
Az elektronok energiája az atomban 

A kvantummechanika egyik alapvető problémája a kvantummechanikai 
rendszerek, így pl. az atomok energiájának kiszámítása. Ezeknél a számításoknál a 
kvantummechanika egészen más apparátussal dolgozik, mint a klasszikus mechanika. 
Míg az utóbbi a fizikai mennyiségeknek folytonos függvényeket feleltet meg, a 
kvantummechanikai számításokban ezeket operátorok képviselik, melyeket külön-
leges vektortereken definiálnak. 

Az operátorok esetében felírható egy ú.n. sajátérték-egyenlet: 
PΨ= CΨ, ahol Ψ a P operátornak a C sajátértékhez tartozó sajátvektora. 

Az energia operátorát Hamilton operátornak nevezzük és ez a kinetikus energia 
és a potenciális energia operátorainak az összege. Ha van egy n elektront tartalmazó 
atomunk, akkor a Hamilton operátor kifejezésében szerepelni fog az atommag és az 
n elektron kinetikus energiájának az operátora, az egyes elektronok és az atommag 
közötti elektrosztatikus vonzásnak megfelelő potenciális energia operátora, valamint 
az elektronok között páronként fellépő taszításnak megfelelő potenciális energia 
operátora. 

A kinetikus energia esetében az operátorok felírhatók relativisztikus és nemrela-
tivisztikus közelítésben. A klasszikus mechanikában a kinetikus energia E k = mv 2 /2 
alakban adható meg, ahol m a tömeg, v pedig a sebesség. Nagyon nagy, ú.n. 
relativisztikus sebességek esetén ez a képlet érvényét veszti. A relativitáselmélet 
szerint, minthogy a tömeg függ a sebességtől, a kinetikus energia úgy adható meg, 
mint E k = (m-m 0)c 2 , ahol m a v sebességgel mozgó test tömegét, m0 a nyugalomban 
lévő test tömegét jelenti, c pedig a fény terjedési sebessége. 

Ha a kinetikus energia operátorát az E k = mv 2/2 kifejezésnek megfelelő alakban 
írjuk fel, a nemrelativisztikus kvantummechanika egyik alapegyenletéhez jutunk, 
mely H Ψ = EΨ alakban adható meg. Itt H a Hamilton operátor, E az energia sajátérték, 

Ψ az ehhez tartozó sajátvektor, vagy a hullámmechanikában az ú.n. sajátfüggvény. 
A hullámmechanikában az energiaoperátor sajátérték egyenletét Schrödinger egyen-
letnek nevezzük. A relativisztikus kvantummechanikában a kinetikus energia rela-
tivisztikus kifejezéséből indulva ki, az energiaoperátor sajátérték-egyenletét a Dirac 
egyenlet adja meg. 

A Dirac egyenletből számos olyan egyenlet következik, ami a tapasztalattal 
összhangban van, de amiről, a Schrödinger egyenlet semmit se tud mondani. Így pl. 
a Dirac egyenletből következik az, hogy az elektronok rendelkeznek egy saját 
impulzusnyomatékkal, amit spin-impulzusnyomatéknak nevezünk. A Dirac egyen-
letből levezethető egy saját mágneses nyomaték léte, s annak nagysága is. 

A Dirac egyenlet alapján az atommagból és egyetlen elektronból álló ú.n. 
hidrogenoid atomok spektrumában a színképvonalak szerkezetét a kísérleti ada
toknak megfelelően lehet értelmezni. 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a Dirac egyenlet a Schrödinger egyenletnél 
felsőbbrendű. Ennek ellenére a kvantummechanikában és főleg a kvantumkémiában 
gyakorlatilag csaknem kizárólag a Schrödinger egyenlettel dolgoznak a Dirac egyen-
let alkalmazásánál fellépő matematikai nehézségek miatt. 

Annak ellenére, hogy a Dirac egyenlethez képest a Schrödinger egyenlet megle-
hetősen durva közelítésnek számít, egzakt módon megoldani csak egyetlen rendszer, 
a hidrogenoid atom esetében lehet. A hidrogenoid atomok lehetséges energiaállapo-
taira vonatkozólag a Schrödinger egyenlet ugyanolyan összefüggéshez vezet, mint a 
Bohr-elmélet, vagyis minden főkvantumszám-értékhez egyetlen energiaállapot, 
egyetlen energia sajátérték tartozik. Az n főkvantumszámhoz viszont n 2 különböző 
kvantumállapot, azaz n 2 különböző sajátfüggvény tartozik, melyek a főkvantum-
számon kívül még két másik kvantumszámtól, az 1 mellékkvantumszámtól és az m 
mágneses pályakvantumszámtól függnek. Az 1 mellékkvantumszám lehetséges 
értékei a 0 és az n-1 közötti egész számok, mi pedig minden 1 mellékkvantumszám 
esetén -1 és +1 között változhat. Az elektronspint úgy veszik figyelembe, hogy 
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bevezetnek egy negyedik kvantumszámot, az m s mágneses spinkvantumszámot, 
melynek a +1/2 és -1/2 lehetséges két értéke a spinmomentum két különböző, 
ellentétes irányú orientációjának felel meg. 

