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1. eset (Pascal változat): n=3, a[1..3]={7, -3, 15} 
 

Foprogram        FALSE 
 j<-3      FALSE ^ FALSE 
  j<-2    FALSE ^ FALSE  
   j<-1  FALSE ^ FALSE   
    j<-0 ^ FALSE    

2. eset (C/C++ változat): n=4, a[1..4]={7, -3, 0, 15} 
 

Fofüggvény      1 
 i<-1    1  ̂1 
  i<-2  1  ̂1  
   i<-3  ̂1   

Figyeld meg, hogy a második példában a lépcso 
egy fokkal alacsonyabb? Miért van ez? Mivel felcse-
réltük az oroszlánrész és a saját rész megoldásának 
sorrendjét. Átlátod, hogy miért ez a válasz?  

A feladat b.) pontjához csak az ábrát fogom meg-
adni és a kész függvényeket, rád bízva, hogy tanul-
mányozd és megértsd oket. 
 

 

Pascal 
Function szimetrikus (i,j:integer):boolean; 
{ellenörzi, hogy az a[i..j] tömbszakasz szimetrikus-e} 
{Var talca:boolean;} 
begin 
 if i >= j then szimetrikus:=TRUE 
  else 
  begin 
  if a[i]<>a[j] then 
szimetrikus:=FALSE 
     else 
       szimetrikus:= szimetrikus (i+1,j-
1); 
  end; 
end; 

C++ 
int szimetrikus (int i, int j) 
{//ellenörzi, hogy az a[i..j] tömbszakasz 
szimetrikus-e // int talca; 
 if (i >= j) return 1; 
 else 
 { 
  if (a[i] != a[j]) return 0; 
  else 
  return szimetrikus (i+1,j-1); 
 } 
} 
 

Kátai Zoltán 

 

 

Optikai anyagvizsgálati módszerek 
III. rész 

Az elektromágneses sugárzásnak anyagi részecskékkel (molekulák, atomok, ionok) 
való kölcsönhatásakor energiacsere eredményeként a részecske E0 energiájú alapálla-
potból gerjesztett  (E1, E2, E3) energiájú állapotba juthat: 
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 1. ábra 
Molekula gerjesztése             Abszorpciós spektrum 
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A gerjesztés csak akkor valósulhat meg, ha a sugárzó energia kvantumai a gerjesztési 
energia-átmeneteknek megfelelnek, vagyis ha h??  = E 1 –  E0 . A kölcsönhatás mértéke a 
vizsgált rendszeren áthaladó sugárintenzitás változásával (I0 – I) követheto. 

 

 
Sugárforrás Vizsgált 

anyagi rendszer 
Érzékelo  Jelrögzíto 

I0 I 

 
2. ábra 

Az elektromágneses sugárzás elnyelésén alapuló spektroszkópiai vizsgálati módszer vázlata 
 

Az alapállapotú molekulák belso energiája különbözo mozgásformák energiájából 
adódik: 

E = Etransl. + Erot. + Evibr. + Eel. + Emag. + ?H + ?E, ahol Etransl. a molekulák haladó 
mozgási energiája, E rot. a forgási-, E vibr. rezgési-, Eel. az elektronállapotok energiája, Emag. 
magenergia, ?E, ?H elektromos és mágneses térben az energia változása. 

A molekula energiaváltozása ? E=h?? , a már ismert összefüggések felhasználásával a 
? E /h?c = ? , hullámszám ami alatt az 1cm sugárzásútra eso hullámok számát értjük. 
Mivel a hullámszám arányos az energiaváltozással az ultraibolya (UV), látható- és infra-
vörös (IV) -spektrumokban a kölcsönhatási energiák jellemzésére használják. A spekt-
roszkópiában az E/h?c-t spektroszkópiai termnek (T) szokták nevezni ami az energiával 
arányos mennyiség, az energianívós ábrázolásnál a kutatók a termnívós ábrázolást hasz-
nálják.?

