
jelentette a klasszikus relativitáselmélet. A speciális elmélet, a hatás véges - bár jó 
nagy - tovaterjedési sebességét vette komolyan, az általános pedig a gravitációt az 
Eötvös-törvény alapján geometrizálta. Ez utóbbi lépés kísérleti mágusa Eötvös. Jogos 
tehát, hogy a szakma Eötvös Lorándot a klasszikus fizika fejedelmének tekinti. Eötvös 
valóban csak a klasszikus fizikáért élt-halt, bár két vonatkozásban is - önkéntelenül 
a kvantumfizika malmára hajtotta a vizet. 

Egyfelől a felületi feszültségre vonatkozó Eötvös-törvény olyan anyagi viselkedés
ről rántotta le a leplet szinte hihetetlen finomságú méréseivel, ami igazi elméleti 
magyarázatát csak a kvantumstatisztikák alkalmazásával találta meg. Emlékezetes, 
hogy a kvantumelmélet Max Planck nyomán pattant ki, a hőmérsékleti sugárzás 
energiája (intenzitása) spektrális eloszlásának kvantumos magyarázatával. Ha Planck 
ezt nem tette volna meg (ha nem lett volna hőmérsékleti sugárzás), akkor szilárd 
testek fajhőjének alacsony hőmérsékleten tanúsított viselkedése hasonló módon 
kikényszeríthette volna a kvantumelmélet megszületését. Ám, ha ez nem történt volna 
meg, akkor a folyadékok felületi feszültségének Eötvös törvénye is megszülhette 
volna a hatáskvantumot. 

A másik pedig az, hogy az Eötvös-eredmény 1922-ben publikált hibahatára eleve 
kizárja, hogy a részecskefizika ún. antirészecskéi másként gravitáljanak, mint normális 
tömegvonzással. L. I. Schift, a Kaliforniai Egyetemen erre a meglepő eredményre 
jutott. 

Abony i I v á n 
(Természet Világa, 1998. június) 

Eötvös Loránd a fizikus 
Az idén ünnepeljük Eötvös Loránd - a kiváló fizikus és kultúrpolitikus -

születésének 150 éves évfordulóját. A magyar fizikusok közül ő az első, aki 
világhímévre tesz szert. Kutatási eredményeire olyan fizikusok hivatkoznak, mint 
Einstein vagy de Broglie. Minden kutatási területén a tudomány számára maradandót 
alkotott. Két területen végzett alapvető kutatásokat: vizsgálta a folyadékok felületi 
feszültségét és nagy érzékenységű mérőeszközöket szerkesztett, ezekkel igen nagy 
pontossággal tudott gravitációs méréseket végezni, amelyek a későbbiek során mind 
elméleti mind gyakorlati szempontból igen nagy jelentőségűeknek bizonyultak. Bár 
elméleti szempontból is kiválóan képzett fizikus, eredményei mégis a kísérleti fizikusi 
készségét domborítják ki. Mind a gravitációs mind a felületi jelenségek vizsgálatai 
során új méréstechnikai eljárásokat dolgoz ki, amelyek több nagyságrenddel nagyobb 
pontosság elérését teszik lehetővé. Így a folyadékok felületi feszültségének a 
mérésére kidolgozza az ún. Eötvös féle reflexiós módszert, amely lehetővé teszi a 
felületi feszültségnek az addiginál jóval pontosabb mérését, ezáltal mérni tudta a 
felületi feszültség hőmérsékleti változását. E kutatásai során felfedezi a róla elnevezett 
Eötvös szabályt, amely a σ felületi feszültség és a folyadék T abszolút hőmérséklete 
között a következő összefüggést állapítja meg: o . V 3 / 2 = a . ( T k - T ) a képletben szereplő 
V a gőzállapotra számított moltérfogat, T k a folyadék kritikus hőmérséklete és a az 
ún. Eötvös-állandó, a = 2 , 1 , a legtöbb folyadékra nézve ugyanaz az érték adódik és 
független a hőmérséklettől. Egyes folyadékoknál, a értéke eltér a fenti értéktől; pl. 
víznél és etilalkoholnál a = 0 , 9 - 1,3 között változik. Ennek az eltérésnek (anomália) 
az a magyarázata, hogy az ilyen folyadéknak a szerkezete eltér az ideálistól. A víz 
esetében, pl. a molekulák csoportokba, asszociátumokba tömörülnek. A „hosszú" és 
poláros molekulájú szerves vegyületek esetében viszont a értéke nagyobb 2,1-nél, 
ennek szintén folyadék-szerkezeti magyarázata van. Ezek a hosszú és erősen poláros 
molekulák rendezett módon a hossztengelyükkel a folyadék felszínére merőlegesen 
helyezkednek el, így jóval több molekula építi ki a felületi hártyát, mint egy 
rendezetlen struktúrájú normális folyadéknál. Ez a rendezettebb felületi szerkezet 
megnöveli a folyadék Eötvös-állandóját. Az említett példákból is látható, hogy a 
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folyadékok szerkezetvizsgálatához igen hatékony segítséget nyújt az Eötvös-szabály. 
A képletben szereplő moltérfogat kifejezhető a sűrűség és a moltömeg segítségével, 
így lehetőség nyílik a folyadékok moltömegének a meghatározására, felületi feszült-
ség mérése alapján. A kísérleti úton megállapított szabályból következik a folyadékok 
felületi energiájára vonatkozó Eötvös-féle törvény, amely kimondja, hogy valamennyi 
folyadék molekuláris felületi energiája 1 fok hőmérsékletváltozásra ugyanannyit 
változik. Ez az általános gáztörvény megfelelője a folyadék-állapotra. 

