Bohr, Sommerfeld, deBroglie, Schrödinger,
Pauli atomjai
Ingoványos út vezetett oda, hogy a mai
kvantumfizika ma már semmit nem ért, de mindenre
van egy jól működőnek kikiáltott, de valójában csak
igen korlátozottan működő matematikai képlete.
A kvantum-ugrások egyes értelmezések szerint
azt jelentik, hogy az energia csak meghatározott
diszkrét értékeket képes felvenni, s a közöttük lévő
értékek tilosak. Ez azonban csak egy lehetséges
értelmezés, aminek határozottan ellent mond az a
tapasztalati tény, hogy a fékezési sugárzások
folytonosak, nincs bennük tiltott érték.
Az, hogy az atomokból kilépő, vagy ott elnyelődő
energia kvantum-ugrásainál ismételten szerepet
játszik a Planck-állandó, más néven Planck féle
hatáskvantum, végső soron csak azt jelenti, hogy az
atomok ilyen mini adagokban képesek elnyelni,
tárolni és kibocsátani az energiát. Hasonló a helyzet
ahhoz, amikor feltöltünk egy víztartályt. Ebben a víz
szintje folytonosan változhat, de ha mindig egész
vödörnyi vizet öntünk bele, lépcsőzetesen változik a
víz magassága.
Ez nem igazán meglepő, hiszen jól tudjuk, hogy

az élő szervezetek az ún. makroerg kémiai
kötésekben
tárolt
kémiai
energia-adagokat
használják fel szükség szerint a belső anyagcseréhez
szükséges energia biztosítására. Nincs tehát szó
arról, hogy bizonyos energia-értékek tilosak
lennének, míg, mások pedig megengedettek, hanem
arról van szó, hogy az atomok a Planck-féle
hatáskvantumnak megfelelő legkisebb adagokban
tudják elnyelni, tárolni és kibocsátani az energiát.
Az
energetizmus
elméletének
képviselői
DEBROGLIE és SCHRÖDINGER kutatásai alapján
egyenesen azt állítják, hogy anyag nem is létezik,
minden csak energia, így az összes atom leírható
hullámfüggvények segítségével, és ha egyes
kísérleteknél tömeget, vagy anyagot vélünk észlelni,
az nem más, mint a hullámfüggvény összeomlása az
adott helyen és az adott pillanatban. Amennyiben ez
igaz lenne, akkor viszont az energiának önálló
megengedett adagja létezne, és ilyen energia-adagok
építenék fel az anyagi részecskéket.
Látni fogjuk, hogy ezek az elképzelések minden
tapasztalati alapot nélkülöző, ad hoc feltételezések.
Semmilyen tapasztalati adat nem utal arra, hogy az
atomok anyagmentes hullámok lennének, bár
anyaguk minden része bizonyos mértékű rezgésben

van, amelyet többek között a hőmérsékletükkel lehet
jellemezni.
a.) Bohr atommodellje

1 ábra
A hidrogén ún. normális Zeeman-effektusa
A hidrogén egyetlen vonalát vizsgálták Fabry–Perot-interferométerrel. Külső
mágneses erőtér hatására a vonalak az itt látható felhasadást mutatták.
http://lambdasys.com/uploads/201604/20160421-125359941658.jpg
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/Z/Zeeman_effect.html

Először Niels BOHR dán fizikus próbálta ez utóbbi
ingoványos úton áthidalni a nehézségeket 1912
körül. BOHR 1 feltételezte, hogy:
1. Első axióma: Megengedett elektron pályák. Az
elektronok csak olyan pályákon keringhetnek,
amelyeknek kvantált perdülete van. Csak ezek a
pályák stabilak.
A stacionárius körpályák sugarát az elektron
pályaperdületének (impulzusmomentumának) a
kvantálási szabálya határozza meg. Eszerint az
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atommag körül r sugarú pályán v sebességgel
keringő
m
tömegű
elektron
L
impulzusmomentuma (perdülete) a legkisebb ℏ
perdület egész számú többszöröse lehet. BOHR
kiszámította a pályák sugarát és energiatartalmát
a klasszikus összefüggések segítségével. A
megengedett elektronpályákat az 𝑳 = 𝒏(𝒉/𝟐𝝅)
perdületek jellemzik, ahol n=1,2,3,…. és r a
pálya sugara, m az elektron tömege, és v a pálya
menti
sebessége.
Az
n
számot
főkvantumszámnak nevezik.
2. Második axióma: Védett elektronpályák. Az
atomok körüli elektromos mezők térereje a
számítások szerint kb. 200.000 Volt/cm. A
„megengedett” alagutakban az elektronok
ellenállás nélkül keringenek ebben az erőtérben.
Nincs magyarázat arra, hogy miért és hogyan
épülnek fel ezek a védett alagutak a helyileg
nagyon görbült „téridőben”, és miért éppen a
kvantumos perdület a kiválasztott!
BOHR az elektromos vonzerő és a centrifugális
erő egyensúlyának kiszámítását így adta meg:
(1)
𝑚𝑣 2 /𝑟 = 𝑍𝑒 2 /4𝜋𝜀0 𝑟 2
ahol 𝑍 a mag töltése, e az elektron töltése, és
𝜺𝟎 a vákuum dielektromos állandója. Ebből

következik, hogy
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Legkisebb sugara az n=1 pályának van. A
hidrogén esetében (Z=1) a sugár nagysága
𝑟0 = 5.3 𝑛𝑚. Ennél az értéknél, amit Bohr
sugárnak neveznek, a hidrogénatom alap
(minimális)
energiaállapotban
van.
A
stacionárius állapotokat a következő összefüggés
szerint adta meg:
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3. Harmadik
axióma:
Az
elektronpályák
energiatároló
helyek.
A
különböző
n=1,2,3….pályák és a bennük keringő
elektronok különböző nagyságú helyzeti energiaadagokat tárolnak.
4. Negyedik axióma: Az egyik pályáról a másikra
átugró elektronok kibocsátanak vagy elnyelnek
egy megadott nagyságú helyzeti energiaadagot.
A stacionárius állapotok között átmenetek
jöhetnek létre. Ekkor az elektron egyik
stacionárius pályáról egy másikra kerül,
miközben a két pálya közötti helyzeti energia-

különbségnek megfelelő energiájú fotont az
elektron kibocsátja, vagy elnyeli. Az elektron
által emittált, vagy abszorbeált fény f
frekvenciáját az energia feltétel határozza meg:
∆E=hf. Amikor az, elektron két stacionárius
állapot között átugrik, elektromágneses sugárzást
nyel el vagy bocsát ki, a Planck–Einsteinösszefüggés által megadott frekvenciával
𝒉𝒗 = 𝑬 − 𝑬𝒕 (4)
ahol E és Et az elektron energiájának kezdeti és
végállapota közötti különbség.
A fenti négy feltételezésből BOHR levezette a Balmer
formulát
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BOHR az empirikus Ryderg-állandót (𝑅 =

(5)
𝑚𝑒 4
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)

levezetett mennyiséggé változtatta át. Igen, ez a
„modell” számszerű kijelentésekre alkalmas, ha a
hidrogén
empirikus
Fraunhofer-vonalainak
rezgésszámát matematikai levezetés útján kívánjuk
megadni, csakhogy minden értelmes magyarázat
nélkül.
Jegyezzük meg, hogy a fent bemutatott
egyenletek nem alkalmazhatók egy elektronnál

többet tartalmazó atomokra. A Bohr-modell az atom
energiaszintjeire jó eredményeket csak az egy
elektronnal rendelkező rendszerek esetében ad,
ilyenek a hidrogén vagy az ionizált hélium.
b.) Bohr–Sommerfeld atommodell
A
Bohr-modell
első
módosítását
Arnold
SOMMERFELD végezte el, aki megállapította, hogy
BOHR körpályái nem tudnak kellő magyarázattal
szolgálni
a
Zeeman-effektusok
tapasztalati
spektrumadatainak (1 és 2 ábrák).

