
Az anyagok kettős  

(részecske és hullám) természete 
  
  

 Bármilyen fénysebességgel 
mozgó részecskére: 

 mc = p 

 E = mc2 = hn 

    p = hn/c = h/    = h/p  
   

  - de Broglie-féle 
hullámhossz  

  

    Nem fénysebességgel mozgó 
részecskére: 

 

Louis de Broglie 

(1892 – 1987) 

Nobel-díj: 1929  

de Broglie hipotézise (1924-25): 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Broglie_Big.jpg


Az elektron interferenciája 
Klasszikus (makroszkópikus) részecske 

„Parányi részecskék (foton, elektron, neutron, atom…..) 



Az elektron interferenciája 
Az első interferenciakísérlet elektronokkal, azaz de Broglie hipotézisének 

kísérleti igazolása: Davisson–Germer kísérlet (1925)  

Lester Halbert Germer (1896 – 1971) és Clinton Joseph Davisson (1881 – 1958) 

Fizikai Nobel-díj: 1937 



Diffrakciós módszerek 
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Gáz-elektrondiffrakció 

(azonos kinetikai  

energiájú elektronokból 

álló nyaláb) 



Gáz-elektrondiffrakció 

Molekuláris intenzitás 

 eloszlás 

(interferenciakép) 

Radiális intenzitás 

(kötéstávolságok) 

Matematikai átalakítás 

(((Fourier-transzformáció))) 



Röntgendiffrakció 

elektronok 

forgó 

anód 

röntgen 

sugarak 

tükrök 

Goniométer 

kristályos 

minta 

diffrakciós 

kép 



Röntgendiffrakció 

DNS „B” 

Rosalind Franklin felvétele 1952 



Röntgendiffrakció 



Röntgendiffrakció 

Elektroneloszlás-térkép 

Molekulák elhelyezkedése a kristályban 

(elemi cella) 

Röntgendiffrakcióval meghatározott 

molekulaszerkezet 



Neutrondiffrakció 

röntgendiffrakció: 

szóródás elektronokon 

 

hidrogénatom alig szór 

ezért nem látszik 

 

 

neutrondiffrakció: 

szóródás a magokon 

 

hidrogénatommagon is 

jól szóródik 



Az elektron, mint hullám:  

A Schrödinger(-Heisenberg)-féle 

atommodell  

 

 
„Elektronfelhő” 

Erwin Rudolf Josef  

Alexander Schrödinger 

(1887 – 1961) 

Az elektron helye az atomban nem adható meg pontosan, csak valószínűséget 

lehet megmondani. Matematikai leírás kvantummechanikával, az elektront 

hullámként kezelve. (Heisenbergnél mátrixokkal.) 

Werner Heisenberg 

(1901 – 1976) 

A Heisenberg-féle határozatlansági elv: nem mérhető meg egyszerre pontosan egy részecske térbeli helye 

és impulzusa.  



Az elektron, mint hullám:  

A dobozba zárt elektron 
Zárjuk az elektront egy „1 dimenziós dobozba”  

(A potenciális energia a „doboz falain” belül legyen 0,  

kívül pedig végtelen nagy.)  

 

Ekkor az elektron kénytelen a dobozban maradni,  

ezt állóhullámokkal írhatjuk le. (Az elektron nem jut ki a 

dobozból, hullámok a falnál 0 amplitúdót vesznek fel. 

Analógia: hegedű húrjai.) 

Megoldás: kvantummechanika segítségével (→ Elméleti kémia) 

A kvantumkémiai levezetések eredménye: 

  - A különféle állapotok energiák (alapállapot és gerjesztett állapotok) 

       (Azaz az energia „kvantált”, nem folytonos,  nem vehet fel bármekkora    

        érteket.) 

  - A különféle állapotokhoz tartozó hullámfüggvények (Y) 

A megoldásokban szerepelnek a kvantumszámok, amelyek 

egész vagy félegész számok értékét vehetik fel. 

(Ebben az esetben n =1,2,3, ….)  
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Az elektron, mint hullám:  

A dobozba zárt elektron 

A: klasszikus kép; B-D: kvantummechanika (hullámmechanika) 

n = 1 

n = 2 n = 3 

Vegyük észre: egyes helyeken az amplitúdó 0, itt nem figyelhető meg az elektron. 

Ezeket hívjuk csomópontoknak, 3D-ben csomófelületeknek. A hullámmechanikából 

adódóan úgy járható át a csomófelület a részecske számára, hogy sosem figyelhető meg ott! 

