A RESZECSKEK
HULLAMTERMESZE'TE

,,Hajlu k afta, hop azt nondjuk: Thonson- az apa - t 9a6 ban azAt kryou
Nobel dijat nert negnutatta, hog,, az elekton rAszecske,Thonsok o ftt
pedig 1937-ben
azirt, nert negmutatta,hogr'az elektro huldm'
MAX JAMMER
(mesjesyz6sek
J. J. Thomson6s G. P. Thomson:
A Laaktumnechanikalbsatni lejl6dtse c. ki:nyvehezMccraw Hill (1966))

43.1Bevezet6s
A suslirzliskett6stermeszet6nek
felfedez€se
mer masebanis 'zsalmasfelismer€svolt, de az 1920-as6vekbennjabbhasonl6an
izgalmasfelf€dez6s
tijrf€nt, kidernlt, hoey az anyagi r6szecsk6khull6mtulajdonsagokatrnutatnak.
Ez rendkiviilkiel6git6m6donszimmetikuss, tete a fizikusokterm€szetr6l
alkotott elk€pzel6set.A sug6Jz{sas az ^nyag egyar6ntmutat r€szecskejellegii
6s hull6mjellegiivonrsokat.Ahhoz,hogy ezt a felfedez6st
dsszefiiggeseiben
ldthassuk,el6szdrndhanykieg6szit6ismeretettergyalunk.Oiyanokat,amelyek
el6k6sziteu6kaz anyagkeu6sterm6szet6revonatkoz6elliLis kimondisat.

43.2Az atommodellek
A sz'zadfotd|]li' 't6j'n ^zt hitt6k, hogy az aromokcsak k6tf6le irssz€t€v6bitl:
pozitivtitltesiir6szecsk6kb5l
6s elektronokb6l
dpiilnekfel. A k€rdesl6ny€ge
az volt, hogy hogyannllnakijsszeezek stabilisatomokka?Vajon a lijlrdtt

Balmer-

Lyman-

43-l libra
g5ztigy meleArnikorahidrog6n
500
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1500
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iniiaviirtts
lrthat6 ibolynntnli
(nm)
hulldmhossz.l

gitjiik, hogy elektromos,ramot bocsntunket mjia, a grzli,rl,es vonalak
soreb6l 16szinkeprebonthat6f6n)a
bocsitk; m^g{b6l- Ed enissztis szinlepret nevezziik(a f6nyesvonalakat
itt sttt6tvonalakkal6br6zoltuk).
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(a) Az atom,,mazsolrs-pudins"
mo
delljeTbomsonszcnnt.Az elekt
ronokpozitlvtdlt6sfilblyadtkg6rnbbcigyazodnak.
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.€szccsk€knek
mjlyenelrendez6se
hozhatjal6treaz atomiszinkepvonalaknak
ami akkorfigyclhetijm€g,ha a gdzok
azta rendkivnlbonyolultgazdagsaget,
(43 Lbm). A szinkapeke!
a rajtuk 6tfoly6 dram hatnsnragcr.jeszr6dnek?
Megpr6bnltakmatcmatikai
naey gonddaltanulmanyoziik6s kalalogizelt6k.
keresnia hulhmhosszak
kijziitt,mertaztrem6lt6k,hogy igy
itsszefiigg€seket
kulcsa.A rcjt6lymegolddsanak
felepil6senek
megtalAlhato
az atomszcrkczct
mesfisyelhetitperi
az elemekk6miaiiulajdonstgainak
masikkiindul6pontja
Kiindul6pontkent
az
rcndsz€r.)
odikusvaltozasa
volt. (Ene €piil a peri6dusos
az atomatomokatkb l0 ''m sugarfgiimbdknektekinrcftk. Ezl a siiriiseget,
segilsdg6vel
lehelkisznrnilani.
stly €saz Avogadro-szem

A Thomson-modell
J. J.
tett az alornmodellszeriiclk6pzelas€re
t-igyclemrcn1allopr6bAlkoz6st
Thomsonansol tizikus,a CambridgcEgyetcmtan6ra.1898ban. hogy az
egyZe (aholZ az atomrendszima)
atomtiimesdncknagyreszetlenyeg6bcn
pozjtiv tdltesii lolyadekgitmbtaftalD^zza.A.z elektronokcnnek a pozitiv
ngy, ahogyana ma
vannakbcngyazva.
nagy.jnb6l
folyad6knaka belsej6be
pudingba.(43'2a,ibra)A fcltc!6s szcrintaz elektronoka
zsohk a mazsoids
6s cmialt (a
pozitiv ldltdsii folyad6kbanknlijnf6lerezg6scket
v€gezhetnek
ki
sugarzistbocsnthatnak
klasszikus
eLm6ler
sze.int)az adoltfrekvencinkon
Sajnosazonbanaz igy sznmitottszjnkepifrekvcncieknemegyezteka mcgficveltfrckvcnciakkal.

t
A Rutherford-modell

(b) Rulbcrford atommagmodcllie. Az
dsszcspoziriv tdlt6s (6s k6zel az
dsszcstijmeg) a kiiz6pponrban
igcn k's lafiomAnybankoncenlri
Iodik. Az clektronok ezl a magol
ismerctlenm6don veszik kii.iil.

43-2^br^
Az atom klasszikusmodcllei

pr6bAltek
titkait sz6raskisdrlctekkel
l9l0 elij[ a fizikusokzz alomszerkezct
felderiteni.Azr vizsgrltdk,hogy az atomokhogyanszorirk a rajuk es6.6riintgenill. sugnrzest.
A bombt6 r6szecsk6kleggyakrabban
szccsk6ket,
. Manchesrer-r
'ugarJk.cle\rronolc' Jlfa-re.reltolrd^.tme.t Rurhcrford
ranulsz6r6das6t
Thomsontanitvnnyaaz alfa-sugarak
Egyetemprofesszora,
akkor mnr tuddk, hogy titlt6Az alfar€szccsk6kr6l
nnnyoztaaz anyagokon.
titmegiikpediga bidro
k€tczerszerese,
snk pozitiv6s az elektront6lt6senek
Az aua-r6szekmegfelcl6bombdz6
genatomtijmeg6nekkb. negyszerese.
bizonyullak,mcrtegyestem6szctesradioaktivclemekn6hAny
16szccskeknck

Rrlherro lgo8-banti,i,i Nob€ldtar kaporta/an a rclrcdczisin,hosy az urnniumb6l
6il, anir i' atir- dsblr,_sueazisnaknc!ezen
l€r tissrctcv6b6l
szima26sugirzjsl€Baliibb
ill6 Eszecs
K€sijbbkinLrrlh, hoByaz alfa,,sugiPds val6jibrn hiliun atommasokbdl

pol6nium)

43-3ibra
alfa sz6rAsikis6rlete.A
Rutherford
cinkszulliddetektortgy mozgathalo,
hogyvcl€ a knlitnbitzitiranyokban
lehess€n
arkezSsz6rtraszecsk6ket
l€gritkitotl
A berendez€st
detekt6lni.
helyeztekel.
kamraban
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nilli6 elektroDvoltenergiivalbocsdto&ikki 6ker. Rutherfordisen v6konv
celrdrgy-lemerr
alkalm.rzotr
drr remal!c.hog) .,irt,t - "g*. u,ornol
okozrasz6rastleszk6pcsmegfigyelni,ncm a rol atomhataselA titbbsziiriis er6pozirivpon(dlt€s
ntkitzesek
ugyaniselmoshattikvolnaaz cgyszerinrk6z6sek
jellegzctess6geil, 'k' csctan(Rutherford-modetl)
tehAr6pp€nzzt,amit vizsgntniszereten
votna.J6llehettdbbkiilijnboz6k6mi_
c r o c s v c n l e r essd m b i
I /
\1
ai elemetmegvizsgellaz aranybizonyulta legmegfctcl6bb
t,;rt"".'o"-"
c6tt6rgynak,
ezr
ugyanisigenvekony,n6hAnysz6zaton'yi vaslagsagn
(
T
h
omson-modell)
r6tegekk6
lehetkiverni. Arnint a 43-3 ebramuratja,a sz6n alfa-r6szecsk€k
vegiil cjnkszulfiddat
] tetaranyc,s
b€vontkicsinyemy6nekiitkitznck,aholispaninyif€nyfelvillanrist
okoznak.s
cz mjkroszk6ppal
6szlelhet5Az 6szlel€sfiiraszr6munkavolt, merra sdtar
s€ghezj6ladaptAlt
szemetkivnnt.Ebbena munkabanRurhcrfordses€deiDr.
Han.Gergc'e. egye8yercmr
hillgrt6.I mcsrVarsoen
!olrdk .
A kis, l',20, nagysngnszordsisziigekn6lrijn6n5cts6negfigycl6scka
sugara
Thomson-modelltldtszottakmegerdsilcni.Rutherfordazr akarra, hogy
Marsd€nmihamardbbsajnt kutarAsiprogrambakezdjen.6s azr javasolra. 43-4 6bra
pozi!iv
hogya visszasz6itst
(a 90los elt6rit6sn6l
nagyobbszijgcket)vizsg6ljameg, K6tt6leknl6nbdz6elrendczcsij
t6llas
ikal
az
alfa
reszecskarc
kifejtett
bar 5 naga nemsok cs6lyil6touana, hogy a gyorsatfar6szekei
a Thomson
tipust atomhAtraszorja.
Mindenkilegnagyobb
meglepet6s€rc
sokvisszaszort er5(ponttdk;s6sv6gesm6rerii,
r6llijttgdmb) (1rsda 25
alfareszecsk6l
€szleltek.A m€glepet6s
oka a sz6rnsival6sziniisegek
becst6- egyenlcrcsen
s6b6l nyilvnnval6.Az alfa-.6szefttdmegekb. 8000-szerakkora.mint az 16ebretis a 25. fejczetben)
elekrronoka,
igy az elektronoknak
csakelhanyagolhat6
szercpijkleheta sz6
rrsban.A sz6riscsakisa nagytitmeg(pozitividlr6sharistnakrudhatobc. A
Thornson'a.omban
a pozitivt6lt6saz eg6szg6mbszerii
arombanegyenlercsen
oszlikel, igy az a rnaximiiliser6,amil csy€tlenatomaz atfa-r6szecsk€re
ki
iud fcjteri, korldtozounagysdgn
(ldsd43-4,bra),s ez az d r6szecske
nozgn
s6banlegfcljebbn6henysztadfoknyi elt6rastokozhat.igy az &<tszecsk6knek egymnsutAn atomok czten{ kellene sz6ro.lnia. As fia.lnsuI nihdegyikrqlazonostdnybat\ hogy vtgezetnl90.-os,vagy nagyobbelr6rir€s!
6szleljiink.A Thomson-atom
okozlavisszasz6nis
val6szjniis6gc
a kiserletben
alkalmazottf6li6ra,Rutherfordsznnit6saiszerint.hibetetleniilkicsinekad6dott: l0rr00 Geiger6s Marsdenviszonl kis€rtetitegl0 a 6n6ket6ltapitott
meg. Ke66grelen,hogy ez a -l0ra'6 nagysignszorz66nycz6beti
ejterescl
nyerhctia,.minden idijk legnagyobbelldrasca kis6rtetas etm€letk6z6it"
(a) A Thomson-modcll
szerint
ditat.Rutherfordk€s5bbigy irl en6l:
liibbsziirtts
iitkitz6sl6p fel akkor.amikoraz alfa-r6sz€gynal
,,Ez yolt a leghihetetlenebbesen'ny az egisz ltetenben. Csakten aD,16bbatonbahatolbe.(A sz6.ns
ntin hihetetlek volt, nint az, hogy 15 hiivelykesldvedikkel setyenpamert6k6tnagyonclitloztuk)
pirra liir.jk, s a ldyeddkvisszapa aNs engen tdldl el'i.
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Felismerve,
hogy zz egyszerisz6rnsiaktusban
bekiivetkez6
nagyszngii
sz6riscsaknagyonnagycr6kt6lszirmazhat,Rutherfordt9l l-ben atommago1tartalmaz6modelhjavasolt.Ebbena nagy rbmegijpozitiv td1t6sa kdzponti r6gi6ban,az igynevezettatommagbankoncentftil6dik,
ametysemmi
k€ppennem nagyobb,mint l0'" m, mivel ahhoz,hogy az atfar€szvisszasz6r6dj6k,
csakakkorlepbetfel elegendsen
nagyet6,haaz ztr^ ftsznekaZe
nagysrigfpontt6ltdstennyiremegkitzelirik.A 43 5 abra a k6rf6temodell!
hasonlitja
dssze.
A 43-66brnDsz6rnskisdrlet
sordnkapoheredm6nyek
hthatok.
Bir a Rutherford,mod€ll
nyilvanval6anmegfelelSbb
voh a Thomson
nodelln6l,m6g mindig voltakzavarbaejt6
kiiriilm6nyek.igy peld.iulfelmernl a k6rd6s,hogy mi tanja egyiitta mag poziliv tcilt6seit?
Mi lartja tevot a
negativt6ltesii elektronokata pozitiv ritlt6s( atommagt6t?
Az elekrronok
ugyanisnem keringhetnekparenyi,,Naprcndszer",t
alkotvaa mag kijriil,

(b) A Rutherford-nodell
szerinia
nagysz6rrsisz6gekmegieleneseegy€tl€natommaggal
val6
igenkdzelitalilkoznskijvet

43-56bra
'

HoCy u adalfclv6telapdl€kos 6s rcndkilijl unalmd munkrjit. ldndNigil elkernue,
CelgerfeltalAltcgy eszk6zla tdltdnEszecskdk
szamlilas6m.
Ez a ccigerMntl€rszinlat6,
anelyelna is hashdlnak

Az alfa .6szecsk€k
sz6r6d6sa
vekony
anyagf6liAn.
A c€lrirgyf6lia iltaliban
n6hnnysz6zatomnyivastagsAgi.
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43-6 ithrl,.
Tipikusadalok,amelyeketGeiger6s
Marsdenm6rtekaz aranyiemezen
bekitvetkez6
alfa-sz6r6s
vizsgdlatakor.
A
kihuzottvonalaka Thomson-6sa
Rtrlherford-modellen
alapul6elm6leti
sznmitnsok
eredm6nyeit
mutatek.
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szorAsiszitg0
mert a Maxwellelm6letszerinta gyorsul6tdlrdsekelektromegneses
hull6mokal bocstjtanakki. Val6ban,ilyen sugArziskcletkez€s6t
mindig megfigyelt6k,vahhenyszor
eleklronokgyorsul6mozgitsdr6l
volt sz6.A klasszikus
fizika szerint,ha az elektronokkdrpdlyAnkezden6nek
mozogni,akkor energiejukatkevesebb,
mint l0 I s alattkisugrroznek6s spirilis pniynna magba
zuhannenak.
Nyilvrinval6,hogyaz atomokban
ez nemtiirt€nikmeg.Hol van
hil a hiba?
A Bohr-modell
Abogyana 43-7 Abramulaqa,mtr a t-atom - valanennyiatom kiiziil a legcgyszcriibb eset6ben
is a szink6pvonalak
rendszeranek
rendkiviilbonyolult
esm6gisszabelyszerii
szerkezete
van.Milyennekkell lenniccgyctlenproton
6segyctlenelektronkitlcsdnhat6senak,
hogya szinkepvonalaknak
czl a sorozzdt eredtnenyezze?Egy svajci kitzepiskola ibdzol6g€ometria-tannra, J.
Balner pr6balgatissalfelallitott eey enpirikus keplet€t, amely csaknemegzaktulreprodukdlta
a megfigyelthullamhosszakat:

A HIDRoGEN
BALMER
SOROZATA
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Az azonban,
bogya H-alomhogyanhozza161.e
ezt a matematikai
szempont
b6l egyszenisorozatot,
tovAbbra
is bosszant6
rcjtily maradt.
l91l-ban NielsBohr ddnfizikusrnegalkotta
hircsalomnodellj6t.Bohr
akkorfiatal(28 6vet voit 6s mer€sz.Elm€letea klasszikusfiziknnaksyijkcresenellentmond6
€szm6kre6pijlt,a modellalapjenazonbanszintcminden
megfigyeltszinkepvonal
majdnempontosanad6dott.A modeUaz alrbbi,
fgyn€vezettBohr-f6lepurztulitumokon alapult:
(1) Az elektrona protonkiiriil kdrp6lyanmozoga klasszikus
mcchanika
titn6nyei szerint.(A Coulomb-f6levonz6er6szolgeltatjaa centrioeriliser6l)
(2) A klasszikuselmelenelszemb€naz elektronokcsakbizonyosn€aengedett\ srgati! p|lyakon mozoghatnak,s €zeken nem sugeroznak.Minthogyezekena pelyAkonaz 4 enersia6lland6,az elektron
ezekena pAlyAkon
rtdctortiriusdllapotbanvan.
(3) A m€gengedcttpnlyik zzok, amelyekenaz elektron nn impulzusnyomatekaa 2r-vet osztottPlanck-elhnd6eg6szszamfi titbbszijritse.
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hidrog6n
kisiil6si
(a) Prizmesspeklromatcr.
A hidrog6nloltittt kisiil6sics6f€nyeprizmaraesik,
ahola knliinbdz6hullemhossznsAgn
i6nyeksz6tvalnak
6segyfdnyk6pezi'lemezenvonalasszink6pctalkolnak.
lithal6

ulrraibolya-

-l-

a Balmerfrckvcncia / -

43-7 6bra

(b) A Balrner-sorozalv6gtelenszenfi szinkdpvonalb6lnli. A vonalak a 364.6
nm hullrmhossznsdgn6llorl6dnak.
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(4) A stacioruirjus
nllapotokkiizti 6tm€n€1ek
igy mennekv6sbe,hosy
az elektron,,valahogyanntugrikaz egyikAllaporb6l
a rnllsjkba.Ek
kor zz atom €lektromigneses
hulltmokatbocsatki vagy nyel el. A
k6t energiatllapoicncrgidjak6zti knlitnbs6gegyenl6a kibocsttolt
(elnyelt)sugtzrs encrgiakvantumrval:
(43-3)
Bohr hipotezisea klasszikusfizika 6s a kvantunfizikasajttsngos
keve
r€ke.A klasszikusCoulomb-er6nek
meefeleliten,az eleklrona klasszikus
mechanikasz€rintmozog.A klasszikusfizikavalellentetbenazonbannem
suseroz.A Planck-alland6
k6tf6l€k€ppen
is szinrel6p, €gyfel61a nl kifejezdsben,
ami a kisugrirzottenergidvalkapcsolatos,
mdsfel6laz inpulzusnyomat6kteljesenftjszeriikvantaldsa
sorrn,egy olyanfizikai mennyis6g
escten,
amitmindezideig
nemkvanr.iltak.

Az c8yszcnisi8kedviinl/2tr helyena rjelel nruk,anit hi voniisnak
olvasunkki.

A hidrog6nemisszj6s
szinkepenek
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A megeng€dettsugaru6s energiijf dllapotok meghaiirozisa a kijvetkez5k6pp€nttn6nik. Ha Newlon lL titn6ny6t a Ze t6liesii, kdrmozgristv6gz6
alkalmazzuk,
akkor'
e tdltcs . m tdmegrl.elekEonra

lr=."
( r \tze)G) f"')
=^l;)

(43-4)

l^,"-) t
43-8 ibra

vonatkoz6
kvantumfelt6tel
szerint:
Az irnpulzusnyomat6kra

Az €gyelektronos
atomBohrinod€llj€.
A(-e) tttltes{ielektron n},ugv6Ze titl(43-s)
nvr,= nn
€sii mag kdriil kitrp6lyen mozog.Az
kikiiszitbitlhet6
a v 6sad6dika megengeEzeket
azegyenleteket
kombindlva
az elektF Coulomb-er6
szolgdltatja
dettp6lya,,, sugan:
er5i.
ronrahat6centripetnlis
BOHRPALYASUCAR
A HrDRocEiNAToMBAN

,,=L4

( , =r , 2 , 4
r ,)

behelvenesitve
a
A Z= 1 esetare
/ - {0 052snmnl
azI ka;juk, hosy
s/imadatokar,

143-61

(43-7)

hogv
pnlyasugarak
az nltel ar6nyosak.
A m€gengedet
Az atomenergiaiflapotaib$ az enetgita E=K+ U adj^ Haaz U=O
szinteiirgy valasztjuk,hogy ekkor az elektrona magt6lveglelentAvol Ie-

43-9 ^br^
NielsBohr (1885 1962)din fizikus
I 922-benkapottNobel-dijata hidrog€natommodelljCnekkidolgoztsi6rt.
I$ finvalAageBohr fizikussalbesz6l
kitvctc
get(aki 1922-ben
sziiletett),6s
apj6ta koppeni6gaiNiels Bohrintezcl
Niels Bohrk6s6bb
igazgat6iszekeben.
jdrult hozzri
is 6rtekeseredm€nyekk€l
6sa
^z atommagcseppmodellj6hez
Fia is Nobelmaghasadas
elm6let6hez.
Ben
dijas,a kitnntet€st1975-ben
6sJamesRainwat€ncl
Mottelssohnnal
m€gosztva^z atommagszerkezetre
vonalkoz6vizsgelabi6rt kapta
(A fenyk€peta NielsBohr Intdzet
MargarethBohr Cyijtem6nyebocsa'
tofla rendelkez6snnkre-)

'

Ha a mas tdltdso z" (thol Z az alon Endsz6na), akkor d elen2€s altalnuhalo az esv_
skr iodzAlt haliumra, . k€bzr ionizilt litiunF es isy tovdbb A kapon .redD€rvek ezet_
6en az 6et€kh.r ise. j6l .syehek a n€gfie/elt szirk6p.lkel.
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A HIDROGEN-ATOM
nZ'e'
= -:a--:--i---r (,=r.r.r.4.
BOHRFELE ENERGIA l'-j,
Al-LAPoTAI
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(43-9)

(43-r0)
-.

A hidrogaD.rcgcngcdetl encrgiirillafoui ncgarivak as Irrr tcl rrinyo
sak (ldsd r 4:l l0 ibrtit). Az cgycs szinkcrromlsorozatokrl r kdz6s rlgdlld
pdl Jcllcnrzi. A 4lC 15 problima mLrtatjanrcg, hogy cbb6l a kifcjcz6sb6l
hogynnillithat6 clij a (,13-l) kdplcrlcl adoft Brlmc.-sorozal.

',]=1

43-10ibra

A bid.ogenabm cnergiatllapotai.
Az
, = 4 €sr: - szinlekk6ziittv6glclcn
sokenergiaszint
van.A magasabb
cnergiaszin!ek16l
az alacsonyabbakra
valodtmenetsorrnn/ nagystgncncrgia kibocsatdsdra
kernlsor.
43.3 A korrespondencia-elv
A sorozatok
mellettazoknaka kis6ra nev€ttnnrettiikfel, akik a
A fizika nrindcn forradalma a rcgi, elfog{dott elm6letl6l gydke.escneltcr.j letez6knek
knlonbdz6
sorozatokat
vizsgdltdk.
fogalmakon alapul. igy p€ldriul a rclativitrsclm6lclbcnr nagy scb.ss6gckre
A
Balmcr-sorozatnak
csak
cgy resze
vonalkozo liirvinyek elternek a newtoni mechanika liirlenyeit6l Hasonlo
esik
a
ldthato
spektrurnba.
kaptcn r sugerzisclrnclct kvantumos fogalmai nrcrrjbcn mrsok, minl a
Maxwcll klasszikuscgyenleteibenszerepli'k.Azonban nenr lehet azonnaliaz
ihcnct azok kdz6tt az csciek kizdx, ahol a klasszrkusldrvanyek alkalmazhlt6ak 6\ azok kdz6i1, ahol az irjabb fogalmatat kcll hashrlni. K.ll, hogy
legyen itmeneli tartominy, ahol az egyik elm€let krjclentesei..fcdik a misiA kvantumfizikiban a klasszikus6s az uj clm6lcl kijzti kapcsolatotBohr
fogalnrazta meg a kolrcspohden.id tlvnet nevczctl nregillapitisliban. A
klasszikus €lcklrodinamika sTerint a korpnl)'rin nrozgo clcktron iltal kibo
cs:toll sugarzas/. frckvcncidja 6pfcn a kcring6s frcklcnciijr A (13 5) as
(43 6) itsszciiiggasckb6lcrrc a lickvcnciira (Z l) a

(43-rl)

/" = t-----i--i

formula ad6dik. A Uohr chn6lc(bcD a szornszcdoscnergiaillapolok kdzn
dtnrcnctsoriin kibocsitoll sugarzrs/ lickvcnciija a kil kering6si frckvencia
kijz6 esik. ahogy a (43 3) kapleib6l adodik:

h l_ 0.,.",,, E,.^",

A(,1re)b.i,viszon,
r=;+l*
A z a r o . J c l b lcrn\ o I r i ( l e z e s Lr t d l J I i n J :

i-,1]

(43 r2)

hulldnlemaeet€
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f,

I I f r ' + 2 , +rr' l

L7-G;t'l=l-(;'-l
Ha/l igennaggynvAlik,halinitmenetben

.l l mll - l =r- , * 1, t

-''1,'(,+
r)'.l ,'

(43-13)

fr€kvencra:
ad6dik.Igy nagyn eset6na kisug6rzott

r=

(4314)
4""' h' ,'

l6rj\*,hosy nasy n eseftt
Ha ezi a k6pleteta (43-f l)-gyel itsszehasonlitjuk,
Ez j6l illuszbalja
a kvantunelnaletikilbjezisnegegtezika klasszikussal.
Bohrkorrespotrdencii-elv6t.
A BOHR_FELE

,idi*iri".uornc,o
il;-*'"'"-''"'

43-ll ibra
LouisVictor de Broglieregi tiancir
arisztokralacsaladtagja. Eredetileg
ktiz6pkori tijn6nelmet lanult a Sorbonne-on,hogy majd a g6tikus katedK€s6bbazonr6lisokkalfoglalkozz6k.
ban6rd€kl6d6sea fizika fel6 fo.dult €s
l9l3-ban fizikusokleveletszerzett.
javaslatrt,hogy
De Broglieszokadan
hullAmleh€t
€gymozs6reszecsk6vel
kapcsolatban,Erwin Schriidingerfejleszbtte hul Linn echani kake ismen
kvantummechanikaielm6lett6.De
Broglie,akit nagyonzavarta kvantummechanikaval6sziniis6giterm6erajtbsziteszete,nagy(6ssikertelen)
sekettettarm,hogya val6szinijsegi
dolgozzon
helyettkauzdlis€rtelmez6st
a
1929-ben
ki a hullammechanik6ra.
fizikai Nobel-dijjaltnntettekki. De
kialakulnsnt
Broglieelgondolasainak
H. Medicuslanulmdnya
iisszefoglalja
,,Fifty Yearsof Matter Waves" (Az
anyagbulldmokiitven 6ve)Prls,:cr
Today(194'7)fehrutu.

mindtn nj

.rrs a klasszikusel-

.eln6lefnek
meerelel
mil€rret(ellreduk6l6dris.amely
t..klasszikus
helyrelreilltt kitriilm6nyekre

Ez azt jelenti, boey az irj elm6letnekspeciAlisesetk6nttartalmaznia kell a
amikoraz n nagyonnaggyav6lik, a r€nd.6git.A H-atomBohr-elm6let6ben
szernakrc-rendszethq kezd hasonlitani(nen ped)Eesy mikro-rc szethez\
t6rv€nyekmegfelel6leirrst foga kiasszikus
es a fentmondottak6rtelm6b€n
az elektronokn€m vdltozlatjakmegviselked€siike.
nak adni.Term6szetesen
kitvetik
nagy /] 6d€kekn6l,zz elektronoknt dig a kvantummechanik6t
mondjuk
,=
i0000
(mik6nt az Univerzumminden mes objekuma). De
kvantumm€chanikai
es€t6rea p6lyasugrr,az energia,az impulzusnyomatek
elter€seaz , = 10 001-nek megfelel6 esetetiil lenyegebenelhanyagolhat6an
tiirv6nyekkel.
visetked€se
kitz€litijlegleirhat6a klasszikus
kicsi6s a rendszer
eset€re
kis
sebessegek
Egy masik paldak6nteml6keztetiinkarra, hogy
- r
mechanik6ra
reduknl6dik
Einstein specidlisrelativitiselm€letea te\ttoni
Ez
Bohr
korrespondencia-elvet.
igy a specielisrelativitiselm6let is illusztr6lja
6rv6elm6leti
fejlem€nyek
az elv 6rtekesellen6rz6silehetiis6getteremt az ij
megitel6s6re.
nyess6g6nek

43.4A de Broglie-hulLimok
Bohr t/-atom modellje nagy diadal volt. Nagyon pontosankijvette a Balmersorozathull6mhosszait6s helyesenadott sz6motmrs sorozatoknaka lrihato
tartomSnyonkiviili spektrumar6lis- M6gis voltak kicsi 6s f6lreisfterhetetlen
€lt€r6sek.Ezek egy r€szeabb6l a t6nyb6l fakadt, hogy az energi6katmozdulatlan atommagfelt6telez6s6velsznmitottik ki (vagy, ami ezzel egyenert€kii,
feltett€k, hogy a mag v6gtelenszernagyobb titmegii, mint az elektron). A
kis€rleti adatokkal val6 egy€zesnegiavult, amikor figyelembe vett6k azt,
hogy a proton is mozog a forgo Foton-elektron-rendszeriiimegkiiz6ppontja
kdriil. Tov6bbi finomittst hajtott vegle A. Sommerfeld,aki az elektron kitrpalyii m€llettellipszispdlyakat
is figy€lembevett,valamintaz elektronmozhatisokatis
gasibanszemitasba
v€ltea relativisztikus
elm6letsembizonvult
az
igy
titk6letesitett
m€g
De bizonyost€kinteiben
vonatkoz6
impulzusnyomat6ha
lehet
az
oka
az
teljesenkiel6gititn€k.Mi
p6ldAul,
hogy
egyptirktivetkezne
Ebb6l
az
knlitnitskvantum-megkitt6snek?
o
szdgsebessag_
csak
meghatirozott
helyett
gettyii t€tsz6legesszitgseb€ss6g

gel mozogbatna.
Ahogyana kistrletekfolytar6drak,
egyret6bbrcjt6lykernlt
eli'. Nch6ny szink€pvondlr6lkid€riilt, hogy rdbb szinkipvonalegybeesd
cgynttese,
mcn amikoraz atomotelektromosvagy mngneses
er6lerhatrsn
nak lessziikki, a vonalakk6t vagy t6bbszomszddos
vonall, hasadnak
fet. A
diszproziumegyik szink€pvonala
pcldnul137knl6nb6z5,cgymAshoz
kitzcl
esiivonall6hasadlfcl!
Mrs kdrd€sekis zavarbaejt6ek
voltak.Mi6rt nemsugdroza kd.mozgrisr
v6gzijcleklron,ahogyana klasszikus
eteklrodinamika
rijrvdnycicl6irjdk a
tii.v6nyekegy6bk6n1
ugyanazok.
ameiyeka mozgashoz
sznkscgcs,
centrdlis
eriji adjnk?Hogyanjitnnck l6treaz atomi cnc.giaatmenetck?
Mi6n vallott
kudarcota Bohr-elmalct,
amikoraz egynaltaibbclcktronttanalmaz6dtomok
szink6p6tp.6b6ltdkmcg kiszimihni? Mindezeketa probl6mAkat
tcknzddtte
az az fu kvanlumelmelet,
ami a kitvetkez6evtizcdb€nsziilereumcg. Most
cnnekfcjl6d6s6rkajvetjilkl6p6sr6llap6sre,
a tairrenct
rcr6ponlji!a kiiv€rkcz6
lcjczctbcn6rjiik cl, amclybcnaz atomszerkezct
kvanlummechanikai
leirisAr
ismcrrctjiik.
A ddnt6 l6pds1az cmlitctl .,miszlikui problamnkmegotdtsaininynbana
PdrizsiEgyetemfizikus doktorandusza,
Louis Victor de Brogtic (hcrceg)
(1892-1987)tettemeg. Mig a doktori vizsgdjirakasziilt,de Brogtieazon
kezdetlgondolkodni,hogy tahn a hullAm-r6szecskc
kett6ss6gnemcsaka
sugirzts.a.hanemaz anyagir6sz€cskekre
is lonatkozik Ha cz igy lcnnc.az
!aloban a termeszelmagasfoknszimmetriajanak
megnyiivAnulesa
tenne.
Ekkorlehrt a r6szccsk6k
hullimtulajdonsigot,
a hullAmokreszecskclulaldonvigol mutahinak. Doktori €rtekezesebcn
(1924)de Broglicfclvctcftca kdvclkez6(itt kjssalccgyszeriisitcx)
gondolatokal.
Minlhogyaz clcktromagne,
scssusdrzes
fotoniai
(41-15)

P=,

impnlzussal rendclkeznek.de Broglie ltltcuc, hogy mindennv impulzusri
raszecskehez
hozzarcndelhet5cgy hullim, melynek L hullAmhosszit
a

1

(43-16)

fomula adjames.
Ap impulzusnr6szecske
DE I]ROCLIEFELE
HULLAMHOSSZA

.

h

(4r-r7)

Ahogyanaz elektromngneses
hull6mokesctiben,nsy irt is felmcriilhera
k6rd6s.hogy mi az, an1ihulhmzik, de ez hosszfmagydrtzalotkivanna.Az
azonban
bizonyos,hogy tren clcktromdgneses
bul1emr6l
vanszo.De Brogtie
czekefa hullimokar an)aghu dmoknak,Jtizishulbmoknakn€vczrc,mcrr
szjlArdan
hjl! abban.hogy ahogyana fanyhullimokkdzdrt,irgy itr is felldp
majdintcrfcrencia
a knliinbiiz6f6zis[ hullemokkitziut.

