
Yukawa elmélete 1937-től 1947-ig porosodott a lomtárban. 1947-ben a kozmikus 
sugárzásban felfedezték  a π+-mezont és a π–-mezont, majd 1950-ben a -π°-mezont. 
Ezeket a mezonokat pionoknak nevezik, a tömegük 270 elektrontömeg körül van. 
Beigazolódott Yukawa magerőtér elmélete és tizenöt évvel az elmélet felallítása  után 
megkapta a Nobel-díjat; a pionok felfedezője,  Powell, szintén Nobel-díjban részesült. 

Yukawa elmélete szerint a nukleont virtuális mezonokfelhője  veszi körül. A neut-
ron és a proton kölcsönhatása úgy jön létre, hogy a proton π+-mezont sugároz ki, és 
rövid időre neutronná válik, a π+-mezont egy neutron elnyeli és protonná válik. A 
proton és a neutron a nukleon két változata. A 3. ábrán az ú.n. Feynman-gráfok  a 
mezonok kicserélésével megvalósuló nukleon-nukleon kölcsönhatást mutatják be. Az 
állandó mezoncserét Gamow két, csonton marakodó kutya kapcsolatával szemléltet-
te; az ízletes csont hol az egyik, hol a másik kutya szájában van, ez tartja össze őket. 

Tehát a kölcsönhatást úgy értelmezhetjük, hogy a kölcsönhatásba lépő részecs-
kék, a kölcsönhatást közvetítő részecskéket (foton,  mezon) sugároznak ki, illetve 
nyelnek el. A kölcsönhatás a keletkezés és megsemmisülés elemi aktusaira vezethető 
vissza. 
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Néhány észrevétel az ionos vegyületek olvadáspontjának 
változásával kapcsolatban * 

AIX. osztályos kémiakönyvben az ionos vegyületek olvadáspontjával kapcsolat-
ban a következőket olvashatjuk: 

"Az ionkötés annál erősebb, s ennek megfelelően  az ionos anyag olvadáspontja 
annál magasabb, minél nagyobb mértékben különböznek egymástól az alkotó elemek 
kémiai jellegei. Például: 

vegyület NaF NaCl NaBr 
olvadáspont 992°C 80 l 0 C 740°C 

Az olvadáspont (a kristály stabilitása) az ionok töltésétől is függ.  így például az 
olvadáspont növekszik a pozitív ion töltésének növekedésével: 

Ferenczi Irén, tanár, 
Székely Mikó Kollégium – Sepsiszentgyörgy 

1973. 
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olvadáspont 

NaF 
992°C 

MgFa 
1266°C 

AlF3 
1990°C 

nő 
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(Itt mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy az utóbbi példában az AIF3 fenti 
olvadáspontja nem légköri, hanem magasabb nyomásra vonatkozik, mert 1 atm nyo-
máson az AIF3 szublimál 129 l°C-on.) 

A könyvben adott két szabály érvényességét érdemes egy kicsit boncolgatni. Ta-
nulmányozzuk először az alkáli fémek  halogénvegyületeinek az olvadáspontját. 

\ M e 
X - Li+ Na+ K + Rb+ Cs+ 

F - 842 992 846 775 686 
C l - 614 801 776 715 646 
B r - 550 755 730 682 636 
I - 450 651 686 642 621 

1. táblázat. Az alkáli halogenidek olvadáspontja °C-ban. 

Amint az í .táblázatból látható, adott alkáli fém  halogenidjei esetén valóban, mi-
nél elektronegatívabb elemhez tartozik az anion,annál magasabb az olvadáspont. 
Adot t halogén különböző fémmel  képzett sójánál viszont, ha a fém  elektropozi tívabbá 
válik, az olvadáspont kezdetben nő, de a Na után csökkenni kezd, ellentétben a könyv-
ben megfogalmazott  első szabállyal. Ez bizonyíték arra, hogy ebben a megfogalmazás-
ban a szabaly nem mindég érvényes. 