A haladó mozgási energia folytonosan változik, bármilyen sebességgel mozoghat a 
molekula, energiája nem kvantált. A molekula transzlációs sebessége változásának kö-
vetkeztében csak akkor történhet sugárzás elnyelés (abszorpció), vagy kibocsátás 
(emisszió), ha a részecske elektromos töltéssel rendelkezik. A többi mozgásforma, köl-
csönhatás energiája kvantált, ezért spektrális elemzésre felhasználhatók. 

A spektroszkópiai módszereket a sugárzás energiája és a gerjesztési folyamatok jel-
lege alapján osztályozhatjuk. 

 

1. Táblázat  A spektroszkópiai módszerek osztályozása 
 

Elektromágneses sugárzás 
hullámszáma cm-1 

Átmenet Módszer 

109…108 magátmenet Mössbauer spektroszkópia 
108…106 elektronátmenet  

a belso héjakban 
Röntgenspektroszkópia  

106… 2,6?104 elektronátmenetek a 
vegyértékhéjban 

Vákuum ultraibolya és  
ultraibolya spektroszkópia 

2?105…105 fotoionizáció Fotoelektron spektroszkópia 
2,6?104…1,2?104 

1,2?104…3,33?103 
elektronátmenetek a 
vegyértékhéjban 

Látható spektroszkópia 
Közeli infravörös (IV) 

3,33?103…3,33?102 vibrációs átmenetek Infravörös spektroszkópia 
3,3?102…33,3 Rotációs átmenetek Távoli infravörös  
8,3…0,1 Rotációs átmenetek Mikrohullámú spektroszkópia 
? =0,317 Hz…1,167 Hz? Elektronspin átmenetek Elektronspinrezonancia spektro-

szkópia 

? ?? =3,336?10-3 Hz Magspin átmenetek Magspinrezonancia spektroszkópia 

6,67?10-2 Mágneses 
rezonanciaátmenet 

Magkvadropolus  
rezonanciaspektroszkópia 
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A következokben ismerjük meg a spektroszkópiai módszerek alapfogalmait, követve 
a molekulák mozgásformáinak lehetoségeit. 

A forgómozgást végzo  molekuláknak csak jól meghatározott forgási sebessége, fo r-
gási frekvenciája lehet (ezek az értékek fordítva arányosak a tehetetlenségi nyomaték-
kal). Amennyiben a molekulának állandó dipólusmomentuma van, energia elnyeléssel 
(elektromágneses sugárzás kvantuma) növelheti,  vagy energia kibocs átással csökkentheti 
forgási energiáját. A forgási energia kis értéku, 10-4 –  10-2 kcal/mol, ilyen sugárzásnak 
megfelelo frekvencia 104 MHz körül van. Ez a rövidhullámok tartományába esik. Al-
kalmazhatósága eléggé korlátozott, csak gázfázisban, nem túl  nagyszámú (max. 25) 
atomot tartalmazó molekulák esetén értelmezhetok a spektrumok. Kis molekulák eset é-
ben viszont lehetséges az atomok közti távolságok (kötéshosszak) nagyon pontos meg-
határozása (± 2?10-4 Å pontossággal.) 

Mivel a rotációs nívók benépesítése függ a homérséklettol,  a homérséklet növeked é-
sével no a magasabb rotációs állapotban levo molekulák száma. Ezért spektroszkópiai 
mérések alapján a rotációs vonalak intenzitásából meghatározható a gáz homérséklete. 

Egy másik jelentos eredmény, ami a rotációs spektrumok vizsgálatának köszönheto, 
a hidrogén molekula természetével kapcsolatos. A hidrogén gáz rotációs spektruma 
alapján állapították meg, hogy kétféle hidrogén molekula létezik,  az orto, amelyben a két 
mag spinje azonos irányú, és a para hidrogén, amelyben a kötodo atomok magjainak 
spinje ellentétes irányú. 

A molekulák rezgo (vibrációs) mozgása szintén kvantált. Azok a rezgések eredmé-
nyezhetnek energiaabszorpciót, amelyek a molekula dipólusmomentumát megváltoztatják. 
A rezgéseknek nagy energiaérték (10-2-10 kcal/mol), s ennek megfeleloen nagy frekvencia 
felel meg (??= 1011 – 1014 Hz), amelyek az infravörös tartományba tartoznak. 