2 ábra

Anomális Zeeman-effektus
A külső mágneses erőtér sokkal több vonalra hasítja a nátrium D
vonalait.
Készítette: Pieter Zeeman (1865-1943) http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Zeemaneffect.html, Közkincs,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522051

Az atomok és molekulák spektrumvonalainak
külső mágneses erőtérben fellépő eltolódását és
felhasadását Zeeman-effektusnak, a külső elektromos
erőtérben fellépő eltolódást és felhasadást Starkeffektusnak nevezik.
Mivel a Bohr-féle atommodell, amely csak egy
kvantumszámot alkalmazva túl egyszerű volt ahhoz,

hogy kiszámítható legyen a Zeeman-effektus,
SOMMERFELD elliptikus pályákkal egészítette ki a
körpályákat. (3 ábra), és bevezetett egy második

3 ábra

A Bohr–Sommerfeld atommodell

http://www.nanoworld.org.ru/data/20061011/20070102/002.png

𝒉

egységek
kvantumszámot (l), amelyet szintén
𝟐𝝅
szerint kvantált.
A főkvantumszám (n) továbbra is megadta az
energia-tartalmat, és l, amely bármilyen n-nél kisebb
egész szám lehet, képviseli az ellipszisek perdületét,
amelyet nem szabad összetéveszteni a PAULI által
bevezetett a negyedik kvantumszámmal, a spinnel.
Azonban ez a két kvantumszám (n és l)
együttesen még a normális Zeeman-effektust (1 ábra)
sem volt képes teljes egészében számszerűen
megadni. SOMMERFELD bevezetett ezért egy

harmadik kvantumszámot (m), a mágneses
kvantumszámot. Az elektronpálya mágneses mezőre
vonatkozó orientációját is kvantálni kellett.

4 ábra

Hidrogén atom
Stark Effektusa elektromos erőtérben
Egy magányos hidrogénatom nem képes ilyen nagyszámú fényrezgést
leadni, de a sok hidrogénatomokból álló ionizált már képes erre.

A három kvantumszámmal (n, l, m) operáló
Bohr–Sommerfeld-atommodell már alkalmas volt
arra, hogy ki lehessen számítani a normális Zeemaneffektus három alvonalát (1 ábra); három új vonal,
három kvantumszám, de semmit nem értünk az
egészből. Hogyan lehetséges ugyanis az, hogy az

egyetlen elektront tartalmazó hidrogén atomok
fogják magukat, és ahelyett, hogy továbbra egyetlen
spektrumvonalat bocsátanának ki, mágneses erőtérbe
helyezve ugyanez az egyetlen elektron most már
három különböző spektrumvonalat bocsát ki?
Nem baj, nem kell mindent megérteni, fő, hogy ki
tudjuk számítani a spektrumvonalak hullámhosszát.
Azonban ZEEMAN nátriummal végzett eredeti
kísérletének számos egyéb al-vonala (az ún.
anomális Zeeman-effektus)
már
nem volt
kiszámítható a három kvantumszámmal sem (2
ábra), a Stark-effektus még kevésbé (4 ábra).
Erősebb mágneses erőtérben a Zeeman-effektus
megszűnik lineárisnak lenni, még erősebb mágneses
erőtérben, amely már a külső erőtér térereje
összemérhető az atomok erőtereivel, az anomális
spektrum-vonalak visszarendeződnek a normális
Zeeman-effektus három vonalának megfelelően. Ezt
Paschen–Back-effektusnak nevezik. 2
A három kvantumszámon (n, l, m) alapuló Bohr–
Sommerfeld-féle matematikai modell segítségével a
sokelektronos elemek spektrális „ujjlenyomatát”
nem sikerült levezetni.
2

PASCHEN, F., BACK, E.: Liniengruppen magnetisch vervollständigt (Mágnesesen
kitöltött vonalcsoportok ) Physica 1, 261–273 (1921).

Továbbá az elemek periódusos rendszerének
felépülése is empirikus maradt.
c.) DeBroglie atommodellje
Szükség volt emiatt átfogóbb elméletre, amelynek

5 ábra

Az elektronpályák állóhullám elmélete DeBroglie szerint
https://figures.boundless-cdn.com/16989/large/figure-31-06-00a.jpeg

megalkotására a francia Lui DEBROGLIE, az osztrák
Erwin SCHRÖDINGER, a német Werner HEISENBERG
és a svájci Wolfgang PAULI tett egymástól teljesen
eltérő módon kísérletet, ezekből a próbálkozásokból
fejlődött ki az a matematikai formalizmus, amelyet
ma kvantummechanika, illetőleg Koppenhágai
értelmezés néven szokás emlegetni.
Lui DEBROGLIE 1924-ben azt gondolta, hogy az
elektronok nem keringenek az atommag körül,
hanem állóhullámokként eloszlanak a megengedett

elektronpályák mentén (5 ábra).3 A DEBROGLIE-féle
anyaghullám azt is megmagyarázta, hogy Niels
BOHR atommodelljében miért csak a kijelölt
pályákon keringhetnek az elektronok. Ezeken a
pályákon ugyanis a pálya kerülete éppen a
deBroglie-hullámhossz egész számú többszöröse. Az
ettől eltérő pályák pedig azért tiltottak, mert ezeken
az
elektron
hulláma
önmagával
negatív
interferenciába kerülne és kioltaná önmagát.
A hullámgondolat nagyon ígéretes volt, mert
ezzel át lehetett hidalni azt a problémát, hogy a
pozitív töltés körül keringő negatív elektronnak
nagyon hamar bele kellene zuhannia a magba.
Ugyanis az elektron ebben a modellben már nem
részecske, hanem hullámzás, amelynek nincs egy
pontban összesűrűsödött negatív töltése, és a negatív
töltés is folytonos eloszlást mutat a megengedett
elektronpálya mentén.
A részecskék kettős természetéhez kapcsolódik a
kvantummechanika BOHR által javasolt un.
Koppenhágai Értelmezése. Eszerint részecske és
hullám un. komplementer fogalmak. Ezek nem
kizárják, hanem kiegészítik egymást és a valóság
3
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értelmezéséhez mind a két megközelítést alkalmazni
kell. E modell szerint a deBroglie-féle anyaghullám
abszolút értékének négyzete valószínűség-sűrűség
függvényként értelmezendő, amely megadja, hogy a
tér meghatározott helyének differenciálisan kicsiny
környezetében a részecske milyen valószínűséggel
hajlamos kölcsönhatásba lépni. Amíg a részecske
mérése,
észlelése
a
mérőműszerrel
való
kölcsönhatásban meg nem történik, addig a
részecske helyzete bizonytalan és állapotát a
hullámfüggvény jellemzi. Az észleléskor viszont a
hullámfüggvény összeomlik és helyette észlelhető a
konkrét helyhez lokalizált részecske. Ez egyúttal azt
is jelenti, hogy a mérési eredmény a megfigyelt
objektum és a megfigyelő műszer és/vagy személy
kölcsönhatása eredményeként jön. létre. A mérés
tehát beavatkozás a megfigyelt jelenségbe, miáltal
tökéletesen „objektív” mérés nem lehetséges.
d.) Schrödinger atommodellje
Erwin SCHRÖDINGER gondolatmenete: a mozgó
részecske, mint hullámcsomag értelmezendő. A
kvantumugrás
helyett
egy
szemléletesen
értelmezhető váltás lép fel a vibrációs módusok
között.

