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A gravitációs hatás értelmezése az anyag-energia 
gravitációs határértékei alapján (II. rész)

M Á R F Ö L D I G ÁBO R

4. A tér anyagi 'paraméterei

Az általános relativitáselmélet tér-fogalma valamelyest még őrzi a kanti 
„magánvaló” (Ding an sich selbst) jellegét, minthogy a térnek önálló létet tulaj
donít. A tér az anyag gravitációs hatására „görbül” és így mintegy vezeti az 
anyag (pl. foton) geodetikus pályáját. Az anyag hat a térrel és a tér — mintegy 
az anyagi hatást közvetítve — hat az anyagra.

Az általános relativitáselmélet alapján — a gravitációs határposztulátum 
bevezetésével — a tér már valóban az anyag attribútumaként határozható meg. 
Kijelölhető az a legalacsonyabb energiaszint, amely a teret mintegy megtestesíti, 
így az anyagi jelenségek mint az energia alapszint (a vákuumenergia szintje) 
meghatározott energia állapotai írhatók le. így pl. a relativitáselmélet geo
metriai értelmezése szerint a Nap közelségében „görbülő” geodétikus vonal fo
galma helyett a relativisztikus fényelhajlást úgy értelmezhetjük, hogy a Nap 
gravitációs-energiaközlése hatására a vákuum energia-sűrűsége a Nap környezeté
ben megnövekszik. így a fény terjedési sebessége a sűrűség függvényének meg
felelően csökken, vagyis a gravitációs fényelhajlás a gravitációs potenciál függ
vényének megfelelően változó energiasűrűség nyomán fellépő fény terjedési 
sebességi változással, mintegy folytonos „törésmutató” változással írható le.

A gravitációs határposztulátum alapján a finomszerkezeti állandó figyelem- 
bevételével a vákuum anyagi paraméterei megadhatók.

A szubstruktúra paramétereinek ismeretében meghatározható a vákuum 
anyagsűrűsége:

(így MG — dimenzióját tekintve — mint a gravitációs állandó reciprok meny- 
nyisége jelenik meg. Ez az összefüggés a továbbiakban még igazolást nyer).
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A kozmológiai állandóként ismeretes érték (5.):

Felhasználva a tér anyagsűrűségére a (14) egyenletben megadott értéket:

(5.) Az így levezetett értéket jól igazolja a kvazárok megfigyelési adatai alapján 
feltételezett számérték.

A finomszerkezeti állandó (a cgs mértékrendszerben számértéke 137) érté
két — Eddington definíciója szerint — az elektromágneses és az elektrosztatikus 
hatáseffektus hányadosa szolgáltatja az alábbi összefüggés szerint:

A gravitációs metamorfózis-állandó (a vonatkozó alaptanulmányban meg
határozott) értékével függvénykapcsolatban kifejezve:

Itt &jr mint a vákuum expanzió hányadosa jelenik meg.
A legalacsonyabb gravitációs potenciálszintet képviselő vákuum anyag

eloszlása (rm =  3-108 m, wmax e =  3,33 10~9 kg, 0  =  7,4 10-28) a szubetruk- 
túra tömegkvantumaihoz tartozó térsugárral jellemezhető.

A vákuum elemi tércelláinak energiatartalma és a finomszerkezeti állandó 
az alábbi kapcsolatot mutatja:



Tehát az ту = /ау elemi térsugáron qa vákuum anyagsűrűség mellett az elemi 
tércella energiatartalma 3E.min = Ej értékű .
így a finomszerkezeti állandó egyben mint a vákuum szerkezeti jellemzője jelenik 
meg, igazolva a vákuum energiasűrűségére és gravitációs potenciáljára vonatko
zóan a gravitációs határposztulátum alapján meghatározott értékeket.

