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A gravitációs hatás értelmezése az anyag-energia 
gravitációs határértékei alapján*

MÁRFÖLDI GÁ B O R * *

A z általános relativitáselmélet feltételi rendszerével egybehangzóan határfeltételt vezethetünk be az 
anyagsűrűség térintegráljának relatív értékében az integrációs köz rádiuszára, illetve a nehézségi poten
ciál ( a fénysebesség négyzete) maximális értékére. Ez a posztulátum egy harmadik univerzális konstanst 
jelöl ki, mely a fénysebességgel és a kvantumállandóval együtt meghatározza az egységek optimális rend
szerét. íg y  a tömeg-tér -idő diszkrét értékminimumai meghatározhatók. A  gravitációs effektus kvantált 
longitudinális hullámként értelmezhető (mintegy 260 c értékkel vákuumban) és a gravitációs konstans 
relativisztikus sűrűség-függése megadható. A  posztulátum alapján értelmezhető a stacionárius tömeget 
generáló égitestek nukleuszainák energiaegyensúlya, a naprendszer fejlődésmenete, a pulzáló univerzum 
kozmogonikus modellje és meghatározhatók expanziójának paraméterei.

Приурочибаясь к системе условий общей теории относительности, вводинстся граничное 
условие для относительного значения объемного интеграла плотности вещества, приведенного 
к пространственному радиусу интеграции, т. е. для значения максимума гравитационного 
потеняиала (квадрата скорости света). Такой постулат намечает третью постоянную, 
которая в сочетании со скоростью света и квантовой постоянной определяет оптимальную 
систему физических Мер. Таким образом имеется возможность определить дискретные 
Минимумы значений массы -  пространства -  времени, вещественные вакуума. Эфект 
силы тяжести интерпретируется как квантованная продольнаяволна (со скоростью в вакуме, 
равной ок. 260 с), и можно задать релативистическую зависимость постоянной силы тяжести 
от плотности. На основании постулата можно интерпретировать уравнение энергии ядр 
лебесных тел, генерирующих спосокойную массу, задать линию развития солнечной системы, 
космогоническую модеиь пуилъсируюшей и параметры расширения.

In  accordance with the condition system of the general relativity theory, a limiting condition can 
be introduced into the relative value of the volumetric integral of material density referred to the integra
tion space radius resp. to the maximum value of gravity potential (square of light velocity) . The present 
postulate marks out a third universal constant which, together with light velocity and the quantum cons
tant, determines an optimum system of units, so the minimum volues of mass — space — time can 
be determined. The gravity effect can be interpreted as a quantized longitudinal wave (with a velocity 
of abt. 260 c in vacuum) and the relativistic density dependence of the gravity constant can be given. On 
the basis of the postulate, the energy balance of the nuclei of the celestial bodies generating the stationary 
mass can be interpreted, the course of development of the solar system, the cosmogcmial model of the 
pulsating universe and the paramters of its expan sion can be determined.

1. A relativitáselmélet térfogalma határfeltétel bevezetésével

Einstein a teh etetlen  és súlyos töm eg  — Eötvös Loránd által b izon y íto tt  — 
azonossága, Newton tehetetlenségi törvén ye és a fénysebesség határsebességi 
törvén ye  a lapu lvételével vezeti be az általános relativitáselm élet téziseit, gravi-

* A tanulmány anyaga az MGE Általános Geofizikai Szakosztályának 1977. szept. 29-i ülésén 
került ismertetésre. Az itt kifejtett fizikai hipotézis 1976. november 24-től az MTA Gravitációs 
Munkabizottsága, 1977. november 11-től a MTA Geonómiai Tudományos Bizottsága keretében meg
vitatás alatt áll. A javasolt posztulátum és konzekvenciái valóságtartalmának ellenőrzéséhez, szé
lesebb körű megvitatásához ez a publikáció lehetőséget biztosít. A Szerkesztőség.
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tációs erőterek leírására. A kvázieuklideszi metrika hipotézisét a négydimen
ziós téridő infinitézimálisan kicsiny részére tartja fenn, Riemann metrikáját ve
zetve be a gravitációs erőtér leírásához

(ds2 = — dx\ — dx\ — dx\ +  d T 2 = — d S2 + d T2 = gvfit dxM dxv).