Az I g litmegiirtszecskeI mm/ssebess€ggel
nrozog.Sznmitsuk
ki a
rCszccskdhez
rendeltbe Broglic-hulhmhull6mhosszitl

MEGOLDAS
A r€szecskehez
rendcll dc Broglie hullim bullimhosszal
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43 / A r€szecskik hulliimt ft€eetc

\--r

6,63x10 " Js

av

= 6,63xl0-'" m

(0,001ksx0,00lm
/t

Ez megmarhetetleniil
kicsinyhullimbosz,men m6ga protonm6reteis
l0rr szornagyobbnnla.Val6bana dc Broglic-hulhnoknakkcv6skijvetkezm6nyc
lcsza makroszk6pikus
r6szecsk6kre.
Ugyanakkormikmint
elektronok,
neulronok,
atomokeset6n
foszk6pikus
reszecskek, az
kapcsolatos
iDlcrf€rcncia-cffcktusok
teljcscn
a de Brogliehullrmokkal
mesleD6
halrsokhoz
vczctnek.
termdszetesek
€s

43-12 6br^
A hid.ogenatonBohr-mode1lj€ben
meglelel6
kerin96elektronoknak
nll6hullimok.
de Brogliehull6mok
k6zti iivolseg12.E2
A csom6pontok
=
4
energia6llapotra
vonal
a rajzaz,
kozik.

is
De Broglie-kimublra,hogy ha feltessznk,hogy az elektroDoknak
akko. az impulzusDyomatakra
vonatkomcgf€lelt€thetiink
anyagbull6mokat.
Bohr-fclc kvantumf€Il€lelre
6sszerii
26 as annakidej€noly megditbbent6
magyarezat
ad6dik.De Broglieszerinta magyarrzatcgyszcriicnaz clcklron
illapotbaDa kdpdlya kernleGn
allohulldmalakzata.Eszerintstacionnrius
csaka hulldmhossz
eg6szsznmnbbbszijrijseferhetel, aminrazta 43-12dbra
dc Broslie-f6lek6plet€t(.1 = rrnv)
is mntatja:nI = 2ttr. Ha a hullnmhossz
az ntrcndczasckct,
adodik,hogy
behelyettesitjnk
6sv6grehajtjuk

lgy a Bohr-f6leo,tu,/"r fcltcvesEz viszont6ppa Bohr f6lepnlya-felt€tel.
am'nekaz indokolrsaeredetilcgcsak annyi volt. hogy ez vezet a helyes
magyarezabt
kap aznltal,hogy fell6te1€zznk,
eredm€nyre mostk6zenfekv6
hogy az elektroncsakngy mozoghat,hogy az atomstacionirius6llapotaban
dll6hull6malakzalolalakil ki. Figyeljiikmeg,hogy itt cgyelleneLektronhoz
van sz6.
rendehde Broglie-hullnmktlitnbitzii r€szeinekjnt€rferencifuer6l
(Ez hasonlitahhoz,hogy a f€nyjnlerferencia
eset6negyetlen/orol elektroncm
a lenyeges,
kijliinb6z6r6szeik6ziitliinterferencia
mosmez6hulldmAnak
pedisket knlijnbitz6fotonhull6mainak
szupcrpozici6ja.)
A de Broglic-f€lefeltevestnemazonnalfogadlrk€1.Amig csak6rdekes
tekini€t6k, nemvolt mns,mint egy,a knlit
clmeledfizikai eszmefuttatesnak
niis fehev€sek
kdzittt,mclyckriilkideriilhetaz.hogy6rvdnyes,de az is, hogy
bogyanleheta
ncrn.A sz6belidoktorivizsgnnde Broglie{61megktrdezt€k,
hullrimotaikimutatni.Azt vrlaszolta,hogyralrn cgy kristelyra€s6elektronaz
effcktusokat,hiszeoa kristnlyrncsban
nyalib mer mutatnainterferenc;a
nagysigrendjebe
es6
atomok esetlegaz elektronhulldmbullrmhossznnak
felsznks6ges
bckiiveikez6s€nek
kiizels€gben
leh€tnek.ami az interferencia
pr6bilkoztsok
vonatkoz6
elsit
kimutadsara
t6tele.A de Broglie-hullnmok
miatt.De hnrom6vv€laz 6nekez6s
nemjdrtaksikenela kis6rlctineh€zs6gek
meevideseutanaz EgyesiillAllamokbanaz aryaghullemokl6tez6sdrnmai

43.5A Davisson-Germer-kis6rlet
kimutatasAra
szolgtl6kiserl€tekmnr l92l-ben elkezA de Brogtie-bullAmok
dajdtek,amikoregy amcrikaifizikus,Clinlon Davisson,az elcktronokfdmtanulmanyoztaa westcm Elect.ic
fcliilei€kr6l tit(6n6 visszaver6des6t

43.5A Davisson-CemeFkisErler1055

nyahb

\))llMJ\),,**

40v
nikkel
egykristily

44v

48V

54V

60V

b4V

68 V

Company(most Bell TelephoneLaboratory)laborat6riumeban'.
A kapott
eredmenyck
cgy raszc6rthetetlen
volt. Ahelyett,hogyaz elektronoktctsz6le
gessz6gben€gyenlebsensz6r6dlakvolna,egyesirinyokba titbb, mtsokba
kevesebb
el€klronsz6r6dott.
Davissonnyilvinossegra
hoztaerednenyeit,
de
nem tudottelfogadhato
magyanizatot
adni a szokatlansz6dsra.A kiserlete,
ket assziszlens6vel
LesterGermerrelfolytattatovnbb.
i925-benDavissonelektron-sz6ntskis€rlcteiben
tisztapolikristAlyos
Ni
f6methaszneltc6ltirgyk6nt.A minta v€l€tlenszerii
irnnyilofisegu
szemtalan
kicsiny kristalyszemcs6b6l
6llt. Egy velerlenrobbanrsszetvetetteazt az
iivcgbnnit,ami a b€rendezdst
ldgnrest6rbenranoth. A leveg6vel€rintkez6
nikkel feliileteoxid6l6dott6s igy a mintaalkalmadannt
vnlt a tovabbikis6r,
lelek c6ljaira.Hogy ezt az oxidr6tegeteitalolirsdk,Davisson€s Cenner
u.jjtepitette a vnkuumkamrat 6s felfiitiitte a c6liirgyat. V6letleniil azonban
annyiratdlfiilittt6k,hogy a nikkel megolvadt6s fjrakrislnlyosodott.
Pontosan oda, ahovd az elektronnyalab
becsap6dott,
n6hnnynagyobbkristilyszemcsekernlt. Az njrakezd€tlkis6rl€tekeredmenyei
bizonyoseleklronsebess€gekn6l
elt6veszthetetlen
cstcsokatmutatlaka sz6flisieloszlasban.
A
megfigyeltknlitnbs€geket
ana a i€nyrelehetettvisszavezetni,
bogy most a
c6lttrgy nehenynagyobbkristelyb6las n€m polikrislalyosanyagb6l6111.
Davisson6s Germernem ismerved€ Brogli€elgondolrsei,
helylelenjavaslaltal alltak el6 a speci6lissz6resimintizat eredet6tillc16en.Azt hitt6k
ugyanis,hogy a kristilysikok valahogyan,,vezettek"az elektronokat
bizonyos iranyokban.1927-ben,miutin Davissonaz Oxfordi Egyetemenr6szt
vett egy fizikus lalalkoz6n, r.ijittt, hogy a szokatlansz6ftseft az aryaahulLtdok lehetnekfelelttsek.Az adatokatki€rtdk€ltede Broglie elm€ler6v€l
€s
kitfin5egyezest
tapasztalt.
A 43-13abmnagyegykristalyon
vegzeusz6riski
s€rletekeredmenyet
mutatja.
Az eleldronoka femkrisiily feliiler€r6lkitiintetettirdnyokbansz6r6dnak.Az elektronokhulldmterm6szetiik
miatt a feliiletenelhelyezked6
szab6lyosanelrendez€tt
atomokdalkitlcsitnhatva
a diffrakci6sntcsraes6f6nyh€z
hasonl6an
interferencia-effektusokat
hoznakl6tre. Vizsgdijukmeg a 43-13
6brAD
ltthat6k siilyt kiss6r6szlelesebben.
A 43-146brana kristily nagyitou
kdpeldthat6a felulet6nelhelyezked5
atomokelrendez6desevel.
Azzal nem
kell foglalkoznunk,hogy a kristnly belsej6bcnmilyeD zz atomok elrendez5dds€,
n€rl a kis cncrginjnclcktronokncrnhalolnakbejelent6sm6lyseg-

'

A CeneBlElectricCompanyszbadalmipen inditon a WeslemElrclric elleneByel€krioncs6tfrevel lapcsolalban.
Az elekonok sz6ds6Evonalkoz6kkerletek€r
az6ftkezdlCk
el, hoCya per sz6frrF kiserlet bizonyirekotalszerezz€n€k
A pen a Wstem Elsds

kis6rlerben.
n gdrbeun.polnrdiagramok,mclyeka sz6nelekironok
szen t mutatjeka szitghiggv6ny6ben.
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ben a krisLilyba.A nikkel kristrly lapcenlr6ltkitbiiscellAkb6l6ll. A 43-14
dbra27 c€lhb6lell6 kockatmurat,an€lynekegyikcsricsale van vegva.Ez a
metsz€tf€liilet atomsorokatmutat, amelyeket ^z nbr6n szaggaton vonallal
j€lirltiink.Az atomsoroktivolsAgad= 0,21579nm. A beesttelektronhull6A
sz6r6dvahozzAkl6lre az interferenciak6pet.
mok ezekenaz atomsorokon
k6pe.
T€kintsiik
azokat
zz
43-15 ebm a levegottkristilycsricsoldalnezeti
esnekbe 6s a bees6simeamelyeka melsz6sikra
mer6legesen
eleklronokat,
foglatkozzunk
azokkal
k6pestd szdgbensz6r6dnak.
Pontosabban,
r6legesbez
43-15
6brtn
htszik.
amely€kazl-B sorokraesnek,ahogya
az elektronokkal,
interf€rencia
r6venakkor er6sitikegym6st,ha ^z
Ezekaz elektronhullnmok
cg6szszim[ ti;bbsziir6se.
ritknliinbs6gaz clektronhulldmhullimhosszdnak
nL=dsinf

43-14^br^
Levdgottcsicsi Ni-egykristtlyk€pe
az atomokfeliiletielhelyezked6s6vei.

L

0

(43-18)

l, 2, 3,...(a sz6#srendje),
az elektronhulltmhullAmhossza,
kijzti itvolsng,
azatomsorok
asa feliiletnormelisakiizt;szi,g.
a sz6rtelektronnyalnb

6sa hozz6jukrendeltde Broslie-hullemhullemhoszAz elekfonokenergi6ja
ha rekint€tbe
vessziik,hogya 100VmeghatArozhatjuk,
szakitzti kapcsolatot
gyorsitottelektronokenergiejam6g nem telatindl kisebb ,/ fesziiltr€ggel
visztikus:
,. l
2
Ebbiil a v-t kitiiezve:

2eY

Ap = ,r, impulzustebet

(43-r9)

l*d-1
43-15ibra
A lev6gott csfcsi krisitly (amjt a 4314 6bft{nl6ttunk), oldaln6zetb6l.

€sa 1 = i/p de Broglic-hullamhossz

^, _-(l

-Fl

(43-20)

j 6l basznelhat6
ad6dik:
itsszeftgg6s
bcbelyettesit6s€vel
A szem6n6kek

{!) Rit.lgensugarak
Nacl-en.

( b ) N c u r r o n o kN . C l - c n

(d) 600cv cncrgirju (d) 0,057cv
(c) 0,070nm hul
energidiu
€l€klronol.
ldmhosszusagri
neutfonok.
ritntgensugdr.

43-16ibra
l6ttehozott
€lhajlis (a)
hulhmokkal,illervereszecskekkel
Eleklromegn€ses
ill.
hullamtermeszetet
deneutronok
6s(b) A Laue-follminl6zat a fotonok,
difff6'nmini.ikon
l6trej6v6
sz6r6s
(c),
(d)
(e).
polikrisrilyos
monsrrilja.
6s
rakci6sgyiirdi.

43.J A Davison-Cedd-kiserbt

(nen relativisrikus)
DE BROGLIE

1=

HULLAMHosszA

""1"
'lY

( , h o al , ' v o l l o k b o n ( 4 j _ r l )
vanmesad\al

A 43'13 6braszerinta l€gnagyobbsz6nisicsfcs az 50.-nat54 eV energiijrj
elekhonoknmuta*ozott,amikoris a huiltrnhosv 1=(1,226nn\/"lsaey =
:O,161nn. Ha ed itsszehasonlitjuk
azzataz €rt6kket,amit a (43,18)k€pt€t
sugahaz,(a sz6r6srendj6re)r, =/ feltevesme ett,akkor
z =dsin0 = (0,21579
nm)sinjoo = 0,165nm
ami k'vilo egyezasr
mutarde Broglie-hullimhosszat.
Davisson- 6s cermer 1925-21k(tzitfi vegze!"kis€rletei, vatamint c.p.
ThomsonSk6ci6banv6gzetthasonl6kiserteteij€tentett6ka r€szecsk6k
de
Broglie-f6lebu emErm6szet6nek
els6 kis6rtetim€ger6sit6s6t6.
K6s6bbazu
tan l6nyeg6ben
az iisszesolyan inrerfcrencia€s elhajtAsikis€rletetelv6geztek a r6szecsk6kkel,
amiket^z elektromagnes€s
hultAmokn megismertiink.
(Lasda 43-166s43-17ibrikat.)