A vákuum energiatartalma az 1 m sugarú térben:

A vákuum struktúrájának ismeretében lehetségessé válik mozgás jelenségeinek 
vizsgálata, a vákuumot ideális gázként tekintve.
Ekkor a finomszerkezeti állandó az energia-küszöbértékek arányaként:

így a vákuum térfogategységének átlagos energiatartalma a finomszerkezeti 
állandóval összefüggésben:

(о* a Stephan — Boltzmann állandó) . (24)
így a finomszerkezeti állandó a vákuum részecskéi átlagos mozgási sebességének 
négyzeteként is értelmezhető. A sugárzás energiája megfelel a Pensias-Wilson 
féle háttérsugárzás szintjének, melyet eddig — kvalitatíve — mint a ,,big-bang” 
nyomán lehűlt, ill. infraeltolt elektronsugárzást értelmeztek.

A vákuum — mint fekete test — saját sugárzásának hullámhossza:

Ez jól egyezik a háttérsugárzás mért hullámhosszával, igazolva a vákuum struk
túrájára vonatkozóan a gravitációs expanzióelmélet alapján származtatott érté
keket.
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5. Az elemi részecskék paramétereinek meghatározottsága

Figyelmet érdemlő, hogy a gravitációs határposztulátum alapján az elemi 
részecskék tömeg- és térgugárértékei a szubstruktúra, ill. a vákuum anyagi 
paraméterei alapján válnak meghatározhatókká. így az elektron — mint leg
kisebb gravitációs potenciálú elemi részecske — a szubstruktúra tömegkvantu
mának 3 egységéből származtatható, mint tömegexpanziós — sugárkontrakciós 
termék:

Az elektronsugár és a finomszerkezeti állandó között az alábbi összefüggés mu
tatható ki:

A proton szubstruktúra 18 egységéből származtatható, tömege a gravitációs 
metamorfózis állandóval kifejezve:

A hidrogénatom színképe is megadható a gravitációs metamorfózis-állandó 
alapján. A Lyman sor határfrekvenciája:

Az elektron elektromos és gravitációs vonzóerejének arányát vizsgálva megálla
pítható, hogy az elektronnal közölhető maximális energia mellett a gravitációs 
vonzás éppen kiegyenlíti az elektromos taszítást:

Fentiekből kitűnik, hogy az M G állandó alkalmas az elemi részecskék jellemzői
nek és a szubstruktúra, ill. a vákuum jellemzőinek — logikailag értelmezhető — 
mennyiségi összekapcsolására.

6. Az elektromágneses energia tér- és időkorlátai, a túlhatározottsági kritérium

A fotonnak tulajdonítható gravitációs potenciál (tömeg-térfogat hányadosa 
mj\rj — (1/c2) =  1,11 10-17 [kg m-1] az ismert legkisebb értékszintet jelöli ki:
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Фу = lc\c2 =  7,4 -10—28 [m2s-2]. Az elemi részecskék ennél magasabb gravitá
ciós potenciálszintet képviselnek; az elektronnak 27-szer, a protonnak 105-szer 
nagyobb a gravitációs potenciálja.
így a fotonnak tulajdonítható gravitációs potenciál minimumszintet jelöl ki:

h/c2 _  1
h c2

Einstein — felismerve a teljes elektromágneses hullámspektrum egységes 
természetét — energiaegyenletét kapcsolta Planck (fekete testek sugárzásának 
vizsgálata során kidolgozott) energiakvantum-egyenletéhez. Meghatározza a v 
frekvenciájú elektromágneses hullám energiatartalmát, ezen keresztül a foton 
tömeg-egyenértékét (mint a fényhullám energiájának tömegekvivalensét) mf =  
= V’ hjc2). A Planck féle kvantumállandót Heisenberg határozatlansági relációja 
emelte univerzális állandó rangjára, amely — a fénysebesség számértéke mellett 
— második alapköve a fizikai törvények rendszerének.