A kétatomos molekulák csak egyféle rezgomozgást végezhetnek, a kötés irányában. A 
molekula rezgomozgását egy rugóval összekötött golyópárral modellezhetjük (a). Össze-
nyomás után a két golyó periodikusan közeledik, illetve távolodik egymástól. A mozgást 
az idoegység alatti rezgések számával, a frekvenciával jellemezhetjük. Amennyiben több 
atom, pl. 4 kötodik egymáshoz, a golyórendszer bonyolult mozgást fog végezni. Részben 
a kötéstávolságok változnak periodikusan, ezeket nevezzük vegyértékrezgéseknek, részben 
a kötésszögek fognak változni, ezeket  deformációs rezgéseknek nevezzük. 

 
 

a 

b c d 

e 

 
3. ábra  

Többatomos molekula rezgési lehetoségei 
 

A kötések mentén történo rezgések lehetnek szimmetrikusak (b) és aszimmetrikusak 
(c), de úgy is történhet rezgés, hogy a kötésszög változik (d, e). 

A rezgések a molekulát deformálják, aminek következtében rugalmas erok lépnek 
fel, amelyek igyekeznek megszüntetni a deformációt. Két atom közötti rugalmas ero 
egyenesen arányos a deformációval, azzal ellentétes irányú. A kötés erosségétol függo 
arányossági tényezot eroállandónak nevezik. A rezgomozgás frekvenciája az eroállandó 
és a redukált tömeg függvénye. A rezgési állapot megváltozása infravörös sugárzáskvan-
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tum elnyelésével történhet,  ha annak energiája a rezgési alapállapot és gerjesztett állapot 
energiakülönbségével azonos, s a megfelelo összefüggések behelyettesítésével bizonyít-
ható, hogy ez akkor történhet meg, ha a sugárzás frekvenciája azonos a molekularezgés 
saját frekvenciájával. A vibrációs spektrum tanulmányozása így lehetové teszi a moleku-
la saját rezgésfrekvenciájának a meghatározását, aminek segítségével kiszámítható az 
eroállandó. 

 

2. Táblázat Kovalens kötések eroállandói ( [k]=N?cm-1) 
 

Kötés H–H C–H C–C C–Cl Cl–Cl C=C C=C C=O C=O C=N 
k 4,8 5 4,34 3,12 3,18 10,8 14,9 12,9 18,6 22,4 

 

A többatomos molekulák spektrumai a lehetséges egyideju, különbözo típusú rezgé-
sek számának megnövekedése következtében sokkal bonyolultabbak, nehezebben ér-
telmezhetok, de minoségi kiértékelésre alkalmasak, mivel adott atomcsoportoknak, 
kötéseknek jellemzo frekvenciáik vannak, amelyeket a molekula többi része csak kis-
mértékben módosít.   

3. Táblázat  Atomcsoportok rezgéseinek jellemzo hullámszáma (cm-1) 
 

Csoport    Rezgés típus Hullámszám cm-1 Csoport    Rezgés típus Hullámszám cm-1 
O – H vegyérték (v.)    3330 ...3700 - CH2 ollózó    1467 
N – H v.    3050....3500 - CH2 kaszáló      720 
S – H v.    2570...2690 - CH2 torziós     1300 
C – H v.    2700... 3280 - NH2 ollózó    1640 ... 1560 
C – Cl v.      570...   625 - NH2 torziós      900 ...   650 
C – C v.   1640 ... 1680 - COO- aszimm. v.    1610 ... 1550 
C – OH v.   1000 ... 1230 - COO- szimm. v.     1400 
C – O – C szimm.v.   1020 ... 1075 -NO2 aszimm. v.      1560 
C – O – C  aszimm. v.    1060 ... 1150 - NO2 szimm. v.      1350 

 
Az infravörös spektrumokat foleg a szerves kémikusok használják molekulaféleség 

azonosítására, szubsztituensek egymáshoz viszonyított helyének meghatározására, inter-
molekuláris kölcsönhatások kimutatására, stb. 

 

 
4. ábra 

Szerves molekulák IR spektruma 
(abszorpció hullámszám függvényében) 

(folytatjuk) 
Máthé Eniko 