Egy találgatás-sorozatot követően sikerült
polinomiális összefüggéseket illeszteni a tapasztalati
adat file-okhoz. Ez a módszer nagyon hasonló ahhoz,
mint amikor valaki a sivatag nyugalomban lévő, de
hullámszerű külsővel jellemezhető homok-dűnéihez
kiválóan illeszkedő polinomokat talál ki, amelyek
pontosan leírják a homok-dűnék felszínét,
magasságát, stb. Ezt követően már csak olyan
hullámfüggvényt kell találni, amely a polinomokhoz
hasonlóan pontosan leírja a dűnék magasságát és
egyéb mérési adatait.
Látható, hogy csak azért, mert egy atomot
hullámfüggvénnyel is le lehet írni, az még nem
jelenti azt, hogy az atom nem részecske, hanem
hullámzás.
SCHRÖDINGER a hidrogénatom szerkezetét
próbálta leírni olyan hullámegyenletekkel, amelyek
megfeleltethetők a hidrogén színképvonalainak. A
keresett hullámfüggvénynek kvantáltnak kellett
lennie, hiszen a hidrogén spektruma nem folytonos,
hanem kvantált (vonalas). SCHRÖDINGERnek sikerült
kidolgoznia azokat a kvantált időfüggő és idő
független hullámegyenleteket, amelyeket róla
neveztek el. A siker csak mérsékelt volt, mert a
Schrödinger-egyenletek az egynél több elektronos

atom-modellek matematikai leírására alkalmatlannak
bizonyultak.
Schrödinger macskája
SCHRÖDINGER értelmezése szerint minden anyagi
részecske a hullámzás, és a részecske-állapotok
hullámfüggvényeinek szuperpozíciójában leledzik
egészen addig, amíg a kísérleti eszköz nem
találkozik a folytonosan hullámzó energia-rezgéssel.
Amikor a részecske, mint rezgéshullám találkozik az
őt megfigyelni (mérni) akaró mérőeszközzel, akkor a
hullámfüggvény hirtelen összeomlik, és a
mérőeszköz egy anyagi részecskét fog érzékelni.
Innen ered a Schrödinger macskája elnevezésű
tanmese, amelynél nem lehet eldönteni, hogy a
macska él, vagy halott, egészen a doboz fedelének
fölnyitásáig.
SCHRÖDINGER érvelése: a doboz kinyitásakor
látjuk, hogy a macska él-e vagy holt, és ez
nyilvánvalóan nem a dobozba pillantásunk
eredménye; a macska egészen biztosan „tudja”
közben is magáról, hogy élő vagy halott.
A hullámegyenlet mérés okozta összeomlása.
Létezik olyan szélsőséges elképzelés is, amelyben

maga az atommag is hullám. Az űrből érkező
rezgések állóhullámokat hoznak létre az energia-

6 ábra

Az atommag, és az elektronpályák, mint állóhullámok, amelyek
folytonosan rezegnek
(DeBroglie és Schrödinger szerint)

Az elektron pillanatnyi helyzete folyamatosan nem állapítható meg, mert az
amplitúdók fel-le mozognak, és közben el is tolódnak a pálya mentén. Az
elektron általános tartózkodási helyére csak valószínűségi kijelentések tehetők,
de pontos helyzete csak akkor érzékelhető, ha róla egy foton érkezik be a
mérőeszközbe.

mezőben. Anyag nem létezik ebben a modellben. A
legnagyobb hullám az atommag, körülötte vannak az
elektronpályák (6 ábra).
Amikor egy megfigyelő (egy kísérleti eszköz,
amely maga is hullám, mert atomokból áll)
találkozik az állóhullámokkal, a hullámfüggvény
összeomlik, és a tömeg láthatóvá (kimutathatóvá)
válik a külvilág számára. A nagy kérdés az, hogy
miért omlik össze a hullámfüggvény, ha két hullám

találkozik egymással? A hullámoknak interferálniuk
kellene és nem összeomlani!
A hullámegyenlet úgynevezett összeomlása nem
más, mint a folytonos hullámegyenletről áttérni a
diszkrét valószínűségi állapotok egyikére, azaz
matematikailag a hullám valószínűségi amplitúdóiról
áttérek a hullámintenzitásra, azaz az amplitúdónégyzetre. A tapasztalt valószínűség értéke ekkor
egyezik meg az elméleti modellből számítottal. Az
amplitúdóról
az
intenzitásra
való
áttérés
tulajdonképpen azonos egy esemény felnagyításával.
Azonban SCHRÖDINGER próbálkozása sem járt
kielégítő eredménnyel, mert ezek az egyenletek is
csak a hidrogén-szerű atomok elektronpályáinak
matematikai leírására alkalmasak, a több elektronos
atomokra ezeknek a hullámegyenleteknek nincs
megoldása.
e.) A Pauli-féle atommodell
Ralph KRONIG4, George E. UHLENBECK, és Samuel
Abraham GOUDSMIT5 már 1925-ben felvetették
4

Az elektron-spin elméletet Ralph KRONIG több hónappal UHLENBECK és
GOUDSMIT előtt javasolta.
5
UHLENBECK, G. E., GOUDSMIT S.A.: Ersetzung der Hypothese vom
unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens

annak a lehetőségét, hogy az atommag körül keringő
elektronok forognak a saját tengelyük körül (113
ábra), azaz az elektron a pályamozgáson kívül
rendelkezik saját impulzusnyomatékkal is. Az
elképzelésnek az volt a fő nehézsége, hogy elektron
egy viszonylag nagy átmérőjű töltött részecske,
amelynek közel fénysebességgel kell forognia a
tengelye körül, hogy mágneses momentum
jelentkezzen, ami igen rövid idő alatt oda vezetne,
hogy az elektron felrobbanna (∼10−31s).6
A modell matematikai elméletét teljes
mélységében PAULI dolgozta ki 1927-ben.7

jedes einzelnen Elektrons (A nem mechanikus kényszer hipotézisének felváltása az
egyes
elektronok
belső
viselkedésének
követelményével)
Die
Naturwissenschaften, Volume 13, , (47), pp. 953–954 (1925)
UHLENBECK, G.E., GOUDSMIT, S.A., Nature 107, p. 264 (1926) and GOUDSMIT,
Samuel Abraham: Atommodel en Struktuur der Spektra (Atom modell és a
Spektrum szerkezete) Leiden, (1927)
6
BATRA, A. P. and HÜBSCH, T. On the Mirage of the Classical Electron of
Uhlenbeck and Goudsmit (Uhlenbeck és Goudsmit klasszikus elektronjának
csodájáról) Department of Physics and Astronomy, Howard University,
Washington, DC http://arxiv.org/abs/1203.1510v2 (25 Jun 2012)
7
PAULI, Wolfgang: The Connection between Spin and Statistics (A kapcsolat a spin
és a statisztika között) Phys. Rev. 58 (8): pp. 716–722 (1940).