Az egyetlen periódushoz tartozó legkisebb tömeg-egyenérték (WfMiN 
=  |Ä/c2| = 7,37 • 10~51 kg, mint legkisebb foton-tömegegvenérték Heisenberg ha
tározatlansági relációjának értelmében.
(w/ min • c • Ямах — A) csupán Ямах =  |c| pontosságig — vagyis a hullámhosszon 
belül teljesen bizonytalan helymeghatározással — lokalizálható. A v frekvenciájú 
elektromágneses hullám minden hullámperiódusában az mf  =  v m*min tömeg- 
egyenérték (foton) rf = v/h térsugáron tekinthető realizáltnak. Helyét csak 
A = cjv bizonytalansági határon, tehát hullámhosszon belül lehet kijelölni. A 
foton tömegegyenértékének a frekvenciától független, állandó gravitációs poten
ciál tulajdonítható (terjedési sebessége ezért frekvenciafüggetlen)

Az elektromágneses hullám felső határfrekvenciájának értéke rf MAx = (А) гмах = 
^MIN feltétel alapján;

es

Ez a feltétel, mint ,,túlhatározottsági kritérium” definiálható.
A határhullámhosszon elektron-pozitron párok származtathatók. A tömeg- 
egyenérték:

A h energiakvantumhoz rendelhető rnfmin =  7,37-10_51 [kg] tömeg a határo
zatlansági reláció értelmében Amax-3 • 108 [m] hullámhosszon,növekvő frekvenciák 
mellett Я = cjv rövidülő hullámhosszon belül határolható be, és a fotonhoz ren
delhető térsugár a frekvenciával lineárisan növekszik [rf  =  v • (A)]. Midőn a foton
hoz rendelhető térsugár eléri a fél hullámhosszat (ez éppen a ocj finomszerkezeti 
állandó számértéke környezetében történik) a foton mintegy bezárul a hullám
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hossz által kijelölt,,térbörtönbe1” , a fénysebességű transzlációs mozgása így meg
hiúsul, mintegy „torlódik” . így értelmezhető a túlhatározottsági kritérium által 
definiált elektromágneses határfrekvencia. Az ehhez rendelt foton tömegegyen- 
érték éppen az elektron-pozitron párkeltés energiaszintjét, így határhullámhosszon 
„nyugalmi” tömeg generálását, anyag-antianyag annihilációs energiatermelés 
lehetőségét jeleníti meg (rövidebb hullámhosszon Ф/у> Фмт, így cy<c).

8. A gravitáció, mint kvantált hullámjelenség

A gravitációs hatás vizsgálatánál kiinduló feltételként kell tekintenünk, 
hogy a gravitációs energia — hasonlóan az elektromágneses energiához — „nyu
galmi tömeg” átszármaztatásának eszköze. A gravitációs energia lesugárzása 
eredményeként a testek nyugalmi tömege csökken (2.). A gravitációs potenciál — 
térben munka befektetésével „felemelt” tömeg nő (Mössbauer effektus) a szaba
don eső tömeg csökken. Ezek a jelenségek gravitációs tömegkvantumok cseréjével
— az elektromágneses hatáskvantumcserével analóg módon — magyarázhatók.

Tekintetbe kell vennünk, hogy a gravitációs hatás maradéktalanul akkor is 
érvényesül, amidőn az elektromágneses hatás alig, vagy egyáltalán nem (neut
ron csillagok, fekete lyukak; 0  — c2). A gravitációs csapda fogalma eleve kizárja, 
hogy csak önmagára hasson, ezért fel kell tételeznünk, hogy a gravitációs hatás ter
jedési sebessége a fénysebességnél nagyobb; a gravitációs tömegkvantum —ter
mészeténél fogva — kiléphet a fénykvantum számára csapdát jelentő, ún. gra
vitációs sírokból. A fény sebességénél gyorsabb részecskék feltételezését Fein
berg tachionokra vonatkozó elméleti meggondolásai az általános relativitáselmé
lettel összeegyeztethetőnek mutatták ki (a gravitációs tömegkvantum, a „gra
viton” elektromos töltés nélküli részecske, így Cserenkov sugárzással nem in
dikálható).

A gravitációs hatásterjedés sebessége vákuumban fénysebességnél nagyobb 
(cg>c)  értékben definiálható; Qa sűrűségű környezetben sebessége csökken, 
tart a fénysebesség értéke felé; energiaveszteséget eredményező (antianyag) kör
nyezetben pedig nő, végtelenhez tart. (1. Feinberg tachion-elmélete).