(r) Lithutolin]

43-176bra
Csikrendszerek,amiket(a) l6that6
f6ny,(b) elektronhullim€lhajlrsa
hozl€treegy6l mellett.A (b) csikokat elektronmikroszk6pban,a (c)

sok fiiggetlenesemcnyered6j€k6nt
regisztnilhat6elektroninterferencia.
Ha n6 az es€m6nyekszema,a mini,i,
zateSrc kifejez€ttebbe
\ailik

Davisson6s Tnomson I 937-b€n@ eleklron nrltut me{zelCnek kinutal&AErr n Soszrva
kapt6k a Nobelnljar 3 I avvel kodbban Thomsn €desapja,J. J. Thomsn a Nobet-dijrl a
gd@Lelektronos v€zeL&nek tanulhdnyozrsa solin .lsr ecdhenyeidrr tapb, nelyekben
az eleklron nirz@t tnlajdons{sainal(yolt {ionlii srcrepnk.
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4l /A reszecskek
hullrmremeszeLd

43,6A hull6mmechanika
Miel6tt m6g a de aroglie-hullamok
kisdrletiigazoldsamegtdrtentvolna,de
Broglie eszmeitk6t fizikus is felhaszniltaegy ul elm6letkidolgozrsnhoz
(1924 1925-ben).
EsyikiikhulLdnmechakiknnqk,
mAsikrkkwntunm?chan,
kdnakne\ezreazraz elmeletet,
amelyazt i.ta le, hogyhogyanviselkedika dc
Broglie'hullam,ha €16hat 16.A k61elm€lelmatematikaialakjerkkintve
rneglehetiisen
krilitnbdzdnegym6st6l.
Wener Heisenberg
n6me!fizikus bonyolultnak t(ncj mAtrix-m6dszereket
alkalmazott,mig az osztrek Erwjn
Scbrddinger
a parcialisdifferencial'egy€nlelek
m6dszer6vel
dolgozoB.Rdviddel ezeknekaz elm6leteknek
a kitzread6sa
ut6n felfedeztek,hogy a ket
clmcler ldk€letesenegyen6rt6k(* kitlcsitnijsenlevezetheti'kegymesb6l.
csakfels6bbmatcmalikaikurzusoktAfsyal
Mintbogya mdtrixm6dszereket
jdk,mi itl a Schrddingcr
f6lcclm6lctctnrutaqukbc.
esctekcltckintjilk.malcmatikailag
czt az
Ha csaknema legegyszedibb
clnaleretis meglehel6sen
nehezalkalmazni.Az elmeletnek
talrn a leginkdbb
problcmatikus
ponrjaaz, hogy hetkitznapi
rapasztalatainkt6l
elter66s a min
dennapigondolkodesszamliraidegenfogalmakkaldolgozik M6gis az a
hclyzcl,hogyez bizonyulta mikrofizikaivi169helyesleirAsdnak.
Az elm6let
kdvetke25
rclativisztikusrltalinositdsibol.a kvantumeleklrodinarniknb6l
kozottscmmilycnclte.assincs.(pontosxbban:
eredmenyei6s a tapasztalat
id6pontjrig).
legaldbbis
e kitnyvkiadrisrnak
ceDtrtliseszntaj6taz fn.,,Schritdinger-€gyenlet
A kvantummechanika
(Ennek klasszikusmecba.ikairnegiblel5jeNewton mdsodik
tartalmazza.
FelAllitdsdnak
szigorugondoti:t!6nye.a n&x/d? - F differencidlegyenlet.)
ervet
latmenetemesszirevezetnec6lunktol,czart csakn6henyterm6szetes
sorolunkfel, hogye.edct6tbem lassuk.
raszecskek
,( mozgesienergiejaa p impulzusseA nem.elativisztikus
gils6g€ve1
az

", =,

l p '

alakbanirhat6fel.
cnergia,akkora t:
Ha Ua potencialis
ahkot dlti.

(43-22J

r^;=r^
K+ Uteljesenergiaaz

2tr

2.lE u)

Ebb5l p-t. kifej ezve:

(1J-23)

akkor
H€lyettesilsijkbe ide a,tr = //p de Broslic'itsszcfiigstst,
" ,

h

,e,{; u)

(43-24'

ad6dik.
hulltmcgycnlchek
Mint a 18.felezetben
levezeuiik.
a klasszikus
f-

A sin(kx at)

Gh.tI:2it7.sa=2n/n

a -.r i.dnybanhaladohullAmmcsoldisa((18-26)fonnula).
h tag az tr tarbelivaltozesr!mig a o/ rag dz id5bcli
Az argumentumbeli
az _r,amplittid6jaaz o kdrfrekven
valtozastirja le. atninekkiivetkczt6bcD

ds P a M DIac negoszila
fleienbeB a Nobel-dijai1932ben k6pta,nris Schradinger
nyqb( relesn.lAnyclkon
| 9r3'bana kvanrxmm€chanik.
ki6pireseb€n
a nagyar sznmaznsnNeumann.,i
lzen esy€nefi€kns6s
legnlblenosabb
b,zonyidsdban
mcgrceyzdse
nosnakvoll meshatiroz6
szeEpe(A nrgyrkid,is s2erkeszt6i0nek
)

cievalvdltozik.A tov6bbiakban
csaka t6rbeiivalrozessal
foslalkozunk.
Ha a
hulldmtuggl
enyr szennnmdsodik
parc|]lisdcrir;lrjarkdpea;t. akkoraz

d'1 lzn1'

egyenlcteikapjuk, ahol

(43-2s)

.(43-26)

Ez az egycnlettetsz6leges
mechanikaihull6mleirasera
alkalmas- Iegycnsz6
hanghullim16l,
egy kifeszireukiit6lcnvegigfut6rugatn1as
hullam16t,
slb.
Schritdingera (l 24) egyenlelb6l,1,6rtek6tbehelyctlesitexe
a (41-25)
egyenletbe6s megkaptaa ma lddt6l liissenek Schtddinser egyenletneknere
zet nsszeligsAsL
AZ ID6T6L FUCGETLEN
SCHRODINGER
EGYTNLET
(esy dimenzi6ban)

(2^(E U)\
a',
+l
#lrr=0
d'h'
I
)

(43-27)

(43-28)
A Schr6dinger-egyenlct
a kitvetkez6k6ppen
alkalmazhat6.
Ha azt akar
juk negtudni,hogyrni t6rt6nik,ha egyreszecsk€re
cr6tgyakorolunk,
akko.a
Schrddinger-egyenletben
U hclyateaz adott er5nckmegf€lel6potenciiilis
energirt kell behely€ttesiteni.
A kapott diff€rencial-cgycnlel
megoldasaia
jrjAk Ie. igy p6tdeul,ha az
r6szecskinekmegfelel6hullarn visclkedes6r
U(t) : (1lar €")(qq'/r)Coulomb-potencitlt
h€lyertesitjnk
be a Schrddinseregyenletbe,akkor olyan V/ liiggvenyeketkapunk, amelyeka hidrog€natombanstaciondrius
dllapotbanI6v6 elektronoknak
megfeleltianyaghulhrnokatirjAkle. (Ezt a kiivctkez6fejezetben
fosjukmcsrenni.)
De mit jelent magaa y? Az el6bb,.anyaghr:lhmnak"
nevezriik,de a
pusztaelnevez6st6l
m€g nem lrtunk belem6lyebben
a lenyegebe.
Mjnthogy
a hull6mokeredend6
tulajdonsesa
a t€rbeliterjed6s,
felmeriil,hogy vajon€z
azljelenti-cpeldAul,hogy az elektrona hidrog6n,atomban
a V/ fiiggv6nnyel
jellcmzellm6donvalahogyan,,clken6dve"
vanjelen. Schrddinger
erederileg
ezzelaz €rtelmez€ssel
6llt €15.zonban nem sok meg€rt6sre
tal6lt.A neh6zsageka teljes,id6ttil is iiigg6 elm6lettelkapcsolarosan
mernltekfel, e szerint
ugyanrsa szabadeleklrontjclk€pez6huUAncsomds
az id5 milasdvalszitfolyik a l6rben.Ennekaz az 6rt€lmez6se.
hogyaz elekrrontdmese6stiilt€se
is hasonl6k6ppen
sz6tfolyika terben,a legtitbbfizikus szamdraclfosadhatatlannak
bizonyult.
Max Bom, gdttingaiprofesszor1926-banv/-re vonatkoz6an
6sszcriibb
javasoll.Bom emlekeztetctl
€ne1mez6s!
arra,hogy az elektromdgneses
huljavalemokt elektromoscr6ler6nekarnplitud6jera
Einsteinirj 6rtelmezest
soh.Minthogyaz amplitnd6n6gyzetea hulldmintenzidsnval
arenyosmenynyis6g.Einsteinazt javasolta,hogy t' legyenardnyosannak val6szjn(,
sagevcl.
hogyaz adouhelykdmyeTcrcbcn
cgy 'oronttdlalunl.igy a fcnyl6
peziilcmezena vilagos€s siitetcsikok(amiknekhely6ta hullimok interfe
rencirjaalapjAnhaterozzukmeg) annaka val6szinG6gek6nt
is €delmczhe,
t6k, hogy a lernezadott hely6refoton 6rkezik.Bom ezr az €lgondoldsl
kiterjesztettc
a \r hulle'nfiiggv€ny
6delmez6s€re.
Azt felt6telezte,
hogy V./:
annaka val6sziniis€ge,
hogy a reszecske
a t€m€k az adott tanominyaban
tart6zkodik.
Ez az 6rtelmez6s
zz elkentjelleg helyetimeger5silehe
az elekr,
rcnok riszecsketemAszettt. Az elektrcn helyinek meghatiroz'sdla yonatko
26 lehedsAgeinkannban korldtozouak, az elektoh helyat csak ep elkenl
tartomtinykent tudjuk negadni.
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4l / A r€szecsk€k
hulldmrcmiszcrc

Axalrba. r/ komplexfis syCny(^z z, a fi
is szerepelbcnnc.)Mi,
v€l a fizikailagl6tez5objektumokkalcsakval6sszemokhozhat6kkapcsolatba,Born a ril konplcx volttb6l sza.maz6jellegzetess6gekct
igy kernlte
k', hogy fizikai jcllcrnz{tktnrz V ahszolit i ekdneknisyzeftt ja\asotra.

BoRNvAL0sziNris6Gr
ERTELMEZESEv/ RE

( a n n aal \ r l a s z i n u - s c t s er .Ah/o g ,
r i i f o r r t b r tar r d s z . r { l em
r csrtrl;lul,

l . _ 1 . "d, '/
rv I

A P !al6sziniis6gs(riis6g-ft
ggv6nydennici6szclnt

'=l'l'

(43-29J

eo
. g yc g ) c l c l r o n r / t e r f o g a r b avna n .
L l l o r J n n a ku r a l 6 s . , i n i i s e g n

o =!,eav

(43-30)

ahol az integralta ,/ i€rlogatrakell kiterjeszleni.
Ahhoz.hosy I v,.lret val6
sziniisagk6nl
6rlelmezhessnk,
vegyiik 6szre,hoey az elcktronvalaholbizonyosanmcglahlhal6.Vagyis, ha a P valoszinijs6g-snrijseg-fiiggvdnyt
az
eg6sztcrc integrrljuk,akkoregyetkell kapnunk.Ezerta hulldm-liiggvinyrc
ki16iuka kdvelkez6nol'rdldsilbhAtell

IlYl'.tv=r

A |//NORMALASA

(13-3| )

A dobozbazirt r6szecske

43-18ebra

Annak€rdek6ben,
hogya v hullemniggveny
as a l, val6sziniis6g
kiizti kap
csolatotmegvildgitsuk,
tirgyaljuk mostazi az €setet,amikoraz clcktroncgy
cgyrnnstlD tivolsagral6v6merevfalakkdzdtliegydimenzi6s
tartomenyban
mozog,hsd a 43 l8 nbrit. Az elektron,ami ebbea,dobozba" van beztrva,
egy dc Broglic-feleau6hull6mmintizattal hhat6 le, amelyneka falakndl
csom6pontjai
vannak.Ez azljel€nti,hogy a, lavolsAgra
a f6lhulldmhosszak
d cs6szsz6mutdbbszdrds6t
illeszrhetiiik.
Ez6rt

Az cgydinenzi6sdobozbaztrt 16szecskc
mozgnsa.
A r6szccskc
a falak16lrugaLmasan
visszapattan.

, l L l =o . , u , ,; = u n

(43-32)

12,

A (43-28) Schrijdingeregyenletmegoldisa

,!

ttr^^.inOnr , )

v/."^rin[2)rrl]r ll)l

vagv
DOBOZBAZART RESZECSKE
HULLAMFUGGV6NYE

l D )

(4r-3J)

ahol r az cgyik fall6l m6rt f.ivolsng.Miel6tt bvnbbmenn6nk,'rol,ndtli r
hull6rnliiggveny!azeltal,hogy a (43-33) intcgreljrl kdpezziikaz clcktron
nital hozzel6rhetd
cgasz!6ne, vagyisr: r lr r=,
kdzijtt,majd az credmenyt1-gyeltessznkegyeDl6v€l

li ,l'a'='

41.6A hullamn4ha.ika

A (43-33) behelyettesil6s6v€l
ad6dik:
lDt

\,

,l ,a

1

J "r v . " , r . , n . | . ; ] d r I
Haeztazintegrelt
meghaterozzuk,
azlkapjuk,hogy
D
(43-34)

n:1

igy a normAlthullAmfiiggvdny:
DoBoZBA ZART
RISZECSKE
v(x\=
NORMAI-T
HULLAMFUGGVENYE

D

\ D )

(43-3s)

esaP= lVl I zvalosziniis6s-s(riis6gfiisgvany

"r.r=i.3),.,l.lg)
' '
\D)

\ D )

(43-J6)

A 43-19,bra az els6hirom kvantumeapor(, : l, 2 6s3) hullemfiisgveny€r 43-19 ibr^
€s valoszinftdgsiir(s6seit
nutarja.Figyeljnkmes,hosy a,nak a vat6sziniis6- Egy dimenzi6ban,egymesbt D iivot
ge, hogy a r6szecsk€r
a dobozkijzep6nl€v6 kis tarromnnyban
tatnljukmcg, s'igraelhelyezettmc.ev lalak kdzdfi
=
maximnlisaz,
I eset6n6s minimdlis^z ,l : 2 eser6n,
mindegyikval6szi mozg6 elektron els6 herom kvantumniisegsiiriiseg
gitrbealatriternlelegysegnyi,
m€rlmindegyikhu anffiggvdny dllapota.

Elcktron egydimenzi6smozgitst\Cgezk€t, cgymasbl, tevotsngra
lev6 mer€v fal k6zdtt. (a) Mekkora a val6szinilsegeannak, hogy az
elektronraz r = 0 ir .r = ,/3 kdzti intervallurnban
tatdljukmeg,ha az
clektronaz t, = I kvantumallaporban
van?(r) Hasonlitsuk
ezr6sszea
klasszikus
val6szinits6ggel.

MEGOLDAS
(a) Az clektronmcelaleles6nak
az r hossznsngiinf vat6sziniis6ge
tervallumbanegy egyenesment6n,a (43-30)egyentetegydimen_
ziosvAitozativalszemilhat6
ki:

o =Jliita,
ahol P(x) a (43-36) kdpl€fiel van megadva.Ha ezl a fenri k6pletbe
behelyettesitjiik,akkor

2lx
. t2kla\ /t an. \)'"
'=;L;-"'"1
, l/t;ll"
igy az elekt.on-y:0 6s.r=r/l kitzri szakaszon
az ,r: I allapoF
banval6rncgtahlesanak
hullammechanikai
val6sziniis6s€
kb l/5.
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4l /A r$z*skak huutntcmszele

(b) A korrespondencia-elv
'-)- eset6nlim,-- l(sin
illuszlrdldsak6otr
val6sziniis€s
an/bn))= 0. Ezerta ktasszikus
lim,,,- t, = l/3 l€sz.
Klasszikusszempontb6l
az elektronalland6sebess6ggel
mozog
ide-odaa falak kdzdtt,ez€na.nak a val6sziniisege,
hogy az adott
valobanI /3.
t6rr€szben
m€gtalAljuk,

Dobozbazirt 16szecske
energia{llapotai
mindegyikenek
Az elektron6ltalbetijltiittkvantumallapotok
az energiejdlaz
s= U+ K itsszefiisgesbiil
kaphatjukmes. ltl U = ,. (Mi6n?) A ,( viszonta
p = /1/2impulzussal
kifejezhet6.
lgy
(43-37)

L--L=--:-

(nll6hulhrnok-csc16n)
a falak kdzittti ,
StacionAus energiaallapotokban
tAvolsdgona lilhulltmhossz cg6sz sznmir litbbszijrirscn€k
kell clfamic
(ellent€tben
azzal,hogy a hidrog6nalombanIevij elektronpilyekona l"r"s
hullemhossz
cstszsznmntiibbszitriis€nck
kell elfimie),

, f L t =o

( a h o il = l , 2 , 3 , . . )

(43-38)

\2)

ad6dik,hogy:
Ha eztaz eneketa (43-37) k€plelbebehelycttcsitjiik,
A DOBOZBAZART

RiszEcsKEENER
cIAALLAPoTAI

' =(J;),'

, , 2,

(4i',e,

ahol az, szamaz elektron', edik kvantun.illapotitJelenti.