Az általános relativitáselmélet így élesen kijelöli a tér egvidejűségi tartományát, 
amelyen túl a hatás (okozati kapcsolat) érvényesülhet. Egyben kizárja a közvet
len távolhatást; a közelhatási elv azonban feltételezi az infinitézimálisan folyto 
nos teret (így valójában az „éter” fogalmi szükségességét is).

Az általános relativitáselmélet által bevezetett térszerkezet problematikus 
vonása, hogy a gravitációs tér-törvények nem fejtlietők ki az elektromágneses 
törvényekkel együtt kvázi-euklideszi metrikában. Einsteint idézve: „Az elméleti 
gondolkodás számára is elviselhetetlen az a gondolat, hogy a térnek két külön
böző, egymástól független szerkezete legyen, mégpedig a metrikus-gravitációs 
és az elektromágneses szerkezet” . Nyilvánvaló, hogy olyan térszerkezet kijelölése 
volna kívánatos, amelyben az anyagi függést kifejező elem — metrikával egysé
ges egészet alkotva — az elektromágneses és gravitációs tér ismert sajátosságait 
meghatározó erőtér törvényelmek van alávetve, s amely erőtér-törvények és 
mozgási téregyenletek az anyag elemi részecskéit is — mint kitüntetett anyag — 
energia koncentrációkat — írják elő.

A térfogalom további bővülését alapozza meg Heisenberg határozatlansági 
relációja. A kvantumelmélet korlátot szab a helyzet és impulzus, vagy az energia 
és idő együttes meghatározásában.

A kvantummechanika a Schrödinger-féle hullámfüggvény (állapotfüggénv) 
értéktartománnyal határozza meg egy mozgásállapot térbeli struktúráját. Köl
csönható környezetben, ill. megfigyelési-mérési beavatkozás mellett az mint sto- 
chasztikus kapcsolat, valószínűségi függvény jelentkezik. A kvantumelmélet 
alapján azonban nem jelölhetők ki azok a határfeltételek, amelyek mellett egy 
„izolált” környezetben még terjedési törvényt követő, determinált mikrorend- 
szer — a kölcsönhatás stádiumába lépve — már stochasztikus viselkedést 
mutat.

Már Einstein rámutat arra, hogy a fizikai valóság folyamatos erőt érelme let 
keretében nem fejezhető ki. A folytonosság ellen szólnak a kvantumjelenségek. 
A határozatlansági reláció alapján, a kvantummechanika tételei értelmében éles 
határ kijelölése, végtelenhez tartó pontosság a tér vagy idő meghatározásában a 
hozzájuk tartozó impulzusok és energiák meghatározatlan és végtelen nagy^felé 
tartozó értékéhez vezet.

Az erőtér-elmélet a térerő egyenletek rendszerével még nincs tökéletesen 
meghatározva. Felmerül a kérdés; szükség van-e arra, hogy határfeltételeket 
posztuláljunk és szingularitásokat engedjünk meg ? Erre, a már Einstein által 
felvetett kérdésre a fizika felhalmozódott megfigyelési és kísérleti ismeretanyaga 
és az általános relativitáselmélet alapösszefüggéseinek egybevetése alapján igen
lő választ kell adnunk. A relativitáselmélet és a kvantummechanika alaptételei
ben megfoglamazódott ellentmondás az energia-tér-idő diszkrét szerkezetének, 
korlátos értéktartományának kijelölésével hozható szintézisbe.
Alapul véve Newton gravitációs egyenletét, q sűrűségű térrel kifejezve a gyorsu
lás



Megadva a közvetlenül mérhető hosszúság-, és időmértéket, kapcsolatukban a 
tér-, és idő koordináta értékekkel; a kifejezést tiszta tér-, és időkomponenseire 
bontva

( 2 )

így a Q sűrűségű súlyos tömeg környezetében az idő relativisztikus dilatációja a 
vonatkoztatási rendszer egységidejéhez (dT =  1) az alábbiak szerint:

Vagyis a folyamat saját ritmusa súlyos tömeg környezetében a fent megadott 
mértékben lassul le. Annak érdekében, hogy az idő koordináta „irányváltása” 
és a tér-kontrakció negatív értéktartománya kizárható legyen, az alábbi egyen
lőtlenséget kell előírnunk:

(4 )

(k vákuumra definiált, max. anyagkoncentrációnál értéke — relativisztikusan 
— 2k-ra nő). Ez a meggondolás az alábbi határfeltételekhez vezet:

és:

vagyis:

Energiában kifejezve, az időkoordináta:

Határfeltételként:

( 5 )

( 6 )

(?)