Az Eötvös jelenség 
A Föld felületén kelet-nyugat irányba mozgó testek súlya (nyugalmi állapotukhoz 

képest) megváltozik. A nyugat felé mozgó testeknél súlynövekedés, a kelet felé 
mozgóknál súlycsökkenés lép fel. Ezt a hatást, melyet róla neveztek el, kísérletileg 
elsőként Eötvösnek sikerült kimutatnia 1904-ben. A jelenség kimutatásához szükséges 
kísérleti berendezés fő része egy függőleges tengely körül forgó mérleg (1 ábra). A 
mérlegkarok végein két egyenlő tömegű A és B test található. Ha egy adott pillanatban 
az A test éppen nyugat felé mozdul el a 
forgás következtében (az ábrán a rajz 
síkjából kifelé), akkor A nehezebb lesz 
B-nél, emiatt a baloldali kar lefelé, a jobb
oldali pedig felfelé fog kibilleni. Egy 
negyed fordulat múlva a karokra ható for-
gatónyokmaték zéró, de egy félfordulat 
után a B test kerül a baloldalra és akkor az 
fog lefelé billeni. Állandó fordulaton tartva 
a mér lege t annak karjai periodikus 
rezgőmozgást végeznek. A mérlegkarok 
lengési amplitúdói jelentősen megnövel-
hetők, ha a forgó rendszert rezonanciára 
hangolják. 

Az Eötvös jelenség a forgást végző rendszerekben mozgó testekre ható Coriolis-
féle tehetetlenségi erő következménye. A mi földrajzi szélességünkön egy 70 kg-os 
tömegű testnél, ha az 1 m/s sebességgel mozog kelet-nyugat irányban, akkor a fellépő 
súlyváltozás 0,00981 N lesz. Az egyenlítő síkjában keleti irányban 8 km/s sebességgel 
kilőtt lövedék az Eötvös jelenség folytán már súlytalan állapotba kerül. 

Az Eötvös-féle torziós inga 
A gravitációs erőtér igen kicsi helyi (lokális) változásainak a mérésére kifejlesztett 

egy sorozat mérőműszert, amely lényegében a Cavendish és Coulomb által is használt 
torziós mérleg zseniális továbbfejlesztésén alapult. Eötvös műszereinek egyik vál
tozata a horizontális gravitációs variométer (2. ábra). Fő alkotó része egy vízszintes 
helyzetű alumínium rudacska, amely egy vékony (kb.20-40 fi vastagságú) platina-
irídium torziós szálra van felfüggesztve. A rudacska egyik végén az A, a másik vége 
alatt valamivel mélyebben - egy huzalra felfüggesztve - a B kis platina henger 
található. A két kis platina henger azonos tömegű. A torziós lengőrész egyensúlyi 
helyzete tükörleolvasással határozható meg. Az egész ingát kettős vagy hármas 
fémtokozat (koaxiális fémhengerek) védi a külső zavaró hatások ellen. A mérés elve 
azon alapszik, hogy a gravitációs erőtér inhomogenitása folytán a g gravitációs 
térerősség az A és B hengerek helyén irány és nagyság szerint kissé különböző, ezért 
az inga rúdjára a gravitációs erő egy forgatónyomatékkal hat. 