Kdzeljtcileg
6 eV en€rgiajirelektronegymtst6lpontosanI nm tavolsegralev5rnerevfalakkiizijtt mozog.(a) Adjuk mcg az elektronelral
bctdlt6ttillapotraaz, szrm 6d6k6tl(b) Adjuk megaz elektroncnergidjdnaka ponloseriekerl

MEGOLDAS
a (43-37)egycnlct
Az, kvantumszrm
€s az cncrgiakiizti kapcsolalot
adjameg.Ebb6l, et kifcjczvc.aztkapjuk,hogy

(

' = \ zo\ rhl^'
,.= (scVXl,6xlfrr'J/ev)= 8xl0 r'J
A szem6nekeket
behelyettesitve:
ad6dik,hogy

#5#

ttrtt'ro"rr=t'uot
r f,nr"'t"

43.7Az ah8nteffektus1061

Minthogy, eg6szszemkell legyer,negpr6brlhatjukaz ' = 4 €rleke1
a (43-37)ben.Ez r: 6,017€V-etad.Ha n = 3, akkort = 3,384eV.
6 eV"esik"a ,,kitzelit6leg
Mivel az z = 4 eseten^z energia,,kdzelebb
hogy
hoz,arrakitvetkeztelijnk,

es b)

L = 6,02eY

A fcnli€kb€na lehet6lcgritvidebbbevczcti'ladtuka kvantummechanr6s njitist vcze.tekbe;kiepire
kdhoz.Az elm6lelbemegszdnoski€g€szitest
jrrult
kitztttlnk P.A.MDirac
hozza,
a
legncvescbb
s6hczigen sok fizikus
Ez ^ szinktp\ona(1928),aki mcgalkotraa rclativisztikus
hulAnegyenletet.
adott
6smeglosolta
az
felhasaddsirol
is
szimot
lak mngneses
t6rbenmutatolt
antianvasl6tczcsal-.

43.7Az alasfteffektus
hogy egy r6szecske
A kvantunmechanika
egyik mcglep5kdvetkezm6nye.
hulllimffisgv6nyeolyan t€rr€szbeis be rud hatolni,amelya klasszikusel'
ism6teltenn€ki
m6letszerinltillott. T€gynkfel, hogy egy homokszemcs6l
hajitunk cgy papirlapnak,amil a t€rbenrdgzitvetartunk.Amennyibena
akkor azt
homokszemmozedsienergidjaneln el69 a papir atszakiltsehoz,
mellett sohasemfordul cl6 az, hogy a
vArjuk,hogy a papir s6rterlens6gc
haladvamegielenika papir masikol
homokszemvnlbzarlansebess6ggel
potenci gntdalAn.Ezzclszembenaz elektron,- amikorv6sesmagassagri
kisebbkinetikusene.girvalktizeledik mnsk€nt
hoz a gnt magassag6ndl
viselkedik.Az clektron hullamftiggvenyebe tud hatolni a falba 6s a fll
tilso oldalnnis zarusl6lkiildnbitzai€rt€ketvehetfcl. Ez azt jelenti, hogy
alagiton"
esetlegngy lalnljuk, hogy az eleklronegy ..kvantummechanikai
dtjutotta potcnciilgiion, ahovaa klasszikuselm€letszerintsohasem
Juthalolt volna (l6sd 43-20 tbra). Makroszk6pikusobiektumokesetenaz
rn6re26rus.a kvantumm€chanikai
ntalagntazas
val6szin(s6geIanyegeben
tek skAlajanazonbanjelent6ssevelik. A 438-21 probl6mAbanilycn
szimiljuk ki.
alagiroztsval6sziniis6g6i
van A potenciil
igcn sokgyakorlatialkalmazasa
Az alagiteffekrusnak
igennagy
az tthaladdsval6sziniis6g€bcn
grt igenkicsinymagassdgveltozesa
igy p€ldeulaz alagitdindiban az eleklronok
v6ltozdsttud crcdrnenyezni.
k6t ellenkez6tdhesiitarlomdnykilzdtt gyorsanlehetv6ltozlahi a
aramlAsnl
Egy nesik
potencidlgar
kicsinyncgv61lozhtesAval.
k6i hnomdnytelvalaszto
'
Ebbena bcren6rdekcsalkalmazisilehetlseg^pAe izd atdgnh*/,s*.jp

slb - az anvagnj, mis m€sr€lenosi
Az anlianyag- anrielclton, rntipd.n. antineurmn,
fomaia, amely nasy eneryiijri tbtonok €s ts^cskik iitkdztskor telettezik Az
piiuk€,
minl kozdnseses
ti'mcsc,spinJe(lisd t 44.4 pontot)ugyanolyan,
anrrr6szccsla!
d€ tillrasijkcllc.lAesek,€s ellcnritesa spin as r ntsne*s nyom!16\eaymishozltpcsi
Eszlcskivel taldlkozik,
verl heillnsr is. Ila antneszecsl.usyanolylnripusnkozdnseses
"zcnrsazo.l.:
\uer
-.7
nr cncrEiauk loronor
\o .or'el re8.cntr.qr'L e3,m"; e.
cncrsidjili rlatuli,k Minthoey az anyaens az antianyaga khdilcrck sodn egvenld
esyikptublintjili ldh az a tCrdes,
k.lcttczik (pdrkelr!$cl)a kozmol6gia
mcnnyis€cekben
anyagis ncn antianvas
kjlr bc.
hosymieneunk olyanl.rniveafrban,m€lyd dlnyomdr€s2t
L6sdCerd BinninB-lleinrichRohro: The ScannineTunnelingMicrcrope (A plszttrj
hosv
rlasninikoszk6p) S.,c,r'li. ,4neri./ n 253 50 (1985augl Ez a cikk elmagyanizTa,
hogyanlchcrlesrchajlan,a riincsyilyen fin.ntn szabilyozonmozsadsarAz 19866vi
Enst Ruska'lal,aki konib
Nobeldiiata*ttszeza kapla,czena tal,ilniinydn,mesosziva
lalallaiel
banazel€krronmrtroszk6pol

43-20 Abr^
Sziin1il6s6ppel
kdsznlt.ajzfilrn kockai
alakuha Yl: val6szin(s6ssiirfis6g
potencialfalfel6
sir61.A dedkszaigii
encrsieja6ppe. nem
halador6szecske
€lesend6ahhoz,hogy(klasszikusan)
a gntfiiliitt. Az ntkiiz6s
ethaladjon
utnnlzonbank6t val6sziniistgi
trivozika fah6l,a fal
,.hultdmcsomag"
k6l oldaldn.Ez azl mutatja,hogyvegesval6sziniisege
vanannak,hogya
nlagirtefiektussal
bcjutotta
16szecskc
tiltott ternletre.
sznmtmklasszikusan
Ez ncm aztjelenti.hogya r6szecske
\etliszakadtvolna.Az a teny,hogya
I Yl' a fal iobboldal6nsemliinik el,
az
csakaztjelenli,hogya r6szecske
ntkiizisutAnnemnulla(ahogyana
fizikamondja),hanem,rklasszikus
ges wl6sziniistggel taldlhat6 neg
ebbena reszlben ( A. Goldbcrs H.
M. Shcy J. Li Schwnnz:Scattering
in OneDimension(Sz6r6segydim€n
zi6ban)c. filmb6l,amincka leirAsat
lesdAnericakJoundl oJPhysics35.
111(t967).)
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dez6sben€gy r€ndkivil hegyesf€mtiit, ami (ide6lis esetben)egyetlen atomban v6gz6dik, kb. 2 atom6trn6r6nyit4volsAgravisziink egy vezetit feliilerhez.
Kis potencialknlijnbs6geseiena klasszikuselm6let szerint az elektronok nem
tudnaketbaladnia h6zagon.Ezzelszemben
a potencidlgnton
alaguteffektussalatjutnak.Ha a tii hegy€6s a feliiletkitzittta fesznlb6gcs6kken,az €lekrrondramis csitkken.A tit a feliiletmentenmozgatvaa tii 6sa feliilettevolsrgdt 6lland6anngy szabelyozzuk,hogy zz Ararnelland6naradjon. Ezeltal a tii
niggSlegesmozg6saigysz6lv6n domborzati t6rk6perrajzol ki hegyekr6l 6s
viilgyekr6l,feltervaaz atomokelhelyezkedes6t
a feltileten.A felnleteregymes mellett hriz6d6 vonalak menten tapogatjdk le, s igy val6ban komplett
dombotzatiterkep k€szith€i6.Az egyenesvonalakaregy szAmit6g6pproerarn,,kisimitja"6s €l66llitjaa 43-21 Abret.Olyan knlitnbs6geket
is ki
lehetettmutatni,ami az atomntm€r6
egyszAzad
resz€,szembena fenlanikroszk6p gyene6bbpontossagaval,
ahol is a fclbont6k€pessdg
csak mintegy
2000atomlitmerit.

43-21Abra,
Ahgntmikroszk6ppal
nyertadalok
alapjdnszemit6g€ppel
k6szilet!k6p.
A gyiirialaki kepekegy-egymolekula hat sz6natomj6nakhatszitgletij
elrendez€s€t
mulatj6k.A molekul6kat
r6diun-f6m-feliiletre
hord&ikfel.

pontfonnselhajhsikepe
f6kuszsik

lencseje

43,8A hatfrozatlans{gi elv
A hulhmm€chanika
pelyajanak
pontost6rbenelkentvalosziniia r6szecsk€k
s6gi ,,felh5vel"helyettesiti.Ez m6lyr€ha6 veltoztst id6z el6 termeszet
sz€ml6letiinkben.
A fizika legetfog6bbelm6lete- a kvantummechanika
mdr nemolyanfizikai modellekre€piil, minr a kofltbbielm6letek.Nem adja
meg egzaktul,hogy hof vatr az €lektron, vagy hogy hogyan mozoE,cs^k azt,
hogyhogyanb€csiilhetit
mega taiozkodasival6sziniis6ge
egytartomdnyban,
ha kitzbenadotts€bess6glartonenyba
es6sebesseggel
halad.A gytttritk6rd6s
megmarad:
az elektronnak
valdlol lenniekell. Vajon nem tudnenke mer6si
t€chnikankat
finomitvapontosanmegmutatni,hogy hol van az elektron6s
hogyanmozogegyikh€lyrfila misikra?
H€isenberg1927-b€nntmutatottarm, hogy l6tezik olyan alapyet' hartu,
amelymindenm6r€sre6rv6nyes
€s mindenily€n lehetSseget
kizi'r. EzenM
alapvetoakad6lyonnem segit ,t s€m az, ha okosabbaklesziink, sem az, ha a
m6r5€szkitzeinkettov6bbfinonitjuk, rnert ez a korllnozes^ hulbn-r^zecske
kett6ssegktuetkeznAnyeaminnem vdhoztathatunk.
A hattrozatlansdgi
elv a k6vetkezSk6ppen
illusztnilhat6.T€gyiik fel,
hogy egy elektronhely6t aka4ukaz x-teng€lyment€nm€ghatirozni,egy
nagy teljesitn6ny((nagy felbont6kepess6gii)
mikroszk6ppal(l sd a 43-22
6brat).A r Atm€r6jiilencsesz6lenbektivetkezs
elhajldsmiatt a (pontszeri.i)
elektronk6peolyanelhajlisimintezatlesz,amelynekcentdlis cslcsaa (3922) k€pletszennt

(t,22V"
"^ ^ =
D
43-22 6bra
Elektronhely6nekmegfigyel6semikroszk6pseglts6g€vel.Az elhajl6si k6p
kitz6pponticsncsaa tengellaiil m€rt
ldr szitg(knponbeliil van.

szitg6tm6r6vel
rendelkezik,
ahol ,l a megvildgit6f6ny hullitmhossza
6s , a
lencse6tm6r6je.A 9x minimilis szijgfelbontisa l./d alakbanis f€lirhat6.
Ebbdlkijv€tkezik,hogyaz el€ktronhelyercsaktdx haLtrozatlans6ggal
lehet
megadni,ahol
Lr
d

(1,22)1

,

(1,22')^
(D/ d\

D

Ha 2a annaka fenyhipnaka nyiltsszdge,ahonnana lencsea fanyt gy(jti,
^kkor a =(D/2)/d= t/2(D/4. Nagysegrendi
becsl6s6rdek6ben
a 1ga ffiggvenytsind-valhelyett€sithetjiik
(aminemtilj6 kdzelit6s,
d€ hasznnlhat6).
.

(1,22)1
2sina

Vigijl ha a becsl6seddigiszellem6ben
elhagyjukaz 1,2212
szorz6r,
as ig.yazr
kapjuk.hogy
(43-40)

^'-:-

Ez a m6dszerlenyegevelegynttjdr6 bizonytalansig,
amivcl az clcklronhc1y6nek'I-koordindtajat
meghatdrozhattuk,
arni annaktulajdonilhato.
hogy ,
dtm6Kiii lencs€thasznaltunk.
Ha kisebbntm6r5jiilcncs6thasznrltunkvolna,
a hat6rozatlansag
nagyobblelt volna(m€na sind kiscbblett volna).
A helyzelenrnegpr6bdlhatunk
lgy Javitani,hosy kisebbhullnmhosszri
vigi negvildgjtdstalkalmazunk,mondjuka ritnlgcn-tartontnyb6l.
Sajnos
azo,bana rdvidebbhulldmokhoznagyobbimpulzustartozik,hiszcnp= r/r,,
as cz az elektfontjobbanmegl6kn6,amikora folon az eleklronr6la rnikroszk6plencsej6be
sz6r6dik.A sz6rtfoton drrol bel€pbeta 2d szitg-nyildsn
knpo. beliila lencs€be.
pontosirenyAtnemismerjiik,m€rtaz eleklA beesds
ront eg6szenaddignem d€tekteljuk,mig az a lencseneljutvaa kep hely6re
nemerkezik.Csakazt tudjuk, hogy a lencs6nwlahol arju131d
A Compronsz6rtssor6n,amikor a foton egy elektrononsz6r6dik,a foton.r-ininyfiim+(p, sio a) €s -(p, sin a) kijziitt bdrmely€rtdketfelvepulzuskomponense
hcti. Igy az impulzusmegma.ades
miatt az elektronnakatadottimpulzusis
harerozarlan.
impulzus6nak
Ezettaz elektron
i-kornponens€ben

\, ). )

(43-4r)

jelenik mes. Ha a hely 6s az impulzushadrozatlansdget
hatarozatlans6g
€sy
dsszefigg6ss6
kombinAljuk,
az adodik,hogy

* o r .=s r^n dr l ! ) " , " " - t n

(4r-42)

\^/

Amikor a hclr hafirczalans,igacsdkken,elkernlhetetlennl
n6 az inpulrus
hatdrozatlansiga, 6s neglbrditva. Ez a hatarozatlansignen a n6r6miiszer
figg itssze.M6g az elkepzelhelft
legidealisabb
csetleges
titk6letlens6g6vel
berendez6ssel
is esynttjar az a fundamentelis
korlerJzo{ses,
ami a susAzds
ts n, anyag kettds(hllllLrn ts €szecske)termaszetirevezethet6vissza.
releci6oakszigorubbmegfogalmaA Heisenberg-fele
hatArozatlansagi
(43-43)
A(p'ah
HEIsENBERGFELE
HATAROZATLANSAGI
Egy r6szecsk€hely6nek 6s impulzusinak
OSSZEFUGGES
€gyidejI m6r6sekor a hatirozatlansieok
szorzrta nrgyobb vagy olyan nagysngr€ndii,
mini a n- hl2E szim,
megolylatvinyosfejl6d6s€sem seSemmilyentttlet vagy a mer6stechnika
githet6t ezena korltton. Az anyagnakes a sugirzesnakhullam-reszecsk€
m6gmiatt magaa n€r6si aktusmegzavarja
a vizsgAltrendszert,
kett6ss6ge
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hullamt€maszt€

m6don,amit nem lehetelkeriilni.Ez a term€hozzel6nyeg6ben
isrneretlen
szetbenegyfajtabe6pitettkorlttozts. A hatirozatlansigi elv ad ^ ranrthi'zzz
klasszikus
modelljeibiztosanf6lrevezet6ek.
ald,hogyaz atornijelens6gek
h€ly€nekvagy imVegynkazonban€szre,hogy kizar6laga r€szecsk€
(hatehatcsakaz egyikmennyis6gct
m6rj0k)semmifdle
pubusnnakm6r€s6re,
pontossrgel6rhet5.De ahogyana hely Ax
korlrtozts sincs€n,tetszdleges
(fu Jr), a r6sz€cske
impuizusdnak
esyidej(
haltrozatlansigitcsitkkentjnk,
meghaterozasakor
a hati.ozatlansngegyre nagyobb €s nagyobb lesz
(/p,-r -), 6s megforditva.A Ax 6s a Ap, kitzittt a pontos dsszefiiggesatt6l
hataraithogyandefinialjuk.
ffigg,hogya konkr6tesetekben
a haLirozatlansig
A szorzat6rt6kea 2r-t6l lefel6kb- a Lig viltozhat.Hasonl6.elaci6knlhak
fennaz r'€s az irenybanis
(43-44)