 

csomópont csomópont 



Az elektron, mint hullám:  

A dobozba zárt elektron 
Hullámfüggvény 

Hullámfüggvény négyzete 

arányos az elektron megtalálhatósági 

valószínűségével 



Az elektron, mint hullám:  

A dobozba zárt elektron 
Hullámfüggvény 

Hullámfüggvény négyzete 

arányos az elektron megtalálhatósági 

valószínűségével 



Az elektron, mint hullám:  

Coulomb-erőtér, egy e- egy p+, azaz a H-atom 
Legegyszerűbb kvantummechanikai megoldások: gömbszimmetrikus s-pályák 

n = 1     n = 2               n = 3   
Megoldás eredménye (H-atom-ra): 

 

n – főkvantumszám (n = 1, 2, 3…)  

     n–1 = csomófelületek (sík + gömb) száma 
 
 

E ~ 1/n2  (Azaz visszaadja a kísérleti 

megfigyelést és összhangban van a Bohr-

modellel.) 

 
l – mellékkvantumszám (l =0, .., n-1) 

      szimmetria, gömbszimmetrikusnál  
       l = 0, s-pályák 

(„alak”, megegyezik a csomósíkok számával, azaz  

csomósíkok száma- csomógömbök száma ) 

                   

  

 

 

l = 0 

Ábrán: 

• Színskálával ábrázolt pályák (állapotok). Minél sötétebb, 

annál valószínűbb, hogy ott található egy adott pillanatban az 

elektron. 

• Hullámfüggvény (a H-atommagból bármely irányba indulva). 

• A hullámfüggvény négyzete, azaz elektron megtalálhatósá-

gának a valószínűsége.   

 

csomó- 

gömbök 



A hidrogénatom állapotai - atompályák 

m (vagy ml) - mágneses kvantumszám (m = -l, -l+1, …0, +l) 
Pálya „iránya” (lásd pl. 2.és 3. sor). – Külső mágneses (vagy elektromos) tér esetében eltérő 

energiájúak, külső tér nélkül megegyezik az energiájuk. 



A Stark- és Zeemann-effektus 

Mágneses térben a H-atom színképében egyes vonalak felhasadnak (3, 5, 7 részre). 

A külső tér nélkül azonos energiájú állapotok (atompályák) mágneses szempontból 

különbséget mutatnak, eltérő az energiájuk mágneses térben. 
(l  0 pályáknak 0-tól eltérő mágneses momentumuk van)  



Atompályák 

Fontos: - A piros és a kék szín ellentétes előjelű amplitúdót (ellentétes fázist) jelent. 

             - A piros és a kék színek között csomófelületek vannak. 

             - Az alsó index mutatja, hogy a Descartes-koordinátarendszerben melyik   

                pálya milyen irányba áll.  



Atompályák 



Atompályák 



A spin 

Spinkvantumszám:  ms ms= −1/2, +1/2 

Az elektron impulzusmomentumával (perdületével) arányos  

                   (((„saját forgásnak irányát” határozza meg.))) 

     arányos az elektron saját mágneses momentumával is 

Inhomogén (nem homogén= nagysága, és/vagy iránya változik a térben) 

mágneses térben az s-állapotú H-atomokból kétféle különböztethető meg. 

 Az elektronnak saját mágneses momentuma van! 

Alapállapotú (1s) 

 H-atomok 

Inhomogén 

mágneses tér 

H-atom 

nyaláb 

ernyő 

Stern-Gerlach kísérlet (1922)  

Otto Stern  

(1888 – 1969) 

Walter Gerlach  

(1889 – 1979) 

(Matematikai-fizikai leírást Paul Dirac 1930-ban adott relativisztikus 

kvantummechanika segítségével.) 



Az atomok elektronszerkezete 

Atompálya: olyan térrész, ahol az elektron gyakran (90%-os 

valószínűséggel) tartózkodik.  
(Jellemzés a kvantumszámokkal: n, l, m, ms) 

 

Főkvantumszám:  n n = 1, 2, 3, 4…  K, L, M, N - HÉJAK 

Az atom energiája (külső tér nélkül) a H-atom esetében csak ettől, a 

többi atomnál elsősorban ettől függ. 

 
Mellékkvantumszám:  l        l = 0, 1 , …, n−1  s, p, d, f, g - ALHÉJAK 

Az atompálya „alakja”. (H-atom kivételével az energia is függ ettől.) 

 
Mágneses kvantumszám: m    m= −l, −l+1, …, 0, …, l−1, l 

Az atompálya „irányát” határozza meg. 

 

Spinkvantumszám: ms 

Az elektron impulzus- és mágneses momentumával arányos. 