PAULI arra gondolt, hogy az anomális Zeemaneffektus az elektron spinjének következménye lehet,

7 ábra

Az elektron spin miatt kialakuló két alpálya a Pauli
atommodellben

és egy negyedik mágneses spin-kvantumszámot ms
javasolt, aminek ± ½ értékei lehetnek. A tengelye
körül forgó elektron szögsebessége az atom körüli
𝒉
pályák
normál értékeinek a fele, az ún. spin8 (7
𝟐𝝅
ábra).
Ma már azt is feltételezik, hogy az elektron nem
egyetlen tengely körül forog körbe, hanem kettő
körül, bejárva a gömbfelület minden irányát. Az
elektron, mint hullámzás modelljének van egy
8

SNELSON, Kenneth: A design for the Atom (Az Atom terve) Industrial Design
Magazine, February issue (1963)

Achilles-sarka. Amennyiben az elektron nem
részecske, hanem hullámzás, miért nem helyezkedik
el az összes elektron ugyanazon a legbelső
elektronpályán, ahol a legalacsonyabb az
energiaszint. Amennyiben az elektron az atomon
belül valóban úgy viselkedik, mint egy hullámzás,
akkor az összes elektron képes lenne az
interferenciára, azaz semmi akadálya nem lenne
annak, hogy ugyanazon a legbelső elektronpályán
legyen az összes elektron, ahol vidáman
interferálhatnának egymással.
Név
Főkvantumszám

Jelölés
n

Jelentés

8 táblázat
Megengedett
érték

Héj (az energiát kvantálja)

1≤n

l

Alhéj (Az elektron
perdületének nagyságát
kvantálja)

0≤l≤n-1

Mágneses
kvantumszám

m

Az elektron perdületének
irányát kvantálja (A
perdület csak jól
meghatározott irányokba
állhat be)

–l≤m≤l

Spinkvantumszám

s

saját perdület (spin)

+1/2

ms

saját mágneses nyomaték
(spin mágnesség)

–1/2; +1/2

Mellékkvantumszám

Mágneses spinkvantumszám

Meg kellett magyarázni azt, hogy az összetettebb
atomokban a külső pályákon keringő elektronok
miért nem zuhannak be a legkisebb energiaszintet
képviselő legalsó pályára (az „alap” állapotba). Ezt
PAULI a róla elnevezett kizárási elvvel magyarázta
(1925): Kizárólag egy elektron lehet bármely
lehetséges elektron-pályán és spin-állapotban. Ez az
elv adná meg minden elemnek a maga sajátos
felépítését. Ez volt a kvantumkémia kiindulási
pillanata.
A kizárási elv tulajdonképpen azt jelenti, hogy az
elektronok, mint hullámok kizárnak minden más
elektronhullámot arról a megengedett energiahelyről, amelyet egy elektronhullám már elfoglalt.
Ebben
a
formában
az
elektronhullám
tulajdonképpen pontosan úgy viselkedik, mint a
nagyobb fizikai testek, amelyek közül kettő
ugyanabban az időpontban nem foglalhatja el
ugyanazt a térrészletet. Hogyan lehet, hogy egy
hullámzás ugyanúgy viselkedik, mint egy anyagi
részecske?
Ez a probléma vezetett oda, hogy az anyagi
részecskék és a hullámzások kettős természetére
vonatkozó elméletek és kísérletek nagy teret nyertek
a fizikában. DEBROGLIE 1924-es alapgondolatát

három év múlva (1927-ben) igazolni látszott két
független
kísérlet
az
elektron
diffrakció
megfigyelésével. Az Aberdeeni Egyetemen George

8 ábra

Az atom „modern” modellje

Az elektron egyszerre hullám és anyagi részecske? HEISENBERG szerint: Ki
tudja? Ha részecskék, akkor az atomon belül valószínűségi megoszlás szerint
tartózkodnak. SCHRÖDINGER és DEBROGLIE szerint hullámok. Egyik elképzelés
sem képes megoldást adni arra, hogy miként keringenek a negatív töltések a
pozitív mag körül. Persze, hogy nem, mivel nem keringenek töltések a mag
körül, az atomból kilépő elektronok akkor keletkeznek, amikor kilépnek az
atomból.

Pagert THOMSON elektronnyalábot ejtett vékony
fémrétegre és interferencia-szerű képet figyelt meg.
A Bell Laboratóriumokban Clinton Joseph
DAVISSON és Lestre Halbert GERMER vezette

keresztül elektron-nyalábját egy kristályrácson,
azonos eredménnyel.9 Ezek a kísérletek azt látszottak
igazolni, hogy az elektron valóban képes egyszer
tömeggel
rendelkező
részecskeként,
máskor
hullámzásként viselkedni. PAULI kizárási elve és a
Schrödinger-féle kvantált hullámegyenlet előtt
elhárulni látszottak az elméleti akadályok.
Azt azonban határozottan le kell szögeznünk,
hogy az atommag körül keringő negatív töltésű
elektronokat kísérleti eszközökkel – mind a mai
napig – sem közvetlenül, sem közvetetten nem
sikerült megfigyelni. Mindössze odáig lehetett
eljutni, hogy az elemek ujjlenyomatai, valamint a
és
spektrum-vonalak
mágneses
(ZEEMAN)
elektromos (STARK) erőtérben történő felhasadásait
néhány matematikai modellel a hidrogénatom
bonyolultsági szintjéig sikerült (de semmiképpen
nem a sokelektronos atomok tekintetében)
modellezni
a
Bohr–Sommerfeld–deBroglie–
Schrödinger–Pauli-féle atommodellel, illetve a
Schrödinger-féle hullámfüggvény kvantálásával.
Kizárólag a hidrogén atomok bonyolultsági szintjéig.
Napjainkban is ez a helyzet! A többelektronos
9

DAVISSON, C.J., GERMER, L.H. Reflection of electrons by a crystal of nickel
(Elektronok szóródása nikkelkristályon). Nature 119: 558–560 (1927).

