
ciarendszerekben lefolyó mikrofizikai jelenségek mate-
matikai tárgyalására érvényes maradhatna a relativiszti-
kus kvantumelmélet ma ismert formája annak ellenére,
hogy ebben az elméletben explicite felteszik, hogy a
metrika a koordináták egész változási tartományában
(pszeudo)euklidészi. Ebben az esetben természetesen
az ûrhajóban nyugvó alapállapotú atom alapállapotban
is maradna.

Egy ilyen megoldás azonban valószínûleg sokkal
radikálisabb változtatást követelne a jelenlegi fizikai
világképünkön, mint elsô hallásra gondolhatnánk.
Hogy csak egy példát mondjak: a globális inerciarend-
szerekkel együtt valószínûleg fel kellene adni a globális
kvantummechanikai állapot fogalmát is, ahogy azt ma a
kvantumelméletben használjuk, és meg kellene enged-
ni, hogy a mikroobjektumoknak csak ahhoz a lokális
inerciarendszerhez viszonyítva legyen érvényes, a való-
ságot pontosan tükrözô kvantumállapota, amelyhez
tartoznak. Némi biztatást jelenthet, hogy néhány nagy
fizikusnál találunk olyan sorokat, amelyekbôl – kellô
fantáziával – bátorítást olvashatunk ki. Elôször Diracot
idézem, aki egy 1974-bôl származó cikkében [1] így
fejez be egy magyarázatot:

„Ezt úgy érhetjük el, hogy feltesszük, az Einstein-féle
téregyenletekben fellépô dsE metrika nem azonos azzal a
dsA metrikával, amelyet atomi berendezésekkel mérünk. A
fénysebesség mindkét metrikában ugyanaz a c, amelyet
választhatunk 1-nek. Az összes olyan távolság, amelyet
atomokkal határozunk meg, például a spektrumvonalak
hullámhossza vagy a kristályok rácsállandója a dsA-ra
vonatkozik, ezért az összes laboratóriumi távolság- és
idômérés dsA-t adja eredményül. A dsE nem mérhetô köz-
vetlenül. Csak a mozgásegyenletekben lép fel. A bolygó-
mozgás számításánál például dsE-t kell használni...”

De az a rejtélyes mondat, ami igazán megrázza az em-
bert, Feynman egyik levelében olvasható, amelyet 1961-
ben írt Victor Weisskopfnak: [2]

„Nem kizárt, hogy a gravitáció nem más, mint az a
mód, ahogy a kvantummechanika nagy távolságokon
fokozatosan megszûnik érvényes lenni.”
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Tar Domokos
a CERBERUS AG (Svájc) volt munkatársa

A lángdetektorok a láng spektrális sugárzására érzéke-
nyek. Vannak UV- és infravörös lángdetektorok. A „Két
újtípusú tûzjelzô” címû cikkben (Fizikai Szemle 1996 au-
gusztusi számában) a Cerberus infravörös lángdetekto-
roknak fizikai elveit ismertettem. A cikk ezen detektorok
fejlesztésének történetével foglalkozik és kiemeli a piro-
elektromos érzékelôk elônyeit a fotoellenállásos érzéke-
lôkkel szemben.

A lángdetektoroknál nem az a probléma, hogy a lán-
got detektáljuk, hanem, hogy a detektor a különbözô
zavaró sugárzásokat felismerje, (imbolygó napfény, villo-
gó lámpák fénye, vagy hôsugárzók fluktuációi) és ezekre
ne adjon riasztást. Egy új detektálási elv felhasználásával
azaz 2 piroelektromos szenzor alkalmas megválasztásával
lehetôvé vált a láng nagyfokú zavarásmentes detektálása.
– Az említett cikk a lángdetektoroknak csupán fizikai
alapját tárgyalta.

Jelenlegi cikkem a 2 detektor különbözô kivitelezésé-
rôl és ipari, kommerciális felhasználásáról számol be.

Szabadalmaim 2 tárgyra összpontosulnak: az egyszen-
zoros (röviden egyszemû) (1. ábra) és a kétszenzoros
(kétszemû) detektor (2. ábra). Az S 610 sorozatgyártása
körülbelül 1979 és az S 2406-é 1980 óta történik. Mindkét

típust a CERBERUS AG gyártja és 5 kontinensen körülbe-
lül 30 országba szállítja.

A Cerberust 1941-ben alapították Jaeger és Meili fiziku-
sok. Találmányukból az ionizációs füstjelzôbôl lett a cég
nagy. Ma Svájcban 1800 embert foglalkoztat, világszerte
körülbelül 6400-at. A lángdetektorok reagálási ideje kö-
rülbelül 3 s. Felhasználási területük: mindenütt, ahol
gyorsan éghetô anyagok vannak: mint alkohol, benzin,
kémiai folyadékok, plasztik és faraktárak, olajkutak és
-telepek, repülôterek, atomerômûvek, robbanásveszé-
lyeztetett helyeken (5. ábra).