A gravitációs határpotenciál-posztulátum alapján a gravitációs kvantum
— mint elemi tömegkvantum — mennyiségileg definiálható és meghatározható a 
gravitációs hatásterjedés sebessége vákuumban. A gravitációs energia tömeg
kvantuma a graviton, éppen a legkisebb értelmezhető tömeg (mG. =  2,75-10 ~33) 
értékével azonos. így meghatározható a legkisebb gravitációs potenciálú egy
ségnyi tömeg, időegységre eső gravitációs sugárzási tömegvesztesége.

- A m G=----- mG =  3 • 108 • 2,75 • 10-53 = 8,25 • 10“ 43 kg/sec
^m ax , e

Az elektromágneses tömegkvantum (nij) és a gravitációs tömegkvantum 
(mG) aránya:

mf  _  h _  7,37-lO “ 51 _  6,63 • 10~34 
mG ~ Em[n ~ 2 ,75 -10“ 53 ~~ 2,48 • 10~36

q~4
= 267 = 0 a =  д в у  =  1,027- —ö V Q
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Másként fogalmazva, a gravitációs állandó — két gömbi test közötti vonzóerő
ből levezetett alapdefiníciójával egyeztethetően — mint a gravitációs energia
kvantum (Eg = Емт) legrövidebb hullámhosszhoz rendelt legnagyobb multipli
kált energia-értéke (a graviton legnagyobb energia tartalma) is definiálható;



megadja a gravitációs energia és az anyag-energia viszonyszámát, maga a gravi
tációs vonzóerő pedig a szubstruktúra-rezonancia mozgásállapotból származtat
ható, hatásfelületre gyakorolt erőhatás. A gravitációs energia kvantált longitu
dinális hullám, terjedési sebessége vákuumban 7,79 ■ 1010 m/sec., legrövidebb 
hullámhossza a protonsugár és az ehhez rendelt legnagyobb gravitációs hullám
energia tömegegyenértéke éppen a proton tömeg.

A vákuum szerkezetéről és a gravitációs tulajdonságairól a gravitációs határ- 
posztulátum alapján feltárt összefüggések igazolják, hogy a fény pályaelhajlása 
súlyos tömeg közelében (pl. Nap) közvetlenül a vákuum energiaszintjének gravi
tációs energiaközlés által megnövelt értéke és az így „sűrűbb” közegbe létrejövő 
folytonos fénysebesség-törésmutató változás alapján magyarázható.

Összefoglaló következtetések:

1. A lefolytatott elemzés igazolja, hogy a gravitációs határposztulátum be
vezetése a fizika ismeretanyagával összhangban van, az értelmezést gazdagítja, 
és az összefüggések feltárásával többletinformációt nyújt.
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2. A posztulátum figyelembevételével dimenzionálható a tér és idő diszkrét 
szerkezete, meghatározható a legkisebb értelmezhető tömeg, mint a szubstruktúra 
elemi tömege, egyben gravitációs tömegkvantum, ill. energiakvantum. Fel
oldható a relativitáselmélet és a kvantummechanika alapvető ellentmondása.

(nviiN =  2.47 - lO“ 36 [m], , íMin =  8,25 • lO“ 45 [s], mG =  2,75 • 10~S3 [kg])
3. Definiált a vákuum gravitációs j^otenciálja, mint legkisebb értelmezhető 

potenciálérték, megadható a vákuum anyagsűrűsége és a kozmológiai állandó, 
megoldható a vákuum saját sugárzásának hullámhossza. így a vákuum, mint 
az anyag energiaminimuma definiálható.

(рл =  2,95 • 10~35 [kg m-3], Фмш = 7,4 • 10-28 [m2 s-2])
4. A posztulátum alapján definiálható a gravitációs metamorfózis állandó, 

mint a legnagyobb értelmezhető tömegexpanzió értéke
M G =  1,21 • 1044 [kg m s~2].

5. A posztulátum és fenti konzekvenciái alapján megválasztható a természe
tes fizikai mértékrendszer, amelyben a fizikai törvényszerűségek legvilágosabban 
fogalmazhatók. Ebben a mértékrendszerben a gravitációs állandó számértéke a 
metamorfózis állandó (MG) reciproka.