(43-4s)
€rinl. Kimutalhat6,hogy
is basonl6k6ppen
Az elv mds vAltoz6pArokat
fcnnella
LELi > h

(43-46)

hatarozatlansaga
6s At pedig
relaci6is, aholAt az adottallapotenergin,nnak
P€ldeul
is
vonatkozik.
Az
elv
a
szogrn6res€kre
az energia6llapol
eletlartama.
a
hidrogen-atombeli
hogy
hol
van
az
el€ktron
ha ^zt akarjukrneghatArozni,
az Zd impulzusnyomaBohr-prlyen,akkora C sz6gmer6sibizonytalansnga
lesz
tek haterozarlansastval

LiMr > h

(43-47'

titnkrereleci6nakcz az alakjal6nyeg6ben
kapcsolatban.
A haltrozatlansdgi
mindig
a
szerint
az
€lektronnak
k6pel,
amely
leszia Bohr f61e,,napr€ndszel'
p6lyaj6l definitlt ponljenkellenelennie.Tckinrsnka kijvetkez6p6ldAtl

iC hatirozat
Becsiiljnkmeg,nekkora az elektronszitgh€lyzet6nek
lansaga
a Bohr-pdlydnl

MEGOLDAS
A /C 6n6k6ta (43-47)kdplelkapcsoljaaz elekt.onZo impulzusnyo
AOALr>n. M;nthogy az L,, az
mat€k6mkllo haterozatlansagehoz:
csak
diszkrit ttukeket vehetJel,
Bohr-feft6tef
szetint
ktal.i6lt,
egyik
tehit
semhalirozatlansngr6l,
nemlehelsz6egyikBohr-palynn

M, =o
Ekkor a (43-47)kepletazl nlhpitja meg, hosy a id-nek nem lehct
vesesnagysdst.Ez aztjclcnii, hosy C-teljesenhattrozatlan.Egyform6n val6szin4hogy az elektrona Bohr-pAlyab6rmelyikpontjtban
arr6l besz6lni,hogv
legyenaz egtszid6 alatt.Ez€rtnincsjelentits6ge
pontj6raa pdlva
a
mnsik
az elektrona prlya egyik ponrj6r6lAtmegy

43.3?\hatrrczatlansnsi
elv 1067

Elektron (aminek a tijmege u =9,llxl0rikg) 6s puskagoly6
(amelyneka ritmesen = 0,02kg) 500 m/s sebessigecl
mozog.A se
bess6g6rteke0,01q-rapontos.Mely halirok kitzittttudnrnka hclyn
ket meghalirozni?

MEGOLDAS
(a)Az elektron impulzusap=/ '=(9,1lxl0I'kgx500m/s)=
4,56x10:*kgm/s.Ennekaz impulzusnak
a A,D.ha(lirczztlznsiga
az
adarokszerint0,0190.igy
= 4,56xl0 " kgm / s
Ap, = (4.56x10'" kgm/ sX0,0001)
A Heisenberg-fele
hatarozatlansAsi
rel6ci6(a (43-43)keplet)szerint a bely,l-r hatirozatlansaga
nagysagr€ndben
h

6,63x 10 "Js

ll

(2")&.

rofo.ro
*,0 ,,I9J1J
s ,
I

= 0,00231rn,vagy = 2,3lmin
Enn6l pontosabban
Dcmtudjuk az elekironbely[l rncgbaterozni.
Ez arrautal, hogy ebbcna hclyzclbcnnz clcktronncm tckinthct6
(b) A puskasoly6
impulzusa
p : rrv = (0,02ks)(500nr/s)= 10,0 ksr s.
0.0l'i. \ ag)i'
Ar impullu.Ap,hdrj'ozdtldnsegd

= ro' rremr
s
&, = (lo,okgm/t(o,ooor)
relAci6(43-43)szerinta bely
A Heisenberg-f6le
hatlrozatlansagi
nagysrigrendben
i.r hatarozatlansAga
h
^t"

h
ztt^ptt

6.63xl0-'Js
- l . ^ , K s mI
s . /
\

tsz a bizonytalanstgmcsszealatla rnaradaz egyAltalenelk6p(az atommagm6releis l0 '' m).
zelhet6m6r€sipontossitgnak
lArgyakrabalkdznapik6rnlm€nyekkiizittt
Ez6rt makroszk6pikus
a klasszikus
reszecskek6pet.
megbizhat6an
alkalmazhaljuk
rel6ci6nakm6lyrehat6filoz6fiai ki;velkezn6nyei
A haitrozatlansngi
vannak.Mik6ntEinstciniimutaiottarra,hogyaz abvolut 16.,az abszohtid6
tartalomn6lkiili
6s az abszolntcgyidejiisegl6nyegeb€n
megbatArozhalallan
fogalmak, amelyekerki kell knsziibiilni a fizikai eln6letekb6l, ngy
Hciscnberg
azl mutatrameg,hogy egy elekt.onegyidejiihelye6s impulzusa
haszn6lha16.
csakcredend5€n
korlatos6rtelemben
Ez a klasszikusfizikrban messzokotth€lyz€ielcllent6tcs,ott ugyanis
bdtmilyen ntrist, elvbenlegal6bbis, egyrenagyobbponlossaggal korlAto
elv ezt tagadja.Azt iuitja:
zAsn6lkiil - cl lehelv6gezni.A halirozatlansAgi
nen lehetaz objektumonm6r6srv6geznian6lkiil.hogy meg ne zavamdnk,
nll6 fizi
meEhozz|ismeretlennAtube,, s igy valamelyvele kapcsolatban
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kai memyis6grevonatkoz6ism€retiint ne csijkkenne.Ez m6g a technikailag
taikeletesmCftbercndezesekhasznrlatakoris bekitvetkezik, mert a bizon)lavagy a m6r€sieljiin{sokhi,belb6lercc.A hatdrczathDsagnema berendez6sek,
anyag
is
a
sugiruis ltzttdsterneszettbenrcjlik.
lansdgeredeteaz
atomi
szinten
nem tudjuk kiserletileg titk6letesenmeghat Minthogy
nemis szabadna
a klassziviselked6s6t,
€n6l a mozgasr6l
rozni a reszecsk6k
hasz
ilataval
b€sz6lni!
kuskifej€z6sek
eseten
Mo$ ndr kezd viligossav6lni, hogy a k6t-reses-interferencia
(vagy
paradoxonok,
a
r6szecsk6k)
6lhalad.is6t
a
fel
ha
a
fotonok
mi6rt lepnek
pdlyak6ppel
le.
Egy
kis6rletben,
ahol
egy
elektronirjuk
r6sekena klasszikus
az elektronyal6bolyank6t r€senhaladat, amelyekttvolsagaijsszem6rhet6
a
megszokott
k6!r6ses
interferencia-minttBroglie-hullamhosszrval,
nok de
m6g akkor is kialakul, ha csak
zator foejuk tapasztalni.A csikr€ndsz€r
jtjn
(A k€p stalisztikailag
egyszene
a
r6sekre.
elektront
engediink
egyetlen
De ha az expozicF
l6tre,ha €169hosszirideigel€gsokelektronthasznelunk).
6s idit egy r6szealattaz egyikr6st,m6sr6szeaiattpediga mAsikr€stzarva
szuperpomint6zath€lyeita k6t egy-reses-ninilzat
tartjuk,akkora k6tr6ses
hogy
amia
kiivetkezkr€sre
kelljutnunk,
lesz
az
eredm6ny.
Igy
ana
zici6ia
valahogyan
mindvan
egysz€ne,
akkor
az
elektronok
miDdk6t
r6s
nyitva
kor
k€t r6ss€l egyszerrevannak kiilcstjnhatisban,annak ellen€re,hogy a
amelyklasszikuseleklronmodell
szerinlaz elektroni6l d€finieltr€sz€cske,
Am€nnyire
kis6rlelileg
r€sen
lenrl€
szabad
etmennie.
egyszene
csak
egy
nek
j6l defiigazolhat6,az elektronoknem klasszikusobjeldumok,amelyeknek
m6gis
€z volr6luk
irgy,
mintha
p6lytjuk
lenne,
ez6rt
nen
besz6lhetiink
ni6lt
e1688€
m€gvepozitivktu
rcnyege,
mely
illaspont
Ez
^
na a helyzer.
rtbz6fa
(mely
tetl€ a Irbdt a fizikaban.El6szitr Einstein relativitnselmelet6ben
bizonyitani),
elvetctteaz €terfogalmrt,m€rt l6t6tnem lehetettkis6rl€tekkel
h6ditot1€n,(arnelyviszonytelvetett€
kes5bbpediga kvantummechanikdban
ponlos
hasznahtit
az atoni jelensegekleiras6ban,
klasszikus
fogalmak
a
Ez€k helyetta
azok
megm€rheteil€neD.
a
kis€rl€tek
tanusiga
szerint
mert
kijelenteseket
kin6l.Ha egy
csak
val6sziniis€gi
titbbnyire
kvantunmechanika
6116
m€r6ssorozato.
vonatkoz6an
azonos
mer6sekb5l
tulajdonsegana
r€ndszer
is po'losa,
v6gznnk,akkor a m6r6sekttlag6n6kekvantumm€chanikailag
b€csl6csakval6szinfis6gi
meghatirozhat6,
az egyedim6r6sekeredm6ny€ire
sektehet6l.
6rtelmez6se
^z in kopez a val6sziniis6gi
A kvantummechanikenak
jelent6s6gfinesi€penhagaiiskolanevevelfon6dottttssz€,amit legnagyobb
re. a d6nNielsBohrrniikitd€sihely6riilneveztekel igy. Ma a fizikusoktiibbs6seelfogadjaezt ^z Erlelmez€st bAr vannakillusztriskivetelek.P€ldaul
fosadlael, hogya szigornoksigi elvet amina klasszikus
Einsteinsohasem
fizika nyugodott el kellenevetni.,,lstennernietszikkockajrt6kot'szokta
mondani6s az volt a hiie, hogykell lennievalamilyenkauzelisitsszefiiggesviselkeamelyl€trehozza
az l|ltalunkmegfigyeltstatisztikus
nek a helt6rben,
d6sl.Hitt abban,hogymajd a jitv6benegyelm6letfelttrja a m€lyebbszinten
kauzalirisi NehAnykivel6 elm6letifizikus hossal 6vekct
megmutatkoz6
megtaldlja6skidolgozza
szenteltannak,hogyaz ilyen ,,rejteftparam€terekef
Mindezideig
azonbancgyikiiksemj6rt sikenel.
az elmelelnkct.
"'
kell Minden megfigyeV6gnl egy kilriilmEnytm6g hangsflyoznunk
l6sl a klasszikusfizika nyelv6nirunk le, mert v6gs6 soron a m€r€seket
lCeezznk.Ez azo.ban nem azt jelenti,
m6r6m(szerekkel
makroszk6pikus
objektumoknem a kvantum6s rnrs makroszk6pikus
hogy a m€r6mfiszerek

''

H.man Festbach€s victor F. Weisslopf: ,,Ask a Foolish
Ezeketa mesjesyz€seket
Qu6tion.. OeCy rel eey buta terd€st.,!) c cikkinek alapjenfoSalmaztuk(Prlsics
7od4, 1988olt6br) az 1989Altilisi szdn tartalnazneh6nyleveleta sz€rk€szt6hoz.
amelyekm€slehet6slel*€sed6s€l f€jtegetneknds ,l ldspontotaL
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mechanika, hanen a klasszikus mechanika titrvenyeinek tesznek eleget!
Minden objektun a k''ntummechanilallnakteiz e/egel.Vis€lked6siiketcsak
az6rttudjuka klasszikusfosalmaksegits€s€vel
elhanyagolhar6
hib6valleirni, met a makroszk6pikusobj€ktumok nagyon nagyok. Amikor azonbanaz
atomijelens6geket
elemezznk,
csaka kvantummechanika
k6pesa helyesvnlaszokat
megadni.
A kvantummechanika
bizonyoser€dm6nyeirendkiviilipontossdgfiak.
P6ld6ula hidrog6n-alorn
az €nergiejatl0 r'(l:10") pontosaiaprllaporinak
sdggatadjameg.Vannakazonbanolyank6rd6sek,
am€lyekrea kvantummechanjkacsakval6sziniis6gi
eloszhstad meg,egyetlenhaiirozo[ vdlaszhelyett.AhogyanF€shbach
6sWeisskopfmegfogalmaztai
A Hetsenberg-ftlehatircatlansdgi rebciok,isszdlvdn,i0elz6fibldk, anelyek azt nondjdk: ,,Edllig is hen bvAhb hasznalhat6k
a Hasszik s vdltomk (hizotlyospdrjai). Ezens hatdrcn til ezeka
vnlbzbk mdr en nedelel6ek. A nen neslelet6 ke lsre
val6sziniistseloszldslesz a vnhsz. Mdsr^zt a neslelel6 ka Asekte a krantummahanika olyan 6les, poktos vdlaszt ad, nint
amilyn pontos a h Jrogin-atom alupd apotdnakenetAidja.
A szetz6kterm6szetesen
definialttka,,nem megfelel6"sz6 6rtelm6tis. ,,A
megfigyel€sek
eredninyeita klasszikus
fizikanyelv6nfogalnazzukmeg.De
j6l az atomiszitu6cia klasszikusfizika fogalmainem mi.dig illeszkednek
6khoz".Ez€nazonbannemaztkeli €rreni,hogyaz ilyen nemmegfelel6k€F
tartalma,rigy litszik,
d6seketnem szabadfcltenni.A kvantummechanika
mindighevesvita tlrgya marada fizikusok6sfiloz6fusokkitzdtt.