atomok elektron-felhőinek hullámfüggvényekkel
történő leírása mind a mai napig várat magára!
Amikor a kizárási elvet az összes atomra
próbálták alkalmazni, nem működött kielégítően. A
Periodikus Tábla másként működik.
A
Bohr–Sommerfeld–deBroglie–Schrödinger–
Pauli-féle atommodell mögött továbbra is ott lebeg
az a szemléletes kép, amelyet a 8 ábra mutat be. Az
elképzelések szerint az atommag körül elektronfelhő
helyezkedik el, amely elektronfelhőben a negatív
töltések meg nem határozható helyen és időben
tartózkodnak (oszlanak el) hullámzások formájában.
Elektron nevű, negatív töltésű részecskékről csak
akkor lehet beszélni (detektálni), ha egy foton
véletlenszerűen eltalál egy elektronhullámot, és
onnan a foton visszaverődik, majd mérőeszközünkbe
jut, vagy amikor az egyes megengedett
elektronpályák közötti ugrás során fotont nyel el,
vagy bocsát ki, ami az atom színképében jelenik
meg.
Miután megismerte HEISENBERG matematikáját,
SCHRÖDINGER mutatott rá arra, hogy HEISENBERG
mátrixmechanikája
és
SCHRÖDINGER
hullámmechanikája
elvben
matematikailag
egyenértékű, mivel mindkettő valószínűségi

értékekkel operál. Alapvető különbség viszont, hogy
a Schrödinger-féle hullámegyenletek csak a hidrogén
színképvonalainak
leírására
bizonyultak
alkalmasnak,
ezzel
szemben
HEISENBERG
mátrixmechanikája lényegében az összes atomot
képes matematikailag kezelni a Ritz-féle termek
mátrixba rendezése útján. Ez lehetővé vált, mert
1908-ban Walther Ritz olyan összefüggést vezetett
le, amely minden atomra alkalmazható. Ezt az elvet,
a Rydberg – Ritz kombinációs elvet használják ma
az összes atom színképvonalának azonosítására.
Heisenberg a Ritz-féle termeket10 mátrixban
rendezte.
f.) Heisenberg és az operátor kalkulus

10

RITZ, Walther: On a new law of series spectra (A spektrum sorozatok egy új
törvényéről). Astrophysical Journal. 28: 237–243. (1908).

HEISENBERG

elvi

kritikáját

adta

BOHR,

9 ábra
A Ritz-féle termek mátrix eloszlása inert gázokban
Heisenberg elmélete szerint így képzelhető el az elektronok pályák
mentén történő valószínűségi megoszlása.

SCHRÖDINGER és PAULI elméleteinek: a négy
kvantumszámot alkalmazó kvantumos modell
mögött klasszikus fogalmakkal leírható, pályával
leírható elektront képzelnek, ez viszont méréssel
nem ellenőrizhető. HEISENBERG célkitűzése: olyan
atomi elmélet (matematikai modell) megalkotása,
amelyben csak megfigyelhető mennyiségek, azaz a
vonalas színképek szerepelnek.
A minden kísérleti alapot nélkülöző elméleti
állítás BOHRnál, SOMMERFELDnél, és PAULInál tehát

az volt, hogy az elektronok a feltételezések szerint
ott „köröznek” valahogy az atommag körül, de
közben nem sugároznak! Kibocsátott foton híján
erről a keringő mozgásról nincs információnk, tehát
nem tudjuk megmondani, hogy egy adott időben az
elektron épp hol van, de – BOHR, SOMMERFELD és
PAULI szerint – ott van. Eltérően a keringő bolygók
pályájától, amit pontról pontra végigkövethetünk, az
elektronok pályájánál ez nem tehető meg, csak a
pályáról, mint egészről mondhatunk valamit (9 és 10
ábra). DEBROGLIEnál és SCHRÖDINGERnél kvantált
hullámegyenletek helyettesítik az elektronokat, tehát
náluk az elektron már nem körülírt részecske, annak
részecske-tulajdonságai csak akkor jelennek meg, ha
foton ütközik bele az elmosódott hullámba, vagy
foton érkezik felőle.
HEISENBERG ezek után arra törekedett, hogy
találjon egy olyan matematikai formalizmust, amely
egyrészt képes a magasabb rendszámú atomok nemsugárzó stacionárius állapotainak leírására, másrészt
számot ad a vitathatatlanul kvantumos energiaugrásokról is.
HEISENBERG az alkalmazandó matematikájából
megpróbálta száműzni az atommag körül keringő
elektronfelhő szemléletes képét, és csak azzal

foglalkozott, hogy milyen matematikával lehet
számszerűen leírni az összes atom színképében
mutatkozó spektrális jellegzetességeket, az ún. Ritzféle termeket.
HEISENBERG (BORN és JORDAN segítségével)
kidolgozza a mátrixmechanikát; ennek kiindulása:
két diszkrét állapot közötti átmenethez határozott
frekvenciaértékek rendelhetők. A kiindulási és a
végállapothoz egy frekvencia mátrix tartozik  [νij],
ahol i a kiindulási-, j a végállapothoz tartozó index.
A frekvenciamátrix analógiájára a hely
jellemzésére
helymátrix,
a
mozgásállapot
jellemzésére impulzusmátrix szolgál.
A mátrixok szorzása nem felcserélhető
mennyiség.
HEISENBERG és BORN figyelemmel voltak
HILBERT tanácsára, aki megjegyezte, hogy ő
mátrixokkal
akkor
találkozott,
amikor
differenciálegyenletek
peremérték-problémáit
vizsgálta, érdemes lenne ezért a mátrixok mellett a
differenciálegyenletekkel is foglalkozni.
A
mátrixmechanika
lényege
az
ún.
operátorkalkulus, amely a függvények átalakításán
alapul. Amíg a függvény két, esetleg több számot
rendel egymáshoz, addig az operátor ugyanezt a

függvények között teszi meg.
Az
elektron
atom
körüli
pályájának
megfigyelésére elméletileg alkalmas mikroszkópnál
legalább egy foton szükséges a megfigyeléshez,
annak
energiája
viszont
összemérhető
az
elektronéval, így az elektron pályája észrevehetően
módosulhat.
A mátrixmechanika által belépő ismeretelméleti
probléma: pl. az elektronnak a két megfigyelés
között is lennie kellett valahol, le kellett írnia
valamilyen helyet, csupán ezt nem tudjuk
megfigyeléssel igazolni, hogy létezik-e köztes
klasszikus állapot, vagy nem. Nyitott kérdés maradt
az is, hogy az elektronok valahol a golyószerű
atomon belül helyezkednek el, vagy az atommag
körül keringenek.
A
mátrixmechanika
okozta
lételméleti
probléma: magának a megfigyelt folyamatnak a
tulajdonsága a pontról-pontra való térbeli követés,
vagy a pillanatról-pillanatra történő időbeli követés
elvi lehetetlensége, ha azt a mátrixalgebra keretei
között próbáljuk meghatározni. Kérdés: a természet
jellemzője-e, hogy a köztes klasszikus állapotra való
rákérdezés eleve értelmetlen, vagy itt csak az
alkalmazott matematika korlátairól van szó?