Az S 610-es a legegyszerûbb típus, praktikusan válto-
zatlanul maradt a gyártásban 1979 óta. Tudtommal a bu-
dapesti Országház kupolájában is ott van mindkét típusú
tûzjelzô.

Az S 2406 típust (kétszemû) azóta már, a felhasználás
szerint, több változatban gyártják, de ugyanazzal az alap-
elvvel. Ezek a változatok a következôk:

S 2406 – normális alkalmazásokra (2.a ábra)
S 2406 Ex – robbanásveszélyeztetett helyek védelmére

(2.a ábra)
S 2406R Ex – ennek a jelzônek az a jellemzôje, hogy

gyorsan ≤ 0,15 s alatt reagál (R = Rapid = gyors) (2.a
ábra)

S 2406S Ex – rozsdamentes acélházban, robusztos,
bírja a korróziót, sósvizet, tengeri olajkutak védelmére (S
= Stahl = acél) (2.b ábra)
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Mindkét lángdetektor gyártása a piroelektromos szen-
zorok fejlesztésére is nagy kihatással volt (3. ábra).

20 éves eladási siker távlatából úgy gondolom, hogy
egy kis szerencsével reális remény van arra, hogy a láng-
detektálás ezen elve maradandó lesz, annál is inkább,
mert az A -típusú szûrô és szenzor már piacon kapható.
[9]: I-type filter és PLT 522 típusú detektor. (A B csatornát

az angol szakirodalomban „guard channel”-nek – védô-
csatorna – nevezték el.) Indokolásom a következô:

1. ábra. Az egyszenzoros S610-es tûzjelzõ (lángdetektor).

2. ábra. A kétszenzoros S2406, S2406 Ex és S2406R Ex típusú tûzjel-
zõ az a), illetve az S2406S Ex a b) ábrán.

a b

3. ábra. Lángdetektor-fejlesztés piroelektromos szenzorokkal a Cer-
berus AG-nál (a szerzõ).

5. ábra. Sajtóvisszhang Svájcban.

4. ábra. A láng, zavaró sugárzás és a tûzjelzõk spektruma.

1. Annak idején sok laborkísérletben a lángspektrum
több helyét egymással összehasonlítottam és arra a kö-
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vetkeztetésre jutottam, hogy a lángintenzitásnak 4,3 µm
környékén a maximumról a minimumra való hirtelen le-
csökkenése a legjobb hely a lángdetektálásra (4. ábra és
[8]). [2] Ez a tulajdonság minden éghetô anyagban benn
van, belsô tulajdonsága a szén égésének, természeti tulaj-
donság, ami mindig így volt és fog maradni [1, 2, 8].

2. A detektálás minôsége még azáltal is nô, hogy
nemcsak az A/B -jelek viszonyát mérjük, hanem a kettô
fázishelyzetét is, tehát a két jel egymáshoz szinkron-e
vagy aszinkron. A lángnál ugyanis A/B >> 1 és A szink-
ron B -vel. A legtöbb fekete testre viszont A/B ≈ 1. A
fekete testek ezenkívül sohasem szinkronok a lánggal.
Ez a mérés idômérés, amit nagyon pontosan lehet vég-
rehajtani.

3. Egy további fontos tulajdonság a lángok az izzótes-
tektôl való megkülönböztetésére a következô: Az A/B -
gradiens a hullámhossz függvényében a lángoknál nega-
tív, míg ugyanez a gradiens a legtöbb izzótárgynál pozitív
(4. ábra).

4. A 4–6 µm infravörös hullámhossz messze távol esik
(körülbelül 20-szor hosszabb) az UV (ultraviolett) típusú
lángdetektorok hullámhosszától (0,25 µm), a napfény
maximumától és a lámpák zavaró hatásától (4. ábra),
tehát az infravörös tûzjelzôk zavarásmentesebbek mint az
UV-tûzjelzôk.

5. A 4–6 µm közötti infravörös fényt a füst legalább 20-
szor kevésbé abszorbeálja, mint az UV-tûzjelzôk fényét.

(A fény diffrakciója közelítôleg fordítva arányos a hul-
lámhosszal.)

A svájci állami Tudománytörténeti Gyûjtemény a züri-
chi ETH-könyvtárában (Wissenschaftshistorische Samm-
lungen der ETH-Bibliothek der Eidgenössischen techni-
schen Hochschule in Zürich) bevette a találmányaimat a
gyûjteményébe.
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