6. A gravitációs mint kvantált longitudinális hullám írható le, hatásterjedési 
sebessége vákuumban a fénysebesség 260-szorosa.

7. Az elektromos és gravitációs vonzás aránya az expanzióhányados alapján 
meghatározott számértéket mutat.

8. A gravitációs expanzió hányados alapján megadhatók a táguló univerzum 
tömeg- és sugár szélsőértékei. Az égitestek pozitív energiahelyzetű tömegterme
lő) a protonnál nagyobb sűrűségű magjának meghatározásával megadható az égi
testek gravitációs fejlődésének tendencia vonala.

9. A gravitációs expanzióelmélet konzekvenciái alapján meghatározható 
a Föld magjának és gömbhéjas szerkezetének tömeg-, és sűrűségértéke, anyagi 
összetétele. Meghatározható a Föld gravitációs expanzió folytán létrejövő évi 
tömeg-, és sugárnövekedése.

10. Az elemek, az elemi részecskék és a szubstruktúra periódus, ill. ciklusidő 
értékei értelmezhetők az univerzális ciklustörvény szemléleti rendszerében.

11. Javasolható a gravitációs állandó értékének pontosabb meghatározása, a 
kvantumállandóval és a fénysebességgel fenálló definitiv kapcsolat alapulvételé
vel.
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3. rész: Geoelektromos kutatómódszerek (Salát P., 99— 181. old.)
4. rész: Szeizmikus kutatási módszerek (Meskó A. 182 — 343. old.)
5. rész: Mélyfúrásokban végzett geofizikai mérések (Drahos D., 344 — 415. old.)

Amint ebből a felsorolásból is kitűnik, a jegyzet a legfontosabb módszereket tárgyalja és leg
részletesebben a szeizmikus, majd utána fontossági sorrendben a fúrólyukakban végzett geofizikai 
mérésekkel foglalkozik, ami nagyjából megfelel a két kutatási ág mai súlyának a nyersanyagkutató 
mérések sorában.

Az egyes részekhez (az 1. és 2. részhez közösen) irodalmi felsorolás csatlakozik, ami a részle
tesebb tájékozódást és a tárgykörökbe való elmélyedést megkönnyíti. Érdekes, hogy az irodalmi 
felsorolás terjedelme az egyes részek előbb említett fontossági sorrendjéhez nem igazodik; pl. a 
legkisebb terjedelmű irodalomjegyzék a szeizmikus résznél található. Egyébként a felsorolások le
hetnének részletesebbek is: nélkülözünk pl. néhány sztenderd művet (pl. Dobrin, Nettleton stb.), 
melyeket a kezdő szakember haszomial forgathat. Célszerű volna a legfontosabb hazai és külföldi 
szakfolyóiratokat is külön felsorolásban hozni. Ugyancsak nem ártana megismertetni a bevezetendő 
olvasót a hazai intézményekkel, ahol geofizikát tanítanak, vagy gyakorlatilag művelnek 
(intézetek, telephelyek, egyesülti csoportok stb.). így a kezdő szakemberek nemcsak a tudomány el
sajátításának első lépéseit tehetnék meg a könyv segítségével, hanem tájékozottságot is nyerhet
nének, ami fejlődésüket elősegítené.

Bevezetésről lévén szó, nem kívánható, hogy a könyv kiterjeszkedjék minden modern foga
lomra és különleges eljárásra, nem volna azonban minden haszon nélkül való ilyenekre is felhívni 
a figyelmet, esetleg rövid értelmező, szótárszerű részben, ahol — részletes tárgymutató hiányában — 
fogalomismertetések (mint pl. bright-spot, holográfia stb.) szerepelhetnének.

Egyébként a könyv céljának megfelel, igen jól olvasható, az ábrák vüágosak, a szöveghez jól 
alkalmazkodnak és a megértést elősegítik. A mindössze 238 példányban megjelent mű nagy nép
szerűségre és gyors kiárusításra számíthat (ára 26,50 Ft). A remélhető második kiadásba egyes, fen
tebb kívánatosnak jelzett kiegészítések beiktathatok lehetnének.
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