A mátrixmatematika kellemetlen jellegzetessége
még, hogy bizonyos mennyiségek (az úgynevezett
kanonikusan
konjugált
mennyiségek)
nem
számíthatók ki egyidejűleg tetszőleges pontossággal.
Együttes kiszámításuk bizonytalansága elvileg is
nagyobb egy határértéknél, nem csak a mérőműszer
szab határt a pontosságnak.
Ilyen mennyiségek a hely és a lendület, illetve az
energia és az idő.
Lezárva a régóta húzódó vitát a kvantumugrásról:
ha az energiaszintek és a köztük lévő különbségek
jól definiáltak, akkor az idő bizonytalansága olyan
nagy, hogy nincs értelme az állapotok közti ugrás
pillanatszerűségéről beszélni.
A
mátrixmechanika
legkellemetlenebb
következménye,
hogy
a
mátrix-matematikai
modellen belül az okság elve nem tartható. Az
okság-probléma HEISENBERG szerint:
„Ha ismerjük a kezdeti állapotot, a jövő
egyértelműen meghatározható. Ebben az
állításban nem a következmény hamis, hanem a
premissza nem állhat fönn.”
HEISENBERG mátrixmechanikájában valamilyen
függvénnyel jellemezzük a stacionárius állapotot, és
a függvényeket átalakító operátor írja le a fizikai

mennyiségeket, például az energiát és impulzust. Itt
a fizikai mennyiségek már nem leírói egy mozgásnak
(az elektronok feltételezett keringésének), hanem a
„megengedett” elektronpálya ismeretlen pontján való
tartózkodási hely megadása helyett a pálya-állapot
megváltoztatásának, vagy megtartásának „felelősei”.
A
Bohr–Sommerfeld–deBroglie–Schrödinger–
Pauli–Heisenberg-féle atommodellek problémáiról
Max BORN ezt írta 1947-ben: 11
“…..a periodikus mozgások klasszikus
Fourier-analízisen alapuló elemzése alapján
megfelelő harmonikus rezgéseknek kellene
jelentkezniük szinkronban a megfelelő kváziperiódusokkal. Azonban senki nem találta nyomát
ezeknek az
oszcillációknak az atomok
spektrumában. Ehelyett a spektrumvonalak egy
Ritz által felfedezett különleges szabályszerűséget
mutattak.
A Ritz-féle termek sorozatai mátrix-szerűen
rendezhető
másodfokú
összefüggéseknek
mutatkoztak. Miután erre rájöttek, számos
matematikai becslés következett, amelyek
eredményeként kvantum-egyenleteket állítottak
11

Max BORN: Experiment and Theory in Physics (Kísérlet és elmélet a fizikában)
(1947).

fel a korrespondencia elv alapján.
Heisenberg volt az első, aki rájött, hogy a
szimbolikus szorzatok egy formája szintén kifejezi
a feltételezett kvantum-egyenleteket valószínűségi
összefüggések segítségével. Így született meg az
amplitúdók kombinatív szorzási szabálya.
Kiderült, hogy ez az eljárás egyenértékű a jól
ismert mátrix-kalkulussal (Born, Jordan). Ezt a
matematikai apparátust Dirac q számával és a
Schrödinger operátorokkal finomították.
A logikai következtetések ilyen láncolata végül
elvezetett
a Fizika egyik legelvontabb
elméletéhez, Heisenberg valószínűségi mátrix
összefüggéseihez. A módszer alapvetően induktív
módon jött létre, amelyben a megfigyelhető
fizikai mennyiségeket egymással fel nem
cserélhető matematikai funkciókkal (mátrixokkal
és operátorokkal) helyettesítették, és ezeknek a
mennyiségeknek a számszerű értékeit rejtett
gyökök és sajátértékek képviselték.
Ennek a Ritz-féle term-sorozatokhoz kapcsolt
matematikai apparátusnak van egy nagyon
kellemetlen jellegzetessége, ami az ún.
Heisenberg-féle határozatlansági relációnak
nevezett szorzathoz vezet.

Következésképpen a határozatlansági tényező
nem a Természet tulajdonsága, hanem annak a
matematikai apparátusnak a jellegzetessége,
amelyet pillanatnyilag a Természet leírására
használunk.”

10 ábra

Az elképzelt s, p, d, és f elektronpályák sematikus ábrázolása
Image credit: UCDavis Chemwiki, CC BY-NC-SA 3.0 US

Itt érdemes megemlíteni az un. alagút effektust is,
amely voltaképpen a határozatlansági reláció egyik
következménye. Az alagút effektus azt jelenti, hogy
egy részecske, pl. elektron, bizonyos valószínűséggel
képes lehet áthatolni egy olyan un. potenciálfalon,
amelyhez pedig a klasszikus mechanika szabályai

szerint nem rendelkezik elegendő kinetikus
energiával.
HEISENBERG mátrix-matematikája tehát nem
tartalmaz elektronpályákat, ami azonban nagyon
kellemetlen volt a mini-naprendszer modell
híveinek, akik ragaszkodtak a 10 ábrán látható
pályaleírásokhoz. A pályákon az elektronok nem
keringenek, hanem tartózkodnak, és a 10 ábrán
látható módon lehet elképzelni az egyes
elektronpályákon történő tartózkodás valószínűségét.

11 ábra

Elektron energia-szintek az atomon belül, ha az elektron nem a
magtól távol kering, hanem valahol benne van a gömbszerű
atomban

Pályaugrás esetén az elektromos vonzás miatt

közeledik a maghoz az elektron, miközben a töltés
gyorsulása, vagy lassulása miatt „foton rakétákat”
bocsát ki. Minden egyes kibocsátott vagy elnyelt
foton egységnyi spinnel rendelkezik, amiért az
elektron impulzusnyomatéka is ħ egységekben
változik. Az elektron a landolás után olyan pályára
kerül, ahol az impulzusnyomaték ħ egész számú
többszöröse lesz, amihez pedig diszkrét energiaérték
tartozik.
Tehát nem általában az energia változik
ugrásokban, hanem csak a kötött állapotú elektron
energiája vesz fel diszkrét értéket a fotonok által
előidézett kvantált impulzusnyomaték változás miatt.
Hasonló a helyzet ahhoz, amikor feltöltünk egy
víztartályt. Ebben a víz szintje folytonosan változhat,
de ha mindig egész vödörnyi vizet öntünk bele,
lépcsőzetesen változik a víz magassága.
Az ionizált állapot instabil, egy távolabbi pályán
keringő elektron átugrik az ideiglenesen megürült
pályára, és eközben fényt bocsát ki. A kibocsátott
fény hullámhossza és intenzitása attól függ, hogy
milyen magasról zuhant le az elektron.
Igen ám, de ha egy elektron olyan védett pályán
kering, amelyen nem hatnak rá külső erőterek, akkor
mi veszi rá ezt a biztos helyen tartózkodó elektront,

hogy elhagyja a pályát, és a két biztonságos pálya
közötti elektromos erőtéren keresztül átugorjon egy

12 ábra

„Elektron” energiaszint ugrások az atomon belül

Ha az elektron nem a magtól távol kering, hanem valahol benne van az
atomban, és ott ugrál magasabb és alacsonyabb energia-szintek között.
Ez a modell mindenben megegyezik Heisenberg mátrixmatematikájával, és számszerűen ki lehet számítani vele a Ritz-féle
termeket (a spektrumvonalakat).

másik pályára?
Ez az egész zűrzavar egy hatalmas káosz akörül,
hogy egyes anyaghullámok úgy viselkednek, mint
negatív töltésű anyagrészecskék.