Egyes kvantumállapotok sajátfüggvényeinek valószínűségi jelentésük van. Egy 
adott pontban a sajátfüggvény négyzete annak a valószínűségét adja, hogy az elektron 
az illető pontban tartózkodjék. Így a sajátfüggvény ismeretében meghatározhatjuk a 
megfelelő elektronfelhő alakját. A sajátfüggvényt és a hozzátartozó elektronfelhőt 
orbitálnak szokták nevezni. Beszélnek viszont üres és elfoglalt orbitálokról. Minden 
n, l, ml kvantumszám-kombinációhoz tartozik egy orbitál. Ha az elektron nem ebben 
a kvantumállapotban van, az orbitál üres. Az üres orbitál csak egy lehetőséget jelöl, 
egy potenciális elektronfelhőt, mely kialakulna, ha az elektron ebbe a kvantumál-
lapotba kerülne. Ha viszont az elektron pont ebben a kvantumállpotban van, akkor 
az orbitál el van foglalva és egy tényleges elektronfelhővel van dolgunk. 

A Schrödinger egyenlet megoldásait jelentő sajátfüggvények kifejezéséből megál-
lapítható, hogy a tér bizonyos pontjaiban Ψ nullává válik, ami azt jelenti, hogy az 
elektronfelhőnek vannak bizonyos csomófelületei. Az elektronfelhő egy gömb 
belsejében levő állóhullám lesz, melynek csomófelületei mentén az elektron tartóz-
kodási valószínűsége nulla, a legnagyobb amplitúdónak, azaz a maximális 
értékeknek megfelelő helyeken pedig az elektron tartózkodási valószínűségének is 
maximuma lesz, az elektronfelhő itt lesz a legsűrűbb. 

Valamennyi sajátfüggvény az atommagtól végtelen távolságra nullává válik, amit 
úgy mondhatunk, hogy minden orbitálnak van a végtelenben egy csomógömbje. 
Vannak viszont, olyan állapotok, amelyekben Ψ nullává válik véges sugarú gömbök 
felületén is, vagyis az orbitálnak vannak véges sugarú gömbjei is. A csomógömbökön 
kívül felléphetnek csomókúpok és csomósíkok is. Ha felveszünk egy Descartes féle 
koordinátarendszert, az atommagot annak origójába helyezzük és a z tengelyt 
függőlegesnek tekintjük, a csomósíkok valamennyien a z tengelyt tartalmazó füg-
gőleges síkok lesznek. A csomókúpok úgy keletkeznek, hogy az atommagból 
kiinduló félegyenest megforgatjuk a z tengely körül. Abban a speciális esetben, ha a 
félegyenes merőleges a z tengelyre, a megfelelő csomókúp valójában egy vízszintes 
sík lesz. 

A csomófelületek számát és minőségét a kvantumszámok határozzák meg. A 
végtelenben levő csomógömböt is számításba véve, a csomófelületek száma az n 
főkvantumszámmal egyenlő. Ezek közül n-l a csomógömb, 1 - | ml | a csomókúp és 
| ml | a csomósíkok száma. 

A többelektronos atomok esetében a Schrödinger egyenlet nem oldható meg 
egzakt módon, mert a mechanikában sem oldható meg matematikailag az ú.n. 
háromtest probléma. Ennek ellenére ismeretes, hogy a jelenlegi számítástechnikai 
lehetőségek mellett, közelítő számítások segítségével pontosan kiszámítható, hogy a 
Földről elindított rakéta a Hold felületének melyik pontján fog becsapódni. Közelítő 
számítások segítségével a többelektronos atomok energiája is tetszőleges pontosság-
gal számolható a különböző kvamtumállapotokban. Erre a célra különböző közelítő 
módszereket dolgoztak ki. Az egyik ilyen közelítő módszernél, melyet monoelek-
tronos közelítésnek nevezünk, feltételezik azt, hogy az atom Hamilton operátora 
felírható olyan Hamilton operátorok összegeként, melyek mindegyike csak egyetlen 
elektron koordinátáitól függ. Ebben az esetben a sajátfüggvények megkaphatók, mint 
monoelektronos függvények szorzata. Ez fizikailag nagyjából azt jelenti, hogy az 
egyes elektronokról feltételezzük, hogy azok az atommag és a többi elektron által 
létrehozott és állandónak vett elektrosztatikus erőtérben mozognak. Az így felfogott 
atom hasonlít a hidrogenoid atomhoz. A különbség csak az, hogy az atommag helyett 
egy atomtörzsünk van, mely a mag mellett még bizonyos számú elektront is tartalmaz. 

