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  colors[6]  := RGB(128,64,0); 
  colors[7]  := RGB(192,192,192); 
  colors[8]  := RGB(128,128,128); 
  colors[9]  := RGB(0,128,255); 
  colors[10] := RGB(0,255,0); 
  colors[11] := RGB(128,255,255); 
  colors[12] := RGB(255,128,128); 
  colors[13] := RGB(128,64,0); 
  colors[14] := RGB(255,255,0); 
  colors[15] := RGB(255,255,255); 
  re := 0.0001234; 
  im := 0.0001234; 
  mag := 0.5; 
  i := 100; 
  DrawMandel(re, im, mag, i); 
end; 
 
end. 
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Katedra 

Barangolás a modern fizikában 

III. rész 
 
Sorozatunkban a modern fizika eredményeit kívánjuk közérthetően, szemléletes példákkal il-

lusztrált módon bemutatni különösen a fizikatanároknak, a tanítási gyakorlaton részt vevő egyetemi 
hallgatóknak az oktatás szemléletesebbé tételéhez, az iskolásoknak pedig a fizikai összkép és a rálá-
tás kialakításához. 

 

Atommodellek, kvantumugrások, az atomok üressége 
A fotoelektromos effektus felfedezése új fejezetet nyitott a fizikában (Einstein, 

1905). Nagyobb hatással volt a fizikai világkép alakulására, mint a relativitás elmélet. Az 
addigi elgondolásokkal ellentétben, egy adott hullámhosszúság fölötti fénnyel megvilá-
gítva a fotocella katódját, a fotocella nem működik (ugyanis egy adott küszöbfrekvenci-
át el kell érjen a beeső fény), akármilyen nagy intenzitású is legyen az. Ez a tény megvál-
toztatta a fényintenzitás értelmezését. Nyilvánvalóvá vált, hogy a fényintenzitás a fény-
nyalábot alkotó fényrészecskék (fotonok) számával függ össze. A fényrészecskék által 
szállított energiának pedig a fény frekvenciájával kell arányosnak lennie. Ezért csak egy 
adott frekvencia elérése esetén beszélhetünk kilökési energiáról, arról, aminél az elekt-
ron elhagyja az atomot. Kiderült, hogy a fotonok részecskeként viselkednek az elektro-
nokkal való ütközéskor is. A fény interferenciára is képes, tehát hullámjelleggel is bír. El 
lehet fogadni, hogy a fény mind hullám, mind pedig részecske jellegű attól függően, 
hogy milyen kölcsönhatásban vesz részt. 

Az első felfedezett elemi részecske az elektron volt (1871. E. Goldstein katódsugár-
zás, majd 1897. J.J. Thomson az elektron). Mivel az atom elektromos szempontból 
semleges, nyilvánvaló volt, hogy ugyanolyan mértékben kell pozitív részeket is tartal-
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maznia. Az atom első modellje pozitív tömegben szétszórt elektronokból állónak volt 
elképzelhető (Thomson „szilvapuding”-modellje).  

Ezt a modellt váltotta fel a Rutherford-féle atommodell (1911. az ún. bolygómo-
dell), amely a Naprendszer bolygóihoz hasonlóan felépítettnek képzeli el az atom szer-
kezetét. A híres aranyfóliás kísérletében azt tapasztalta, hogy az alfa részecskék túlnyo-
mó többsége minden további nélkül áthalad a fólián, viszont egy nagyon kis hányada 
visszapattan róla.  

A modellnek két hiányosságát a Bohr-féle atommodell (1913) küszöbölte ki, 
posztulálva azt, hogy a súlyos, pozitív mag körül keringő elektronok a mozgásuk során 
nem sugároznak (stacionárius pályákon keringenek), illetve a pályák közötti elektronát-
menet csak jól meghatározott, diszkrét módon valósulhat meg. Ezt Bohr az elektron 
pályamomentumának – ami a pálya sugarának, az elektron tömegének valamint a sebes-
ségének szorzata – a kvantumos értékével magyarázta. Ez a pályamomentum a Planck-
állandó egész szám többszörösével arányos. Az így felállított modellel tökéletesen iga-
zolni lehetett a hidrogén-atom által kibocsátott színképsorozatok keletkezési mecha-
nizmusát. Amikor a gázt hevítjük, az atom elektronjai energiát vesznek fel, magasabb 
energiájú pályákra ugranak, az atom gerjesztett állapotba kerül. Amikor visszaugranak, 
kisugározzák a hidrogénre jellemző színképvonalakat. A Bohr-modell nem tudta meg-
magyarázni, hogy miért nem sugároznak az elektronok a keringésük során energiát, va-
lamint azt, hogy a vastagabb színképvonalak „finom” spektruma sűrűn elhelyezkedő 
további vonalakból áll. A többelektronos atomok esetében viszont azt nem lehetett 
megmagyarázni, hogy a távolabbi pályákon keringő elektronok miért nem gerjesztődnek 
le alacsonyabb pályákra. A kísérletek során azt is megtapasztalták, hogy az atom ugyan-
azokat a sugárzásokat bocsátja ki felhevített állapotában, mint amelyeket elnyel alacso-
nyabb hőmérsékleten. Az így kapott színképeket kibocsátási és elnyelési színképeknek 
nevezzük. Ezek segítségével fedeztek fel egy sor új elemet, sikerült kimutatni nagyon kis 
mennyiségben számos elemet, még a távoli csillagok fényéből is. 

