem jár látens hővel (pl. 
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paramágneses-ferromágneses átalakulás, szupravezető-nem szupravezető 
átmenet, egyes allotrop módosulatok közötti átmenetek). Ezek során az egy 
molekulára jutó fajlagos térfogat nyilván nem szenvedhet ugrásszerű vál-
tozást, viszont azt szenved például az izobár fajhő, a lineáris hőtágulási 
együttható. 

Mivel az allotróp módosulatok közti átmenetek egyike-másika (hogy 
éppen melyik, azt a kristályrács szimmetriája dönti el), elvileg lehet első fajú 
is éppen az anyagállandók hőmérséklet függésének mérésével döntik el, 
hogy a valóságban melyik a kettő közül. 

Az anyagállandók mérése és ismerete nagyon fontos lehet a modern 
anyagtudományokban új, különleges tulajdonságú anyagok keresése során. 
A hagyományosan ismert és felhasznált anyagok esetében a fizikai tulajdon
ságok egy csoportja szükségképpen együtt fordul elő egy anyagnál (pl. nagy 
elektromos vezetőképesség, nagy hővezetőképesség). A modern termékek 
tervezésekor feltevődött igények olyan új anyagok kipróbálásához vezettek, 
amelyek a klasszikus anyagosztályozás kategóriáiba be sem sorolhatók: 
vezető polimerek, fém és kerámia között átmenetet képező magas hőmérsék-
letű szupravezetők, üvegfémek, valamivel korábbról a folyadékkristályok. 
Ezek nem egyszer más fázisban ismert anyagok új, eddig ismeretlen fázisai, 
(pl. egy fém amorf, üvegszerű szerkezetet mutató fázisa mely csak a modern 
anyagtudományok által kidolgozott, hirtelen hűtést feltételező technológiák 
segítségével állítható elő, egészen más fizikai tulajdonságokat mutat, mint 
ugyanazon fém kristályos fázisa. Érdekes, hogy az ilyen üvegfém megőrizheti 
mágnesezhetőségét, (mágneses üveg), ugyanakkor kopásállósága a 
kristályos fémfázishoz viszonyítva többszörösen megnő. 

Az előál l í tható anyagok vonatkozásában az anyagtudományok 
valószínűleg nagy meglepetéseket tartogatnak még számunkra, ugyanis a 
lehetséges elemkombinációkból adódó anyagok száma hatalmas, s eddigelé 
mindössze ezek kis hányadának tulajdonságait ismerjük és használjuk ki. 
Vizsgálva egy anyag különböző fizikai állandóinak a változásait, különféle 
hatásokra (termikus, elektromos, mágneses, mechanikai, stb.) fontos követ-
keztetést vonhatunk le az anyag belső felépítésére vonatkozólag. 

Máthé M á r t a 

Marosvásárhely 

Száz éves a radioaktivitás 
A múlt század kilencvenes éveiben, fizikusok és kémikusok számára 

egyaránt elfogadottá vált az anyag atomos szerkezete. 
Az elektron felfedezésével kérdésessé vált az atom addig oszthatatlannak 

tartott tulajdonsága. Az atom szerkezete és e szerkezet működésének meg
ismerése további kutatásokra várt. 

1 9 9 6 - 9 7 / 1 13 