Eötvös kimutatta, hogy ezzel az ingával egy adott helyen öt mérést végezve 
meghatározható a gravitációs erőtér szintfelületének a görbülete és a g horizontális 
gradiense (iránya és nagysága). Az öt mérést úgy végzik el, hogy az inga rúdját rendre 
72°-os szöggel elforgatják. Minden egyes elforgatás után az inga torziós szála beáll 
egy új egyensúlyi helyzetbe, melyre nézve a szál torziós nyomatéka kiegyenlíti a 
rúdra ható gravitációs erő forgatónyomatékát. Az ingával 10-9 nagyságrendű (1 Eötvös 
egység) gradiens változás is kimutatható. 
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Az inga alkalmas a súlyos 
(gravitáló) és a tehetetlen tömeg 
viszonyának a vizsgálatára (lásd az 
előző, - Abonyi Iván - cikket), de 
nagy érzékenysége folytán épp úgy 
felhasználható az altalaj szerkezeti 
v izsgá la tára főleg a f e l l épő 
anomáliák, szerkezeti változások 
kimutatására. A 30-as években a 
különböző geológiai kutatásoknál, 
így többek között az Észak-ameri
kai olajmezők feltárásánál is fontos 
s z e r e p ü k volt az Eötvös- fé le 
gravimétereknek. 

Eötvös féle gravitációs k o m -
penzátor 

Az Eötvös által szerkesztett 
gravitációs mérőműszerek egyik 
érdekes változata a róla elnevezett 
gravitációs kompenzátor (3. ábra). 
A készülék egy torziós szálra felfüg
gesztett vízszintes rúdból áll, melynek végein 
egy-egy gömb alakú test található. A vízszintes rúd 
egy hengeralakú csőben van elhelyezve, melynek 
végeihez hengerkvadráns alakú ólomtömegek 
csatlakoznak. A kvadránsok a vízszintes síkban, a 
készülék függőleges szimmetriatengelye körül el-
forgathatók. Ha az ólomtömegek a rúdhoz 
viszonyítva szimmetrikus helyzetben vannak, ak
kor a rúdra gyakorolt gravitációs vonzó hatásuk 
kiegyenlítődik. Ha viszont a szimmetrikus helyzet
ből kimozdítjuk a rendszert (a kvadránsok elfor
gatása által), akkor az ólom tömegek a rúd végén 
levő gömbökre azonos irányú forgatónyomaték
kal hatnak és a rúddal együtt a torziós szálat 
elcsavarják. Ha ezt az eszközt maximális ér
zékenységre (labilis helyzet) állítjuk, akkor egy 
igen érzékeny készülékhez jutunk, amely a külső 
környezetben létrejövő kis tömegeloszlás vál
tozást is képes kimutatni. Az eszköz ér
zékenységére jellemző, hogy a Tudományos 
Akadémia pincéjében elhelyezett kompenzátorral 
a Duna vízszintjének a változását Eötvös cm-nyi 
pontossággal tudta mérni. 

Érdemes megemlíteni, hogy kezdetben (1896) földmágneses mérésekkel is fog
lalkozott és ezen a területen is tudott eredetit alkotni. Kifejlesztette a róla elnevezett, 
Eötvös-féle relatív mágneses deklinációs mérőműszert. 

Eötvös munkássága egy korszakot zár le, a klasszikus fizika korszakát. Az utána 
következő nagy magyar fizikusok már a modern fizika megalapozói lettek, de 
lényegében már Eötvös gravitációs vizsgálatai is a modern fizika útját egyengetik. 

Puskás F e r e n c 
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