A második szabállyal kapcsolatban is megjegyezhetjük, hogy a példaként adott 
fluoridok  helyett a megfelelő  kloridokat véve, az alábbi kép adódik: 

vegyület NaCl MgCl2 AlCl3 
olvadáspont 801 l 0 C 708°C 190°C 

A kation töltésének a növekedésével az olvadáspont nem nő, hanem csökken, 
ellentétben a szabállyal. Ez viszont könnyen érthetővé válik, ha figyelembe  vesszük, 
hogy az AlCl3 gázfázisban  Al2Cl6 molekulákból áll, vagyis nem ionvegyülettel van 
dolgunk és így a szabály nem is lehet érvényes. 

De nézzük meg, hogy az említett szabályok milyen körülmények között érvénye-
sek? Az olvadáspont annál magasabb, minél nagyobb a rácsot összetartó kötések 
energiája, ugyanis az olvadás akkor következik be, amikor a részecskék mozgási ener-
giája eléri (meghaladja) a kötési energia értékét. Ha a rácsot összetartó erők kizárólag 
elektrosztatikus jellegűek (ideális ionkötés), akkor a kötési energia mértékének te-
kinthető az ionok között ható vonzóerő, amely Coulomb törvénye értelmében: 

ahol K  egy egyetemes állandó, q1q2 az ionok töltése, r1r2 az ionok sugara. 
Az erő értéke tehát két tényezőtől függ:  az ionok töltésétől (amellyel egyenesen 

arányos), valamint az ionsugarak összegének a négyzetétől (amellyel fordítottan  ará-
nyos). 

Ha az alkáli halogenidek esetében a kötés ideális ionkötés lenne, akkor q1 = –q2 = / 
(állandó), s az erő kizárólag az ionsugarak összegétől (a magtávolságtól) függene.  Ha 
e kijelentést összevetjük az 1. táblázat adataival, láthatjuk, hogy csak egyetlen oszlop 
(a Li vegyületei) képez kivételt, (valamint a NaI), melyek "abnormálisan" alacsony 
olvadáspontuak a többi alkálifém  azonos halogenidjéhez képest. 

Tehát levonhatjuk a következtetést, hogy az olvadáspont az ionsugár növekedésé-
vel csökken. Ebből pedig az következik, hogy a tankönyvben adott első szabály csak 
akkor lehet szigorúan érvényes, ha ugyanakkora töltésű ionokról van szó és ha r1 + r2 



értéke azonos. Példaként felhozhatjuk  az AgCl és NaCl esetét, amelyeknél az ion töl-
tések azonosak r1 + r2 értéke pedig kevesebb, mint 2%-kal különbözik egymástól. Az; 
erősen elektropozitív Na kloridjának az olvadáspontja 8010C, míg a sokkal kevésbé 
elektropozitív Ag kloridjáé mindössze 455°C. A szabály az 1. táblázat oszlopaiban 
azért érvényes, mert az elektronegativitások különbségének a növekedésekor (alulról 
felfelé)  az r1 + r2 értéke csökken és mindkét változás az olvadáspont növekedésének 
az irányában hat. A vízszintes sorokban viszont az elektronegativitás különbség nö-
vekedésekor (balról jobbra) az r1 + r2 értéke nő. A két változás ellentétesen hat az 
olvadáspontra, az ionsugár-növekedés hatása nagyobb lesz és így az első szabálynak 
pont az ellentéte lesz igaz. 

De miért lépeznek kivételt a Li vegyületek? Ennek a magyarázata abban keresen-
dő, hogy míg a többi alkáli fém  ionjának külső elektronhéja s 2 /p6 konfigurációjú,  a Li+ 

esetében a külső héjon csak két s elektron van. 
Ha más ionos vegyületeket (alkáli féme  hidroxidjai, nitrátjai, karbonátjai, szulfát-

jai, alkáli földfémek  fluoridjai,  kloridjai) tanulmányozunk, egyre több kivételt talá-
lunk (2. és 3.táblázat). 

A -
Me+ O H - N 0 3 — C 0 3 2 - S 0 4 2 -

Li+ 450 264 680 860 
N a + 328 306 851 888 
K + 360 334 

891 

1074 
Rb + 301 837 1050 
Cs + 272 414 610 1010 

A~ 
M e 2 + \ F - C l -

Mg 2 + 1266 708 
C a 2 + 1403 772 
S r 2 + 1450 — 

Ba 2 + 1280 963 

2. Táblázat Olvadáspont,0C 

A Be vegyületei nem ionosak. 