Sok fizikus képes ezt elképzelni, kivéve a valódi
tudósokat, akik kételkednek ezekben a kísérletileg
teljesen megalapozatlan állításokban, és keresik a
tényleges megoldást, amelyet ma még egyáltalán
nem ismerünk.
Egy lehetséges alternatív megoldást mutat be a 11
és 12 ábra, amelyről nem lehet azt állítani, hogy
biztosan megfelel a valóságnak. Az itt bemutatott
modell ugyanúgy a négy mágikus kvantumszámon
alapul, csak az energia tárolása, kibocsátása és
elnyelése nem elektronpályákon, hanem atomon
belüli elektronfészkeken alapul. Előnye, hogy
megmagyarázza az atom stabilitását, valamint az
atomok vonalas színképeit, és a Rydberg formulát.
Rövidesen látni fogjuk, hogy ezzel a modellel a
vegyértékeket is jól lehet magyarázni.

5.) Mátrixmechanika és a periódusos rendszer
A

kvantum-mechanika

Schrödinger-féle

13 ábra

A Bohr–Sommerfeld–Pauli-féle atom modell működése a
Kémiában
http://www.wou.edu/chemistry/files/2017/04/valence-electrons-II.png

reprezentációjában az állapot-vektorok változnak az
időben, de az operátorok (megfigyelhetők, és mások)
nem változnak az időben.
A Heisenberg-féle matematikában az állapotok
állandóak maradnak, míg a megfigyelhető jelenségek

időben változnak.
Mindkét felfogás eltér az interakciókban, ahol
mind az állapotok, mind a megfigyelhető jelenségek
változnak az időben.
A mai kvantumfizika képviselői csodálatos
matematikai eredményekről mesélnek a laikus
közönségnek. A valóság azonban az, hogy
hullámegyenletei
csak
a
SCHRÖDINGER
hidrogénatom színképvonalainak kiszámítására
képesek, bonyolultabb atomokat nem lehet velük
leírni.

14 ábra

Az „aufbau” elv
https://www.slideshare.net/pepjordi/electrons-in-atoms11222416?next_slideshow=2

Nem

így

HEISENBERG

mátrix-matematikája,

amellyel a Ritz-féle termeket jó közelítéssel le lehet
írni a magasabb rendszámú elemek esetében is,
sajnos azonban itt is maradtak komoly nehézségek,
mivel nem sikerült kiküszöbölni (matematikailag
levezetni) azokat a tapasztalati szabályokat, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a periódusos rendszer
összes elemét elméletileg fel lehessen építeni az
elektronhéj elmélet alapján.
Az egyszerűnek látszó mini-naprendszer modell
didaktikailag nagyon hasznos a Kémiában, amikor a
kémiai kötések kialakulását demonstrálták vele (13
ábra), azonban számos tapasztalati szabályt is kellett
alkalmazni, ilyen az ún. “aufbau” szabály (14 ábra)
és a Hund-féle szabályok csoportja.

Az „aufbau” módszert először BOHR, javasolta,

15 ábra

Az spdf blokk-ok a Periódusos táblában
Vegyük észre, hogy az kettőnél magasabb n szinteken a feltöltés sorrendje
nem felel meg a Bohr–Sommerfeld–Pauli modellnek. Például a harmadik
szinten a feltöltődés sorrendje: 3s, 3p, 4s 3d 4p. Alacsonyabb szinteken a
feltöltés sorrendje azonos: 5s, 4d, 5p; 6s, 5d, 6p és 7s, 6d, 7p. Az f blokkban
vannak a lantanidák (4f) és az aktinidák (5f).

aki elsőként használta a kvantumelméletet az atomok
szerkezetének kutatásában. BOHR szintén elsőként
próbálta értelmezni a periodikus táblát elektronok
elrendeződésével.
BOHR azt javasolta, hogy tekintsük a periodikus
táblát egy fokozatosan, elektronokkal egyesével

bővülő rendszernek: kezdve az egy elektronos
hidrogénnel, folytatva a kételektronos héliummal, a
három elektronos lítiummal, egészen a 92 elektronos
urániumig, amely akkoriban (1913) a legtöbb
elektronnal rendelkezett. A szabályt azonban (15
ábra) nem sikerült levezetni, ez egy empirikus
szabály. Az elemek periodikus rendszerét (1890, D.
Mengyelejev) ma a Bohr-Sommerfeld-Pauli axiómák
alapján szokás értelmezni. A kizárási elv mágikus
számokat generál, amelyek megszabják, hogy egy
adott elektronpályán hány elektron helyezkedhet el.
A periódusos tábla egyedi elektronokkal és
elektronhéjakkal történő jelenlegi értelmezését lásd a
Nagy Elektronpálya Táblázatban.12
A modellben mennél magasabban van az
elektronpálya, annál nagyobb az energia-tartalma, de
a különbség egyre kisebb, ami azt jelenti, hogy a
legmagasabban lévő elektronokat már igen kis
energiával ki lehet lökni az atomból. Az alpályák
(pl., 1s, 2p, 3d, stb.) energia-tartalmának sorozatai a
PAULI-féle kizárási elv alkalmazásával, a 9
táblázatban láthatók. A táblázatban minden cella
egy-egy alhéjat jelent, amelynek indexeit az adott sor
12

http://www.orbitals.com/orb/orbtable.htm,
or
http://taraszavedy.narod.ru/PROGRAMMS/ATOM_ORBITALS_v_1_5_ENG/Atom_Orbita
ls_v_1_5_ENG.html

(n) és oszlop (L, m, s) adja meg. A cellán belüli szám
az alhéjon belüli helyzetet rögzíti.

n [1→∞]
1
(s2)
2
2 6
(s p )

3
(s 3p6 3d10)

L
[0→(n-1)]

m
[-L→0→+L]

s
[+1/2↑→-1/2↓]

Elektr.
szám

pálya

Elem

0

0

±1/2

2

s

H, He

0

0

±1/2

2

s

1

-1, 0, +1

±1/2

6

p

0

0

±1/2

2

s

1

-1, 0, +1

±1/2

6

p

2

-2, -1, 0, +1,
+2

±1/2

10

d

0

0

±1/2

2

s

1

-1, 0, +1

±1/2

6

p

2

-2, -1, 0, +1,
+2

±1/2

10

d

Li, Be
B, O, C, F,
N, Ne
Na, Mg.
Al, Si, P, S,
Cl, Ar
Sc, Ti, V,
Cr, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu,
Zn
K, Ca
Ga, Ge, As,
Se, Br, Kr
Y, Zr, Nb,
Mo, Tc, Ru,
Rh, Pg, Ad,
Cd

±1/2

14

f

±1/2
±1/2
±1/2

2
6

s
p

10

d

14

f

2
6

s
p

10

d

2
6

s
p

2

4
(s 4p 4d10 4f14)
2

6

3

5
(s 5p 5d10 5f14)
2

6

0
1
2
3

6
(s 6p6 6d10)
2

7
(s 7p6)
2

9 táblázat

0
1
2
0
1

-3, -2, -1, 0,
+1, +2, +3
0
-1, 0, +1
-2, -1, 0, +1,
+2
-3, -2, -1, 0,
+1, +2, +3
0
-1, 0, +1
-2, -1, 0, +1,
+2
0
-1, 0, +1

±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2

etc.

Az atomhéjak feltöltődésének sorrendjét nem lehetett

levezetni a mágikus számokból, ez az empirikus
táblából származik:
10 táblázat
1s
2s
2p
3s
3p
4s
3d
4p
5s
4d
5p
6s
4f
5d
6p
7s 5f 6d 7p
A kivételeket a 11 táblázat mutatja be.