(8 )

(9)

( 10)
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Tehát az anyag-energia térbeli koncentrációjának — a tömeg-térsugár hányados
nak — a gravitációs potenciál korlátos értéke szab felső határt, (c2 gravitációs 
potenciálnál abszolút fekete lyuk, idődilatációja ( l - f c 4/k)ú2 =  1,1 • 1022, maxi
mális érték).

A vákuum, mint vonatkoztatási rendszer, számára a minimális anyagsűrű
séget az alábbiak szerinti értékben kell előírjuk ahhoz, hogy a relatív idődilatá- 
ció (tr) a maximális megengedett értéket ne lépje túl:

Az így definiált M G állandó — a gravitációs metamorfózis állandója — a c 
fénysebesség és h kvantumállandó mellett mint a fizika harmadik univerzális 
állandója értékelhető.

A relativitáselmélet alapösszefüggései felhasználásával származtatott gra
vitációs határfeltétel posztulátum rangjára emelése logikailag a következőkben 
indokolható:

2. Egy harmadik 'univerzális állandó igénye és a gravitációs határpotenciál- 
posztulátum.

Nyilvánvalónak látszik, hogy egy további fizikai alaptörvény (posztulátum) 
hiányzik ahhoz, hogy a kísérleti fizika és a csillagászat sokasodó ismeretanyagát 
egységes rendszerbe illeszthessük. Egy új posztulátum lehetőséget kell nyisson
— a már Einstein által keresett — egységes gravitációs-elektromágneses térel
mélet kidolgozásához, szolgáltatnia kell a — már Eddington és Dirac által jósolt
— harmadik világállandót (c és h mellett), amely az anyag attribútumaként a 
teret és időt (kg, m és sec) belső kapcsolatukban definiálja, és lehetőséget kell 
adjon a — már Heisenberg által igányelt — diszkrét tér-idő szerkezet meghatáro
zásához. Egy új posztulátum támpontot kell adjon a legalacsonyabb energia
szintek (vákuum, elektromágneses hullámterjedés) fizikai értelmezési kérdései
ben, a felső határterületi gyorsulások, impulzus-, és energiaszintek folyamatai, 
valamint az elemi részecskék keletkezési törvényei megismerésében. Az így záru
ló törvényszerkezet saját mennyiségi értékeinek és azok kapcsolatának (c és h 
számértéke, hat árt örvények) indokát is magában kell hordozza, mint az anyagi 
struktúrából, ill. a szubstrukturából levezethető anyagi sajátosságot.



Tekintettel arra, hogy az ismert két világállandó határtörvényből nyerte 
számértékét (c és h), várható, hogy a hiányzó harmadikat is egy határ tör vény 
rejti. Minthogy az alapvető fizikai hatások közül a gravitáció nincs képviselve az 
alaptörvények rendszerében, szükségszerű, hogy a hiányzó alaptörvény a gravi
tációval kapcsolatban legyen megfogalmazható. Minthogy kísérleti és megfigije- 
lési ismereteink értelmezése éppen a gravitációs potenciálszint szélsó értékei környeze
tében ütközik rendszerezési-értelmezési korlátokba, várható, hogy a keresett alaptör
vény gravitációs határpotenciált jelöl ki és megadja a harmadik állandót.
A gravitációs potenciál felső határértéke
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Eszerint a ,,saját” rendszerben, vagy inerciarendszerek között meghatározott 
tömeg/térsugár hányados nem haladhatja meg a c2/k =  1,35 • 1027 kg m-1 érté
ket. így egy határpotenciálú rendszerben a gravitációs energia (m- ФМАХ) meg
egyezik az anyagenergiával (mc2). Az ilyen rendszer körpályasebessége éppen a 
fénysebesség, és a rendszer által eredményezett relativisztikus tömegcsökkenés 
még éppen nem vezet negatív tömegértékhez. (Voltaképpen már a Schwartz- 
schield sugár definíciója is a határpotenciál feltételre támaszkodik, így beveze
tése érvényben tartja az általános relativitáselmélet konzekvenciáit a határ
tartom án vier h