3. Táblázat Olvadáspont,0C 

Ezekben az esetekben a változás nem monoton, egy csúcsot mutat, általában a IV. 
periódus eleménél. Mintha két ellentétes hatás befolyásolná  a változást. 

Ami a második szabályt illeti, ennek az érvényessége is szigorú értelemben csak 
akkor várható, amikor r1 + r2 állandó. 

Az első szabály a kémiai jelleg különbözőségéről beszél, amit tudjuk, hogy 
mennyiségileg az elektronegativitások különbségével jellemezhetünk. De hol jön be 
az elektronegativitások különbsége a Coulomb fele  képletbe? 

A poláris kovalens kötésnél az elektronegativitások különbsége miatt az atomo-
kon részleges töltések jelennek meg a két résztvevő atomon, s ez a részleges töltés 
annál nagyobb, minél nagyobb az elektronegativitások különbsége. Az ideális ionos 
kötés nem egyéb, mint határesete a poláris kovalens kötésnek, melyben a töltések nem 
részben, hanem teljesen szétváltak. Mint minden ideális fogalom  és határeset, valójá-
ban nem létezik, csak megközelíthető. így minden ionos kötés tulajdonképpen rész-
ben kovalens jellegű is és a valódi töltés a névlegesnek egy része lesz: annál nagyobb 
mértékben közelíti meg a névleges töltést, minél nagyobb az atomok elektronegativi-
tása közti különbség. A 4. táblázat az alkáli halogenidek kötéseinek ionosjellegét 
mutatja százalékban. Ez (f)  kifejezi,  hogy a valódi töltés (q) hány százaléka a névleges 
töltésnek (Q). Az f  értékét kvantummechanikai számítási módszerek segítségével 
lehet megkapni az elektronegativitások különbségéből. 

x - Li+ Na+ K + Rb+ Cs+ 

F - 89 91 92 92 94 
C l - 63 67 70 70 74 
B r - 55 59 63 63 67 
I - 43 47 51 51 55 

4.Táblázat. 
Az alkáli 

halogenidek 
kötésének 
számított 

ionos jellege 
%-ban 



Szemléletesen ezt a következőképpen képzelhetjük el. Az elektrosztatikus vonzó-
erő következtében a két atom (ion) oly közel kerül egymáshoz, hogy külső orbitáljaik 
részben átfedik  egymást és ez adja a kötés részben kovalens jellegét. 

A kovalens jelleg kialakulása azt jelenti, hogy az anion egyik külső héjon levő 
elektronpárja a fémion  hatáskörébe is kerül és csökkenni fog  mind az anion negatív, 
mind a kation pozitív töltése. 

így: 

ideális ionos valódi ionos poláris kovalens apoláris 
kötés ( f  = 1) kötés ( f  < 1) kötés ( f  « 1 ) kötés (f  = 0) 

Az alkáli halogenidek esetén Q1 = –Q2 = e - (ahol e - az elektron töltése). Tehát: 

Az ionsugarak Á nagyságrendűek (1Á = 10-10m): 

Azok a vegyületek, amelyeknél a fémion-sugár  1Á alatt van (Li+, M g 2 + és részben 
Na+, Ca2+) a halogénion elektronfelhője  nagyon közel kerül a fémionhoz  és a kötés 
sokat veszít ionos jellegéből. Az olvadáspont-változás szempontjából ez a hatás ere-
sebb lesz, mint az ellentétesen ható ionsugár-változás. Amikor a fémion-sugár  nagy, 
az átfedés  kicsi, a kötés egyre inkább ionos jellegű, s az ionsugár-változás a domináló 
hatás. 

Az ionsugár nagyon nagy a többatomos ionok esetében. Éppen ezért ezeknek az 
olvadáspontja sokkal kisebb, mint az egyatomos ionokat tartalmazóké. Az alkáli ha-
logenidek olvadáspontja sokkal kisebb, mint az egyatomos ionokat tartalmazóké Az 
alkáli halogenidek olvadáspontja 400-500 C-kal magasabb mint a megfelelő  nitrátok, 
perkolorátorok, hidroxidok stb olvadáspontja. 