Az atom Sommerfeld-féle modellje – 1920 – a finomszerkezetre próbált magyarázatot 
adni, mégpedig azzal, hogy az ugyanazon pályamomentumhoz különböző alakú pályák 
tartoznak. 1925-ben  W. Pauli a nevét viselő kizárási elv bevezetésével (miszerint két azo-
nos kvantumállapotú elektron nem fordulhat elő az atomban) magyarázatot adott arra a 
kérdésre, hogy az elektronok miért nem gerjesztődnek le alacsonyabb pályákra. 

Az atomban érvényes különféle kvantumugrások nagyon kicsi értéket képviselnek, 
ami a makroszkópikus világunkban folytonos hatást jelent. Ennek a leírására dolgozta ki 
W. Heisenberg az operátor elméletét, miszerint a kvantumugrásokban változó fizikai 
mennyiségeket matematikai operátorokkal – matematikai függvényen végrehajtható tet-
szőleges matematikai művelet szimbolikus jelölése – célszerű kifejezni. 

Ha az operátorhoz találunk egy olyan függvényt, amelyen az operátor által jelképe-
zett műveletet végrehajtva visszakapjuk az eredeti függvényt (vagy annak kicsinyített 
vagy nagyított változatát), akkor ezt az operátorhoz tartozó sajátfüggvénynek nevezzük. 

A kicsinyítési vagy nagyítási együttható (szorzótényező) az illető operátorhoz tarto-
zó sajátérték. Heisenberg kimutatta, hogy minden olyan fizikai mennyiséghez, amely 
csak meghatározott diszkrét értékeket vehet fel, hozzárendelhető egy-egy olyan mate-
matikai operátor, amelynek „saját értékei” megegyeznek az illető fizikai paraméter meg-
engedett diszkrét értékeivel. 

Az atommodellek sajátosságaiból a következő megállapítások születtek. Az atomok 
belseje hihetetlenül üres. Például, ha egy vasúti sínt, amely tízszer körüléri az Egyenlítőt, 
annyira össze lehetne nyomni, hogy az atomokat alkotó részecskék szorosan egymáshoz 
érjenek, akkor a cigarettapapír vastagságánál 100-szor vékonyabb lenne. A természetben 
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ilyen nagy anyagsűrűségű égitestek léteznek: fehér törpe típusú csillagok, amelyeknek 
tömege tízezer tonna köbcentiméterenként, a neutroncsillagok, a fekete lyukak (pont-
szerű méretben ezermilliárd tonna tömegű objektumok). 

 

Irodalom 
1] Dr. Héjjas István (2007): Ezoterikus fizika. ANNO kiadó, Budapest 
2] Jáki Szaniszló (2004): A fizika látóhatára. Kairosz kiadó 
3] Barrow, J. D. (1994): A fizika világképe. Akadémiai Kiadó, Budapest 

 
 

Kovács Zoltán 
 
 
 

 
 

 
Honlapszemle 

 
Salamon Gábor a http://www.cs.bme.hu/~gsala/alg_anims/ honlapon összefoglalta a 

fontosabb algoritmusok megtanulását, megjegyzését, működésüknek megértését elősegí-
tő animációkat. Szimulációkon keresztül megnézhetjük, hogyan működnek a különböző 
rendezőalgoritmusok, keresőalgoritmusok, a fontos gráf-algoritmusok, de a formális 
nyelvek algoritmusai is, például a Turing-gép szimulációja. 

A honlap hasznos mindazok számára, akik algoritmuselmélettel foglalkoznak, oktat-
nak, vagy egyszerűen szeretnének szemléletesen megtekinteni egy működő algoritmust. 

 
 

 
 

Jó böngészést! 
 

K. L.  