A gravitációs határpotenciál-posztulátum bevezetésével

ben a rendszer tömegének vagy térsugarának legnagyobb értelmezhető változási 
dinamikáját jelöli ki

Az MG állandó inerciarendszerek energiaváltozási dinamika-lehetőségének — a 
gravitációs potenciál korlátok által kijelölt- maximális értékét szolgáltatja. Így 
az MG ,,gravitációs metamorfózis állandó” , a kívánt harmadik univerzális állan
dót jeleníti meg. A határsebesség és az energiakvantum értékeivel együtt (c, h, 
MG) alkalmas a tömeg-tér-idő paraméterek egymáshoz rendelésére (azok termé
szetes belső kapcsolatában) és meghatározhatóvá teszi a tömeg, tér és idő disz
klét értékminimumait (értelmezhető elemi értékszintjét) is. (MG [kg m s-2 ] 
erő, c és h sebesség ill. munka dimenziójú).

A gravitációs határposztulátum alapvető konzekvenciája; egy gyorsított 
rendszer csak végesen (pl. a proton kb. 0,1 Angström/sec pontosságig) közelítheti 
meg a fénysebességet, amennyire ezt Ф0 nyugalmi gravitációs potenciálszintje 
kijelöli. További energiaközlésnél a rendszer már kilép az értelmezhet őségi tar
tományból, azaz fekete lyukat valósít meg.



A gravitációs határpotenciál posztulátum alapján a ,,tér-göbület” félreért
hető' geometriai fogalma helyett a tömeg/térsugár hányados és annak határ
értékei

(m/r)m a x  =  c2jk =  1,35- 1027 és (w/r)Mi n  = (1/c2) =  1Д1 * Ю“ 17 [kgm "1] 
a tömeg-tér kapcsolati jellemzői, (m =  / qdV)

3. Az anyag-tér -idő diszkrét szerkezete a gravitációs határjpotenciál-posztiilá- 
tnm alapján.

Az M G gravitációs metamorfózis-állandó a tér és idő diszkrét szerkezetét is 
definiálja. így a távolság (térsugár) legkisebb értelmezhető értéke:

ímin =  Á L  =  í— ) = 2,47 • 10-36 (те).
M G ( c3 J

A legkisebb értelmezhető időintervallum:

Ővun =  —M1N =  í ------) =  8,23 • 10_4° (s_1).
C I M  Q )

A legkisebb sugáron koncentrálható legnagyobb — gravitációsan expandáltnak 
tekinthető — tömeg:

A legkisebb értelmezhető tömeg értéke:

mMIN =  = 2,73 * 1 0 -«  [kg] .

M G
Az így meghatározott diszkrét térszerkezet összhangban van a határozatlan
sági reláció követelményeivel.

így lehetővé válik az általános relativitáselmélet által igényelt térszerkezet 
ellentmondásmentes megfogalmazása; a folytonosság követelményét csak az ér
tei mezhetőségi határig írva elő. A posztulátum és konzekvenciái alapján kijelöl
hető egy természetes fizikai mértékrendszer, mint a fizikai jelenségek leírásának 
optimális (kitüntetett) mértékrendszere. A természetes mértékrendszer megvá
lasztásához kiindulásul az alábbi gondolatmenet szolgál.

A tér és idő természetes mértékéül az anyag-energia mozgás jelenségének — 
az elektromágneses hullámnak — egyetlen eseménye szolgáljon; midőn ezen egyet
len esemény hatástávolsága a lehető legnagyobb és a távolság-idő hányadost (a 
hatásterjedés sebességét) egységnek választjuk.

Ebben a mértékrendszerben (m =  3 108 m, kg’ =  3,33-10“ 9 kg és s' =  s) 
a foton tömegegyenértéke egyben energiájának és impulzusának mérőszáma is, 
a gravitációs állandó számértéke (k j az expanzióállandó (MG) reciproka. A 
gravitációs potenciál számértéke közvetlenül megadja a gravitációs vöröseltoló
dás mértékét.

(Folytatás az 1978 , 2. számban)
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