13

Elem

Pálya
feltöltése 13

Cr

[Ar]+4s1 3d5

Cu

[Ar]+4s1 3d10

Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd

[Kr]+5s1 4d4
[Kr]+5s1 4d5
[Kr]+5s2 4d5
[Kr]+5s1 4d7
[Kr]+5s1 4d8
[Kr]+5s0 4d10

Ag

[Kr]+5s1 4d10

11 táblázat

Rendhagyó viselkedések
<=az összes s és d alhéjak félig vannak
feltöltve
<= a teljesen feltöltött d alhéjat kedveli,
kihagyva az s és 1 pályákat
<=5s és 4d energiaszintek zárva vannak
Hasonló a fent bemutatott krómhoz
(gondoljunk a Hund-szabályra)
<= csak egy 5s elektron
<= mindkettőben
<= teljesen feltöltött 4d és üres 5s
<= részlegesen feltöltött 5s, de teljesen
feltöltött d

[Ar] és [Kr]. Az elektronok rövid leírása a harmadik héj végén → Argon (s2, p8
d8) és a negyedik héj végén → Krypton (s2, p18, d8).

Az empirikus szabályok második csoportját képezik
a Hund-féle szabályok. Az atomfizikában a Hundszabályok egy sor szabályt tartalmaznak, amelyeket
a német fizikus Friedrich Hund állapított meg 1927
körül, amelyek a multi-elektronos atomok
alapállapotaival vannak összefüggésben.
Három Hund-szabály létezik, részleteket lásd itt
https://en.wikipedia.org/wiki/Hund%27s_rules. Az
első különösen fontos a kémiában, ezt a szabályt
szokás általában Hund-szabálynak nevezni.
Összefoglalva a Bohr–Sommerfeld–Pauli atom
modell „hatalmas” eredményeit, a mágikus
kvantumszámokkal a fizikusok nem képesek
kiszámítani (matematikájukkal megjósolni):
• sem a Periodikus Tábla feltöltődési sorrendjét,
• sem az atomok spektrumát.
A
Bohr–Sommerfeld–Schrödinger–Pauli-féle
nonszensz axiómák egyedül a mini-naprendszer
modell stabilitási problémájára adnak valamiféle
„megoldást”. A négy mágikus kvantum-szám
lehetővé teszi a negatív töltésű elektronoknak, hogy
megengedett pályáikon úgy keringjenek, hogy
aközben ne sugározzanak, ne fékeződjenek le, ne
hozzanak létre mágneses erőteret maguk körül, és

ne zuhanjanak bele a pozitív töltésű magba!!?? Hát
nem csodálatos elmélet ez ugyebár?
Ez a zűrzavar valódi tudományos elmélet? Ezt
Önnek kell eldöntenie, kedves olvasóm.
Nem lenne helyes azonban a mágikus
kvantumszámokkal kapcsolatban egyoldalúan csak a
hiányosságokat megemlíteni. Ezek a valóban
mágikus számok nem az elektronpályákról szólnak
igazán, hanem az elektronpályák nélküli atomok
belső tulajdonságairól. Itt nagyon sok valódi
eredmény született, amelyek elsősorban a
nanotechnológiában,
a
miniatürizálásban,
a
memóriák kapacitásának hihetetlen növelésében, a
kvantumszámítógépben, a mágneses rezonancia
segítségével történő diagnosztikus képalkotásban
(MRI) stb. mutatkoznak meg. Ezt se felejtsük el.
6.) Táguló elektron atommodell
Ezt a modellt George Adolphus SCHOTT (1906-1937)
próbálta kidolgozni.14 Talán ő volt a legutolsó
tekintélyes tagja a józanész alapján kutató
tudósoknak. Sajnos már 1937-ben elhunyt, és nem
14

SCHOTT, G.A.: On the electron theory of matter and the explanation of fine
spectrum lines and of gravitation (Az anyag elektronelmélete, valamint a finom
spektrumvonalak és a gravitáció magyarázata.) Phil. Mag., Ser. 6, Vol. 12 (1906),
21-29.)

sikerült befejeznie az atom klasszikus elméletét.
SCHOTT (mint JEANS) azt gondolta, hogy az
elektron sokkal összetettebb, mint egy pont-szerű
részecske. Az volt a véleménye, hogy az atomokból
kilépő spektrum rezgésszáma az elektronok lassú
rezgéseiből származnak.
Ez az elképzelés ütközik az energia
megmaradásának törvényével, amelyet SCHOTT úgy
hidalt át, hogy az elektron tágulását egy belső
feszültség ellensúlyozza, és ezt a belső feszültséget,
a feltételezett éterrel való kölcsönhatással
magyarázta.
SCHOTT számításokkal támasztotta alá, hogy ez a
hatás az elektronok egymás közötti vonzásával lehet
összefüggésben, amelyet gravitációként értelmezett!
SCHOTT befejezetlen munkája nem tudta levezetni
a spektrum-vonalak Rydberg–Ritz formuláját, és
semmit nem mondott a rendszer pozitív töltéseiről. A
mai „hivatalos” fizika azt állítja, „minden
feltételezés, amelyet SCHOTT tett, ad hoc feltételezés
annak érdekében, hogy összeegyeztesse a klasszikus
atommodellt
a
kísérleti
tényekkel”.
A
leghatározottabban állítom, hogy ez az állítás nem
állja meg a helyét! Mivel az éter, mint gravitációs
mező ma már igazolt ténynek tekinthető, SCHOTT

hősies és lenyűgöző munkájának folytatása indokolt.
Amúgy a valószínűségi mátrixok (HEISENBERG,
BORN, DIRAC) és a hullámfüggvények (DE BROGLIE
és SCHRÖDINGER) bevezetésével a mini-naprendszer
atommodellek ma már csak az iskolai oktatás
didaktikai értékkel, de kevés valóságértékkel bíró
eszközévé váltak, miközben az atomok kvantummodellje is mély változásokon esett át. Ez utóbbiak
egyetlen hátránya, hogy az „eredmények”-nek
semmi értelmes magyarázata nincs.
Amennyire tudom, a state of the art a következő:
Senki nem ismeri
•a
Periodikus
Táblában
érvényesülő
természeti törvényeket,
• a spektrum vonalak eredetét,
• hogy miként képes a külső mágneses mező
eltolni és felhasadásra késztetni a spektrum
vonalakat (Zeeman-effektus),
• hogy miként képes a külső elektromos mező
eltolni és felhasadásra késztetni a spektrum
vonalakat (Stark-effektus).
A Fizika és Kémia által ma használt szabályok
mindegyike empirikus.
Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy ma még
nem ismerjük az atomok felépítését, és hogy a mini-

naprendszer modell alapján az atomok nem
lehetnének stabilak.
Csak ennyi állítható teljes bizonyossággal:
Az atomok teljesen eltérő, sokkal összetettebb
struktúrák, mint amilyet a mini-naprendszer
modellek felvázolnak. Nem keringenek pont-szerű
negatív töltések a pozitív töltésű atommag körül. A
fény emissziója és abszorpciója nem az atom
légkörében, hanem magában az atomban megy
végbe, de hogy hol és miként, arra a legcsekélyebb
elképzelésünk sincs.