43.9A komplementaritdsielv
Eddis azt irtuk Ie, hogy a fizikusokmik6ntjutotlak arra a meggy6z6d6sre,
6s a hulldmokkijzijtti bizonyosszimmetria
hogy a term6szelet
a r6szecsk€k
jcllcnzi. Dc cz az [j egyess6s
dbr6nbontakozott
csaknj fogalrnineh6zs6gek
rcndelk€ziink,
a
kvantumelektrodinamika
sem
k'. A l€&iobbelm6let,amivel
lgy
tcszilchct6va,hogy a mikoszk6pjkustestekmozgrsdt€s kdlcsitnhatisar
fizikdbantettiik. Mert ezekaz objektumok
irjuk Ie, ahogyanazra klasszikus
az €gyik,mas
semnemr6szecsk6k,
semnemhullnmok,bnl egyesesetekben
kor a misik jellcgiik domborodikki. Olyan kis€rlet,zmelycra hulhnterntszet kimutatasi.fa t€rveztek (ilyen a kit-ras€s interferencia-kis6rlet),
u a kisarl€l,amelya
nemtirgyalhal6r6szecske
fogalommal.
Hasonl6k6ppen
cmclik ki, (ilyen pl. a Comptonsz6rnt, nem szeml6lftszecske-tetmaszetet
Bohr (1928)felismervea term€
tethet6ka hullamokfogalom.endszercvel.
az atomiszinten€rvenyesiilit
szetnekezt a lanyegesvonds6t,megfogalmazta
kompleInentarit6s
elvet.
A BoHR_FliLE
XOt npitll-mf
'-- '- ' ,nnrr i51
;iv

jelens.eekkdr6ben a
| .l'""l"rn*
r6szecsketulaidonsnsok
hull6m e
eglmist lies6szitik.Bir.z esyikleirisi
mdd rdl.srtiia elere kizrrjr rnisik
eeyidejiiGzinultrn) hasznnlNttt,a teljes meg6rt&iez oindkett6re sziiksdg

Ennek az clvnek ^ mazyafizali't^ Bohr egy anal6giet ajenlott. Egy
p6nz6mer€lj€sleir6sehoz
mindketoldalrtjellemeznik€ll, m€sisaz a hely(szimuliin)ncm ldthatjukugyanannak
az €rmenekmindzet,hogyegyszerre
pr6baljakife.jczni,
hogy
elv€ 6ltal6nosan
k6. oldal6t.Bohr komplen€ntaritesi
fogalmakhoz
mi6rt erznnkdile'nmnqanikor az atomj szi.ten a kla-sszikus
016bAlunk
rasaszkodni.
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gondolkodesunk
Fogalmaink,
6s nyelviink sz6valval6jdbanmindaz,
amit gyiijttjn€venj6zan 6sznektekintiink - mind a tapasztalatainkban
gyitkerezik- A klasszikusfizika ennek a j6zan esznekegyik legmagasabbrendii
produktumaAz 1920-as
6vekbenazonbana mihovilrgra 6sa relativisztikus
Olomanyokra vonatkoz6tapasztalatainkegyret6bbszdriitk6ztek olyan megfigyel6sekbe.
amelyekszembenalltak a klasszikusfogalmakkal,6s az nn.
j6csk6nki kellet tolni, elveit meg kellett v6ltoztatni,
6sz"
hatarait
,j6zan
hogy ez€ketaz ij tipusi tapasztalatokatbefogadhassa.A term6szetazonban
folyamatosan
szolgelrejtdlyesesetekkel
6s kihivasokkal.Milyen meslep6nj
fosalmakat6s elsondolarokat
kell majd befosadnunk,hogy a jdv6beli nj
lahnyokatmegfejthessnk?

43.10A kvantumelm6letfejl6d6s6nekriivid
iddrendi tribl6zata
1900 A fekete-lest
sugeflas|nakn gya6z ta zz energiakvanttltstvalMar Planck (Nobet-dii t9t8).
1900 A katodsugarzas
eleklronokaramlasa.
Phitip von Lenard (Nobel-dij 1905)
1905 A f€nyelektromos
magyarizata.
Jelens€g
Albert Einstein (Nobel-dij 1921)
1905 Aspecialisrelativiliselmdlet,
Albefl EinsIeiA
1907- A szil6rdtestekfajhijj6nekmagyantataaz energiakvanrdlSsdval.
19ll
AlbertEi^stein
vonatkoz6becsl6s.
l9l l
Az atommagkiterjesztes6r€
Ernest R1lthetford(kaniai Nobel-di tgAB)
l9l3
A hidrog6n-atom
elsitkvantaltrnodellj€.
NielsBohr (Nobel-dij 1922)
vonalkoz6kisErletivizsgelabk.
l9l6
A fotoelektromos
haltrsra
RobertMi ikan (Nobel-dij 1923\
1923 A fenykvantum
€saz elektroniilktjz6s€nek
felfedezdse
6smagyaArthtr Conpton (Nobel dij C.T. Wilsok- al negosztva 1927)
hogyaz el€ktronhoz
hullamtartozik,
1924 Hipot6zisana vonalkoz6an,
melyn€khulhmhossza
,{ =r/p.
Louis de Bloslie. (Nobel-dij 1929)
1925 A hullammechanika
matematikai
elm6lete.
Eroin Schru;dinser.(Nobel-dij,P.A.M. Dbac kal nesosztva t933)
1925 Ametrix-mechanikamatematikai
elmelete.
WernerHeisenbery.(Nobel-dij I 932)
l92s A kiz6r6sielv.
WonsansPauli. (Nobet-dij 1945)
lq)6
A hullimfiigg!iny stariszliku\enelmez6se.
Ma, RotA. (Nobet-dij t94s)
192? AhattrozatlansitgiijsszefiiggCs.
WernerHeisenberg.
kvantummechanika
6sa pozitronl6t€nekmegi6so1928 Relativisztikus
Paul A.M. Dbac. (Nobet-di E. Schrttdinserrelnesosztva, 1933)
A pozitronmegfigyel6s€.
Ca Anderyon.(Nobel-di, victot Hess-szelnesosztva: 1936)
1948 Akvantumelektrodinamika€lm6let€nekki€pit€se.
SinJtiro Tomonaga,Julian Schwingeris Richard P. Feynnan.
(Nobet-di 1965)
1932

A hi.lrogan-atanRoh.nodelt€ az alabbifehevasckre
6piil:
(l)

Az elektrona protonkitriil kttrp6ly6nmozog.
A centripetalis
er6ta Coulomb-erd
l6tesiri.
(2) Vannakmegensedetr
eneryinjn
allapotok,
4
amelyekbenaz elekt on sugritznsn6lhil mozog.
(3) A negengedettenergiejl ,llapotok azok,
anclyekrcleljesiil,hogy
nv=

Heisenberg hat&ozatlansagi rchcioja alap\et6
korlitol 16 ki arra a pontossagra,
m€llyel bizonyos
v61toz6p6rok
egyszenemerhet6ek.
A bizonytalansegok
szorzata
nem lehetkisebb,mint L Az aldbbiakban
felsorolunkn6htnyilyenvdhoz6pnrt:
hcly 6simpulzus:
cnergiacs id6:

h,

(4) A negengedettene.giaellapoiok
k6ztjri Ar
'nenet ,/ energidji foton elnyel6s6vel
vagy
jar, ahol
kibocsdds6val

4f= 8,,"^ E,".,",,
A megeng€dettenergiaallapotokbana pdlyasugarak6s

LEL| > h

szitg6simpulzusnyonut6ktLOMa>h
AZ tD6'tOL
FUCGETLEN
scHRoDl\cFR
EGyENLET

'''u
,1'!!!-1t ,,
ar' I
h'
)

(egy dimenzi6ban):

v{")=
v...,'.[:*.J

ahol
(,= 1,2.1, )

A hulhmfiiggv6nyilgy ,o rnAljuk, hoqy a Vr,,,, afltket a

t,""..

A, Botu-fele koftspondehcb elr.
Minctek j ehetetnek a meslblel6 kLtlsszikureL
milehe ke rcdukal6dnia, anikor a klasszikus
elniletnek neslbteu; kd lninJekrc alkatnaz

0sszcfiigg6sb6l
hattrozzukmeg. Ha a reszccske
, tt
volsngbanelhelyezetlmcr€v falakkalhatdroltdobozba
van beztrva,akkor a hulhmfiggv6nyekerabb6l a kit
velclrn6nyb6l
lehetrneghalirozni.hogy a hulhmfigg
v6ny€knek
a falakndlcsom6ponljuknak
kell lenniiik.

Bizonyosfcll6telckmelletta reszecskdk
hull6mlulajdonsdgokat
muhrnak,melyekn6la hulbmhossza

DOBOZBA
ZART
RESZECSKE
de Rroslie-j'b hullnhosy 6sp a r6szecske
impulzusa.
A / potencirlkiilttnbs6g
hatisnrafelgyorsitoaelektro1.2)6nm
". tA. hulhinnechanika

r a h o t dt c s / i t F c s f l
toholb"r mi'Jirk)

y^gy kyantunnechanika

M

az elm6let.anit Ervin Scbritdinger
(6s euitl €lt€r5matematikaifornnban Wemer Heisenberg)
€pitettki, €s
amelyaz anlagolnakis a.ugrrzisnakminda reszecske,minda hull6mj elleg6tmasabafoslalja.Az €lm6leta
alkalmas(parcidlis)difeV./niggv6nymeghatiroz.lsera
rencirlegyenleten
alapul.Bom 6nelmez6se
szerinl
1,,,1t*n" -l
'Y
|

"","t.
-t"-,nL,iap. ho$ a rcwe6ke,
a a . d*di tart.nanybuntut4uk

v(')=

\ D )

n= 1.2.3,

\ s n D ')
aholazr azegyikfalt6l med tdvolsng.
A riszccskel// hullamftggv6nycbchatolhatolyan
t6rraszekbc
is, amelyeka klasszikuselm€letszerinta
raszccske
szimaraliltottak(ezekena hclyckenaz t< Ui
Ez a potcncinlgttakon
va16dtalagutuznshoz
vczct(lis.l
a 43B-21probl€mrt),ahol a der6ksziig(potencirualon
val66tmenetval6szinfjs696r
hatnrozzuk
meg).
Boh( konp lene ntar i th i elw :
A krantunos tartonAnyban a raszecske-as a hulldmterntszet kiegeszitieg)nAst J6llehet iz egiknek meglblel4 letuAs ydlasztdsakizA4a a nAsik
egyidejii alkalnazdsdt, ninlket szempo sznkstgesa teljesnegirtAshez.

hullimremeszele
1072 41, A reszecsldk

Kdddsek
az
l. Hogyan alkalmazhat6a konespondencia-elv
l
spcciilisrelativitiselm6letre
Einstein-fele
2. Mik lenneneka megfigyelhel5kdvetkezmenyei
0,1 J.slenne?"
aDnak,hogyhaa Planck-ALland6
€s
u anyaghulHmok
egymeshoz
L Mib€nhasontilanak
hullamok?Mibcnkiliinbiiznek?
azelektromagneses
eglmishozd nagy ene'8irin
4. V'bcn hssonlirdndl'
Mibenknlilnbitznek?
fotonok6selektronok?
azl, hogy
hullnm-lcrm€szeie
5. Jclentr-ea r€szecskek
(16nyitott ajton (,,rasen")bedobottbaseball-labda
sz€cske)
az rtbaladissoninclhajlik'l
konccpcioia
6. A res/ecskckhull;mrcrmcszer6nel
Bohr-falemomik6nt mond ellenta hidrog€natom
dellj6nek?
a kiiv€tkez6meg?. Pr6biljuk meg rnegmagyarazni
nllapitestlHa elektronnyaldbolalkalmazunkktt-

cl5dllitdsera, akkor
r€sesinterferencia-mintAzat
mind€n €lekironnakmindegyik r€sendt kell ha
ladnia.
releci6 mik6ppen kijzvetlen
8. A hatarozatlansAgi
kitvetkezm€nyca 16szecsk6khullrmlermeszet€relia hatarozatlansrgi
9. Mennyibeniisszef6rhetetlen
mely szerinta hidci6va1de Brogliekoncepci6ia,
.og6n-atomban
az eleklron a palya ment6n6116
hull6motalakitki?
clvn€k az olyan
10. Mi a sz€repea komplementaritAsi
amclyckaz elekl.oDdiffrakci6tbizo
kis6rlerekben.
nyi.jek?
!/los/innsegF'urdsfgc
ll. Dobo/ba/dn resTcc.kenek
zcrusleher {r
(41-186bralbi/on)ospontokban
ezekena ponlokon?
tud-ehatolnia r€szecsk€

Fela.latok
43.2Az !tommodellek
43A-l Mi€l6tt Bohr kidolgoztavolnamodelljata hidrogan-atomra,
J. R- Rydb€rgfcldlljtotregy enpirikusszaaniket arraa subdlyt,mcly m€gadjaa L hullamhossz
garzAsra,
nely az atomnakaz x, kezdctidllapotb6laz z/
keletkezik:
v6gdllapoteba
tiincnSdtmenetekor
A RYDBERG,F.RMUL^

;

=
{;

;]

azt a t6nvt,
F€lhasznAlva
ahol R a Rydberg-Allando.
az n=3 e aporb6l^? n=2
hogy a Balmer-sorozatban
illapotbat6rten6,henet sorn. jiin t6trea ,,/' vonala,
mclynekhulltmhossza656,3nm, mutassukmeg, hogy
I
a hidrcg€ncset6nR = I,097x10?m
a hullimhosszlibLe43A-2Amikor a spektroszk6pusok
nagyobb
hullamhosszanm-n6l
zatokatkcszitik,a 200
levcgijben
lenncanendi'.
mintha
az
kat irgy adjekmeg.
(A 200 nm
ugy
is
merik.
t6nylegesen
hiszentltalrban
elnyelitd'
a
leveg6bcn
sugarak
ncl kiscbbhullnmhosszu
szc6n6keik
n6rt
a
vakuumban
nek,igy a trbltuarban
a
hul(a
BalmeFsorozalb6l)
vonalnak
repelnek.)A ,ry"
a
l6blr6rtakkel
szercpcl
nm
656,28
lAmbossz-adaia
zatban.Szemibuket ezt az Cneketvnkuumbelire,iii
Jegyrcl

'

A r€latilii,iseln€letas a kvantunclndletknldndskdve*ezne_
nyeirijr szdrakozrab ktper ad Geory. Cnnoi Mr' Tonpkins in
llonderh"d (Mr. Tonpkift ^ csodrk oBzagiban)c kdnvvi_
ben McMillan I94O Ebbena viliBban c=10 n€fdld/6ra. {kb
1 , 6 k t r t 6 ) r - I e r s s , € s Gl o r ' s z e i e s c a d n v l e g € s 6 n C k n e t ) . A
lMt
kitoyvnek r folytat6sa Mt Tonpkih! E plores the nbn
Tompkinslclledezi az atomoo McMillan 1940 MagvatulG.
Ganow: Tompkins nt kalandjai a 6zikalal lMr' TanFkiN in
pdperrd.l) Condolall9?6

hullemhosszaira
438-3 Vezessnkle a hidrog€n-szink€p
Ezek azokhoza szinkepvonalakhoz
az alibbi k6p1etet.
bnoznak,amelyeketaz elekt.onakkor bocsatki. amraz "/v6gtllapotbamegyatl
kor az,, kezdetinllapotb6l
( ":": )
.r = 91,13
nm , -;
\n: ni )
alaprllapotban!
438-4 Tekintsiinkegy hidrog6n-atomot
(elektronvol
Szdmitsukki a k6v€tkez6mcnnyis6gekel
lokban)l(a) az el€ktronkinetikusenergiijrt (b) a poten
ci6lisene.girjrt(c) a teljescnergiejnt6s (d) azt az ener
hogy az clcktronta p.ogie! amelyabhozsziiks6gcs,
tont6lteljcsenelszakitsukl
438-5 Oldjuk meg az elt'bbiprobl6netaz egyszeresen
(Ez olyanb€liurn-atom,
amelyratl
ioniztltbelium-atomm!
egyelektront€ltavolitotlunk.)
Pas{rhen-so438-6 Hatarozzukmcg a szinkdpvonalak
lcgnagyobb€s a l€gkisebb
rozaubana hidrog6n-atom
hulltmhosszatl
szi.kepvonalainak
hullemhossznsAgLi
438-7Tckinlsiinkegy ideeiis,me.ev ketatomosmolckulAt,k6t pgyenlitrugy pontszeriin tdm€ggel,am€lv€k
el. A molekula
2a (rliand6)dvolstsbanhelyezkednek
ttme.6 €s
foroga liimegekkiizti livolstg felez6pontjnn
ara mer6legestengelykitriil- Felt€ve,bogy az rmpulkvantelnikell irgy, ahogyana hidrog€nzusnyomal€kot
alom Bohr-f€lemodellj€ben,mutassirkme8, hogv a
roiici6s(fors6si)enersiikszintjeit^z
adjameg.
E,,=' h'l16n' na' . lsszefiieg6s
az n = 3 kezdetinlla438-8 Amikor a hidrogen-atom
megyitt, egy fotontbocsat
polb6laz ,l 1 v6gellapotba
4.25ev Adjuk 'neg ^zr a
ki. Az 6lom kil€p6simunkeJa
maximaliskin€tikusenergiit,amirea fotoel€ktronszert
ha ilyen foton liiki kj az
tehet (elekrronvoltokban),
6lomb6l!