A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a tiszta ionvegyületekben nincse-
nek molekulák, melyek csak akkor alakulhatnak ki, ha a kötéseknek kovalens jellegük 
is van. A kovalens jelleg növekedésével (f  csökkenésével) a molekulák fokozatosan 
individualizálódnak, a molekulán belül a magtávolságok csökkennek és a kötés erősö-
dik. Ezzel szemben a szomszédos molekulák közti távolság nő és a közöttük fennálló 
vonzás csökken, mind a távolságnövekedés, mind f  és így q csökkenése miatt és végülis 
ez vezet az olvadáspont csökkenéséhez. 

Vandra Attila, Brassó 
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Gyorsrendezés * 

A rendezések a komplex programok nélkülözhetetlen részei. Igen sokféle  rende-
zési módszer létezik. Ennek a sokféleségnek  több oka is van. Egyik maga az a tény, 
hogy a rendezés olyan általános probléma, amely számítógépes programjaink jelentős 
részében megtalálható. Másik ok, hogy rendezni sokszor nem számokat, hanem szö-
vegeket, esetenként nagyon hosszú rekordokat kell, ez pedig sok szempont együttes 
figyelembevételét  igényli. Azt, hogy konkrét f  eladat esetén melyik algoritmust alkal-
mazzuk, igen sok körülmény határozhatja meg. 

A megfelelő  eljárás kiválasztásakor fontos  tényező lehet a módszer tárigénye, a 
végrehajtási idő, az eljárás során végrehajtott összehasonlítások, illetve mozgatások, 
cserék száma és természetesen az adott gépi környezet. Minden feladat  esetében meg 
kell találnunk az adott körülmények között számunkra valamilyen szempontból opti-
málisnak tűnő eljárást. Abszolút értelemben vett, minden igényt maradéktalanul ki-
elégítő, tökéletes rendezési eljárás nem létezik. Nekünk kell eldöntenünk, hogy az 
adott probléma megoldásához a rendelkezésünkre álló lehetőségek közül melyiket 
részesítjük előnyben a többivel szemben. 

A következőkben egy olyan rendezési módszert szeretnék bemutatni, amelynek 
algoritmusa nem tartozik a legegyszerűbbek közé, de nagyon gyors és hatékony. Le-
gyen A egy egész vagy valós számokból álló, N  elemű, (N  természetes szám) tömb. A 
feladatunk  az, hogy ezt a tömböt növekvő sorrenbe rendezzük. A rendezés alapja egy 
olyan eljárás, amely a tömb egy résztömbjének első elemét elhelyezi a résztömbben 
neki megfelelő  helyre úgy, hogy a nála kissebb elemek előtte, a nála nagyobbak utána 
legyenek. Konkrétabban: az eljárás a.z(A(e)A(e+l),.-A(  u) ) résztömb első (A(e)) 
elemét a résztömb elemeinek felcserélgetésével,  szétválogatásával a K-adik helyre 
teszi úgy, hogy fennálljon  az A(s)<A(K)<A(j),  ahol se{e,e+l,...,K-l}  és 
j e{K+l,...,u}.  Legyen az eljárás neve Szétválogató (Ah,Fh,k),  ahol Ah (alsó határ) 
és Fh  (felső  határ) bemenő paraméterek a résztömb határindexei, K  kimenő paramé-
ter adja meg a résztömb első elemének szétválogatás utáni indexét. Erre az eljárásra 
építjük a rendező algoritmust, amely a DIVIDE ETIMPERA módszer alapján műkö-
dik. Először a teljes rendezendő tömbre alkalmazzuk a szétválogató eljárást; amely-
nek során az első elem a .K-adik helyre kerül. Ezután az {A(e),A{e+l  ),...,A(K-b)  } és 
az{A(K+1)A(K+2),-A(u)  } (elsőszétválogatáskor e=l és u=N)  résztömbökre (az 
A(K)  előtti és A(K) utáni résztömbökre) alkalmazzuk a szétválogató eljárást, feltéve 
hogy az előbbi résztömböknek van legalább két elemük. A szétválogatás után az adott 
résztömb első eleme a végső helyére kerül a tömbben, ez azt jelenti, hogy a rendezés 
során többé nem kell elmozdítani. Ebben áll az algoritmus lényege. 

Az egyszerűség kedvéért a Szétválogató eljárás működését a 
{...,9,3,2,5,7,8,1,6,4,...} résztömbre alkalmazva mutatjuk be: 

* A Firka-pályázaton díjazott dolgozat 