Az atomok elektronszerkezete 



Az atomok elektronszerkezete 

 

• Pauli-elv: Egy atomon belül nem lehet két olyan elektron, 
amelynek minden kvantumszáma azonos.  
      n. héj, n2 pálya, 2n2 elektron 

 

• Hund-szabály: Azonos energiájú szintek közül (atomoknál 
adott alhéjon) a különböző mágneses kvantumszámúak 
(„térbelileg különbözőek”) töltődnek be először. (Így vannak 
az elektronok a legmesszebb egymástól.) 

 Azaz maximális multiplicitás 

 

Diamágneses anyag: Nincs benne párosítatlan spinű elektron 

Paramágneses anyag: Van benne párosítatlan spinű elektron 

Ferromágneses anyag: erősen paramágneses anyag (atomi 
mágnesek rendeződnek) 



Az atomok elektronszerkezete 

Az alhéjak a H-atomban: 

   

   

   

   

 
 

Az alhéjak többelektronos atomokban: 

   

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

1s

2s
2p

3s
3p 3d

4s
4p 4d 4f



Az atomok elektronszerkezete 
• Elektronkonfiguráció: Az elektronkonfiguráció leírja, hogy az 

elektronok hogyan oszlanak el a héjakon, alhéjakon, pályákon (és 
hán ypárosítatlan spinű elekron van). 

  

 Jelölésük például: 1s1, 1s22s22p3, … 

 

• Pályadiagram: Az atompályák relatív energiájának és 
betöltöttségének grafikus ábrázolása 

 

H He Li Be B ...

...

Nealhéjak

1s

2s

2p



Az atomok elektronszerkezete 
Felépülési (aufbau) elv:  

„energiaminimumra törekvés elve” 
(Energia szerint alulról töltjük be a pályákat.) 

 

 Na: 1s22s22p63s1  1s22s22p63p1  

         alapállapot       1. gerjesztett állapot 

 
 

 

A félig és teljesen betöltött  

alhéj energetikailag kedvező! 

   

Cr: [Ar]4s13d5       Mo: [Kr]5s14d5  

Cu: [Ar]4s13d10   Pd: [Ar] (4s0)4d10   

 Au:[Xe]4f146s15d10  

(de kivételek, pl. Pt: [Xe]4f146s15d9) 

 La: …6s25d1, Ce: ..6s24f15d1 

 

spektrumban Na D-vonal 



Atomspektroszkópia 



Sötét vonalak a Nap színképében 

Joseph von Fraunhofer  

(1787 – 1826) 

514 vonal a napfény 

spektrumában 

Fraunhofer-vonalak: 

1814 

William Hyde Wollaston 

(1766 – 1828) 
vonalak a napfény 

spektrumában: 1802 



A színes lángok színképe „vonalas”  

Sir John Frederick 

William Herschel  

(1792 – 1871) 

William Henry Fox 

Talbot  

(1800 – 1877)  

H 

Li 

Na 

A vonalak helyét a lángba bekevert anyagok határozzák meg! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/William_Fox_Talbot.jpg


A színképelemzés 

Gustav Kirchhoff  

(1824–1887)  
Robert W. Bunsen  

(1811–1899)  

Anyagok emissziós spektrumának vizsgálata                          Cs, Rb felfedezése 

Nap spektrumának spektrumának vizsgálata                         közel 40 elem azonosítása 



A fény és az anyag kölcsönhatása 

E1 

E2 

E1 

E2 

E1 

E2 

abszorpció 

spontán 

emisszió 

stimulált  

(kényszerített) 

emisszió 

E1 

E2 

E1 

E2 

E1 

E2 

foton (hn) 

„Bohr-feltétel”: DE = E2−E1 = hn 



Abszorpciós és emissziós spektrumok 



Atomi emissziós spektroszkópia (AES) 

szemét 

minta 

(oldatban) 

szivattyú 

porlasztás 

plazmaégő 
optika  

               

                diszperziós elem 

               (monokromátor) 
detektor 

vezérlő 

elektronika 

adattárolás, 

kiértékelés 

rádiófrekvenciás 

(RF) generátor 

Egyik leggyakrabban alkalmazott technika: 

Induktívan csatolt plazma (ICP) spektroszkópia 

kimutatási határ: ~150 mg/L 



Atomi abszorpciós spektroszkópia (AAS) 

fényforrás 

(vájtkatódos  

lámpa) 

minta 

(oldatban) 

láng 

porlasztó 

monokromátor 
detektor 

Egyik technika: lángfotometria 