43.4Ade Brogli€-huttimok
43,5A Davisson-cermer-kis6rlerek
43A-9Egy elektronmikroszk6p
50 kcv es etekt.onokar
hasznal.HAnyszorkisebbezekn€kaz elekrronoknak
a
de Broglje-hullamhossza,
minl zz 500 nrn hullemhosszir
I'ithat6f6ny6?
43A-10 Egy I g tijmegfir6szecske
6segy elckrron150
m^-os sebesseggel
mozog. Sz6mitsukki de Brogtiebullemhosszukat.
43A-ll Sz6milsukki a de Broglie-huamhosszar
oryan
cl€ktroDeset6r€,
melyetnyugalomb6l50 V-os potencinlknlijnbseg
gyorsilottfel!
43A-12 EEy mozg6 neutronde Broglic-bulemhossza
0.2 nm Adjuk meg(a)a,ebcssigel.
cs (bja mo/g;"i
energinitteV egys6gekben!
43A-13 Az alfa-.eszecske
h6lium-atommag,
rnclynek
titm€ge 4 u (ahol t az dtoni tomegeg)stgl\=
l.66lxl0 ??kg). Sznmilsukki az alfa reszccskcn€z
rar10z6 de Broglie-hullimhosszar,
ha az atfa reszecske
mozgesienersi6ja2 MeVl
43A-14 Elcktronmikroszk6p
0,01 nm de Brogtie,hutlirnhosszrisdgir
eleklronok alkalmaznsevat
igco nagy
felbondst6r el. Maeyaft':,zukel. mi€rt nem icrvezhetiink fotonnikroszk6pot,
mely ilycn nagysagrendbe
es6
hull6mhosszis6gt
foionokatalkalInaz?
43A-15 Az A eleklron6gy mozog.hogy de BrogliehulHrnhosszakEtszerakkora, minr 8-6. Adjuk meg
mozgasienergirjukK/s hrnyadoset!
438-16 Magyarazuk meg kvalitativ n6don, mjert
nemjelent6sek
(nemnyilv6nutnak
meg)az etcktronsz6r6s mrtsodrcndii
csncsaia 43-13 ebrenmutarottelekrron-€nergink
eset€ben!
43B-l7 Tekinlsiika 60 e,/ energidjnelektronokkal
v6gzettDavidson-Germer
kiserl€tet(43-13abra)a) Enersiajuk alapjanmekkoraaz elekfonok de Brosli€hultnmhossza?b) Milyen sz6resi szijg varhat6 eoDenaz
438-18Kijbiiskrist6lyraa krisrily feliiletehez
kepest35
' b€es6siszitggel
,,feh€i' ritntgennyaltb(ami sok knlitnbijzithullimhossznsngisugarattartalnaz) esik. A
legnagyobb
hulldmhoss/nsrgu
rdnrgensugri'.
ami szim
metrikusan
(ugyanabban
szijgben)ver6dikvissza,0,330
nm-es.(a)Adjuk mega szomsz€dos
atomsikokrivohegrt a kristtlyban.(b) A ritntgennyalibhelyettelektronnyalAbothasznnlva
m€kkoralenneazoknakaz ereKrronoknak a minimdis energieja (elekrronvottokban),
anelyek ugyancsakerds visszaver6dest
szenvedn6nek
ebbena szttgben?
438-19Eiektronokatgyorsitunk I/ fesziilts6gkiilitnb,
seggel.majd Lris(alyporllanalmazo cchargym rranyitjukiik€t.A iicsbanaz atomsikoklegnagyobb
rivo!
stga0,283nm. Adjuk neg, m€kkoraaz a legkisebb/6rt€k,amelyn6lolyan Brage r€flexi6 I6p fel, hosy a
beesd
nlaldblolmirue Il0".zdgben\cr.;dnek
vr*/b az

43.6A hulldmm€chanika
43.7Alagut€ffektus
438-20szabadclektron hullemfiiggv6ny6oek
hetyiajl
figg6 r6szc y(x) =l sin(7x10,:r)skendszerben.Ad,
juk mes (a)az elekrronde Brogtiehullrmhosszrl,
(b) az
elektronsebess6gdt
6s (c) a mozgasjenergitjntelekt
438-21 EAy r6szecske€gydimenzi6smozgasrvegez
egymast6lD tivolsngral6vij k6t mcrev fat kitzijtt. A
p= lvil: ann a (43_
val6sziniis6si-siiri.is6sfiisgv6ny
29) kdplet ad mcg. Murassukmeg, hogy dz eloszhs
ninimunai kdztiA{ iivolsag,/n I
438-22Egy 80 pA titmegiiporszernk6r,cgymesl6l0,6
mm Livols6gral6v5 merevfal kitz€zena lcbega tevc
g6ben.A ponzem 5 perc atattjur el az egyjk falr6t a
mrsikig. Irjuk le ez. a mozgist kvantummechanjkai
szempontb6l
[gy, minl egy egydimenzi6s
dobozbazirl
reszecske
mozgdliiles rdjJk rneg{d, ennekdz cne,sid
^llapotnak az n bahtunszemrr. (b) Magyartzzuk meg,
mier1ncn lehel kiserletilegmeghatdrozni
a kvanturnszAm6rt6keterreaz allaporra.
(c) Mosrtegyiikfet, hogy
ez d porvema lchelolegalrcsonyabb
ia
tr ene,grd
dllaporban
van.Adiuk mee(€vekbcn)mennyjid6t venne ig6nybe,hogyaz egyikfalt6la masikigeljusson.
438-23 A T dtereszftsi tdnrezii azt adlz meg, rrlckko:ft
a val6szinfis6ge
annak,hogyegy m ldmegiir€szecskc
a
4l-23 abrin bemutalottdcr6kszaigii
porencinlfathoz
k6zcledve,,6talagntozik"
a potencidllhlon.
I=e:iD

ahol t=

8r'nlu E)

Vizsgaljunkolyan potcncialfalar,
melyre U= JeV is
, = 950pm (pikoneter)Tegynkfcl, hogycgyC= 4,5 eV
enersidjnclektronk6zeledika porcncialfalhoz.
Klasszikusanaz elektronn€mk€peserhaladnia polencidlfalon,
mcn F U. A kvanrLmmecnln'ka
"zennrdzonban
vctsc,
val6szin(s€ge
van az ntalagutozitsnak.
Szemitsukki ezl
a val6szinils6gctl
Encrgia

42-23ebr,
A 43B-236s438-26kdzduifeladatokhoz.
438-24Az el5z5probl6mnruil
szamitsukki. mekkoraa
val6szini.is6ee
annak,hogyegy .1,5eV energi4uproro!
dtalagutozik
a potenciilg6ron.
43B-25A 43B-23probl6mibanmennyirekeltcr€ a |o
rcncinlfal, sz6less€g€t
mesnitvelniahhoz,hogy a beesij4,5 eV energirjnelektroncs€lyeaz dtalagntoznsnra
eg),rnilliomod
legycn!

I0?4 43/Areszecst,ikl umlem6szere

szamilsukki a po438-26(a) A 438-23 probl6meban
iencirlfalhozkitzeled64,5 eV energiajnelektron de
(b) A 950pm sz€lespotencirlfal
Broglie-hullamhosszAt.
(c) Ism€telhAnyadr6sze
a d€ Broglie-hullemhossznak?
jnk mega szemitest
protoneseter€
!
a 4,5 e,/ energi6jn

itsszefiigg6s
43.8A hat6rozatlansdgi
438-27 EEy 9 g tbmegii Eoly6 2 m/s s€bess6gg€lgurul
meraz asztalon.(a) Ha impulzusnt0,1%pontossaggal
jijk, akkor helydnekegyidejii rnareseben
mekkoraa
(b) Ism€teljnkmes a szAmitastesy
hararozatlanses?
halad6elektroneset€relKornugyanilyensebess€ggel
ncnteljukaz eredm6nyeketl
438-28Egy atomotzz 1,8 eV energiavalaz alapellapot
ffjl€ gerjesztv€,
az atornftlagosan2xl0j s id6t titlt et,
miel6tt alapillapotbakeriilne vissza.(a) Adjuk mes a
kibocsetott foton frekv€nciajiitl (b) Adjuk meg a ioton
(c) Adjuk meg a foton energitjrnakbihulHmhossz6tl
zonytalanseg6t!
,l3B-29A E' m€zon egy instabilisr6szecske nagy
sorenkeletkezik.Titrnegenergiijt r€szecskentkitz6sek
csak
energia-€gyenen6ke
135MeV, ntlagos6l€ttartama
8,7xl0r? s, mjg el ncm bomlik k6t gammafotonra.A
elv alapjanadjunk becsl6sta t6meghat6.ozatlansngi
me9har ozAsAn/n relativ hib{jiftl
Vegyesfeladatok
43C-30Negativt -mezonnk (amftnnonnak^eveznek)
Ce) tdll6se6s kb 206,8-" tdmegevan. Tekjnbnkazt a
hidrogins?enimagot,amely€regy prolones ctsvmuon
alkotl (a) Felt:ve, hogy a proton mozdulatlan,adjuk
me1az n = 1 Bohr-ptlyasugaratene a ,,miionatomra".
(b) Mekkora az alapallapotenergiajaelektronvoltokban?(c) Adjuk rn€g. rnekkota az n = 2 kezderi es h = |
v6gellapotkitzti itmenet sordn kibocsato$sugarz6s
hullemhossza!
43C-31Az elektron 6s a pozitron (melynektitmeg€
egyenl6az clektron6val,csak a litltesepozitiv) kittittt
tllapotor kapesalkotni, melyn€kr,e\e pozitfiniun. A.
kiiriil kering,a
k€t rdszccske
a kitzitstitmegkitz6ppont

a Bohr-felt6telnek
teljesimpulzusnyornatekot
megfelel6en kvantelnikell. VezessnnkIe 6ltal6noskepleteket
(a) a kvantilt r pelyasugarakra6s (b) adjuk mes az E"
energia6llapotokhoz
tanoz6energiAkat
elekfonvoltban.
(c) Szamitsukki, hogy mekkoral€gnagyobb€s legkisebbhulHnhosszisagisugnuAstk€peskibocsabniaz
pozitronium.
alapelhpotba
visszater6
43C-32 Tekintsiink egy olyzn elkepzelt atomot, m€lyn€k magvaneutron.A neutronkitr keringii elektront a
k€t lest kiizittli gravitici6s erit rartja p6lyajdn. A BohratomndlhasznAltelemz6shez
hasonl6m6don hatirozzuk mes (a)a p6lyasusarakat
a (43-1) k6pletnekInegfelelajformulaszerint6s(b) az en€rsiaAllapotokat
a (43l0) k€pletnekmesfelel6en.
4.lC-33Amrkor eg) alom foronLbocstr ti. z energia
fordit6valamilyenhnnyadaaz atom visszalitkitd6sere
dik. Mutassukmeg, hogy €z a hanyad ktjzelit6leg
E/2 c', ahol E az itmenet encrginja 6s m az aiom tdmege.
43C-34Egy 50 kg t6megfimesiers6ges
hold 2 6r6ske.ing6si id6vel kiirpelyenkering a Fdld kitdl. (a) A
Bohr-felekvantumfelt6teleket
alkalmazvaaz impulzusszamitsukki ene a palyeraaz r, kvantum
nyomatEkra,
sz6mot.(b) Adjuk meg ezcndllapot€s a kitvetkez6napAlya kitziitti tevolsagot.
gyobb sugari megengedett
Kiserletileg
ki lchetne-e
rnutahiezta tivolsdgot?
43C-35A (43-9)kepl€tb6lkiindulvavezessnkIe a hidt eplererl
rogenBalme''o'ozali'ad | 41-lr empiril,us
ionizAlth6lium-atom,melynek
43C-36Az egyszer€sen
jele HeII) egy eleklronb6l6s egy +2e titlt6sii macb6l
6s halirozzuk
6piil fel. Alkalmazzuka Bohr-elm€let€t
mes ennekaz ionizeltatornnak(a) az 4 meeengedett
r, sugaraii.(c) Muias€nergieit6s(b) az elektronpAlytk
mindenvonaliinak
sukmeg,hogy a hidrog6n-spektrum
Mi az
megfelelegy vonal az ioniztlt He szink6p6ben.
itsszeRigges
az €gymAsnakmegfelel6 vonalak '-6rt6kei
kijzdlt? (Figyelem:ezek a vonalak az eredetiBohrelm6letszerintazonosak.
Val6jdbankiss6elt€mek,rnert
az,qRydbcrg-dlland6
enyh6nftgg a magtdmeg6tftl)43C-37A konespondencia-elvet
illusztreljaaz,hosya
1l
relativisztikus
kifletikusenereia
K= n}ll/(l-fl.:)'h
rcdukdl6dik,
ha
'<<c.
a K= nll2 klasszikus
alakjnra
Bizonyitsukbe,hogycz azellitis igaz!

4?A-2I 128MeV
428-23 A vAlaszadott.
428-25 A vdlaszadott.
42C-21 A yilasz adotl
42C-29 A vnlaszadott.
42C-31 38,3m
42C-33 A \,6laszadott.
42C-35 A velaszadott.
42C-31b)2,21x 10t3ym]
42C-39 A vnlaszadorr
42c-.ll 288kev
42C-43 A valaszadott.
42C-45 A vrlaszadott.
42C-47 A v61asz
adolt.
42C-49 A valaszadolt.

XLIII. Fejezet
43A-l A vilasz adott.
.l3B-3 A vdlaszadott.
438-5 A vdlaszadolt.
438-7 A vAlaszadott.
434-9 r/9,l2 x l0!
43A-ll 0,173nm
434-13 10.2fm
,t:l-tS

1

a3Bl7 a) 0,1s8nm b) 47.2'
438-19 5,71V
438-21 A valaszadou.
438-21 1,03x I0r
438-25 956pn
4 3 8 - 2 7a ) 5 , 8 6 xl 0 ' ' m b ) s , 7 9 c m
438-29 A vdlaszadott.
43C-3r a) \, = (4718,,h'
/ ne1)n'
=
(6.80cu/rr c) 241nm. 182nm
b) t,,
43C-33 A vdlaszadoll.
43C-35 A vnlaszadot|
43C-37 A vilaszadott.

XLIV. Fejezet
44r'r-t 7
448-3 54,7'€s 125,30
448-5 32,3.,59,5".80.3.,99,7.,
120,50,
147.7.
448-7 12 allapor
4 4 8 - 9 b ) 9 , 4 2x l 0 1 5J c ) 1 . 3 1 x 1 0 1 ' r J

44R-lt 25,2
44B-13 Ce; lznl3lio4rrlp,
448-15 A valaszadoii.
441{-1722,0kV
44819 A vrlaszadott.
.{48-21 3,04foton
448-23 a) 4.20mm b) 4,51x l0rl
c ) 3 . 8 1x l 0 '
41C-25 tl = (p cos9)(dB/ ,t,)(" / u). (l I M)
41C-27 a)E,= 15,5eV,4: -7,75eV.E: -5,16cV
c) 479 nm
44c-29 a)Kdliurn b\[ )1p"4p,[ l3p54p1
41C-3t b) 3:44. 3p,,1
44C-33 A vtlaszadoti.
44C-35 A lilasz adotl.
44C-31 a) (t l96na5)r1e ' "
b\ (tt24a')r'e"";4a
4 4 C - 3 sa ) I , l 8 x l 0 ' b ) 3 2 8 0 0K
4.tc-41 b) -325000 K

XLV. Fejezet
45A-t t3,7
454-3 5,68
454-7 27,9pcrc
458-9 I curic
458-11 1.781.
458-13 0,565cm
l s B - l s l , 7 l x 1 0 ' (" l )
45B-17 A velaszadott.
:l5B-19 1,37McV
458-21 A vnlaszadou.
45A-23 38,8kcv
458-2s a) 0,144McV b) 0,288MeV
45C-2? 37856v
4 5 C - 2 9a )8 6s ; 8 , 1x 1 0 ' s '
45C-31 A vnlaszadou.
45C-33 1,61W
45C-35 A vdlaszadott.
45C-37 A vilasz adolt.
45C-39 a) 0,931M€V,5,49McV,6s12,86MeV
b) 24,7Mev c) 27,7MeV
45C-41 A valaszadoll.
45C-43 0.247GcV mindketr€szecske
eselin
45C-45 7,8 crn