Ezen elképzelés alapján feltételezhetjük azt, hogy a többelektronos atomokban 
is olyanszerű orbitálok vannak, mint hidrogenoid atomokban és az egyes elektron 
állapota ugyanolyan kvantumszámokkal jellemezhető, mint a hidrogenoid atomok-
ban. A leglényegesebb különbség az lesz, hogy míg a hidrogenoid atomban az energia 
kizárólag a főkvantumszámtól függ, a többelektronosoknál a mellékkvantumszámtól 
is, éspedig minél nagyobb a mellékkvantumszám, annál nagyobb az elektron 
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energiája. A mellékkvantumszám tulajdonképpen az elektron pályaim-
pulzusnyomatékát határozza meg, s ha l = 0, az elektront s elektronnak, energiáját s 
nívónak, vagy szintnek nevezzük, ha l = 1, p elektronról és p nívóról beszélünk, l = 2 
esetén d, l = 3 esetén f elektronunk és energiaszintünk van. Az energiaszintek 
sorrendje pl. 4-es főkvantumszám esetén E 4 s < E 4 p < E 4 d < E 4 f . 

Ha az atom a legstabilabb, legalacsonyabb energiájú, ú.n. alapállapotában van, 
akkor az elektronok a legalacsonyabb energiájú szinteken helyezkednek el. A lehető 
legalacsonyabb energiája az 1s szintnek van, de nem lehet minden elektron ezen a 
szinten. A hélium spektrumát vizsgálva Pauli arra a következtetésre jutott, hogy 
bizonyos kvantumállapotok nem valósulhatnak meg. Az ezt kimondó Pauli féle 
kizárási elv általánosan úgy fogalmazható meg, hogy a teljes, spintől is függő 
sajátfüggvényeknek antiszimmetrikusaknak kell lenniük az elektronok páronkénti 
felcserélésére. A monoelektronos közelítést alkalmazva, ez sokkal közérthetőbb 
formában is megfogalmazható, éspedig úgy, hogy egy atomban nem lehet két 
elektron azonos kvantumállapotban, vagyis nem lehet mind a négy kvantumszáma 
azonos. 

Minthogy n, l, ml meghatároznak egy orbitált, az azonos orbitálban levő elek-
tronoknak három kvantumszámuk azonos és a Pauli elv értelmében a mágneses 
spinkvantumszámuk különböző kell, hogy legyen, vagyis ellentétes spinű elek-
tronoknak kell lenniük. Így ha egy orbitálba ellentétes spinű elektronpár került, az 
orbitál telítetté vált és oda több elektron nem léphet be. 

Minthogy az elektronok energiája a fő- és a mellékkvantumszámtól függ, az 
atomban elektronhéjak és alhéjak alakulnak ki. Minden főkvantumszámnak egy-egy 
elektronhéj felel meg. Az alhéjak különböző számú orbitálból állnak, az s alhéjak l - l , 
a p alhéjak 3-3, a d alhéjak 5-5, az f alhéjak 7-7 orbitálból. Alapállapotban az orbitálok 
feltöltődése az energia növekvő sorrendjében történik. Egy alhéjon belül ahol minden 
orbitál energiája azonos a feltöltődés a Hund szabálynak megfelelően történik éspedig 
először kerül minden orbitálba egy-egy elektron, párhuzamos spinnel és csak azután 
kezdődik el az ellentétes spinű elektronpárok kialakulása az egyes orbitálokban. 

Az alhéjak energiájának a sorrendje nem azonos az egyes elemeknél. Így pl. a 
második és harmadik periódus elemeinél az alhéjak az energia növekedésének 
sorrendjében: ls, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p,... vagyis a hármas héj részlegesen fedésbe 
kerül a négyes héjjal. Ezzel magyarázható, hogy a periódusos rendszer harmadik 
periódusában csak nyolc elem van, habár egy atomban összesen 18 elektronnak lehet 
a főkvantumszáma 3. A 3d alhéj kiépülése csak a negyedik periódusban történik meg, 
az átmeneti fémek első csoportjánál. Feltöltődéskor a 3d orbitálok energiaszintje 
lesüllyed a 4s energianívó alá és vegyületek képződésekor az átmeneti fémek 
legkönnyebben 4s elektronjaikat adják le és valamennyien szerepelhetnek két 
vegyértékkel. Az ötödik periódusban már valamennyi 3-as főkvantumszámú elektron 
energiája kisebb, mint n = 4. Hasonló átfedések észlelhetők a magasabb periódusok-
ban is, de a megfelelő alhéjak kiépülésekor az átfedések megszűnnek és az azonos 
főkvantumszámnak megfelelő héjak fokozatosan különválnak. 

Zsakó János 
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